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ĮŽANGA 

 

Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo teismai. Teismų misija ir tikslas - vykdyti 

teisingumą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, 

kitais tarptautinėse sutartyse įtvirtintais teisės aktais ir visuotinai pripažintais teisės principais, 

pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, tarp jų asmens teise į teisminę gynybą.  

Įgyvendindami šį tikslą, teismai vykdo Teisingumo vykdymo ir Bylų nagrinėjimo 

programas, kurių tikslas - užtikrinti operatyvų ir kokybišką bylų nagrinėjimą, nepažeidžiant 

procesinių terminų, griežtai laikantis įstatymuose nustatytų reikalavimų ginant piliečių laisves ir 

teises.  

Teismų veiklos viešumo ir jų atvirumo didinimas yra vienas pagrindinių veiksnių, galinčių 

pakelti visuomenės pasitikėjimo teismais lygį, tačiau teismų veiklos viešumo principas nėra 

absoliutus ir negali paneigti asmens duomenų į privataus gyvenimo apsaugos principų. Viešumo 

principo, kaip vieno iš svarbiausių demokratijos principų paisoma ir Teismo veikloje.  

Vadovaudamasis Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos 

rengėjams taisyklėmis, patvirtintomis Teisėjų tarybos 2016 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 13P-83-

(7.1.2), Informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos aprašu, patvirtintu Teisėjų 

tarybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu Nr. 13P-52-(7.1.2), realizuodami visuomenės teisę būti 

informuotai bei siekdamas užtikrinti teismų veiklos viešumą, Mažeikių rajono apylinkės teismas 

(toliau – Teismas) teikia 2017 metų darbo veiklos apžvalgą.  

Šia apžvalga siekiama apibendrinti Mažeikių rajono apylinkės teismo veiklą 2017 metais 

tiek teisingumo vykdymo, tiek viešojo administravimo srityje, todėl ir informaciją apie teismo 

veiklą galima išskirti į dvi grupes: informacija, susijusi su bylų nagrinėjimu, ir informacija, susijusi 

su teismo, kaip viešojo administravimo institucijos, veikla (teismo personalo pokyčiai, teismo 

finansinis aprūpinimas ir duomenys apie kitą teismo veiklą).  

 

 

1. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ 

 

Teismų sistemą ir kompetenciją nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Teismų 

įstatymas bei kiti teisės aktai. Teismas savo veikloje vadovaujasi pamatiniais bei naujais įtvirtintais 

principais, siekia užtikrinti atvirumą visuomenei, skaidrumą, darbo kokybiškumą bei informacijos 

prieinamumą. Teismas kiekvienoje demokratinėje visuomenėje, o taip pat ir Lietuvoje, yra ta 

institucija, kuriai tenka išskirtinis vaidmuo saugant žmogaus teises ir laisves nuo galimų pažeidimų.  

Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje savo veiklą vykdo Mažeikių rajono apylinkės 

teismas, kuris priklauso Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijai.  

Teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines, administracinių 

teisės pažeidimų (administracinių nusižengimų) bylas (įstatymų priskirtas teismo kompetencijai) bei 

su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas. Teismo teisėjai taip pat atlieka ikiteisminio 

tyrimo teisėjo bei kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.  

2017 metais Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą) stabilumas– 99,83 %. 

 

1.1. 2017 METAIS IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ SKAIČIUS 

Per 2017 metus Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai iš viso išnagrinėjo 4194 bylas, iš 

kurių didžiausią dalį (apie 85 %) sudarė civilinės bylos - 3592, taip pat išnagrinėtos 307 
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administracinių teisės pažeidimų bylos, 295 baudžiamosios bylos. Išnagrinėta 513 ikiteisminio 

tyrimo dokumentų, 175 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, 617 prašymų 

civilinių bylų vykdymo procese bei 70 prašymų sankcionuoti nutarimą ir prašymų ATP bylų 

vykdymo procese ir 3 prašymai dėl proceso atnaujinimo.  

Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis nagrinėjant bylas ir dokumentus 2017 

metais – 45,53 (skaičiuojant, vadovaujantis Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašu, 

patvirtintu teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 13P-79-(7.1.2).  

 

Išnagrinėtų bylų skaičius 2017 m.: 

 

 

 

 

1.1.1. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 

 

2017 metais Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai išnagrinėjo 295 baudžiamąsias bylas: 

 280 baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė iki 6 mėn.,  

 6 baudžiamųjų bylų – nagrinėjimas truko nuo 6 mėn.  iki 12 mėn.,  

 9 baudžiamųjų bylų - nagrinėjimas truko 12 mėn. ir ilgiau.   

97 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį, 5 bylos – priimant nutartį, 168 bylos – priimant 

baudžiamąjį  įsakymą.  

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais 2017 metais sutrumpėjo iki 1,73, lyginant su 

2017 metų rodikliu (2,17). 
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Bausmių rūšys ir kiekiai 2017 m.:  

 

 

Baudžiamųjų bylų skaičius 2014-2017 metais: 

 

 

 

 

1.1.2. CIVILINĖS BYLOS 

 

2017 metais Mažeikių rajono apylinkės teisme gauta 3602 civilinės bylos.  

Per 2017 metus išnagrinėtų civilinių bylų nagrinėjimo trukmė:  

 iki 6 mėn. – 3487 civilinės bylos,  

 civilinių bylų nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn. – 97 civilinės bylos, 

 12 mėn. ir ilgiau – 18 civilinių bylų.  
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Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė  pailgėjo – 1,17 mėnesio, lyginant su 2016 metų rodikliu 

(1,07 mėnesio). 

Išnagrinėta prašymų civilinių bylų vykdymo procese – 617. 

Išnagrinėta civilinių bylų 2017 m. : 
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1.1.3. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOS 

 

2017 metais Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai išnagrinėjo 307 administracinių teisės 

pažeidimų bylas, 70 prašymų administracinių teisės pažeidimų bylų vykdymo procese. 

Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos greitai – trukmė 0,63 mėnesio, tik 4 

bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn. 

Baigtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius per 2017 metus (išnagrinėtos 307 

bylos) ženkliai sumažėjo dėl pasikeitimų teisės aktuose, lyginant su 2015 ir 2016 metais.  

Administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius 2014-2017 metais: 

 

Administracinių teisės pažeidimų bylose 2017 metais nuobaudos skirtos 222 asmenims, 

didžiausią dalį sudarė baudos – 198. 

 

Nuobaudų rūšys ir kiekiai 2017 m.:  
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2. 2017 METŲ TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS 

             

Ekonominė šalies būklė, valstybės prioritetai, proporcingas ir tikslingas finansavimo 

paskirstymas teismo veiklai daro didelę įtaką. Šie veiksniai svarbūs teisėjų ir kito teismo personalo 

darbo sąlygų kūrimui, kvalifikacijos tobulinimo galimybėms ir teismo procesinės veiklos 

kokybiškumo užtikrinimui. Teismo veiklos efektyvumą ir proceso operatyvumą didžia dalimi lemia 

finansiniai ištekliai, skiriami teismo funkcionavimui, naujų technologinių priemonių įsigijimui, 

personalo darbo užmokesčiui ir kitoms reikmėms.  

Mažeikių rajono apylinkės teismas yra biudžetinė įstaiga – asignavimų valdytojas.  

2017 metams Mažeikių rajono apylinkės teismo išlaidų sąmatoje programai “Teisingumo 

vykdymas“ (su patikslinimais) buvo patvirtinta  652 685 eurų biudžeto asignavimų, kartu su pajamų 

įmokomis, iš jų darbo užmokesčiui – 461 289 eurų, socialinio draudimo įmokoms skirta 140 396 

eurų, kitoms išlaidoms ir prekėms – 50 000 eurų.  Patvirtinta  1000 eurų pajamų įmokų. 

              2017 metais teismas gavo ir panaudojo 651 684,48 eurų biudžeto asignavimų (be pajamų 

įmokų).  

             2017 m. sausio mėn. buvo išmokėta 32 580,99 eurų dėl ekonomikos krizės neproporcingai 

sumažinto darbo užmokesčio dalies grąžinimo įstatymu 2016 metais apskaičiuotos grąžintinos 

neišmokėto darbo užmokesčio dalies (25 proc. teisėjams ir 20 proc. valstybės tarnautojams). Taip 

pat pervesta 9 404,43 eurų  įmokų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio 

socialinio draudimo įmokų  nuo dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo 

užmokesčio dalies.  

Teismui 2017 metams patvirtinta 1000 eurų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, skiriamų 

programai finansuoti. Teismas per 2017 m. metus surinko, pervedė į biudžetą ir panaudojo 90,22 

eurų pajamų už kopijavimo paslaugas. 

            2017 m. gruodžio 31d. Mažeikių rajono apylinkės teismo kreditorinis įsiskolinimas sudarė   

83 371,77 eurų. Iš jų: 

            - 18 528,99 eurų skola teismo darbuotojams darbo užmokesčio už 2017 m. gruodžio mėn.; 

            - 4 885,89 eurų skola Valstybinei Mokesčių inspekcijai gyventojų pajamų mokesčio nuo 

2017 m. gruodžio mėn. darbuotojų atlyginimų; 

             - 7 197,01 eurų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apdraustųjų 

valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų nuo 2017 m. gruodžio 

mėn. darbuotojų atlyginimų; 

             - 32 888,83 eurų sudaro dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo 

užmokesčio dalies grąžinimo įstatymu apskaičiuota einamaisiais 2017 metais grąžintina neišmokėto 

darbo užmokesčio dalies (25 proc. teisėjams ir valstybės tarnautojams nuo iš viso priskaičiuotos 

131 612,48 eurų dydžio sumos). Šie įsipareigojimai teisėjams ir valstybės tarnautojams planuojami  

padengti 2018 m. sausio mėn.; 

            - 7 338,47 eurų skola Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio socialinio 

draudimo įmokų nuo 2017 m. gruodžio mėn. darbuotojų atlyginimų; 

            - 10 108,76 eurų sudaro įmokos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai darbdavio 

socialinio draudimo įmokų dalies nuo dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo 

užmokesčio dalies (25 proc. teisėjams ir valstybės tarnautojams nuo iš viso priskaičiuotų 40 587,29 

eurų dydžio darbdavio įmokų Sodrai); 

            - 2 423,82 eurų mokėtinos sumos tiekėjams už prekes ir paslaugas (įskaitant mokėtiną sumą 

už teismo psichiatrines ekspertizes).  

            Visi skoliniai įsipareigojimai įvykdyti 2018 m. sausio mėn. 
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3. TEISMO ADMINISTRAVIMAS, STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 

Mažeikių rajono apylinkės teisme nuo 2016 m. rugpjūčio 16 d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. 

laikinai teismo pirmininko pareigas ėjo teisėjas Kęstutis Stulginskas, kaip turintis didžiausią teisėjo 

darbo stažą Mažeikių rajono apylinkės teisme. 

 Nuo 2018 m. sausio 1 d. įvykus teismų reorganizacijai, Mažeikių rajono apylinkės teismas 

ir Akmenės rajono apylinkės teismas buvo prijungti prie Telšių apylinkės teismo (pagal 2015 m. 

gruodžio 22 d. Lietuvos Respublikos seimo nutarimą Nr. XII-2209 „Dėl teismų reorganizavimo“). 

Teismo pirmininkas įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina teismo struktūrą, 

organizuoja ir prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso 

reikalavimų, tiria asmenų skundus dėl teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo 

vykdymu, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus, atlieka kitas jam priskirtas teismo 

administravimo funkcijas. 

Mažeikių rajono apylinkės teisme 2017 metais dirbo 8 teisėjai, 19 karjeros valstybės 

tarnautojų, 10 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.  

 

Patvirtintų pareigybių skaičius 2014-2017 metais: 

 
 

2017 metais Teisme dirbo aštuoni teisėjai: Kęstutis Stulginskas, Violeta Erlickienė, Silva 

Gerybienė, Silva Plungienė, Nadežda Kiubienė, Mindaugas Klemenis, Andželika Butkuvienė ir 

Edita Gailienė. 

Valstybės tarnautojų atliekama viešo administravimo veikla užtikrina tinkamą teismo 

funkcionavimą bei padeda teisėjams eiti savo tiesiogines pareigas. Mažeikių rajono apylinkės 

teisme karjeros valstybės tarnautojų (8 teisėjo padėjėjų, 8 teismo posėdžių sekretorių, finansininko, 

vyresniojo specialisto teismo raštinės veiklos koordinavimui ir teismo administracijos sekretoriaus) 

funkcijos yra nustatytos Teismo pirmininko įsakymu patvirtintuose pareigybių aprašymuose, jų 

veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Valstybės tarnautojų 

veiklos etikos taisyklės, kiti teisės aktai. 
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Kiekvienais metais vertinama valstybės tarnautojų tarnybinė veikla. Vertinimo tikslas - 

veiklos rezultatų ir kvalifikacijos įvertinimas. Vertinimo išvadoje be veiklos kokybės, jos 

sudėtingumo, tarnautojo gebėjimų, taip pat atsižvelgiama ir į tarnautojo asmenines savybes, veiklos 

etikos principus. 2017 m. penkiems valstybės tarnautojams -  4 teisėjo padėjėjams, pakaitinei teismo 

administracijos sekretorei, tarnybinę veiklą įvertintinus „labai gerai“, buvo suteikta nuosekliai 

aukštesnė – trečia ar antra kvalifikacinė klasė bei po neeilinių vertinimų 3 valstybės tarnautojos – 

teismo administracijos sekretorė, teismo finansininkė ir vyresnioji specialistė (teismo raštinės 

veiklos koordinavimui) buvo perkeltos į aukštesnes pareigas paliekant turimas kvalifikacines klases. 

Kitų valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta „gerai“.  

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį (vyresniojo specialisto informatiko, vyriausiojo 

raštinės specialisto, dviejų raštinės specialistų, archyvaro, ūkio skyriaus vedėjo, vairuotojo ir 

valytojo), funkcijos apibrėžtos pareigybių aprašymuose. Jų darbas užtikrina tinkamą teismo raštinės 

funkcionavimą, taip pat padeda teisėjams atlikti savo pareigas. Ūkio skyriaus darbuotojų veikla 

užtikrina švarą ir tvarką teisme. 

2017 m. įvyko šie darbuotojų pokyčiai: 

1. 2017 m. vasario 8 d. į vaiko priežiūros atostogas išleista teismo posėdžių sekretorė 

Germina Nabažienė. 

2. 2017 m. rugsėjo 7 d. iš vaiko priežiūros atostogų grįžo teismo administracijos sekretorė 

Kristina Videikienė. 

3. 2017 m. rugsėjo 6 d. atleista pakaitinė teismo administracijos sekretorė Reda 

Liaugaudaitė. 

4. 2017 m. gruodžio 31 d. atleistas vairuotojas Saulius Jarmolavičius. 

 

3.1. VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS 

Teismo veiklą organizuoja ir vidinę administracinę priežiūrą atlieka teismo pirmininkas 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka. Teismo 

administracijos veikla organizuojama vadovaujantis teismo pirmininko patvirtintais teismo 

nuostatais, raštinės nuostatais, archyvo nuostatais, ūkio skyriaus nuostatais, vidaus tvarkos 

taisyklėmis, asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, pareigybių aprašymais, teismo pirmininko 

įsakymais, susijusiais su teismo funkcijų vykdymu, kitais teisės aktais. Teismo veikla praėjusiais 

metais buvo planuojama sudarant strateginį veiklos planą, dokumentacijos planą, organizacinės 

veiklos priežiūros planą.  

Vykdant 2017 metų teismo organizacinės veiklos priežiūros planą, patvirtintą teismo 

pirmininko 2017 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-5, buvo atlikti patikrinimai dėl galimai 

nepateisinamai ilgo bylų nagrinėjimo atvejų patikrinimas (bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau 

kaip metus, sąrašo sudarymas ir teisėjų darbo organizavimo šiose bylose patikrinimas; bylų užtęsto 

nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas ir šalinimo rekomendacijos), nustatytos tvarkos ir terminų 

laikymosi parengiant ir į Liteko sistemą perkeliant viešai skelbtinų procesinių sprendimų versijas 

patikrinimas, apeliacinių skundų ir jų priedų nuorašų išsiuntimo dalyvaujantiems apeliaciniame 

proceso asmenims ir civilinių bylų išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui, gavus apeliacinį 

skundą ar atskirąjį skundą, terminų laikymosi patikrinimas, teismo archyvo darbo organizavimo, 

dokumentų perdavimo teismo archyvui, užbaigtų bylų apskaitos ir saugojimo taisyklių laikymosi 

patikrinimas, civilinių bylų paruošimas teisminiam nagrinėjimui, perdavimo ir nagrinėjimo 

posėdyje pradžios terminų ir laikymosi patikrinimas, teismo posėdžių garso įrašų darymo, 

saugojimo ir įkėlimo i informacinę sistemą Liteko tvarkos patikrinimas, baudžiamųjų bylų 
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paruošimas teisminiam nagrinėjimui, perdavimo ir nagrinėjimo posėdyje pradžios terminų ir 

laikymosi patikrinimas. 

2017 m. rugsėjo 20 d. parengta išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės Mažeikių 

rajono apylinkės teisme. Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas atliktas analizuojant 

Teisme esamą situaciją pagal Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose 

nustatymo metodikoje nurodytus kriterijus, rizikos požiūriu rizikingose srityse (išskyrus bylų 

nagrinėjimą), analizuojant teismo veiklos reglamentavimo dokumentus, nustatančius darbuotojų 

uždavinius, funkcijas, darbo ir sprendimų priėmimo tvarką, darbuotojų pareigybių aprašymus, 

teismo pirmininko pavedimų vykdymą, viešųjų pirkimų vykdymą, strateginį veiklos planavimą. 

Išanalizavus Teismo veiklos sritis pagal korupcijos pasireiškimo nustatymo kriterijus, nustatyta, kad 

korupcijos pasireiškimo tikimybė Teisme egzistuoja, tiriamuoju laikotarpiu realiai ji nepasireiškė, 

nepasitaikė faktų, patvirtinančių, kad būtų kilę įtarimai dėl įstatymų pažeidimų. Gavus raštą iš 

Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybos “Dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo” 

buvo pateikta informacija apie sprendimą korupcijos rizikos analizės Mažeikių rajono apylinkės 

teisme neatlikti. 

 

3.2.TEISĖJŲ IR TEISMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Teisėjų, teismo darbuotojų pasirengimas, žinių gilinimas, kvalifikacijos kėlimas – svarbi 

teismo tinkamos veiklos užtikrinimo dalis. Teisėjų mokymą organizuoja, mokymo programas ir 

metodinę medžiagą rengia Nacionalinė teismų administracija. Teisėjų mokymai vyksta 

Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre. Teisėjams mokymai organizuojami pagal 

Teisėjų tarybos patvirtintas teisėjų įvadinio mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programas bei Teisėjų 

mokymo organizavimo taisykles. 

2017 metais Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjai dalyvavo šiuose seminaruose ir 

mokymuose: 

 „Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas. Vertinimas komisijose“; 

 „Streso, konflikto bei pagalbos proceso šalims mokymai“; 

 „Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teisėjų mokymo programa“; 

 „Administracinių nusižengimų kodeksas“; 

 „Lyderystės mokymai“; 

 „Teisėjo elgesys su teismo proceso dalyviais“; 

 „Darbo kodekso naujovės“; 

 „Naujausi CPK pakeitimai ir teismų praktika“; 

 „Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymo programa“; 

 „Teismo ekspertizė“; 

 „Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teisėjų mokymo programa“; 

 „Teismų reforma: kas laukia 2018 metais?“. 

Aktyviai įvairiuose mokymuose ir seminaruose 2017 metais dalyvavo ir teisėjų padėjėjai. Jie 

žinias gilino mokymuose ir seminaruose šiomis temomis: 

 „Streso, konflikto bei pagalbos proceso šalims mokymai“;  

 „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas“; 

 „Administracinių nusižengimų kodeksas“; 

 „Civilinės ir baudžiamosios teisės aktualijos“; 

 „Naujausi CPK pakeitimai ir teismų praktika“; 

 „Duomenų apsauga ir privatumo teisė“. 
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Teismo posėdžių sekretorės Daiva Juškuvienė, Vida Šurpienė ir Svetlana Činčiukienė 

dalyvavo Psichologijos mokymuose, pakaitinė teismo administracijos sekretorė Reda Liaugaudaitė 

ir teismo finansininkė Ilma Venclovienė dalyvavo mokymuose „Darbo užmokesčio skaičiavimo 

ypatumai valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojams 2017 m.“. 

Dažniausiai teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas vykdomas 

pagal mokymų programas, finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis. Siekdami plėsti profesinius 

gebėjimus darbuotojai nuolat savarankiškai gilina žinias studijuodami teisės aktus, dalindamiesi 

patirtimi su kolegomis, domėdamiesi naujausia specialiąja literatūra.  

Atsižvelgiant į šiuos duomenis, darytina išvada, kad 2017 m. teismas pasiekė pakankamai 

aukštus veiklos rezultatus, atsižvelgiant į turimus finansinius ir žmogiškuosius išteklius. 

 

4. VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Siekiant užtikrinti didesnį teismo atvirumą visuomenei, skleisti objektyvią informaciją apie 

teismo veiklą, darbo specifiką, Mažeikių  rajono apylinkės teismas, kaip ir visi Šiaulių apygardos 

teismai turi internetinę svetainę www.sat.teismai.lt. Joje skelbiama aktuali informacija apie 

naujausius teismo įvykius, atrankas ir konkursus į laisvas darbo vietas, pateikiama išsami ir aktuali 

informacija apie teismo struktūrą, kontaktus, skelbiamos teismo finansinės ataskaitos, viešųjų 

pirkimų planai, strateginiai veiklos planai, teismo vidaus tvarką reglamentuojantys dokumentai,  

metinės apžvalgos ir kita aktuali informacija. 

Mažeikių rajono apylinkės teismas suteikia galimybę trišalių sutarčių pagrindu aukštųjų 

mokyklų studentams atlikti mokomąją praktiką.  

2017 m. kovo 1 d. teisme vyko kasmetinis Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjų, teismo 

darbuotojų bei Mažeikių rajone veikiančių policijos, prokuratūros ir probacijos įstaigų atstovų 

pasitarimas, kurio tikslas pristatyti 2016 metų teismo darbo rezultatus, aptarti bendradarbiavimo 

tarp institucijų perspektyvas 2017 metais, siekiant užtikrinti darbo kokybę bei efektyvumą, 

atkreipiant dėmesį į įsigaliojusias teisės aktų naujoves. 

 

        
 

2017 m. gegužės 5 d. Mažeikių rajono apylinkės teisme vyko Mažeikių rajono apylinkės 

teismo teisėjų, teisėjų padėjėjų bei Mažeikių rajone veikiančių policijos atstovų ir Mažeikių rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisų apsaugos skyriaus ir Viešosios tvarkos skyriaus specialistų 

http://www.sateismai.lt/
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pasitarimas, kurio tikslas aptarti Administracinių nusižengimų kodekso taikymo klausimus, 

susijusius nepilnamečių administracinės atsakomybės ypatumais.                     

 

2017 m. spalio 25 d. nuo 8 val. ryto iki darbo pabaigos Mažeikių rajono apylinkės teismo 

teisėjų padėjėjai aktyviai suteikė nemokamas teisines konsultacijas. Per visą dieną teisme apsilankė 

44 Mažeikių miesto gyventojai, kuriems buvo suteiktos įvairios teisinės konsultacijos dėl 

paveldėjimo, santuokos nutraukimo, išlaikymo priteisimo, testamentų sudarymo, dovanojimo 

sutarčių, administracinių baudų, skolų išieškojimo ir kiti aktualūs klausimai. Apsilankiusieji buvo 

patenkinti gavę atsakymus į jiems rūpimus klausimus. 
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Teisme jau tradiciškai yra organizuojami renginiai rajono moksleiviams, siekiant įtraukti 

jaunimą domėtis teismo sistema ir darbu. Teismo darbuotojai aktyviai dalyvauja visuomeninė 

veikloje, įvairiose kolektyvinėse akcijose, kurios padeda kurti bei gerinti atmosferą kolektyve, 

ugdyti komandinio darbo svarbos suvokimą, skatina tarpusavio draugiškumą bei geranorišką 

bendradarbiavimą. Bendruose susibūrimuose taip pat gimsta daug naujų idėjų, kurios vėliau būna 

sėkmingai įgyvendintos.   

5. APIBENDRINIMAS 

 

Mažeikių rajono apylinkės teismas vykdo ilgalaikę programą, skirtą įgyvendinti Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos teismams priskirtą funkciją – vykdyti teisingumą. Programa apima visas 

Teismo veiklos sritis. Ją vykdydamas Teismas prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo, 

užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį ES 

reikalavimus ir geriausios teisminės praktikos standartus. Šios programos įgyvendinimas padeda 

gerinti visos Lietuvos teisinės sistemos veiklą. 
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Mažeikių rajono apylinkės teismas 2017 metais efektyviai naudojo turimus materialiuosius 

ir žmogiškuosius išteklius savo pagrindinių funkcijų įgyvendinimui. Teismas kryptingai didino 

teismo atvirumą visuomenei, siekdamas didesnio visuomenės pasitikėjimo visa Teismų sistema. 

Apibendrinant galima teigti, jog Mažeikių rajono apylinkės teismo veikla buvo sklandi, 

suplanuoti uždaviniai įgyvendinti, numatyti rezultatai pasiekti. Tai sąlygoja nuolatinis teisėjų bei 

valstybės tarnautojų mokymas, teismo veiklos kasmetinė analizė, pastebėtų trūkumų operatyvus 

šalinimas. 

Teisėjų profesionalumas ir kompetencija, jų darbo stabilumas sąlygojo kokybišką ir 

nešališką bylų nagrinėjimą. Darbo patirtį, įgūdžius turintis teismo personalas padėjo teisėjams 

įgyvendinti pagrindinį institucijos tikslą – teisingumo vykdymą. Viso kolektyvo geranoriškumas ir 

atvirumas prisidėjo įgyvendinant teismo veiklos viešumo principus. 

Žvelgiant į 2018 metus, įgyvendinat Teismų reformą, sieksime ir toliau dirbti sklandžiai, 

užtikrinant priskirtų funkcijų vykdymą visose srityse. 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


