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1. PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMAS 

 

 

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įgyvendinus teismų reformą, Lietuvoje veikia 12 apylinkių teismų 

vietoje buvusių 49. Reforma atlikta siekiant efektyviau išnaudoti turimus resursus, suvienodinti teismų 

darbo krūvį, sutrumpinti bylų nagrinėjimo terminus. Apylinkių teismai šiuo metu turi po kelis savo 

padalinius, vadinamuosius teismo rūmus. Teismai veikia tose pačiose vietovėse ir patalpose, tačiau yra 

administruojami iš centrinių rūmų. Po teismų reformos prie Plungės rajono apylinkės teismo prijungtas 

Kretingos rajono apylinkės teismas, Skuodo rajono apylinkės teismas, Palangos miesto apylinkės 

teismas ir visi jie sudaro Plungės apylinkės teismą. 

Plungės apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, vykdantis Lietuvos 

Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos teismų ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas, 

kurių pagrindinė – teisingumo vykdymas. 

Plungės apylinkės teismas yra pirmoji instancija civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių 

nusižengimų byloms, įstatymu priskirtoms jo kompetencijai. Plungės apylinkės teismo teisėjai taip pat 

nagrinėja bylas, susijusias su sprendimų bei nuosprendžių vykdymu, įstatymų numatytais atvejais 

atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymu paskirtas funkcijas. 

Plungės apylinkės teismo veiklos teritorija apima Kretingos rajono savivaldybės teritoriją, 

Palangos miesto savivaldybės teritoriją, Plungės rajono savivaldybės teritoriją, Rietavo savivaldybės 

teritoriją ir Skuodo rajono savivaldybės teritoriją. Plungės apylinkės teismą sudarančių teismo rūmų 

veiklos teritorijos atitinka savivaldybių teritorijas su išimtimi: Plungės rūmų veiklos teritorija – Plungės 

rajono savivaldybės teritoriją ir Rietavo savivaldybės teritoriją. 

Plungės apylinkės teismas, vykdydamas Teismų tarybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimą Nr.13P-52-

(7.1.2) „Dėl informacijos teikimo Nacionalinei teismų administracijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 

realizuodamas visuomenės teisę būti informuotai, pristato 2017 metų teismo veiklos apžvalgą. Joje 

pateikiama bendra informacija apie teismą, jo veiklą, struktūrą, finansavimą, išnagrinėtų bylų skaičių ir 

nagrinėjimo rezultatus. 

 

2. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ 

 

2.1. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ/NUSIŽENGIMŲ BYLOS 

 

2017 metų sausio 1 dieną įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų 

kodeksas (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), pakeitęs ilgai galiojusį Lietuvos 



4 

 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą. Dėl pasikeitusio įstatyminio reguliavimo, 

įsigaliojus Administracinių nusižengimų kodeksui, suteikusio teisę kitoms institucijoms skirti 

administracines nuobaudas, daugiau administracinių nusižengimų bylų buvo nagrinėjama ne teismo 

tvarka, todėl 2017 metais teisme žymiai sumažėjo gautų ir išnagrinėtų administracinių teisės 

pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų skaičius. Taip pat šių bylų sumažėjimą įtakojo 2017 metų 

sausio 1 dieną įsigalioję Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimai, už kai kuriuos 

nusižengimus nustatantys nebe administracinę, o baudžiamąją atsakomybę (pavyzdžiui asmenims, 

kurie vairavo kelių transporto priemonę arba mokė praktinio vairavimo, būdami apsvaigę nuo 

alkoholio, kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio). Be to, šių bylų sumažėjimą galėjo 

lemti ir Administracinių nusižengimų kodekse išplėstas aplinkybių, kai asmuo netraukiamas 

administracinėn atsakomybėn, sąrašas.  

 

Gautos 2017 m. 2016 m. 2015 m. 

Plungės apylinkės teisme (visi rūmai) 707 2252 2679 

Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose 273 734 933 

Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose 197 607 590 

Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose 160 594 762 

Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmuose 77 317 394 

 

Išnagrinėtos 2017 m. 2016 m. 2015 m. 

Plungės apylinkės teisme (visi rūmai) 701 2325 2712 

Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose 268 775 935 

Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose 188 613 593 

Plungės apylinkės teismo Palangos rūmuose 166 618 793 

Plungės apylinkės teismo Skuodo rūmuose 79 319 391 

 

Kaip matyti iš aukščiau pateiktų duomenų, 2017 metais, palyginus paskutinių dvejų metų 

(2015, 2016 metų) Plungės apylinkės teisme per metus išnagrinėtų administracinių teisės 

pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų skaičių, 2017 metais teisme šių bylų skaičius ženkliai 

sumažėjo.  
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Diagrama. Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų skaičiaus pokytis 

Plungės apylinkės teisme 2015 – 2017 metais. 

 

 

2017 metų pradžioje Plungės apylinkės teisme nebaigtų administracinių teisės pažeidimų bylų 

likutis buvo 41, o metų pabaigoje likutis – 47 administracinių nusižengimų bylos.  

Teismas 2017 metais taip pat gavo ir nagrinėjo skundus/prašymus dėl ne teismo tvarka priimtų 

nutarimų administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylose – 251 (2016 m. – 274, 

2015 m. – 390). 

2017 metais Plungės apylinkės teisme dažniausiai nagrinėtos šių kategorijų bylos: 

➢ transporto ir kelių ūkio srityje – 159, 

➢ kėsinimaisi į viešąją tvarką – 183, 

➢ kėsinimaisi į nustatytą valdymo tvarką – 91, 

➢ susijusios su prekyba, finansų sistema ir statistika – 35, 

➢ susijusios su vaikais ir šeima – 43, 

➢ susijusios su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais – 26, 

➢ susijusios su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis – 23 ir kt. 

Praėjusiais metais taip pat išnagrinėti 43 prašymai administracinių teisės 

pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų procese ir nutarimų skirti administracines nuobaudas 

vykdymo srityje. 

2017 metais Plungės apylinkės teisme administracinėn atsakomybėn buvo traukiami/patraukti 

692 asmenys (2016 metais – 2317, 2015 metais – 2707 asmenys), 21 asmens atžvilgiu bylos nutrauktos 

(2016 metais – 49, 2015 metais – 43  asmenų atžvilgiu). Taigi, lyginant su 2016 ir 2015 metais, 2017 

metais pastebimas ir administracinėn atsakomybėn traukiamų/patrauktų asmenų skaičiaus bei šių 

asmenų atžvilgiu nutrauktų administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų 

skaičiaus žymus sumažėjimas.  

2017 metų sausio 1 dieną įsigaliojusiame naujajame kodekse įtvirtinta naujovė, t. y. nebeliko 
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vienos iš administracinių nuobaudų rūšių – administracinio arešto. Pagal įsigaliojusį Administracinių 

nusižengimų kodeksą, neatliktos nuobaudos dalis asmenims buvo pakeista į viešuosius darbus, o 

asmeniui nesutikus ar vengiant atlikti viešuosius darbus, neatlikta administracinio arešto dalis pakeista į 

baudą. 

Didžiausią pažeidėjams paskirtų administracinių nuobaudų dalį praėjusiais metais sudarė 

baudos – 445 asmenims (2016 metais – 1708, 2015 metais – 2037 asmenims). 

Taip pat 20107 m. buvo skiriamos kitos administracinių nuobaudų rūšys:  

• įspėjimas – 54 asmenims (2016 metais – 145, 2015 metais – 163 asmenims);  

• specialiosios teisės atėmimas – 26 asmenims (2016 metais – 325, 2015 metais – 426 

asmenims);  

• daikto ir pajamų konfiskavimas – 44 asmenims (2016 metais – 118, 2015 metais – 152 

asmenų); 

• baudos pakeitimas nemokamais viešaisiais darbais – 9 asmenims (2016 metais – 26, 2015 

metais – 25  asmenims);  

• turtinio nuostolio atlyginimas – 5 asmenims (2016 metais – 69, 2015 metais – 71 asmenų). 

Asmenims skirtų administracinių nuobaudų 2015 – 2017 metų laikotarpiu apžvalga rodo, jog 

lyginant su dviem ankstesniais metais, 2017 metais taip pat sumažėjo visų asmenims skirtų 

administracinių nuobaudų rūšių skaičius.  

Apžvelgiant administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmę 2017 metais, daugumos šių 

bylų, t. y. 695 bylų arba 99,1 procentų per metus išnagrinėtų visų bylų, nagrinėjimas truko iki 6 

mėnesių, 5 bylų (0,7 procento) nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėnesių ir tik 1 bylos (0,2 procento) 

nagrinėjimas užsitęsė 12 mėnesių ir ilgiau. 

 

 
Diagrama. 2017 metais Plungės apylinkės teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo 

trukmė. 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Nagrinėjimas truko iki

6 mėnesių

Nagrinėjimas truko

nuo 6 iki 12 mėnesių

Nagrinėjimas truko 12

mėnesių ir ilgiau

695

5 1



7 

 

Palyginus su 2016 ir 2015 metais, 2017 metais administracinių teisės pažeidimų/administracinių 

nusižengimų bylų išnagrinėjimo trukmė mėnesiais Plungės apylinkės teisme pailgėjo: vidutiniškai 

vienos bylos nagrinėjimas praėjusiais metais truko 0,63 mėnesio  (2016 m. – 0,44, 2015 m. – 0,56 

mėnesio). Užsitęsusį šių bylų nagrinėjimą sąlygojo objektyvios ir pateisinamos priežastys – nežinoma 

faktinė asmens, traukiamo administracinėn atsakomybėn, gyvenamoji vieta, paskelbta paieška, tačiau 

nėra galimybių jį atvesdinti, teismo posėdžiai atidedami neatvykus administracinėn atsakomybėn 

traukiamam asmeniui dėl jo ligos.     

Žemiau pateiktoje diagramoje pateikiama 2017 metų vidutinė vienos administracinių 

nusižengimų bylos nagrinėjimo trukmė mėnesiais atskirai pagal Plungės apylinkės teismo rūmus. 

 

 
Diagrama. 2017 metų vidutinė vienos administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo trukmė mėnesiais. 

 

 

2.2 BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 

 

2017 metais Plungės apylinkės teisme gautos 680 baudžiamosios bylos, 72 bylos perkeltos iš 

2016 metų. Ataskaitiniais metais buvo išnagrinėtos 656 bylos, iš kurių 94,4 proc. bylų buvo 

išnagrinėtos per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį, 3,4 proc. bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 

mėnesių ir 2,2 proc. bylų nagrinėjimas truko ilgiau nei metus. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 

1,71 mėnesio. 

Be to, per 2017 metus teismas gavo ir išnagrinėjo 328 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų 

vykdymo procese. 
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Iš visų 2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 253 bylos buvo baigtos priimant nuosprendį, 8 

bylos – priimant nutartį, 352 bylos – baudžiamuoju įsakymu, 9 bylos – nutrauktos. Išnagrinėta 18 

baudžiamųjų bylų, kurios iškeltos privataus kaltinimo tvarka, 13 bylų, kuriose spręstas priverčiamosios 

medicinos priemonės taikymo, pratęsimo klausimas. 
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2017 metais Plungės apylinkės teisme baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti 631 asmenys, 

iš kurių 74 asmenys nusikaltimo padarymo dieną buvo nepilnamečiai. Dažniausiai Plungės apylinkės 

teismo teisėjų skiriamos bausmės yra bauda (skirta 216 kartus) ir laisvės apribojimas (skirtas 163 

kartus). Be baudos ir laisvės apribojimo, 70 kartų paskirti viešieji darbai, 51 kartą taikytas areštas ir 

157 kartų paskirtas terminuotas laisvės atėmimas.  

 

 

 

Be minėtų paskirtų bausmių teismas nagrinėjamose baudžiamosiose bylose taip pat taikė 

baudžiamojo poveikio priemones. 2017 metais Plungės apylinkės teisme buvo taikytos visos Lietuvos 

Respublikos baudžiamajame kodekse numatytos baudžiamojo poveikio priemonės, išskyrus išplėstinį 

turto konfiskavimą. 
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Daugiausia kartų taikyta baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise 

(89 kartai). 20 kartų asmenys įpareigoti atlyginti ar pašalinti padarytą turtinę žalą, 16 kartų skirta 

nemokamų darbų, 5 kartus skirta įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą, 42 kartus konfiskuotas 

turtas, 58 kartus asmenys buvo įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, 11 kartų 

uždrausta prisiartinti prie nukentėjusiojo asmens bei po 1 kartą atimtos viešosios teisės ir teisė dirbti 

tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla.  

 

2.3. CIVILINĖS BYLOS 

 

2017 metais Plungės apylinkės teisme išnagrinėtos 5818 civilinės bylos, 715 civilinės bylos 

perkeltos iš 2016 metų. 2017 metais teisme iš viso gautos 5785 civilinės bylos. Lyginant su 2016 

metais gautomis ir išnagrinėtomis civilinėmis  bylomis, 2017 m. gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų 

skaičius sumažėjo, 2016 m. gauta 6088 civilinių bylų, išnagrinėtos 6059 civilinės bylos. 2017 metų 

pabaigoje nebaigtų nagrinėti civilinių bylų buvo 682. Lyginant su 2016 metais tuo pačiu laikotarpiu 

neišnagrinėtų civilinių bylų skaičius sumažėjo. Be civilinių bylų 2017 metais buvo išnagrinėti 1186 

prašymai civilinių bylų vykdymo procese, kurių lyginant su 2016 metais išnagrinėta 50 procentų 

daugiau. 

 

 

2017 metais Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose gauta 2101 civilinė byla, Kretingos 

rūmuose gautos 1749 bylos, Palangos rūmuose 1266 bylos ir Skuodo rūmuose gautos 669 civilinės 

bylos, detalesnė informacija pateikiama žemiau esančioje diagramoje.  
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Teismas 2017 metais daugiausiai išnagrinėjo bylų dėl teismo įsakymo išdavimo – 2364, 2009 

civilinės bylos išnagrinėtos ginčo teisenos tvarka. Ypatingosios teisenos tvarka išnagrinėtos 682 bylos, 

dokumentinio proceso tvarka 64, 612 bylų supaprastinto proceso tvarka, 20 dėl proceso atnaujinimo ir 

1182 bylos vykdymo procese. 

 

2017 m. išnagrinėtų civilinių bylų pagal bylų kategorijas procentinė išraiška 

 

 

2017 metais vienos civilinės bylos nagrinėjimas Plungės apylinkės teisme truko vidutiniškai 1,50 

mėnesio (2016 m. – 1,42 mėn.). Lyginant su 2016 metais, vidutinė vienos civilinės bylos nagrinėjimo 
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trukmė 2017 metais pailgėjo 0,08  mėnesio. 

2017 metais Plungės apylinkės teisme daugiau nei 94 proc. civilinių bylų išnagrinėta iki 6 

mėnesių, apie 4 proc. bylų – nuo 6 iki 12 mėnesių ir apie 1,2 proc. bylų – virš 12 mėnesių. 

 

 

 

Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 1333 bylos buvo baigtos priimant sprendimą, 1232 bylos 

– priimant teismo įsakymą, 39 bylos – priimant preliminarų sprendimą bei 186 bylų – priimant dalinį 

sprendimą, 498 civilinės bylos buvo nutrauktos, 153 – nutrauktos, patvirtinus taikos sutartį. 

Apžvelgiant išnagrinėtų civilinių bylų pobūdžio kitimą, pažymėtina, kad palyginus su 2016 m., 

2017 metais teisme sumažėjo ginčų, susijusių su darbo santykiais, t. y., išnagrinėta 19 bylų, 2016 m. jų 

išnagrinėtos 23.  

Daugiausia bylų teisme, kaip ir ankstesniais metais, išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka, jų, 

palyginus su 2016 metais, 2017 metais išnagrinėta 447 bylomis daugiau. Didžiausią šios kategorijos 

bylų dalį 2017 metais sudarė civilinės bylos, nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka – 3305 bylos, 

taip pat buvo nagrinėtos bylos dėl teismo leidimų išdavimo – 436, bylos dėl antstolių veiksmų ar 

atsisakymo juos atlikti – 35, bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje – 120 

bylų.  

Pastebėtina, kad 2017 metais sumažėjo išnagrinėtų civilinių bylų, susijusių su prievolių teise, 

skaičius, t. y., 548 bylomis mažiau, lyginant su 2016 metais: daugiausia buvo nagrinėta civilinių ginčų, 

kylančių iš sutartinių teisinių santykių (1422 bylos), iš kurių – 741 bylos dėl pirkimo-pardavimo, 303 

bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių (civilinės sutartinės, deliktinės 

Plungės
apylinkės

teismo
Plungės
rūmai
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atsakomybės, neturtinės žalos atlyginimo ir kt.). 

Civilinių bylų, kylančių iš šeimos santykių, per 2017 metus teisme išnagrinėta 66 bylomis 

daugiau nei 2016 metais (2017 m. – 740, 2016 m. – 674 bylos), didžiausią šios bylų kategorijos dalį 

2017 m. sudarė bylos, susijusios su santuoka – 382, iš jų – 277 bylų dėl santuokos nutraukimo abiejų 

sutuoktinių bendru sutikimu, 112 bylos dėl turto kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė 

padalijimo. Teisme taip pat išnagrinėta 278 bylos dėl išlaikymo vaikams priteisimo, 40 bylų dėl 

tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo, 134 bylos dėl globos ir rūpybos nustatymo, 3 bylos dėl 

įvaikinimo. 

Aptariamu laikotarpiu kiek sumažėjo ginčų, kylančių iš daiktinių teisinių santykių, skaičius, šių 

bylų 2017 metais išnagrinėta 94, 2016 metais – 129. 2017 metais Plungės apylinkės teisme taip pat 

išnagrinėtos 5 bylos su tarptautiniu elementu, 36 bylos dėl fizinių asmenų bankroto, 3 bylos dėl 

juridinių asmenų, 12 bylų dėl paveldėjimo bei 2 bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės 

nuosavybės. 

 

3. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

3.1. TEISMO FINANSAVIMAS 

 

Plungės apylinkės teismas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto. Lėšas skiria Lietuvos Respublikos Seimas Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Šias lėšas administruoja Lietuvos Respublikos finansų 

ministerija. 

2017 metais Plungės apylinkės teismui  iš valstybės biudžeto buvo skirta 1319923,00 eurai, kurie 

visi buvo panaudoti. Iš jų 1011067,00 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui, 308856,00 eurų – 

socialinio draudimo įmokoms. Taip pat prekėms ir paslaugoms buvo skirta 124194,00 eurų, o 

panaudota 123269,44 eurų. 

3.2. TEISMO PERSONALAS 

 

Teismai yra biudžetinės įstaigos, jų sudėties ir formavimo klausimus reglamentuoja Lietuvos 

Respublikos Konstitucija ir Teismų įstatymas. Teismas susideda iš teismo pirmininko, teisėjų, 

valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių  pagal darbo sutartis. 2017 metų pabaigoje Plungės 

apylinkės teisme dirbo 16 teisėjų, 36 valstybės tarnautojai ir 24 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis. 
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Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės  2017 m. sausio 6 d. dekretu Nr. 1K-843 

Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjas Petras Kontrimas buvo atleistas iš pareigų, savo poelgiu 

pažeminus teisėjo vardą. 2017 m. kovo 20 d. dekretu Nr. 1K-909 Skuodo rajono apylinkės teismo 

teisėja Vaida Railienė buvo laikinai perkelta dirbti į Palangos miesto apylinkės teismą nuo 2017-04-03 

iki 2017-12-31. 2017 m. spalio 6 d. dekretu Nr. 1K-1119 Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja 

Diana Navickienė buvo perkelta dirbti į Klaipėdos miesto apylinkės teismą. 2017 m. spalio 13 d. 

dekretu Nr. 1K-1124 Jurgita Ališauskaitė paskirta Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja. Prieš tai ji 

dirbo prokurore Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės apylinkės prokuratūroje.  

Dėl teismų reformos Plungės apylinkės teisme atsirado nauja pareigybė – teismo kancleris.  

Teismo kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas, kurio pareigybė reikalinga organizuoti teismo 

vidaus veiklą, vadovauti teismo administracijai, vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų bei teismo 

pirmininko jam priskirtas teismo administravimo funkcijas. Nuo 2017 m. rugsėjo vidurio  Plungės 

apylinkės teismo kanclerio pareigas eina Juozas Kaminskas, kuris į šias pareigas buvo perkeltas  po 

neeilinio valstybės tarnautojo veiklos vertinimo iš pirmiau eitų teismo administracijos sekretoriaus 

pareigų. 

Plungės apylinkės teisme siekiama išsaugoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, įgyvendinamos 

priemonės, užtikrinančios darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, karjeros galimybes, teismo darbuotojai 

skatinami tobulintis bei gilinti savo profesines žinias. 2017 metais teisėjai aktyviai dalyvavo 

Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centro organizuojamuose mokymuose, o valstybės 

tarnautojai ir kiti teismo darbuotojai – Nacionalinės teismų administracijos organizuojamuose 

seminaruose, finansuojamuose Europos Sąjungos bei Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis. 

Mokymo programos, į kurias buvo siunčiami teismo darbuotojai, buvo pasirinktos atsižvelgiant į 

teismo darbuotojų mokymo poreikius ir finansines galimybes, Nacionalinės teismų administracijos 

pateiktus pasiūlymus. 

 

3.3. TEISMO RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE 

 

Plungės apylinkės teisme yra siekiama stiprinti ryšius su žiniasklaida ir visuomene, užtikrinti 

institucijos atvirumą bei informacijos apie teismo veiklą ir bylas prieinamumą. Žiniasklaidos 

domėjimasis teismų veikla yra didelis, todėl teismo kancleriui yra pavesta atstovo ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene funkcija. Teismo kancleris žiniasklaidai, taip pat ir teismo internetinėje 

svetainėje skelbia pranešimus apie visuomenės susidomėjimą sukėlusių bylų nagrinėjimą teisme, 

aktualius teismo įvykius. 
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Prie reikšmingesnių įvykių paminėtina tai, kad 2017-10-19 teismo darbuotojai prisijungė prie 

neatlygintinos kraujo donorystės akcijos. 2017-10-25 Lietuvos Respublikos Konstitucijos dienos proga, 

kaip ir kasmet, teismo darbuotojai kartu su kitais įvairių sričių teisininkais teisme teikė gyventojams 

nemokamas teisines konsultacijas. Stiprinant  tarpinstitucinį bendradarbiavimą 2017-10-12 teisme vyko 

teisėjų, prokurorų, policijos bei probacijos tarnybos atstovų susitikimas dėl bendradarbiavimo 

gerinimo. 2017-10-18 teisme lankėsi ir paskaitą antikorupcine tema skaitė STT Klaipėdos valdybos 

korupcijos prevencijos poskyrio viršininkas Leonas Barišauskas. 2017-12-11 teismo darbuotojai 

dalyvavo  Klaipėdoje vykusioje STT organizuotoje konferencijoje tema „Antikorupcinė aplinka. Ką 

galime daryti geriau?“, skirtoje Tarptautinei antikorupcijos dienai pažymėti. 

Į teismą atvykę asmenys priimami bei jiems informacija suteikiama teismo raštinėje, taip pat 

informacija teikiama ir paštu bei telefonu. Teismo pirmame aukšte lankytojams yra sudaryta galimybė 

anonimiškai reikšti savo nuomonę apie teismo veiklą, teisėjus ir darbuotojus pateikiant anoniminį 

skundą, pastabas ar pasiūlymus. 

 

 

L. e. teismo pirmininko pareigas                 Aušra Volskytė 

 


