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ĮŽANGA 

Telšių rajono apylinkės teismas, vadovaudamasis Teisėjų tarybos nutarimu „Dėl informacijos 

apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių patvirtinimo“ bei 

realizuodamas visuomenės teisę būti informuotai Telšių rajono apylinkės teismas pateikia 2017 metų 

teismo veiklos apžvalgą, kurioje pateikiama bendra informacija apie teismą, jo sudėtį, struktūrą, taip 

pat ataskaitoje aptariami Telšių rajono apylinkės teismo personalo pasikeitimai, administracinės 

veiklos priežiūra, baudžiamųjų, civilinių ir administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo 

statistinė analizė, finansinė veiklos apžvalga. 

Telšių rajono apylinkės teismo 2017 m. veiklos apžvalga siekiama užtikrinti teismo veiklos 

skaidrumą, viešumą, atvirumą visuomenei dviem aspektais: teisingumo vykdymo nagrinėjant bylas 

ir administravimo veikloje. Teismo, kaip institucijos, veiklos tikslas - bylų nagrinėjimas, t. y. 

civilinių, baudžiamųjų bei administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas, kitų procesinių 

veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu, kokybiškas ir savalaikis atlikimas. Šis tikslas yra 

įvardijamas kaip strateginis teismo veiklos tikslas, kurio efektyvumas apibrėžiamas šiais kriterijais: 

1) bylose priimami sprendimai turi būti teisėti, priimami siekiant apginti asmenų teises bei įstatymo 

saugomus interesus ir nepažeidžiant materialiosios ir proceso teisės normų, 2) bylos išnagrinėjamos 

nepažeidžiant įstatyme nurodytų terminų, operatyviai, vadovaujantis visuotinai pripažintais teisės 

principais. Šio tikslo realizavimui neabejotinos reikšmės turi teisme efektyviai, ekonomiškai 

naudojami žmogiškieji ir finansiniai ištekliai. 

 

1. ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 
 

Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko 2017 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-12 buvo 

patvirtintas 2017 metų Telšių rajono apylinkės teismo administracinės veiklos priežiūros planas. 

Plane numatytos priemonės, užtikrinančios civilinių bylų parengimo teisminiam nagrinėjimui 

stadijoje numatytų procesinių veiksmų atlikimo terminų laikymosi, administracinių teisės pažeidimų 

bylų išnagrinėjimo terminų laikymosi, baudžiamųjų, civilinių, administracinių teisės pažeidimų bylų 

tvarkymo laikantis nustatytų reikalavimų, protokolų surašymo operatyvumo, išnagrinėtų bylų 

perdavimo teismo raštinei savalaikiškumo ir kt. sričių patikrinimas. Atlikus numatytus patikrinimus, 

surašyti aktai, kuriuose nurodyti pastebėti trūkumai bei netikslumai, nurodyti jų pašalinimo būdai, 

atsakingi darbuotojai pasirašytinai supažindinami su aktais. Visos priemonės, numatytos 2016 metų 

administracinės veiklos priežiūros plane, įvykdytos. 
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2. TEISMO STRUKTŪRA, DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 
 

Organizacinę teismo struktūrą reglamentuoja Lietuvos Respublikos teismų įstatymas, etatų 

skaičių nustato ir teismų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą tvirtina Teisėjų taryba, 

centralizuotą teismų aprūpinimą prekėmis ir paslaugomis organizuoja Nacionalinė teismų 

administracija. 

Telšių miesto apylinkės teismas (toliau – Teismas) yra bendrosios kompetencijos teismas, kuris 

yra pirmoji instancija įstatymo paskirtoms civilinėms, baudžiamosioms, administracinių teisės 

pažeidimų byloms, taip pat byloms susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu, nagrinėti. 

Įstatymų nustatytais atvejais Teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo bei kitas apylinkės teismo 

teisėjo kompetencijai priskirtas funkcijas. Civilinės, baudžiamosios bei administracinių teisės 

pažeidimų bylos teisėjams paskiriamos, naudojantis Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, 

kuri, atsižvelgiant į visų teisėjų darbo krūvį, automatiniu būdu parenka teisėją. Teismo sprendimai, 

nuosprendžiai, nutarimai ir nutartys apeliacine tvarka skundžiami Šiaulių apygardos teismui. 

Telšių rajono apylinkės teismas yra įsikūręs Telšiuose, Kęstučio g. 13. Teismui iki 2017 m. 

rugpjūčio 3 d. vadovavo Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. rugpjūčio 3 d. dekretu Nr. 1K-

1168 paskirta Telšių rajono apylinkės teismo pirmininke Vitalija Liauzginienė. 2017 m. birželio 12 

d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-997 Vitalija Liauzginienė nuo 2017 m. rugpjūčio 

3 d. atleista iš teismo pirmininko pareigų, pasibaigus paskyrimo į šias pareigas terminui. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 105 straipsnio 5 dalimi nuo 2018 m. rugpjūčio 

4 d. laikinai atlieka teismo pirmininko pareigas teisėja Judita Staševičienė, turinti didžiausią teisėjo 

darbo stažą šiame teisme. 

Teisėjų tarybos 2015-08-07 nutarimu Nr. 13P-107(7.1.2) dėl 2017 metais finansuojamų teisėjų 

padėjėjų pareigybių skaičiaus apylinkių, apygardų ir apygardų administraciniuose teismuose bei 

Lietuvos apeliaciniame teisme nustatymo, Telšių rajono apylinkės teismui patvirtini 5 teisėjų 

padėjėjų etatai. 

Telšių rajono apylinkės teisme yra 30 etatų: 6 teisėjų, 14 valstybės tarnautojų, 10 darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis. Kvalifikuotas personalas geba spręsti iškeltus uždavinius ir problemas, 

tačiau dėl didelio ir vis dar didėjančio bylų skaičiaus, naujų veiklos sričių ir funkcijų, susijusių su 

naujų darbo kodeksų įsigaliojimu bei ES teisės taikymu, teismo darbo krūvis didėja neproporcingai 

esamiems žmogiškiesiems ištekliams ir lėšoms. 

2017 metais teisme dirbo 6 teisėjai - Vitalija Liauzginienė (iki 2017 m. rugpjūčio 3 d. teismo 

pirmininkė), Audronė Alčauskienė, Tomas Pukšmys, Kristina Sušinskaitė, Stefanija Sakalauskienė, 

Judita Staševičienė. 5 teisėjų padėjėjai - Raminta Paulauskienė, Ina Malinauskienė, Aida 

Stulpinienė, Deimantė Burbienė, Vilma Kontrimienė, 6 teismo posėdžių sekretorės, raštinės vedėja, 
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teismo administracijos sekretorė, vyresn. specialistė - teismo finansininkė ir 10 darbuotojų dirbančių 

pagal darbo sutartis.  

Nuo 2017-04-22 atleista posėdžių sekretorė Lauryna Ridikienė. 2017-05-12 Morta Srėbaliūtė 

priimta į posėdžių sekretorės pareigas. 2017-07-11 atleista iš posėdžių sekretorės pareigų Aistė 

Marija Pakarklytė-Ubartienė.2017-06-28 atleista valytoja Valerija Pocienė. 2017-07-10 priimta į 

kurjerės pareigas Ingrida Žukauskienė. 2017-07-10 Ilona Gilaitienė perkelta iš kurjerės pareigų į 

valytojas. 2017-08-08 priimta dirbti posėdžių sekretorė Odeta Krasauskienė. 

Šiuo metu Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. lapkričio 3 d. dekretu Nr. 1K-193 

nustatytas teisėjų skaičius - 6 etatai. 

 
3. TEISĖJŲ IR TEISMO DARBUOTOJŲ MOKYMAI 

 

Vykdydamas mokymo politikos įgyvendinimą, teismas nuolat organizuoja teisėjų, valstybės 

tarnautojų bei kitų teismo darbuotojų mokymą.  

2017 metais teisėjai ir valstybės tarnautojai aktyviai dalyvavo Nacionalinės teismų 

administracijos Mokymo centro organizuojamuose mokymuose, finansuojamuose Europos Sąjungos 

lėšomis.  

Teisėja Vitalija Liauzginienė 2017 metais dalyvavo šiuose seminaruose, mokymuose: „Streso 

ir konflikto valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“, „Šeimos bylos, 

tarpinstitucinis bendradarbiavimas“, „Administracinių nusižengimų kodeksas“, „Lyderystė: kaip 

pasiekti geriausių rezultatų vadovaujant komandai“, „Civilinio proceso aktualijos“, „Teismų vadovų 

mokymai“, „Briuselio IIa reglamento įgyvendinimo mokymai“. 

Teisėja Judita Staševičienė 2017 metais dalyvavo šiuose seminaruose, mokymuose: „Streso ir 

konflikto valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“, „Priverstinis išieškomų 

piniginių lėšų nurašymas“, „Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymai“, „Administracinių nusižengimų kodeksas“, „Civilinio proceso aktualijos“, „Briuselio IIa 

reglamento įgyvendinimo mokymai“. 

Teisėja Stefanija Sakalauskienė 2017 metais dalyvavo šiuose seminaruose, mokymuose: 

„Streso ir konflikto valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“, „Baudžiamąsias 

bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymai“, „Priverstinis išieškomų piniginių 

lėšų nurašymas“, „Administracinių nusižengimų kodeksas“. 

Teisėja Audronė Alčauskienė 2017 dalyvavo šiuose seminaruose, mokymuose: „Streso ir 

konflikto valdymas bei psichologinė parama teismo proceso dalyviams“, „Priverstinis išieškomų 

piniginių lėšų nurašymas“, „Administracinių nusižengimų kodeksas“, „Teisėjų spaudai mokymo 

programa“, „Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymo programa“. 
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Teisėja Kristina Sušinskaitė 2017 metais dalyvavo šiuose seminaruose, mokymuose: „Streso ir 

konflikto valdymas“, „Priverstinis išieškomų piniginių lėšų nurašymas“, „Civilines bylas 

nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymai“, „Civilinio proceso aktualijos“, 

„Briuselio IIa reglamento įgyvendinimo mokymai“. 

Teisėjas Tomas Pukšmys 2017 metais dalyvavo šiuose seminaruose, mokymuose: „Streso ir 

konflikto valdymas“, „ Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymai“, „Civilinio proceso aktualijos“, „Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymo programa“. 

Teismo administracijos sekretorė Idalija Kačerauskienė ir teismo finansininkė Aušra 

Monstvilienė dalyvavo mokymuose „Darbo užmokesčio skaičiavimo ypatumai valstybės ir 

savivaldybių įstaigų darbuotojams“. 

Teisėjų padėjėjos Deimantė Burbienė, Ina Malinauskienė, Vilma Kontrimienė dalyvavo 

mokymuose „Finansinių nusikaltimų apžvalga-naujausia Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktika ir 

kvalifikavimas“. 

Teisėjų padėjėjos Raminta Paulauskienė, Aida Stulpinienė, Ina Malinauskienė dalyvavo 

mokymuose „Civilinio proceso aktualijos“. 

Ūkio skyriaus vedėjas Vytautas Burnickis ir teismo administracijos sekretorė Idalija 

Kačerauskienė dalyvavo mokymuose „Viešieji pirkimai“. 

 

 

4. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINIAI DUOMENYS 

 

Teisėjų darbo krūviai teismuose skaičiuojami vadovaujantis statistinių rodiklių skaičiavimo 

metodika. Skaičiuojant teismų darbo krūvį įvertinamas ne tik išnagrinėtų bylų ir atliktų procesinių 

veiksmų skaičius, bet ir bylų bei procesinių veiksmų sudėtingumas. Baudžiamųjų bylų sudėtingumas 

priklauso nuo bylos kategorijos, pateiktų kaltinimų skaičiaus, kaltinamųjų skaičiaus, bylos tomų 

skaičiaus ir pan. Civilinių bylų sudėtingumas priklauso nuo bylos kategorijos, pateiktų savarankiškų 

reikalavimų skaičiaus, dalyvaujančių byloje asmenų skaičiaus, bylos tomų skaičiaus, byloje tiesiogiai 

taikomų ES normų ir pan. Kituose šio skyriaus poskyriuose glaustai ir apibendrintai bus pateikiami 

2017 metų Teismo bylų nagrinėjimo statistiniai duomenys. 

4.1. Civilinių bylų nagrinėjimo analizė 
 

2017 metais Telšių rajono apylinkės teisme buvo gautos 2579 civilinės bylos. Lyginant su 2016 

metais civilinių bylų skaičius sumažėjo – 207 bylomis. Tačiau nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje buvo 67 bylomis didesnis nei 2016 metais. (žr. 1 pav.) 
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1 pav. Civilinės bylos 2016-2017 metais. 

 

2017 metais baigtos 2578 civilinės bylos. Iš jų 2499 buvo išnagrinėtos greičiau kaip per 6 

mėnesius. 66 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėnesių. 13 bylų buvo nagrinėjama ilgiau nei 

metus. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,12 mėnesio. Per 2017 metus buvo išnagrinėta 600 

prašymų civilinių bylų vykdymo procese. 

2017 metais nutraukta 174 civilinės bylos, 61 byla nutraukta patvirtinus taikos sutartį. (žr. 2 

pav.) 

 

2 pav. Civilinių bylų išnagrinėjimo duomenys 
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Telšių rajono apylinkės teisme 2017 metais: 

 813 bylos išnagrinėtos ginčo teisena; 

 403 ypatingąją teisena; 

 25 dokumentinio proceso tvarka; 

 246 supaprastinto proceso tvarka; 

 1077 dėl teismo įsakymo išdavimo; 

 2 dėl proceso atnaujinimo 

 

4.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo analizė 

 

2017 metais Telšių rajono apylinkės teisme buvo gauta 300 baudžiamųjų bylų. 104 

baudžiamosioms bylomis daugiau nei 2016 metais. Iš pateiktų statistinių duomenų matyti, kad 2017 

metais ženkliai išaugo baudžiamųjų bylų kiekis. 2017 metais buvo gauta 94 bylomis daugiau nei 

2016 metais. Galima daryti išvadą, kad 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. Lyginant 

su 2016 metais išnagrinėtų teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese skaičius 2017 

metais sumažėjo iki 175 prašymų. (žr. 3 pav.) 

  

 
3 pav. Baudžiamųjų bylų statistiniai duomenys 
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2017 metais Telšių rajono apylinkės teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų didžiausią dalį sudarė 

baudžiamosios bylos dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai, ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, 

turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Kaltintų, nubaustų ir nuteistų asmenų 2017 metais 

statistiniai duomenys pateikiami žemiau (žr. 4 pav.) 

4 pav. Kaltintų, nubaustų ir nuteistų asmenų 2017 metais statistiniai duomenys 
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4.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo analizė 

 

Telšių rajono apylinkės teisme 2017 metais buvo gauta 324 administracinių nusižengimų 

bylos. 2016 metais – 1191 administracinio teisės pažeidimo byla. 2017 metais buvo gauta 867 

bylomis mažiau. Tokius akivaizdžius statistinių duomenų pokyčius lėmė nuo 2017 metų sausio 1 

dienos įsigaliojęs Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas. Minėtame kodekse 

įteisinta, kad daugiau administracinių nusižengimų bylų būtų nagrinėjama ne teisme. Apylinkių 

teismai pirma instancija nagrinėtų administracinių nusižengimų bylas, jeigu maksimalus baudos 

dydis yra daugiau kaip 1.500 Eur, jeigu administracinėn nuosavybėn traukiamas asmuo arba 

nukentėjusysis yra nepilnametis, jeigu gali būti skiriamas turto, kuriam privaloma teisinė registracija, 

konfiskavimas. 

2016 metais 58 bylos buvo perkeltos iš 2015 metų. 2017 metais bylų likutis buvo – 27 bylos. 

2017 metų viso išnagrinėtos 327 bylos. 2017 metais visos administracinių nusižengimų bylos buvo 

išnagrinėtos greičiau kaip per 6 mėnesius –net 327 bylos. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė 

0.44 mėnesio. Nebaigtų bylų likutis 2017 metų pabaigoje buvo – 22 bylos. Lyginant su 2016 metais 

nebaigtų bylų rodiklis sumažėjo 3 bylomis. Išnagrinėtų prašymų ATP bylų vykdymo procese – 77, 

dvigubai mažiau lyginant su 2016 metais. (žr. 5 pav.). 

 

 

5 pav. Administracinių nusižengimų bylos 
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5. FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA 
 

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.  

Telšių rajono apylinkės teismas yra biudžetinė įstaiga – asignavimų valdytojas.  

2017 metams Telšių rajono apylinkės teismo išlaidų sąmatoje programai “Teisingumo vykdymas“ 

(su patikslinimais) buvo patvirtinta  498 769 eurų biudžeto asignavimų, iš jų darbo užmokesčiui – 

356 353 eurų, socialinio draudimo įmokoms skirta 110 416 eurų, kitoms išlaidoms ir prekėms – 32 

810 eurų.  Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2017-03-30 įsakymu Nr. 1K-120 padidinti 

asignavimai darbo užmokesčiui – 1353 Eur, darbdavio socialiniam draudimui – 416 Eur. 

2017 metais teismas gavo ir panaudojo 498 769 eurų biudžeto asignavimų (be pajamų įmokų).  

2017 m. sausio mėn. buvo išmokėta 24595,15 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 7526,06 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 288,74 

eurų pajamų už kopijavimo paslaugas. 

 

6. VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Siekiant užtikrinti didesnį teismo atvirumą visuomenei, skleisti objektyvią informaciją apie 

teismo veiklą, darbo specifiką, Telšių 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. 

Telšių rajono apylinkės teismas suteikia galimybę trišalių sutarčių pagrindu aukštųjų mokyklų 

studentams atlikti mokomąją praktiką.  

http://www.sateismai.lt/
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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.   

7. PASIRENGIMAS TEISMŲ REFORMAI 

  

 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 prijungiami 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.  

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. Metų 

eigoje Telšių, Mažeikių ir Akmenės teismų vadovai aplankė visus prie Telšių apylinkės teismo 

prisijungiančius teismus, bendravo su darbuotojais, kuriems tiesiogiai buvo paaiškinti teismų 

reformos pasekmės žmogiškųjų išteklių, finansų valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo, archyvų veiklos 

optimizavimo srityse.  

2017 metais buvo vedami aktyvūs dialogai su prisijungiančių teismų darbuotojais – jie buvo 

įtraukiami į darbinius procesus, susijusius su teismų reformos įgyvendinimu: funkcijų darbuotojams 

perskirstymu, pareigybių sąrašo sudarymu, atsakomybių pasiskirstymo, kitais klausimais. Aktyvus 

bendravimas leido išsiaiškinti vyraujantį klimatą kolektyve, darbuotojų lūkesčius bei baimės.  
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8. APIBENDRINIMAS 
 

Telšių rajono apylinkės teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą. Tinkamas darbo 

organizavimas, teisėjų ir kitų Teismo darbuotojų profesionalumas, kvalifikacijos kėlimas, gera darbo 

atmosfera, organizacinės veiklos priežiūra lėmė sklandų Telšių rajono apylinkės teismo darbą 2017 

metais. Viso kolektyvo geranoriškumas ir atvirumas prisidėjo įgyvendinant teismo veiklos viešumo 

principus. Ypač svarbu, kad didėjant gaunamų bylų skaičiui nemažėjo priimtų procesinių sprendimų 

stabilumas. 

Būdami teisingumo sistemos dalimi ir toliau išskirtinį dėmesį skirsime objektyvumui ir 

nešališkumui, siekdami efektyviai naudoti turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius savo 

pagrindinės, Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatytos funkcijos - teisingumo vykdymo - 

įgyvendinimui. 

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

užtikrinant priskirtų funkcijų vykdymą visose srityse. 

_______________________________ 

 


