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TELŠIŲ APYLINKĖS TEISMO ADMINISTRACINĖ VEIKLOS PRIEŽIŪROS 

PLANAS 2019 METAMS 

 

 

 

1. PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS BYLŲ NAGRINĖJIMO KOKYBĘ BEI 

PROCESO OPERATYVUMĄ 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo terminas Atsakingas asmuo 

1.1. Sustabdytų bylų eigos kontrolė. Tikrinama 

ar sustabdymo pagrindai yra neišnykę ir tai 

atitinkamai pažymima LITEKO sistemoje 

(ar bylose esantys duomenys sutampa su 

LITEKO sistemoje esančiais duomenimis). 

2019 m. birželio 28 d. 

(tikrinamas 2019 m. II 

ketvirtis). 

2019 m. gruodžio 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. IV 

ketvirtis). 

Nadežda Kiubienė 

1.2 BPK 243 straipsnio 2 dalyje numatytų 

terminų (dėl teisiamojo posėdžio 

pertraukos trukmės) laikymasis 

baudžiamosiose bylose. 

2019 m. birželio 28 d. 

(tikrinamas 2019 m. II 

ketvirtis). 

2019 m. gruodžio 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. IV 

ketvirtis). 

Auksė Balkaitienė 

1.3 Išnagrinėtų bylų (civilinių, baudžiamųjų, 

administracinių nusižengimų) perdavimo į 

teismo raštinę terminų laikymasis. 

2019 m. birželio 28 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

birželio mėn.). 

2019 m. spalio 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

spalio mėn.).  

Vitalija 

Liauzginienė 

1.4 Parengiamųjų posėdžių skaičiaus civilinėse 

bylose laikymosi kontrolė.  

2019 m. rugsėjo 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. III 

ketvirtis). 

2019 m. gruodžio 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. IV 

ketvirtis). 

Kristina 

Sušinskaitė 

1.5 Apeliacinių skundų (gautų civilinėse, 

baudžiamosiose ir administracinių 

nusižengimų bylose) priėmimo ir 

išsiuntimo  apeliacinės instancijos teismui 

tvarkos laikymasis. 

2019 m. gegužės 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

gegužės mėn.) 

2019 m. rugsėjo 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

rugsėjo mėn.).  

 

Judita Staševičienė 



1.6 LITEKO duomenų pildymas civilinėse, 

baudžiamosiose ir administracinių 

nusižengimų bylose (minėtoje 

informacinėje sistemoje pateiktų duomenų 

atitikimas bylų duomenims: „prisegti“ bylų 

galutiniai teismo sprendimai, nuasmeninti 

galutiniai sprendimai, tarpinės nutartys, 

įvesti svarbūs procesiniai įvykiai).   

2019 m. rugpjūčio 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

rugpjūčio mėn.). 

Mindaugas 

Klemenis 

1.7  BPK 240 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų 

terminų laikymasis baudžiamosiose bylose 

(išskyrus bylas, užbaigtas baudžiamuoju 

įsakymu, bylas, išnagrinėtas pagreitinto 

proceso tvarka, bylas vykdymo procese). 

  

2019 m. birželio 28 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

birželio mėn.). 

2019 m. rugsėjo 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

rugsėjo mėn.). 

2019 m. lapkričio 29 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

lapkričio mėn.). 

Audronė 

Alčauskienė 

1.8  Bylos (baudžiamosios, civilinės, 

administracinių nusižengimų) gautos 

daugiau nei prieš vienerius metus ir kurios 

dar neišnagrinėtos tikrinimo metu (galimo 

bylų nagrinėjimo vilkinimo atvejų 

išaiškinimui).   

 2019 m. rugsėjo 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. III 

ketvirtis).  

Andželika 

Butkuvienė 

1.9  Civilinės bylos, kuriose nuo bylos gavimo 

iki teismo įsakymo išdavimo praėjo 

daugiau nei dvi darbo dienos. 

2019 m. liepos 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

liepos mėn.). 

Silva Plungienė 

1.10  Procesinių sprendimų civilinėse bylose 

nuasmeninimas ir jų prisegimas LITEKO.  

 

2019 m. birželio 28 d. 

(tikrinamas 2019 m. II 

ketvirtis).  

Aušra Diržinienė 

1.11  Teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo 

termino laikymosi kontrolė. 

2019 m. rugsėjo 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. III 

ketvirtis). 

Edita Gailienė 

  

 

  

    

2. PRIEMONĖS, GARANTUOJANČIOS TEISMO VEIKLOS SKAIDRUMĄ IR 

ATVIRUMĄ VISUOMENĖJE 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo terminas Atsakingas asmuo 

2.1 Informacijos, skelbtinos teismo 

internetiniame puslapyje, aktualumo 

analizavimas bei savalaikio informacijos 

(duomenų) atnaujinimo kontrolė. 

2019 m. gegužės 31 d.  

(tikrinamas 2019 m. 

gegužės mėn.) 

2019 m. spalio 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

spalio mėn.) 

Silva Gerybienė 

 

 

 



3. PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS TEISMO DARBUOTOJŲ VEIKLOS 

EFEKTYVUMĄ 

 

 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo terminas Atsakingas asmuo 

3.1 Bylų perdavimo į Valstybės archyvą 

laikymosi kontrolė ir naikinamų bylų 

kontrolė. 

2019 m. kovo 29 d. 

(tikrinamas 2019 m. I 

ketvirtis).  

2019 m. birželio 28 d. 

(tikrinamas 2019 m. II 

ketvirtis). 

2019 m. rugsėjo 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. III 

ketvirtis).  

2019 m. gruodžio 31 d. 

(tikrinamas 2019 m. IV 

ketvirtis).  

Daiva Maneikienė 

 

 

4. PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS ETIKOS KODEKSO LAIKYMĄSI IR AUKŠTĄ 

TEISMO DARBUOTOJŲ PROFESINĘ KULTŪRĄ 

 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo terminas Atsakingas asmuo 

4.1 Teismo personalo aukštos darbo kultūros, 

nepriekaištingų darbuotojų tarpusavio 

santykių bei etikos principų laikymosi 

santykiuose su besikreipiančiais į teismą 

asmenimis užtikrinimas; susirinkimų, 

individualių pokalbių šiuo tikslu 

organizavimas. 

2019 m. balandžio 30 d. 

(tikrinamas 2019 m. 

balandžio mėn. Akmenės 

rūmuose) 

Daiva Domeikienė 

4.2 Teismo personalo aukštos darbo kultūros, 

nepriekaištingų darbuotojų tarpusavio 

santykių bei etikos principų laikymosi 

santykiuose su besikreipiančiais į teismą 

asmenimis užtikrinimas; susirinkimų, 

individualių pokalbių šiuo tikslu 

organizavimas. 

2019 m. rugsėjo 30 d.  

(tikrinamas 2019 m. 

rugsėjo mėn. Mažeikių 

rūmuose) 

Kęstutis 

Stulginskas 

4.3. Teismo personalo aukštos darbo kultūros, 

nepriekaištingų darbuotojų tarpusavio 

santykių bei etikos principų laikymosi 

santykiuose su besikreipiančiais į teismą 

asmenimis užtikrinimas; susirinkimų, 

individualių pokalbių šiuo tikslu 

organizavimas. 

2019 m. lapkričio 29 d.  

(tikrinamas 2019 m. 

lapkričio mėn. Telšių 

rūmuose) 

Tomas Pukšmys 

 


