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Plungė

TEISMO PIRMININKO ŽODIS
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje teismai įvardijami kaip vienintelė teisingumą vykdanti institucija.
Teismas savo veikloje vadovaujasi pamatiniais bei naujais įtvirtintais principais, siekia užtikrinti atvirumą
visuomenei, skaidrumą, darbo kokybiškumą bei informacijos prieinamumą. Įsiteisėję Lietuvos Respublikos
teismų sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams,
įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Teismų veiklos, nagrinėjamų bylų viešumui didinti, Teisėjų taryba patvirtino taisykles, reglamentuojančias
teismų viešumo užtikrinimo tvarką, sudarančias sąlygas visuomenei gauti informaciją apie teismų darbą.
Teismai įpareigoti pateikti visuomenei informaciją apie savo veiklą. Plungės apylinkės teismo, kaip valdžios
institucijos veiklos tikslas yra viešas civilinių, baudžiamųjų, administracinių teisės pažeidimų bylų
nagrinėjimas, nuosprendžių ir sprendimų priėmimas, baudų ir bausmių paskyrimas ir kt.
Šioje 2018 metų darbo apžvalgoje yra pateikti pagrindiniai Plungės apylinkės teismo metų strateginių tikslų
įgyvendinimo rodikliai, tai yra informuojama visuomenė, kaip dirbo teismas, apžvelgiami nuveikti darbai,
pasiekti rezultatai, įvykę pokyčiai, tobulintinos sritys.
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ĮŽANGA
TEISMAS – VALSTYBĖS VALDŽIĄ ĮGYVENDINANTI INSTITUCIJA

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas valdžių padalijimas yra pagrindinis demokratinės teisinės
valstybės organizacijos ir veiklos principas bei Konstitucijoje nustatyta Lietuvos Valstybės valdžios sąranga.
Pagal Konstituciją valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
Teismas savo veikloje vadovaujasi pamatiniais principais, siekia užtikrinti atvirumą visuomenei,
skaidrumą, darbo kokybiškumą bei informacijos prieinamumą. Įsiteisėję Lietuvos Respublikos teismų
sprendimai yra privalomi visoms valstybės valdžios institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įstaigoms,
įmonėms ir organizacijoms, juridiniams bei fiziniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu, nuo 2018 m. sausio 1 d.
Lietuvoje veikia 12 apylinkių teismų. 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 buvo
prijungti Kretingos rajono apylinkės teismas, Skuodo rajono apylinkės teismas ir Palangos miesto apylinkės
teismas, bei šiuo metu visi sudaro Plungės apylinkės teismą.
Plungės apylinkės teismas, sudarytas iš Plungės rūmų, Kretingos rūmų, Palangos rūmų ir Skuodo
rūmų, 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 Plungės rajono savivaldybės ir Rietavo savivaldybės
teritoriją, Kretingos rajono savivaldybės teritoriją, Palangos miesto 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, realizuodamas visuomenės teisę būti informuotai, pristato 2018 metų
teismo veiklos ataskaitą. Joje pateikiama informacija apie teismą, jo veiklą, struktūrą, finansavimą,
išnagrinėtų bylų skaičių ir nagrinėjimo rezultatus.
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I. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

Plungės apylinkės teismas 2017 metais parengė ir patvirtino 2018-2020 metų strateginį veiklos planą,
kuriame buvo numatytas Plungės apylinkės teismo strateginis tikslas – Vykdyti teisingumą ir užtikrinti
konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui. Šiam tikslui įgyvendinti teismas vykdo
programą - Teisingumo vykdymas.
Teisingumo vykdymas, kaip strateginis tikslas, tai teismo vykdoma ilgalaikė ir tęstinė programa, skirta
įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams priskirtą funkciją. Programa apima visas teismo
veiklos sritis. Ją vykdant prisidedama prie konstitucinių vertybių gynimo, asmenų teisių užtikrinimą į teisingą
ir nešališką teismą, viešą bylų nagrinėjimą, padeda gerinti visos Lietuvos teisinės sistemos veiklą.
Programa – Teisingumo vykdymas, yra finansuojama iš valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų.
2018 metais buvo panaudota 100 proc. teismui skirtų asignavimų.
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

1
01002

2
Teisingumo vykdymas
Iš viso:

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)
Panaudota
asignavimų nuo
Patvirtintas
Patikslintas
Faktiškai
asignavimų,
asignavimų
asignavimų
panaudota
nurodytų
planas
planas*
asignavimų
patikslintame
plane, dalis
(proc.)**
3
4
5
6
1562,0
1562,0
1562,0
100
1562,0

1562,0

1562,0

100

Iš teismui 2018 metams skirtų asignavimų, 1 096 000,00 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui.
Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota 335 330,00 eurų, prekėms ir paslaugoms – 125 380,00
eurų, darbdavių socialinei paramai – 4290,00 eurų.
1.1. Strateginio tikslo pažangos matavimo vertinimo kriterijai
Strateginio tikslo įgyvendinimas yra matuojamas efekto vertinimo kriterijais. Kadangi efekto kriterijai
turi matuoti strateginio tikslo įgyvendinimo poveikį visai visuomenei, 2011 m. 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), todėl yra nustatyti 2 efekto vertinimo kriterijai:
1. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų
dėl teismų veiklos, skaičiaus mažėjimas;
2. Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio gerėjimas.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų dėl teismų veiklos, skaičiaus mažėjimas, vnt.
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Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų
dėl teismų veiklos, skaičiaus mažėjimo kriterijus atspindi visos Lietuvos teismų sistemos veiklos kokybę,
išreikštą tarptautinės teisminės institucijos sprendimais. Pasirinktas kriterijus matuoja visos teismų sistemos,
o ne atskiro teismo veiklos rezultatą. Poveikį visuomenei, kurį turi parodyti efekto kriterijus, sukuria ne
kiekvienas teismas atskirai, o visi teismai kaip visuma. Siekiamybė yra rodiklio skaitinės reikšmės mažėjimas.
2016-2018 metais bylų skaičius viršijo planuotą kiekį.
Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio gerėjimas, proc.
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Antrojo strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami visuomenės
nuomonės apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys (procentine išraiška). Šiuo efekto kriterijumi siekiama
nustatyti visuomenės nuostatų Lietuvos teismų sistemos atžvilgiu pokytį per metus. Pasirinktas kriterijus
matuoja visos teismų sistemos, o ne atskiro teismo veiklos rezultatą. Poveikį visuomenei, kurį turi parodyti
efekto kriterijus, sukuria ne kiekvienas teismas atskirai, o visi teismai kaip visuma. 2016 metais efekto
kriterijaus rodiklis viršijo planuotas rodiklio reikšmes. 2017 metais, lyginant su 2016 metais, rodiklis padidėjo
0,10 proc., tačiau nepasiekė planuotų reikšmių. 2018 metais, lyginant su 2017 metais, rodiklis padidėjo dar
0,55 proc., tačiau planuotų reikšmių taip pat nepasiekė. Palyginus trijų metų šio efekto vertinimo kriterijaus
rodiklius, matyti, kad visuomenės pasitikėjimas teismais nuolat gerėjo.
Plungės apylinkės teismas įgyvendindamas išsikeltą strateginį tikslą nusistatė 4 uždavinius:
1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą;
2. Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą;
3. Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir pasitikėjimą teismais;
4. Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir veiksmingiau.
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II. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ
2.1. Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga
2018 metais Plungės apylinkės teisme išnagrinėta 4651 civilinė byla, 684 civilinės bylos perkeltos iš
2017 metų. 2018 metais teisme iš viso gautos 4474 civilinės bylos. Lyginant su 2017 metais gautomis ir
išnagrinėtomis civilinėmis bylomis, 2018 m. gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų skaičius sumažėjo. 2018 metų
pabaigoje nebaigtų nagrinėti civilinių bylų buvo 507. Lyginant su 2017 metais tuo pačiu laikotarpiu
neišnagrinėtų civilinių bylų skaičius sumažėjo. Be civilinių bylų 2018 metais buvo išnagrinėti 203 prašymai
civilinių bylų vykdymo procese, kurių lyginant su 2017 metais išnagrinėta 83 procentais mažiau.

Gautų/išnagrinėtų civilinių bylų skaičius teisme 2015 -2018 metais
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2018 metais Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose gauta 1703 civilinės bylos, Kretingos rūmuose
gautos 1425 bylos, Palangos rūmuose 625 bylos ir Skuodo rūmuose gautos 650 civilinių bylų.
Gautų/išnagrinėtų civilinių bylų skaičius atskiruose Plungės apylinkės teismo
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Teismas 2018 metais daugiausiai išnagrinėjo bylų dėl teismo įsakymo išdavimo – 1710, o 1535 civilinės
bylos išnagrinėtos ginčo teisenos tvarka. Ypatingosios teisenos tvarka išnagrinėtos 677 bylos, dokumentinio
proceso tvarka 80 bylų. 607 bylos supaprastinto proceso tvarka ir 14 bylų dėl proceso atnaujinimo.
Vienos civilinės bylos nagrinėjimas Plungės apylinkės teisme 2018 metais truko vidutiniškai 1,46
mėnesio. Lyginant su 2017 metais, vidutinė vienos civilinės bylos nagrinėjimo trukmė 2018 metais
sutrumpėjo 0,08 mėnesio (2017 m. – 1,50 mėn.). Daugiau nei 94 proc. civilinių bylų išnagrinėta iki 6 mėnesių,
3,63 proc. bylų – nuo 6 iki 12 mėnesių ir 1,76 proc. bylų – virš 12 mėnesių.
Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 1027 bylos buvo baigtos priimant sprendimą, 1243 bylos –
priimant teismo įsakymą, 55 bylos – priimant preliminarų sprendimą bei 134 bylos – priimant dalinį
sprendimą. Taip pat 2018 metais 404 civilinės bylos buvo nutrauktos, o 148 – nutrauktos, patvirtinus taikos
sutartį.
2018 metais buvo apskųstos 137 iš esmės išnagrinėtos civilinės bylos. Iš jų 11 sprendimų pakeista, o 14
sprendimų panaikinta. Bendras Plungės apylinkės teismo 2018 metų civilinių bylų nagrinėjimo stabilumas
siekė 99,71 proc.

2.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga
2018 metais Plungės apylinkės teisme gautos 644 baudžiamosios bylos, o 97 bylos perkeltos iš 2017
metų. Ataskaitiniais metais buvo išnagrinėtos 660 bylų, iš kurių 619 bylų (93,8 proc.) buvo išnagrinėtos per
trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį, 29 bylų (4,4 proc.) nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėnesių ir 12 bylų
(1,8 proc.) nagrinėjimas truko ilgiau nei metus.

Plungės apylinkės teisme 2014-2018 metais išnagrinėtų
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Lyginant su 2017 metais gautomis baudžiamosiomis bylomis, 2018 metais gautų baudžiamųjų bylų
skaičius nežymiai padidėjo – 4 bylomis (0,61 proc.). Be to, per 2018 metus teismas gavo ir išnagrinėjo 320
teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese.
2018 metais Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose gautos 323 baudžiamosios bylos, Kretingos
rūmuose 149 bylos, Palangos rūmuose 96 bylos ir Skuodo rūmuose 76 bylos.
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2018 metais gautų baudžiamųjų bylų pasiskirstymas tarp
Plungės apylinkės teismo rūmų
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Iš visų 2018 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 272 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį, 3 bylos
priimant nutartį, 353 bylos baigtos baudžiamuoju įsakymu, o 8 bylos nutrauktos. Taip pat išnagrinėtos 2 bylos,
kurios iškeltos privataus kaltinimo tvarka bei 13 baudžiamųjų bylų, kuriose spręstas priverčiamosios
medicinos priemonės taikymo, pratęsimo klausimas.
Vienos baudžiamosios bylos nagrinėjimas Plungės apylinkės teisme 2018 metais vidutiniškai truko 1,77
mėnesio. Lyginant su praėjusiais metais, nagrinėjimo trukmė pailgėjo 0,06 mėnesio (2017 m. - 1,71 mėn.).
Iš viso 2018 metais buvo apskųsta 71 iš esmės išnagrinėta baudžiamoji byla. Iš jų 14 nuosprendžių
pakeisti, o 7 nuosprendžiai panaikinti. Bendras Plungės apylinkės teismo 2018 metų baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo stabilumas siekė 97,48 proc.

2.3. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga

2017 metų sausio 1 dieną įsigaliojęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas
(toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas), pakeitė ilgai galiojusį Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodeksą. Dėl pasikeitusio įstatyminio reguliavimo, įsigaliojus Administracinių nusižengimų
kodeksui, suteikusio teisę kitoms institucijoms skirti administracines nuobaudas, daugiausia administracinių
nusižengimų bylų buvo nagrinėjama ne teismo tvarka, todėl 2018 metais (kaip ir 2017 metais) teisme žymiai
sumažėjo gautų ir išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius nei 2016 metais ir anksčiau. Taip pat
šių bylų sumažėjimą įtakojo 2017 metų sausio 1 dieną įsigalioję Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso
pakeitimai, už kai kuriuos nusižengimus nustatantys ne 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, šios kategorijos bylų
sumažėjimą lėmė ir Administracinių nusižengimų kodekse išplėstas aplinkybių, kai asmuo netraukiamas
administracinėn atsakomybėn, sąrašas.
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Gautų/išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius teisme
2015 -2018 metais
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2018 metais Plungės apylinkės teisme išnagrinėtos 582 administracinių nusižengimų bylos, 47 bylos
perkeltos iš 2017 metų. 2018 metais teisme iš viso gautos 579 administracinių nusižengimų bylos. Lyginant
su 2017 metais gautomis ir išnagrinėtomis administracinių nusižengimų bylomis, 2018 metais gautų ir
išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius sumažėjo apie 17-18 proc. 2018 metų pabaigoje
nebaigtų nagrinėti administracinių nusižengimų bylų buvo 44. Be administracinių nusižengimų bylų 2018
metais taip pat buvo išnagrinėti 35 prašymai vykdymo procese.
2018 metais Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose gautos 263, o išnagrinėtos 258 administracinių
nusižengimų bylos; Kretingos rūmuose gautos 129, o išnagrinėtos 136 bylos; Palangos rūmuose gauta 118, o
išnagrinėta 119 bylų; Skuodo rūmuose gautos ir išnagrinėtos 69 administracinių nusižengimų bylos.

Gautų/išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius
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Ataskaitiniu laikotarpiu administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas daugumos šių bylų truko iki 6
mėnesių, t. y. 573 bylos arba 98,4 proc. per metus išnagrinėtų visų bylų. Nuo 6 iki 12 mėnesių buvo
nagrinėjamos 8 administracinių nusižengimų bylos arba 1,4 proc., o ilgiau kaip 12 mėnesių buvo nagrinėta 1
administracinio nusižengimo byla arba 0,2 proc. nuo visų per metus išnagrinėtų bylų.
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2018 metų duomenis palyginus su 2017-2015 m. matyti, kad administracinių nusižengimų bylų
išnagrinėjimo trukmė pailgėjo, t.y. vidutiniškai vienos bylos nagrinėjimas praėjusiais metais truko 0,85
mėnesio (2017 m. – 0,63 mėn., 2016 m. – 0,44 mėn., 2015 m. – 0,56 mėn.).
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Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais

2.4. Ikiteisminio tyrimo veiksmai
2018 metais Plungės apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai išnagrinėjo 871 ikiteisminio tyrimo
dokumentus:
1) Plungės rūmuose – 314 ikiteisminio tyrimo dokumentus;
2) Kretingos rūmuose – 281 ikiteisminio tyrimo dokumentą;
3) Palangos rūmuose – 159 ikiteisminio tyrimo dokumentus;
4) Skuodo rūmuose – 117 ikiteisminio tyrimo dokumentų.
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Išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų pasiskirstymas pagal rūmus
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III. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
Plungės apylinkės teismas, planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 str. įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata, ir 109 str. įtvirtinta
nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 15 str. apibrėžia apylinkių teismų kompetenciją. 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.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu, nuo 2018 m. sausio 1 d. Lietuvoje
veikia 12 apylinkių teismų. 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 buvo prijungti
Kretingos rajono apylinkės teismas, Skuodo rajono apylinkės teismas ir Palangos miesto apylinkės teismas,
bei šiuo metu visi sudaro Plungės apylinkės teismą.

Palangos rūmai

Plungės rūmai

Kretingos rūmai
Skuodo rūmai
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2018 m. sausio 1 d. Plungės apylinkės teismas darbą pradėjo su laikinai
Teismo pirmininko pareigas einančia ilgamete šio Teismo pirmininke ir teisėja
Aušra Volskyte, kadangi iki tol buvusio Teismo pirmininko kadencija baigėsi
2017 metų spalio mėnesį.
2018 metų liepos 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės dekretu Nr. 1K-1337, nuo 2018 m. liepos 3 d. į Plungės
apylinkės teismo pirmininko pareigas paskirtas Plungės apylinkės teismo
Kretingos rūmų teisėjas Erikas Jurgutis. Taip pat tos pačios dienos kitu
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu Nr. 1K-1336,
Teisėja Aušra Volskytė
nuo 2018 m. liepos 3 d. į Plungės apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo
pareigas paskirtas Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas
Gasiūnas. Abu teisėjai iki šio paskyrimo anksčiau vadovavo atitinkamai Kretingos rajono apylinkės teismui ir
Plungės rajono apylinkės teismui. Teismo vadovų kadencijos – 5 metai.

Teismo pirmininkas Erikas Jurgutis

Teismo pirmininko pavaduotojas Vaidas Gasiūnas

Plungės apylinkės teismo vadovai teisme dirba skirtinguose rūmuose - Teismo pirmininkas faktiškai
dirba Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmuose, Vytauto g. 4, Kretinga, o Teismo pirmininko pavaduotojas
Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose, Laisvės al. 4, Plungė. Teismo vadovai atlikdami jiems pavestas
administracines funkcijas taip pat nuolat lankosi ir kituose teismo rūmuose.
Efektyviam teismo veiklos užtikrinimui Plungės apylinkės teisme nuo 2018 m. sausio 1 d. buvo įsteigti
ir veikė keletas skyrių: Teismo raštinės skyrius, Raštinės poskyriai, Archyvo skyrius, Informacinių technologijų
skyrius, Ūkio skyrius bei Finansų ir apskaitos skyrius.
Visų teismo skyrių pagrindinė veiklos vieta buvo nustatyta centriniuose teismo rūmuose Plungėje, o
kituose rūmuose veikė tik Raštinės poskyriai. Metų eigoje pasikeitus skyrių vadovams Teismo raštinės skyrius
perkeltas į Skuodo rūmus, o Raštinės poskyris į Plungės rūmus. Toks teismo administravimas ir veiklos
užtikrinimas centriniuose rūmuose buvo pasirinktas siekiant operatyvaus ir efektyvaus teismo valdymo. Be
to, teismų reformos viena iš nuostatų taip pat buvo, jog teismo administravimas turi būti centriniuose teismo
rūmuose.
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Viena esminių naujovių teisme, sąlyginai atsiradusi taip pat nuo 2018 m. sausio
1 d., buvo ta, jog teismuose įsteigus Teismo kanclerio pareigybę, išskirtos
Teismo pirmininko ir Teismo kanclerio funkcijos. Pagal Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 103 str., Teismo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas yra
teismo pareigūnai, kurie šio ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka
vadovauja teismo organizaciniam darbui.
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 106 str. nustatyta, jog teismo, kaip
valstybės valdžios institucijos ir biudžetinės įstaigos, vadovas yra Teismo
pirmininkas. Tuo tarpu Teismo kancleris yra karjeros valstybės tarnautojas,
pavaldus teismo pirmininkui, kuris vadovauja teismo administracijai:
Teismo kancleris Juozas Kaminskas koordinuoja ir kontroliuoja teismo administracijos padalinių veiklą, užtikrina,
kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir
naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai; organizuoja ir koordinuoja teismo
strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą; įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų
teismo administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų
ir teismo pirmininko jam pavestas funkcijas.

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.
2018 metais Plungės apylinkės teismui iš valstybės biudžeto buvo skirta 1.562.000,00 eurų, kurie visi
buvo panaudoti. Iš jų 1.096.000,00 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui, 335.330,00 eurų – socialinio
draudimo įmokoms, 4.290,00 eurų – socialinėms išmokoms (pašalpoms). Prekėms ir paslaugoms buvo skirta
ir panaudota 125.380,00 eurų.
Teismo skolos 2018 m. gruodžio 31 d. siekė 125.300,00 eurų.

3.2. Viešieji pirkimai
Plungės apylinkės teismas yra biudžetinė įstaiga, todėl teismo, kaip perkančiosios organizacijos, visi
viešieji pirkimai buvo atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Viešųjų pirkimų
tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos
aprašu bei Plungės apylinkės teismo kanclerio 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V-72 patvirtintu Plungės
apylinkės teismo viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašu. Be teismo vykdomų pirkimų, teismui prekės,
paslaugos ir darbai taip pat buvo perkami iš Nacionalinės teismų administracijos programai „Teismų
centralizuotas aprūpinimas" turtui įsigyti numatytų lėšų.
Kadangi teismas vykdo tik mažos vertės viešuosius pirkimus, todėl 2018 metų pradžioje buvo
patvirtintas biudžetiniais metais numatomų pirkti teismo reikmėms reikalingų prekių ir paslaugų planas. 2018
metais teismas iš viso atliko 250 mažos vertės pirkimų, kuriais įsigijo reikalingų prekių ir paslaugų. Šių atliktų
pirkimų metu buvo pasirašytos 34 sutartys dėl prekių ar paslaugų tiekimo. Dalis pirkimų – 8 kartai, atlikti
naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroniniu katalogu. Viso teismui 2018 metais
prekėms ir paslaugoms įsigyti buvo skirta ir panaudota 125.380,00 eurų.
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3.3. Teismo personalas
Teismo sudėties ir formavimo klausimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Teismų
įstatymas.
Teismas susideda iš Teismo pirmininko ir jo pavaduotojo, teisėjų, valstybės tarnautojų bei
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2018 metų pabaigoje Plungės apylinkės teisme faktiškai dirbo 15
teisėjų iš 17 (2 teisėjos buvo išėjusios į vaiko priežiūros atostogas), 39 valstybės tarnautojai ir 22 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis.
2018 metais Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu Skuodo rūmuose dirbusi
teisėja Vaida Railienė nuo 2018 m. rugsėjo 10 d. perkelta nuolatos dirbti į Palangos rūmus po to kai Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2018 m. liepos 16 d. dekretu Nr. 1K-1351 buvo pakeistas
Plungės apylinkės teismo teisėjų skaičius, t.y. Palangos rūmuose nustatytas 4 teisėjų skaičius (prieš tai buvo
3), o Skuodo rūmuose nustatytas 2 teisėjų skaičius (prieš tai buvo taip pat 3).

2018 metų pradžioje Plungės apylinkės teismo kolektyvas pasipildė
nauju teisėju - 2018 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidentė
Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo Kristina Vorienė buvo
paskirta į Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų teisėjos
pareigas.

Šiuo metu Plungės apylinkės teisme dirba 15 teisėjų. Iš jų 5 teisėjai – Plungės rūmuose, 5 teisėjai –
Kretingos rūmuose, 3 teisėjai – Palangos rūmuose ir 2 teisėjai – Skuodo rūmuose. 2 teisėjos 2018 metais išėjo
į vaiko priežiūros atostogas, todėl po 1 teisėją 2018 metų pabaigoje nebuvo Plungės ir Palangos rūmuose.
Viena iš naujovių Plungės apylinkės teisme – 2018 metų pradžioje teismo darbuotojų išrinktas juos
atstovaujantis organas – Darbo taryba, kurios pagrindinis tikslas atstovauti darbuotojus, ginti jų profesines,
darbo, ekonomines ir socialines teises bei teisėtus interesus.
Darbo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais darbo kodeksu, Darbo
tarybos veiklos reglamentu, Darbo tarybos ir darbdavio susitarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais
darbo santykius. Pirmasis Darbo tarybos posėdis surengtas 2018 m. kovo 22 d.
Plungės apylinkės teisme yra siekiama išsaugoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, todėl nuolat
įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, karjeros galimybes. Teismo
darbuotojai skatinami tobulintis bei gilinti savo profesines žinias. 2018 metais teisėjai, valstybės tarnautojai
ir kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją tobulino įvairiuose mokymuose, seminaruose bei konferencijose.
Teisėjai 2018 metais daugiausia dalyvavo pagal Teisėjų tarybos patvirtintą mokymų planą
Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centro organizuojamuose mokymuose, o valstybės tarnautojai
ir darbuotojai - Nacionalinės teismų administracijos organizuojamuose mokymuose ir seminaruose bei
Plungės apylinkės teismo iniciatyva siųstuose mokymuose. Mokymo programos, į kurias buvo siunčiami
valstybės tarnautojai ir teismo darbuotojai, pasirinktos atsižvelgiant į mokymo poreikius ir finansines
galimybes, Nacionalinės teismų administracijos pateiktus pasiūlymus, bei reikalingus tiesioginių pareigų
atlikimui.
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IV. 2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI
Vienodinti teisėjų darbo krūvius.
Trumpinti bylų nagrinėjimo trukmę ir didinti bylų nagrinėjimo stabilumą.
Gerinti teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo sąlygas, kelti kvalifikaciją.
Didinti teismo atvirumą visuomenei, stiprinti veiklos viešinimą bei visuomenės
pasitikėjimą teismais.

Teismo pirmininkas

Erikas Jurgutis

Parengė: Teismo kancleris Juozas Kaminskas

15

