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ĮŽANGA 

 

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. 

Telšių apylinkės teismo 

misija ir tikslas – vykdyti 

teisingumą, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Kons-

titucija, Lietuvos Respubli-

kos įstatymais, kitais tarp-

tautinėse sutartyse įtvirtin-

tais teisės aktais ir visuoti-

nai pripažintais teisės 

principais, pagarbos žmo-

gaus teisėms ir laisvėms 

principu, užtikrinant as-

menų teisę į teisminę 

gynybą.  

Telšių apylinkės teismo 2019 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 -  civilinių, 

baudžiamųjų bei administracinių nusižengimų 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 teisme 

neabejotinos reikšmės turi efektyviai bei ekonomiškai naudojami žmogiškieji ir finansiniai 

ištekliai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu Akmenės ir 

Mažeikių rajono apylinkės teismai nuo 2018 m. sausio 1 d. reorganizavimo būdų buvo 

prijungti prie Telšių rajono apylinkės teismo, paliekant bendrą pavadinimą – Telšių apylinkės 

teismas. 2019 m. buvo toliau įgyvendinami reformos tikslai, optimizuojamas teismo darbas, 

reguliuojamas teisėjų darbo krūvis, užtikrinamas dokumentų judėjimas, efektyvus teismo 

biudžeto lėšų panaudojimas, organizuojami visuomeniniai renginiai, edukacinės programos. 
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1. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ 

 
Teismas yra pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias, civilines, 

administracinių nusižengimų bylas bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias 

bylas. Teismo teisėjai taip pat atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo bei kitas apylinkės teismo 

kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.  

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. 

2019 metais Telšių apylinkės teisme gauta: 

✓ 787 administracinių nusižengimų bylos; 

✓ 1008 baudžiamosios bylos; 

✓ 6340 civilinių bylų. 

 

Telšių apylinkės teismo teisėjų bendras darbo krūvis, nagrinėjant bylas bei kitus 

dokumentus, 2019 metais siekė 38,97 procento. Mažeikių rūmuose teisėjų darbo krūvis 

buvo 45,33 procento (tai vienas iš didžiausių darbo krūvių apylinkės teismuose visoje 

Lietuvoje), Telšių rūmuose – 35,54 procento, Akmenės rūmuose – 35,00 procentai.  

 Bendras Lietuvos teisėjų darbo krūvis 2019 m. buvo 36,70 procento. 
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1.1. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS 

 
 2019 metais Telšių apylinkės teisme gautos 787 administracinių nusižengimų bylos. 

Iš jų – 73 skundai dėl kitų institucijų priimtų nutarimų, 23 prašymai vykdymo procese ir 

691 protokolas dėl administracinių nusižengimų. 

 

 
  

 Viso per metus išnagrinėtos 798 administracinių nusižengimų bylos. 2 bylų 

nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 6 mėnesius. 

   

 
 

 Daugiausiai – 152 – administracinių nusižengimų bylų buvo išnagrinėta dėl padarytų 

nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka (ANK 481-496 straipsniai). Dėl nusižengimų, 

susijusių su transportu ir kelių ūkiu (ANK 370-463 straipsniai) Teismas išnagrinėjo 141 

administracinių nusižengimų bylą. Dėl nusižengimų, susijusių su vaikais ir šeima (ANK 72-

80 straipsniai) buvo išnagrinėta 31 administracinio nusižengimo byla. 
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1.2. BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 

 

 2019 metais Telšių apylinkės teisme gautos 1 008 baudžiamosios bylos, jų skaičius 

detalizuotas lentelėje: 

 
 

 Per metus išnagrinėta 715 baudžiamųjų bylų, 2624 ikiteisminio tyrimo dokumentai, 

381 teikimas ir prašymas baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Daugiausiai – 

299 baudžiamosios bylos – buvo išnagrinėtos dėl teismo baudžiamojo įsakymo išdavimo. 
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 2019 metais didžiausią Telšių apylinkės teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį 

sudarė: 1) baudžiamosios bylos dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai (327), iš kurių 138 

išnagrinėjo Mažeikių rūmai, 96 – Telšių rūmai, 93 – Akmenės rūmai; 2) baudžiamosios bylos 

dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio (213), iš kurių 95 išnagrinėjo Mažeikių rūmai, 92 – 

Telšių rūmai, 26 – Akmenės rūmai; 3) baudžiamosios bylos dėl baudžiamųjų nusižengimų 

nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (130), iš kurių 73 išnagrinėjo Mažeikių 

rūmai, 33 – Telšių rūmai, 24 – Akmenės rūmai; 

 Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,44 mėnesio. 689 baudžiamosios bylos 

buvo išnagrinėtos per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. 17 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 

iki 12 mėn., 9 bylų – metus ir ilgiau. Neišnagrinėtų bylų likutis metų pabaigoje – 115. 

 

1.3. CIVILINĖS BYLOS 

 

2019 metais Telšių apylinkės teisme gautos 6339 civilinės bylos, iš jų – 2644 bylos dėl 

teismo įsakymų išdavimo, 1975 ginčo teisenos bylos, 661 supaprastinto proceso byla, 588 

ypatingosios teisenos bylos, 330 vykdymo proceso bylų, 131 dokumentinio proceso bylų, 6 

fizinių asmenų bankroto bylos, 4 proceso atnaujinimo bylos. 
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2019 metais buvo išnagrinėtos 6643 bylos, iš jų – 2678 bylos dėl teismo įsakymų 

išdavimo (išduoti 1985 teismo įsakymai), 2432 ginčo teisenos bylos, 664 supaprastinto 

proceso bylos, 720 ypatingosios teisenos bylų, 340 vykdymo proceso bylų, 136 dokumentinio 

proceso bylos, 8 fizinių asmenų bankroto bylos, 4 proceso atnaujinimo bylos.  

96,6 procentai bylų (6416) buvo išnagrinėtos greičiau kaip per 6 mėnesius. 175 bylų 

nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėnesių, 53 bylos buvo nagrinėjamos ilgiau nei metus. 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,23 mėnesio. Neišnagrinėtų bylų likutis metų 

pabaigoje – 542. 
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2. TEISMINĖ MEDIACIJA 
 

 Teisminė mediacija – tai civilinių bei administracinių ginčų sprendimo procedūra, 

kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme 

nagrinėjamoje byloje. Teisminės mediacijos paskirtis – užtikrinti konstruktyvų ginčo šalių 

dialogą ir derybų pažangą, siekiant kuo greičiau mažiausiomis sąnaudomis išspręsti teismui 

perduotą ginčą ir išsaugoti santykių tarp ginčo šalių tęstinumą bei informacijos 

konfidencialumą. 

 2019 m. Telšių apylinkės teisme teismo mediatoriaus statusą buvo įgiję šeši teisėjai 

– Andželika Butkuvienė, Edita Gailienė, Silva Plungienė, Mindaugas Klemenis, Tomas 

Pukšmys, Daiva Domeikienė, bei trys padėjėjai  - Jolanta Bružienė, Egidijus Gerika, Monika 

Mikalauskytė. Teisminės mediacijos vykdomos teismo skirtose patalpose. 

 Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, 2019 m. teisminė 

mediacija vyko 30 (trisdešimtyje) civilinių bylų. Iš šių bylų 25 bylos (83 procentai) buvo 

susijusios su šeimos teisiniais santykiais – dėl santuokos nutraukimo, išlaikymo priteisimo, 

nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, tėvystės 

nustatymo ir kt. Sėkmingai mediacija užbaigta 22 atvejais (t. y. 73 procentai mediacijų), iš 

kurių 20 sėkmingų mediacijų šeimos bylose, 2 mediacijos ne šeimos bylose. Nesėkmingai 

mediacija užbaigta 8 atvejais, tačiau iš jų dvejais atvejais šalims pavyko rasti taikų sprendimą 

vėliau ir bylą užbaigti taikiai. Sėkmingų mediacijų atveju, santuokos nutraukimo bylose 

dažniausiai buvo pereinama iš ginčo teisenos į ypatingąją teiseną – santuokos nutraukimo 

abiejų sutuoktinių bendru sutikimu procesą, retais atvejais sutuoktiniai nuspęsdavo išsaugoti 

šeimą, prašydavo teismo nustatyti terminą susitaikymui. Bylose dėl išlaikymo priteisimo, 

vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo šalims pavykdavo sudaryti taikos 

sutartis. 
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3. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

3.1. VEIKLOS ADMINISTRAVIMAS 

Teismo veikla organizuojama remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o taip pat ir 

vidaus norminiais aktais, kuriuos priima Teismo pirmininkas. Viena iš pagrindinių teismo 

veiklos administravimo priemonių, užtikrinančių tinkamą teismo darbą ir jo kontrolę, yra 

administracinės veiklos priežiūros planas, kuris kiekvienais metais patvirtinamas teismo 

pirmininko įsakymu.  

Teismo administracinė veikla apima: priemones, užtikrinančias bylų nagrinėjimo 

proceso skaidrumą ir operatyvumą, priemones, garantuojančias aukštą pareigūnų profesinę 

kultūrą bei užtikrinančias teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą, teismo raštinės 

darbą, struktūros tvarkymą, personalo valdymą, materialinių-finansinių išteklių valdymą ir 

naudojimą, kitas teisės aktų reglamentuojamas funkcijas. Kiekvienais metais Teismo veikla 

yra analizuojama ir vertinama (tikrinama), remiantis patvirtintu Teismo administracinės 

veiklos priežiūros planu, atsižvelgiant į nustatytus trūkumus gerinama darbo kokybė ir kt. 

Telšių apylinkės teismo pirmininko 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-12 buvo 

patvirtintas 2019 metų Telšių apylinkės teismo administracinės veiklos priežiūros planas. 

Plane numatytos priemonės, užtikrinančios civilinių bylų parengimo teisminiam nagrinėjimui 

stadijoje numatytų procesinių veiksmų atlikimo terminų laikymosi, administracinių 

nusižengimų bylų išnagrinėjimo terminų laikymosi, baudžiamųjų, civilinių, administracinių 

nusižengimų 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 2019 metų administracinės veiklos 

priežiūros plane, įvykdytos. 

 

3.2. STRUKTŪRA IR PERSONALAS 

 

 Telšių apylinkės teismo struktūra sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

teismų įstatymu, Prezidento dekretais, Teisėjų Tarybos nutarimais bei kitais teisės aktais. 

 Telšių apylinkės teismo personalą sudaro: 

✓ Teisėjai, atliekantys teisingumo vykdymo funkciją 

✓ Valstybės tarnautojai (teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai ir kt.) 

✓ Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 
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 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1206 Telšių 

apylinkės teismo pirmininke paskirta Daiva Maneikienė. 

 Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1684 nuo 2019 m. liepos 1 d.  Telšių 

apylinkės teismo Telšių rūmų teisėjas Tomas Pukšmys paskirtas teismo pirmininko 

pavaduotoju.  

 Nuo 2019 m. spalio 11 d. Telšių apylinkės teismo kanceliarija turi naują vadovą - 

teismo administracijos veiklą organizuoja ir jai vadovauja kancleris Mindaugas Jaremčiukas.  

 2019 m. sausio 1 d. Telšių apylinkės teisme iš maksimaliai leistinų 95,5 darbuotojų 

etatų patvirtinti 93,5, iš jų: 18 – teisėjų (įskaitant teismo pirmininką, teismo pirmininko 

pavaduotoją), 48 – valstybės tarnautojų (teismo kancleris, teisėjų padėjėjai, teismo 

administracijos sekretorius, vyriausieji ir vyresnieji specialistai, raštinės skyriaus bei biurų 

vedėjai, teismo posėdžių sekretoriai), 27,5 – teismo raštinės, archyvo, turto valdymo skyriaus 

darbuotojai. Nesant pakankamam finansavimui iš leistinų 50 valstybės tarnautojų pareigybių 

2019 metams nebuvo patvirtintos dvi pareigybės: teismo pirmininko padėjėjo (ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene) ir Telšių  rūmų teisėjo padėjėjo pareigybė. 

 2019 metų pabaigoje teisme dirbo 15 teisėjų (Telšių rūmuose – 5 teisėjai, Mažeikių 

rūmuose – 7 teisėjai, Akmenės rūmuose – 3 teisėjai), 40 valstybės tarnautojų ir 28 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Iš viso 2019 metų pabaigoje Telšių apylinkės 

teisme dirbo 83 darbuotojai. 

 2019 metų pabaigoje Teismas turėjo 3 laisvus teisėjų etatus, 8  valstybės tarnautojų 

(teismo administracijos sekretoriaus, teisėjo vyresniojo padėjėjo, teisėjo padėjėjo, keturių 

teismo posėdžių sekretorių) ir 1 laisvą etatą darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį 

(raštinės specialisto). 
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 Per 2019 metus teismo darbuotojų gretas papildė 3 teisėjai – Jolanta Jasutienė, Aida 

Stulpinienė, Jūratė Žemgulienė, 5 valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis. 

 2019 metais Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų ir Mažeikių rūmų kolektyvai 

atsisveikino su dviem ilgametėmis teisėjomis - Stefanija Sakalauskiene ir Silva Gerybiene, 

pasibaigus teisėjų įgaliojimų laikui. Trys teisėjos – Auksė Balkaitienė, Daiva Domeikienė, 

Kristina Sušinskaitė – perkeltos dirbti į kitus teismus; teisėja Daiva Maneikienė perkelta iš 

Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų į Mažeikių rūmus. 2019 m. iš pareigų atleisti 7 

valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

 

 
Telšių apylinkės teismo teisėjai, 2019-12-13,  

Fotografija - Jonkus Photography 

  

 2019 m. rugsėjo 23 d. Telšių apylinkės teisme pradėjo dirbti vyriausioji specialistė 

(psichologė) Rasa Mickuvienė. Nuo 2018 m. liepos 1 d. psichologų dalyvavimas mažamečių 

(iki 14 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose tapo būtinas. Taip pat psichologas privalo 

dalyvauti nepilnamečių (iki 18 metų) nukentėjusiųjų ar liudytojų apklausose dėl sunkių 

nusikaltimų arba dėl kitų nusikaltimų proceso dalyvių ar teisininkų iniciatyva, taip pat 

nepilnamečių įtariamųjų ar kaltinamųjų apklausose. 
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 Siekiant laikinai sureguliuoti situaciją dėl teismo posėdžių sekretoriaus trūkumo, 2019 

metų birželio mėn. teismas keitė struktūrą ir vietoje karjeros valstybės tarnautojo – teismo 

posėdžių sekretoriaus (Akmenės rūmuose) – įsteigė teismo sekretoriaus – darbuotojo, 

dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę. Šis sprendimas pasiteisino, tačiau problema vis tiek 

išlieka, nes pagal darbo sutartį dirbantis teismo sekretorius negali vykdyti visų valstybės 

tarnautojo funkcijų, t. y. negali eiti į teismo posėdžius ir pan.  

 Vis dar išlieka aktualios problemos dėl teisėjų bei valstybės tarnautojų trūkumo. 

Valstybės tarnautojų paieška stringa dėl ypač ilgo atrankos proceso, mat atrankos trunka 

kelis mėnesius, o sėkmingai įvykusi atranka negarantuoja, kad atrinktas pretendentas pradės 

darbą teisme. Nuo teismo prašymo skelbti konkursą iki konkurso paskelbimo praeina iki 

dviejų mėnesių laikotarpis, dar apie du mėnesius užtrunka atranka, tad bendra atrankos 

trukmė yra apie keturi mėnesiai. Ypač ilgai truko atrankos į teismo kanclerio pareigybę, į 

teismo psichologo pareigybę, iš eilės buvo organizuoti net du konkursai.  

 Atrenkant valstybės tarnautojus, 2019 m. iš viso skelbta 20 konkursų, iš kurių tik 9 

atvejais pavyko sėkmingai surasti valstybės tarnautojus; 6 konkursai neįvyko, nes nebuvo 

pretendentų; 3 - įvyko, bet kandidatai nesurinko reikiamo balų skaičiaus; 1 konkursas įvyko, 

bet laimėjęs pretendentas atsisakė pareigų; 1 konkursas atšauktas teismo iniciatyva. 
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2019 m. skelbtų valstybės tarnybos konkursų 
rezultatai

9 konkursai įvyko, atrinktas pretendentas
pradėjo dirbti

1 konkursas įvyko, atrinktas pretendentas
atsisakė pareigų

6 konkursai neįvyko, nes nebuvo
pretendentų

3 konkursai neįvyko, nes pretendentai
nesurinko balų skaičiaus

1 konkursas atšauktas teismo iniciatyva
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3.3. TEISMO FINANSAVIMAS 

 

  2019 metais Teismas vykdė programą „Teisingumo vykdymas“, finansuojamą iš  

valstybės biudžeto lėšų. Asignavimai Teismo išlaidoms 2019 metais sudarė 1.837.000 eurų. 

Didžioji biudžeto dalis panaudota darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo  

įmokoms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2019 metais (palyginus su 2018 metais) žymiai išaugo asignavimai darbo 

užmokesčiui ir sumažėjo asignavimai socialinio draudimo įmokoms. Šiuos pakeitimus 

nulėmė sujungtos darbdavio ir darbuotojo mokamos socialinio draudimo įmokos, todėl darbo 

užmokestis Teismo darbuotojams padidėjo 1,289 karto. 

 
        2019 metus Teismas užbaigė neturėdamas finansinių įsipareigojimų darbuotojų 

darbo užmokesčiui. 2019 m. gruodžio 31 d. Teismas turėjo 9,3 tūkst. Eur kreditorinių 
įsiskolinimų: 3,3 tūkst. Eur ryšių paslaugoms; 0,6 tūkst. Eur transporto išlaidoms; 4,9 tūkst. 
Eur komunalinėms paslaugoms; 0,5 tūkst. Eur kitoms prekėms ir paslaugoms. 
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3. 4. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 
 

  

           Teismo 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 apylinkės 

teismas 

1837,0 1837,0 1837,0 100 

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 „Teisingumo vykdymas“ 2019 metais buvo finansuojama iš valstybės 

biudžeto lėšų. 

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).  
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Atsižvelgiant į minėtą rekomendaciją, strateginio tikslo pažangai matuoti, teismas 

2019 metams nustatė du strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus: 

 

1. visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio gerėjimas (naudojami visuomenės 

nuomonės apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys); 

2. teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis. 

 

DĖL VISUOMENĖS PASITIKĖJIMO TEISMAIS RODIKLIO GERĖJIMO 

 

1 grafikas. Visuomenės pasitikėjimas teismais, proc. 

 

 

Pirmojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami 

visuomenės nuomonės apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys (procentine išraiška), 

iš kurių matyti, jog visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklis 2019 metais lyginant su 2018 

metais krito 6,27 proc. Palyginus trejų metų šio efekto vertinimo kriterijaus rodiklius, matyti, 

kad visuomenės pasitikėjimas teismais sumažėjo, tam įtakos turėjo 2019 metų pradžioje į 

viešumą iškilęs teisėjų ir advokatų korupcijos skandalas. 

Visuomenės pasitikėjimo teismais, kaip profesionalia ir atvira institucija, didinimas 

ir toliau išliks vienu iš prioritetinių veiklos uždavinių, kuriam didinti skiriamos didelės teisėjų 

savivaldos, teismų vadovų ir kiekvieno teisme dirbančio darbuotojo pastangos. 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planas 27 27.5 26.5 27 27.5 28

Faktas 26.56 27.11 20.84
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DĖL TEISMO IŠNAGRINĖTŲ IR GAUTŲ BYLŲ SANTYKIO 

 
2 grafikas. Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis, proc. 

 

Antrojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami 

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys (procentine išraiška). Šis 

rodiklis rodo, ar teismas išnagrinėja tokį bylų kiekį, kokį gauna per ataskaitinį laikotarpį. 

Kadangi šis rodiklis 2019 metais viršija planą, darytina išvada, kad teisme per ataskaitinį 

laikotarpį  išnagrinėta daugiau bylų negu gauta ir atitinkamai sumažėjo neišnagrinėtų bylų 

likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. 

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 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.  

 

3.5. TEISMO MODERNIZAVIMAS 
 

Kiekvienais metais Telšių apylinkės teisme yra imamasi priemonių, kad būtų pagerinta 
teismo infrastruktūra, darbuotojų darbo sąlygos, kad teismo viešosios erdvės taptų 
patrauklesnės ir funkcionalesnės.  

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Planas 100 100 100 100 100 100

Faktas 99.52 102.75 109.2
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2019 m. atlikti šie teismo modernizavimo darbai: 

Telšių rūmuose: 
• atliktas patalpų einamasis remontas, tvarkyti kabinetai, koridoriai, naikintas pelėsis, 
tad sukurtos saugesnės darbo sąlygos; 
• atnaujinta vidaus apšvietimo sistema. 
Mažeikių rūmuose: 
• renovuotas pastato stogas; 
• iš dalies atstatytas rekuperacinės šildymo-vėdinimo sistemos veikimas; 
• dviejuose kabinetuose įrengti šilumos siurbliai – kondicionieriai; 
Akmenės rūmuose: 
• tvarkyta karšto vandens tiekimo sistema. 

   
Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų patalpų būklė prieš remontą 

 

    
                                                                                                Patalpų būklė po einamojo remonto 

 
Atsižvelgiant į poreikius, buvo įsigytas daugiafunkcinis spalvotas spausdintuvas; iš 

Nacionalinės teismų administracijos buvo gauti 8 kompiuteriai.  
     Nepaisant šių atnaujinimų, teisme vis dar išlieka aktualūs klausimai dėl Telšių 

apylinkės teismo rūmų kapitalinio remonto/renovacijos, kondicionierių įsigijimo ir 
sumontavimo posėdžių salėse, kabinetuose ir pan. 
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4. VIEŠUMO IR SKAIDRUMO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 

 
Siekiant užtikrinti didesnį teismo atvirumą visuomenei, skleisti objektyvią informaciją 

apie teismo veiklą, darbo specifiką, Telšių apylinkės teismas, kaip ir visi Šiaulių apygardos 

teismai turi internetinę svetainę (https://telsiu.teismai.lt/). Joje skelbiama aktuali informacija 

apie naujausius teismo įvykius, išnagrinėtas bylas, 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, vadovų darbotvarkės ir kita aktuali 

informacija.  

Telšių apylinkės teismas suteikia galimybę trišalių sutarčių pagrindu aukštųjų mokyklų 

studentams atlikti mokomąją praktiką. 2019 m. Telšių apylinkės teisme mokomąją bei 

savanorišką praktiką atliko 2 studentai.  

 

4.1. VISUOMENINIAI RENGINIAI, SUSITIKIMAI, EDUKACIJA 

 

2019 m. Telšių apylinkės 

teisme buvo surengtos kelios 

pažintinės ekskursijos mokslei-

viams. Ekskursijų metu buvo 

pasakojama teismo istorija, 

parodomos teismo posėdžių 

salės, archyvas, nepilnamečių 

apklausos kambarys, supažin-

dinama su teismo proceso eiga. 

Į susitikimus buvo kviečiami ir 

advokatai, prokurorai. 

 

 

 

Ekskursijų metu moksleiviai galėjo 

pabendrauti su teisėjais Andželika Butku-

viene, Kęstučiu Stulginsku, Tomu Pukšmiu, 

kurie suteikė galimybę pasimatuoti teisėjo 

mantiją, papasakojo, kokius žingsnius reikia 

atlikti norint tapti teisėju. Ekskursijos buvo 

rengiamos tiek prisijungiant prie moksleivių 

pavasario atostogų metu vykstančios 

„Karjeros savaitės“ iniciatyvos, tiek kitomis 

dienomis.  

https://telsiu.teismai.lt/
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2019 m. gegužės mėnesį Telšių, 

Mažeikių rūmuose buvo atidaryta 

ekspozicija „Lietuvos Nepriklausomybės 

aktų signatarai teisėjai“, kurią pristatė 

ekspozicijos autorius, kadenciją baigęs 

Šiaulių apygardos teismo teisėjas Alfredas 

Vilbikas. Spalvinguose, informatyviuose 

stenduose glaustai pateiktos žinios apie 

vieną iš Vasario 16-osios akto signatarų ir 

šešis teisėjus, kurie 1990 m. kovo 11 d. 

kartu su kitais Lietuvos Respublikos 

Aukščiausiosios Tarybos nariais pasirašė 

Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo aktą. Ruošdamas ekspoziciją jos autorius 

bendravo su Kovo 11-osios akto signatarais. 

 

2019 m. spalio 25 d., minint 

Lietuvos Konstitucijos bei Europos 

teisės dieną,  visuose Lietuvos 

teismuose, taip pat ir Telšių apylinkės 

teisme, vyko nemokamų teisinių 

konsultacijų renginys, kurio metu bet 

kuris į teismą atvykęs asmuo galėjo 

pasikonsultuoti su patyrusiais teisi-

ninkais. Lankytojus Telšių apylinkės 

teismo Mažeikių, Telšių, Akmenės 

rūmuose konsultavo net dešimt teisi-

ninkų – advokatų, notarų, antstolių, 

pirminę teisinę pagalbą teikiančių savivaldybės atstovų. Lankytojus konsultavę teisininkai 

sulaukė įvairiausių klausimų – dėl paveldėjimo procedūrų taikymo, ieškinio senaties, dėl 

bankų veiklos ir kt. Iš viso Telšių apylinkės teisme suteiktos 38 nemokamos konsultacijos. 
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2019 m. lapkričio 20 d. Telšių apylinkės teisme lankėsi Nacionalinės teismų 

administracijos direktorė dr. Natalija Kaminskienė, Informacinių technologijų skyriaus vedėja 

Viktorija Rūkštelė, Turto valdymo 

skyriaus vedėjas Arūnas Stra-

vinskas, kurie bendravo su teismo 

darbuotojais, aptarė teismo veik-

los aktualijas. Buvo kalbama apie 

teismų finansavimo problemas, 

darbo užmokesčio augimo per-

spektyvas, Teismų įstatymo nau-

joves. Susitikimo metu taip pat 

aptarti klausimai dėl lėšų teismų 

patalpų remonto darbams, darbo priemonių įsigijimui, darbuotojų darbo sąlygų gerinimui 

paskirstymo tvarkos, teisėjų darbo krūvio vienodinimo, procesinių dokumentų įteikimo, 

nuotolinio darbo ir kt. 

 

2019 m. gruodžio 13 d. Telšių 

mieste, Žemaičių muziejuje „Alka“, buvo 

surengtas Lietuvos teismų dienai skirtas 

renginys. Šios šventės proga sveikinimo 

žodžius tarė Šiaulių apygardos teismo 

pirmininkas Gražvydas Poškus, Telšių 

vyskupijos vyskupas Kęstutis Kėvalas, 

Akmenės rajono meras ir Telšių rajono mero 

pavaduotojas, advokatų, prokurorų, policijos 

bendruomenių atstovai, Seimo narių 

atstovai, kiti garbūs svečiai.  

Teismo pirmininkė pažymėjo, 

jog 2019 m. buvo praradimų ir 

atradimų metas, papasakojo apie 

teisėjų kaitą Telšių, Akmenės, Mažei-

kių rūmuose bei palinkėjo artėjant 

šventėms atsikvėpti, išsikelti naujus 

tikslus ir sukurti naujus siekius. 

Ansamblio „Čiučiuruks“ atliekamos 

dainos, šokiai, instrumentiniai kūriniai 

glostė šventės dalyvių širdis; vilnijo 

juokas nuo smagių žemaitiškų 

pasakojimų.  
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Teismų dienos minėjimas surengtas Telšiuose, nes 2019 m. buvo švenčiamas 

Žemaitijos paminėjimo 800 metų jubiliejus. Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys 

Kasparavičius išdidžiai įteikė žemaičių 

pasus Telšių apylinkės teismo pirmininkei 

Daivai Maneikienei ir Šiaulių apygardos 

teismo pirmininkui Gražvydui Poškui, tokiu 

būdu paskatindamas prisidėti prie žemaičių 

krašto tradicijų puoselėjimo. Taip pat Sta-

sys Kasparavičius pristatė savo knygą 

„Žemaitija – paslapčių žemė“, papasakojo 

apie didingą Žemaitijos istoriją, šios žemės 

unikalumą, žemaičių kovas dėl laisvės, 

pasidalijo įžvalgomis apie istorinius mūšius. 

Šventės metu buvo parodytas dėmesys ir teismo darbuotojams – tradiciškai paskelbtas 

Telšių apylinkės teismo „Metų darbuotojas“, įteiktos padėkos aktyviausiems ir 

iniciatyviausiems teismo darbuotojams. 
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2019 m. iš Telšių apylinkės teismo išlydėtos penkios teisėjos bei sutiktos trys teisėjos. 

Auksė Balkaitienė, Daiva Domeikienė, Kristina Sušinskaitė perkeltos dirbti į kitus teismus, o 

ilgametės teisėjos – Stefanija Sakalauskienė, Silva Gerybienė – išlydėtos pasibaigus 

įgaliojimų laikui. Stefanija Sakalauskienė teisėjavo daugiau nei du dešimtmečius, išlydėta 

2019 m. balandžio 29-ąją. Teisėjos Silvos Gerybienės įgaliojimai pasibaigė 2019 m. gruodžio 

23 d., ji teisme dirbo daugiau nei  penkiolika metų. Teisėjos išlydėtos iškilmingai, dalyvaujant 

gausiam svečių būriui, joms ištarti padėkos žodžiai, įteiktos atminimo dovanos. 

 

Teisėjos Stefanijos Sakalauskienės išlydėtuvės                                                          Teisėjos Silvos Gerybienės išlydėtuvės 

 

2019 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė 

dekretą dėl naujų Telšių apylinkės teismo teisėjų – Jolantos Jasutienės, Aidos Stulpinienės 

ir Jūratės Žemgulienės – skyrimo ir priėmė 

jų priesaikas. Teisėjos Jūratė Žemgulienė ir 

Jolanta Jasutienė pradėjo darbą Telšių 

apylinkės teismo Akmenės rūmuose, o 

teisėja Aida Stulpinienė darbą pradėjo 

Telšių apylinkės teismo Telšių rūmuose. 

Taip pat Telšių apylinkės teismo 

Mažeikių rūmuose darbą pradėjo teisėja 

Daiva Maneikienė, kuri 2019 m. liepos 4 d. 

įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos Prezi-

dentės Dalios Grybauskaitės dekretu buvo 

perkelta iš Telšių apylinkės teismo Akme-

nės rūmų. 
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4.2. DARBUOTOJŲ BENDRAVIMO SKATINIMAS, ŠVENČIŲ MINĖJIMAS 

 

2019 m. sausio 13 d. proga Telšių apylinkės 

teismas tradiciškai prisijungė prie pilietinės akcijos 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Prisimenant 1991 metų 

sausio 13-osios įvykius, teismo rūmų pastatų languose 

buvo uždegtos žvakutės, teismo darbuotojai atlapuose 

segėjo Neužmirštuolės žiedo ženklą.  

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – 

Vasario 16-ąją – visų teismo rūmų pastatų languose 

„pražydo“ popierinės trispalvės tulpės, darbuotojai 

pasidabino trispalvėmis apyrankėmis. 

 

2019 m. kovo 5 d., per Užgavėnių šventę, 

teismo darbuotojai vaišinosi įvairių skonių blynais, 

bendravo prie kavos puodelio. 

  

Minint Moters dieną, kovo 8-osios dienos 

rytą, teisme dirbantys vyrai pasitiko koleges moteris 

su tulpės žiedais ir saldžiomis dovanėlėmis. 

 

Balandžio 17-ąją – Tarptautinę sekretorių 

dieną – pasveikintos Telšių apylinkės teismo 

posėdžių sekretorės. Didelė dalis teisme dirbančių 

posėdžių sekretorių yra ilgametės teismo 

darbuotojos, dirbančios teisme 10 ir daugiau metų. 
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Šv. Velykų proga Telšių apylinkės teismo 

Mažeikių rūmuose surengta margučių paroda. 

Dirbantieji atsinešė apie pusšimtį įvairiai dažytų 

kiaušinių. Neapsieita ir be smagaus velykinio 

žaidimo – margučių ridenimo mediniu loveliu. 

Papasakoti apie Velykas buvo pakviestas 

Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios 

kunigas. 

 

2019 m. gegužės 31 d, minint Nacionalinę vyrų dieną, teisme dirbantys vyrai buvo 

apdovanoti kolegių pagamintais išradingais želė desertais. 

 

2019 m. birželio 8-ąją, šeštadienį, 

Telšių apylinkės teismo darbuotojai su 

šeimos nariais vyko į Kauno rajone 

įsikūrusį Babtyno-Žemaitkiemio dvarą, 

kur vyko antrasis Lietuvos teismų 

sąskrydis. Sąskrydžio metu atvykusių 

lankytojų laukė daugybė skirtingų ir 

įdomių užsiėmimų, vyko orientacinės 

varžybos, sporto turnyrai, protmūšis. 

 

 

2019 m. lapkričio 6 d. 

Telšių apylinkės teisme 

paminėta Pyragų diena, kurios 

metu darbuotojai ragavo 

atsineštus kepinius, skanėstus ir 

aukojo lėšas, prisijungdami prie 

„Išsipildymo akcijos“ iniciatyvos. 

  

Šv. Kalėdų proga darbuotojai tradiciškai puošė darbo 

kabinetus, o vėliau balsavimo būdu rinko gražiausiai papuoštą 

kabinetą. Netrūko iniciatyvos, idėjų, išradingumo ir originalumo. 

Susumavus balsavimo rezultatus, gražiausiai pasipuošusiu 

kabinetu pripažintas teisėjos Nadeždos Kiubienės ir posėdžių 

sekretorės Jūratės Svobutienės kabinetas. 

                              _______________________ 


