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Telšių apylinkės teismas (buvęs pavadinimas – Telšių rajono apylinkės teismas, toliau – 

teismas), planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, formuluodamas misiją, veiklos strateginį tikslą, 

nustatydamas programą, jos tikslus, uždavinius ir priemones strateginiam tikslui įgyvendinti, 

vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos 

valstybės valdžios, samprata ir 109 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos 

Respublikoje vykdo tik teismai.  

Apžvelgus ir įvertinus 2017 metais įvykusius svarbiausius išorinius pokyčius, teismo 

strateginio veiklos plano įgyvendinimui, jo veiklai ir misijai didžiausią įtaką turėjo politiniai, teisiniai 

ir ekonominiai veiksniai. 

Politiniai ir teisiniai veiksniai: 

Savo veikloje teismas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais tarptautinėse 

sutartyse įtvirtintais visuotinai pripažintais teisės principais, pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, 

tarp jų asmens teise į teisminę gynybą, teise, kad kiekviena byla būtų teisingai išnagrinėta 

nepriklausomo ir nešališko teismo, teisės viršenybės, teismų ir teisėjų nepriklausomumo, teismų 

organizacinio savarankiškumo, jų finansinio nepriklausomumo nuo kitų valstybės valdžios institucijų 

ir pareigūnų sprendimų. Teismas, nagrinėdamas bylas, klauso tik įstatymo.  

2017 metais naujai priimti ar įsigalioję teisės aktų pakeitimai turėjo tiek teigiamą tiek 

neigiamą įtaką teismo veiklai. Išaugo baudžiamųjų bylų kiekis, tai sąlygojo nuo 2017 metų sausio 1 

dienos priimtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pataisos – asmuo, kuris vairavo kelių 

transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje 

buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki 

vienerių metų. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos Respublikos administracinių 

nusižengimų kodeksui ir nuo 2017 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

pakeitimams, teisme mažėjo nagrinėjamų administracinių ir civilinių bylų kiekis, tuo pačiu teisėjų ir 

darbuotojų darbo krūvis. Tačiau minėtų teisės aktų kaita taip pat įtakojo teisėjų ir darbuotojų 

kasdienio darbo pobūdį bei lėmė kvalifikacijos reikalavimų teisėjams ir darbuotojams didėjimą.  

Dėl Lietuvos teisinės sistemos integracijos į ES teisinę sistemą, poreikio vadovautis ir taikyti 

ES teisės aktus, ir padidėjusio kiekio bylų su tarptautiniu elementu, didėjo profesinės kvalifikacijos 

reikalavimai teisėjams, teisėjų padėjėjams ir kitiems teismo darbuotojams, kas lėmė augantį 

specializuotų teisės sričių mokymų bei vertimo paslaugų poreikį.  

 Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimu Nr. XII-2209 “Dėl 

teismų reorganizavimo“, nuo 2018 m. sausio 1 d. prie Telšių rajono apylinkės teismo prijungti 

Akmenės ir Mažeikių rajonų apylinkių teismai. Nutarimu nustatyta, kad po reorganizavimo 

pasibaigusių Akmenės ir Mažeikių rajonų apylinkių teismų teisės ir pareigos po reorganizavimo 



       

veikiančiam Telšių apylinkės teismui pereina nuo 2018 m. sausio 1 d. Toks Seimo sprendimas leis 

paspartinti bylų nagrinėjimą, sudaryti sąlygas specializuotis teisėjams, suvienodinti teisėjų darbo 

krūvį bei efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius.  

Teismų reorganizavimu siekiama: 

 Didinti bylų nagrinėjimo operatyvumą, suvienodinant teisėjų ir teismų darbuotojų darbo krūvį 

bei sąlygas;  

 Palengvinti asmenų teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, sudarant galimybes atlikti 

procesinius veiksmus kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos; 

 Efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius, koncentruojant teismų 

administravimui skiriamus išteklius; 

 Plėsti teisėjų specializacijos galimybes, didinant viename teisme dirbančių teisėjų skaičių; 

 Panaikinti esamus organizacinius trukdžius nagrinėjant bylas – suderinti teismų bei kitų 

teisėsaugos institucijų veiklos teritorijas. 

2017 metais itin didelis dėmesys buvo skiriamas teismų reformos etapų įgyvendinimui.  

Ryšium su tuo ženkliai padidėjo teismo administracijos darbo krūvis įgyvendinant reformos 

procedūras.  

 Ekonominiai veiksniai: 

Dėl ekonomines padėties toliau didėjanti emigracija ir nepakankamas darbo užmokesčio 

finansavimo užtikrinimas 2017 metais sudarė prielaidas darbuotojų kaitai, padidino kitų darbuotojų 

darbo krūvį, padaugėjo bylų, pasižyminčių ne tik sąsajų su ES teise aspektu, bet ir tarptautiniu 

elementu. Skelbiami konkursai į laisvas pareigybes ataskaitiniais metais vyko itin vangiai, o skatinti 

didesniu darbo užmokesčiu ar priedais likusius darbuotojus dirbti daugiau teismas neturėjo galimybės 

dėl nepakankamo finansavimo. Visi šie pokyčiai turėjo tiesioginį poveikį teismo darbo planavimui, 

o būtent: darbuotojų darbo krūvio paskirstymui, darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, vertimo paslaugų 

poreikio tenkinimui.  

Ekonominiai veiksniai taip pat nulėmė teismo materialinį, techninį aprūpinimą, darbuotojų 

atlygį ir socialines garantijas. Teismo veiklai 2017 metais skirtos lėšos buvo nepakankamos 

nustatytoms funkcijoms vykdyti. Valstybės biudžeto asignavimo lėšas teismas ataskaitiniais metais 

kaip ir visais ankstesniais metais naudojo racionaliai ir efektyviai, laikydamasis taupymo principo. 

Teismo veiklai skiriamų lėšų iš esmės pakako tik einamiesiems mokėjimams dengti. Teismas buvo 

priverstas skirti minimalias lėšas darbuotojų kvalifikacijos kėlimui, kokybiškų prekių ir paslaugų 

įsigijimui, darbo vietų atnaujinimui. Be to, išaugus elektros, šilumos energijos, pašto, vandens ir 

nuotekų šalinimo kainoms, didesnė teismo biudžeto dalis buvo skirta teismo eksploatacinėms 

išlaidoms. Teismas jau kelintus metus užbaigia su darbo užmokesčio įsiskolinimu darbuotojams, 

Sodrai. Skiriami asignavimai neužtikrina teismo rūmų pastatų būklės priežiūrą ir remontą, 

šiuolaikinių technologijų įrengimą.  

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento patikrinimo metu nustatyta, kad 

patalpos, kuriose dirbama ar kuriose saugoma įslaptinta informacija, nėra įrengtos ir netinkamos 

saugoti ar jose dirbti su įslaptinta informacija. Teismas neturėjo lėšų pašalinti trūkumus ir tinkamai 

apsaugoti valstybės paslaptis. 

 Visuomenės pasitikėjimo teismų veikla padidino teismo veiklos viešinimo ir atvirumo 

visuomenei poreikį, tačiau 2017 metais dėl darbuotojų trūkumo padidėjęs teismo personalo krūvis 

vykdant savo tiesioginę funkciją – teisingumo vykdymą, ribojo teismo galimybes skirti pakankamus 

žmogiškuosius ir finansinius išteklius teismo atvirumo visuomenei bei visuomenės teisiniam 

išprusimui didinti.  

 



       

ANTRASIS SKIRSNIS 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

1 strateginis tikslas: Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios 

instancijos teismui 
1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų asignavimų panaudojimas 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Patvirtintas  

asignavimų 

planas 

Patikslintas 

asignavimų 

planas* 

Faktiškai 

panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

patikslintame plane, 

dalis (proc.)** 
1 2 3 4 5 6 

01.002 Teisingumo vykdymas 
Telšių rajono apylinkės teismas 

497,0 498,8 498,8 100 

01.002 Teisingumo vykdymas 
Mažeikių rajono apylinkės teismas 

650,0 651,7 651,7 100 

01.002 Teisingumo vykdymas 
Akmenės rajono apylinkės teismas 

353,0 350,2 350,2 100 

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė parama     

 –     

* Jeigu patikslintame plane asignavimai didėja ar mažėja daugiau nei 5 proc. lyginant su asignavimais, nurodytais patvirtintame plane, to priežastys 

trumpai paaiškinamos po lentele. Paaiškinimai pateikiami dėl patikslintų asignavimų programos lygiu. 

** Jeigu asignavimų panaudojimo procento nuokrypiai viršija 10 proc., jie ir jų priežastys trumpai paaiškinami po lentele. 

 

Programa 2017 metais buvo finansuojama iš šių šaltinių:   

 valstybės biudžeto lėšų (finansavimo šaltinio kodas - 1.1.1.1.1); 

 biudžetinių įstaigų pajamų įmokų (1.4.1.1.1). 

2017 metų Telšių, Mažeikių ir Akmenės rajono apylinkės teismų asignavimų planai, kai 

finansavimo šaltinis valstybės biudžeto lėšos (1.1.1.1.1), įskaitant patikslinimus – 1.500.7 tūkst. 

Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai visų trijų teismų per ataskaitinį laikotarpį – 1.500.7 tūkst. Eur.  

2017 metų metinis asignavimų planas, kai finansavimo šaltinis biudžetinių įstaigų pajamų 

įmokos (1.4.1.1.1) – 2,0 tūkst. Eur. Gauti ir panaudoti asignavimai – 0,4 tūkst. Eur. 

 

Strateginio tikslo įgyvendinimas matuojamas efekto vertinimo kriterijais. Kadangi efekto 

kriterijai turi matuoti strateginio tikslo įgyvendinimo poveikį visai visuomenei, rengiant strateginio 

planavimo tobulinimo teismuose metodiką buvo apibendrinta rekomendacija, kad poveikį visai 

visuomenei sukuria ne atskiras teismas, o teismų sistema (ypač atsižvelgiant į tai, kad galutinis 

rezultatas dažnai pasiekiamas tik po kelių instancijų teismų sprendimų). Atsižvelgiant į minėtą 

rekomendaciją, strateginio tikslo pažangai matuoti, teismas 2017 metams nustatė du strateginio 

tikslo efekto vertinimo kriterijus: 

1. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta 

pažeidimų dėl teismų veiklos, skaičiaus mažėjimas. Šio efekto kriterijaus reikšmė už 2017 m., kaip 

ir ankstesniais metais, apskaičiuota pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų apžvalgas 

lietuvių kalba, pateiktas Teisingumo ministerijos interneto svetainėje (http://lrv-atstovas-

eztt.lt/page/eztt-nutarimu-ir-sprendimu-apzvalgos-lietuviu-kalba) prie informacijos apie 

atstovavimą Europos Žmogaus Teisių Teisme. 

2. Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio gerėjimas (naudojami visuomenės nuomonės 

apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys). 

 

 



       

Teismo nustatyti efekto vertinimo kriterijai yra pavaizduoti grafiškai: 

 
1 grafikas. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų dėl 

teismų veiklos, skaičiaus mažėjimas, vnt. 

 

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Planas 5 5 5 5 5 5 

Faktas 1 3 4 - - - 

 

Iš viso 2017 metais nurodyta 14 sprendimų su pažeidimais, iš jų – 4 sprendimai iš esmės susiję su 

teismų veikla. 2017 metais pasiektas šio strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus skaičius 

parodo, kad Lietuvos teismų sistemos veiklos kokybė, išreikšta tarptautinės teisminės institucijos 

sprendimais - blogėja, o rodiklio skaitinė vertė - didėja.  

 
2 grafikas. Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio gerėjimas, proc. 

  

 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Planas 20 25,5 26 26 27 27 

Faktas 25,05 26,46 26,56 - - - 

 

Antrojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami visuomenės 

nuomonės apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys (procentine išraiška), iš kurių matyti, jog 

visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklis 2017 metais lyginant su 2016 metais padidėjo 0,56 proc. 

Palyginus trijų metų šio efekto vertinimo kriterijaus rodiklius, matyti, kad visuomenės 

pasitikėjimas teismais gerėja.  

 

Kaip jau minėta, nustatyti teismo efekto kriterijai matuoja strateginio tikslo įgyvendinimo 

poveikį visai visuomenei, o poveikį visai visuomenei sukuria ne atskiras teismas, o teismų sistema. 

Strateginiam tikslui įgyvendinti teismas vykdo programą „Teisingumo vykdymas“. Ją vykdydamas 
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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. 

Laukiamas programos poveikis yra efektyvus teisėtų Teismo sprendimų priėmimas, tinkamas jų 

paskelbimas, šių sprendimų stabilumas, didėjanti Teismo veiklos kokybė ir jos viešumas, teigiamo 

Teismo įvaizdžio kūrimas, visuomenės teisinio išprusimo ir jos pasitikėjimo teismų institucija 

didinimas.  

2017 metais teismai, įgyvendindami programą, pasiekė strateginiame veiklos plane numatytus 

šiuos įvertinimo kriterijaus rezultatus:  

Akmenės rajono apylinkės teismas 

2017 m. Priimtų ir neapskustų 

sprendimų santykis 

Sprendimų stabilumas Išnagrinėtų bylų 

skaičius 

Vidutinis vieno teisėjo 

išnagrinėtų bylų 

skaičius 

Planuota 98,3 99,9 3200 800 

Įvykdyta 98,42 100 2997 749 

 

Mažeikių rajono apylinkės teismas 

2017 m. Priimtų ir neapskustų 

sprendimų santykis 

Sprendimų stabilumas Išnagrinėtų bylų 

skaičius 

Vidutinis vieno teisėjo 

išnagrinėtų bylų 

skaičius 

Planuota 97,3 99,51 5520 690 
Įvykdyta 98,3 99,75 5575 697 

 

Telšių rajono apylinkės teismas 
2017 m. Priimtų ir neapskustų 

sprendimų santykis 

Sprendimų stabilumas Išnagrinėtų bylų 

skaičius 

Vidutinis vieno teisėjo 

išnagrinėtų bylų 

skaičius 

Planuota 97,36 99,61 4298 716,33 
Įvykdyta 97,28 99,69 4708 785 

 

Pasiekti rezultatai rodo aukštą teismų teisėjų 2017 metais priimtų procesinių sprendimų 

teisėtumą ir stabilumą, teismo darbuotojų gerą aptarnavimo kokybę. Apibendrinant teismo pasiektų 

rezultatų įtaką efekto vertinimo kriterijų pasiekimo reikšmėms, pažymėtina, jog visi pasiekti 

rezultatai tiesiogiai įtakojo teismo strateginio tikslo nustatyto antrojo efekto vertinimo kriterijaus 

pasiekimą ir jo rodiklio gerėjimą, t. y. teigiamos visuomenės nuomonės augimą apie teismus, jų 

vykdomą veiklą, tuo pačiu ir didesnį pasitikėjimą teismais.  

 

 
 

_________________________________ 


