
      

 

PATVIRTINTA 

Plungės apylinkės teismo pirmininko 

2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-89 

 

 

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO 2020 METŲ ORGANIZACINĖS IR ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Patikrinimas  Patikrinimo 

rezultatas  

 

Tikrinamas laikotarpis Atsakingi asmenys  

 1. SRITYS,  UŽTIKRINANČIOS BYLŲ NAGRINĖJIMO KOKYBĘ BEI PROCESO OPERATYVUMĄ: 

1.1. Atlikti neišnagrinėtų bylų, kurių 

nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip 

vienerius metus patikrinimą, 

nustatant ilgo nagrinėjimo 

priežastis. 

Patikrinimo 

aktas 

už laikotarpį iki 2020-06-30 

už laikotarpį iki 2020-12-31 

Pirmininko pavaduotojas (vykdymo kontrolė), 

teisėjų padėjėjai  

1.2. Atlikti sustabdytų civilinių bylų 

patikrinimą ir nustatyti, ar 

sustabdymo pagrindai nėra išnykę. 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01  iki 2020-06-30 

nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31 

Teismo raštinės skyriaus vedėja, Teismo raštinės 

skyriaus rūmų raštinės biuro vedėjos (vykdymo 

kontrolė) teismo posėdžių sekretorės  

1.3. Atlikti civilinių bylų, kuriuose nuo 

bylos gavimo iki teismo įsakymo 

išdavimo praėjo daugiau nei 2 darbo 

dienos, patikrinimą (CPK 436 

straipsnio 1 dalis). 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Pirmininko pavaduotojas (vykdymo kontrolė), 

teisėjų padėjėjai  

1.4. Atlikti galutinio teismo sprendimo 

kopijų išsiuntimo šalims, 

tretiesiems asmenims ir kitiems 

asmenims patikrinimą  (CPK 275 

straipsnio 1 dalis).  

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 Teismo raštinės skyriaus vedėja (vykdymas ir 

kontrolė), Teismo raštinės skyriaus rūmų raštinės 

biuro vedėjos 

1.5. Atlikti CPK 427 straipsnio 3 dalyje 

nustatyto preliminaraus sprendimo 

priėmimo termino laikymosi, 

patikrinimą.   

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-05-01 iki 2020-10-31 Pirmininko pavaduotojas (vykdymo kontrolė), 

teisėjų padėjėjai  
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1.6. Atlikti baudžiamųjų bylų, kuriose 

nuo bylos gavimo iki baudžiamojo 

įsakymo išdavimo praėjo daugiau 

nei 7 dienos, patikrinimą (BPK 420 

str. 1 d.). 

 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-05-01 iki 2020-10-31  Pirmininkas  (vykdymo kontrolė), teisėjų padėjėjai  

1.7. Atlikti BPK 302 straipsnio 4 dalyje 

įtvirtinto (nuosprendžio 

paskelbimo) termino laikymosi 

patikrinimą.  

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 Pirmininkas (vykdymo kontrolė), teisėjų padėjėjai  

1.8. Atlikti  BPK 310 straipsnio 2 dalyje 

įtvirtinto termino laikymosi, 

patikrinimą (nuosprendžio nuorašo 

įteikimo, išsiuntimo 

nedalyvavusiems nuosprendžio 

paskelbime asmenims). 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-05-01  iki 2020-10-31 

 

Teismo raštinės skyriaus vedėja (vykdymas ir 

kontrolė), Teismo raštinės skyriaus rūmų raštinės 

biuro vedėjos 

1.9. Atlikti Civilinio proceso kodekso     

( toliau – CPK)  228 straipsnio 2 

dalyje  įtvirtintų terminų laikymosi 

patikrinimą. 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2020-06-30 Pirmininko pavaduotojas (vykdymo kontrolė), 

teisėjų padėjėjai 

2. SRITYS, UŽTIKRINANČIOS TEISĖJŲ IR TEISMO PERSONALO VEIKLOS EFEKTYVUMĄ: 

2.1.   Plungės apylinkės teismo bylų 

paskirstymo teisėjams taisyklių  

laikymosi patikrinimas. (Plungės 

apylinkės teismo bylų paskirstymo 

teisėjams taisyklių 22 punktas, 23 

punktas) 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01  iki 2020-06-30 

 

Teismo raštinės skyriaus vedėja (vykdymas ir 

kontrolė), Teismo raštinės skyriaus rūmų biuro 

vedėjos 

2.2.  Atlikti posėdžių garso įrašų  ir 

informacinių pažymų  įkėlimo į 

LITEKO patikrinimą civilinio 

proceso bylose. 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2019-05-31 Teismo raštinės skyriaus vedėja (vykdymas ir 

kontrolė), Teismo raštinės skyriaus rūmų biuro 

vedėjos 

2.3. Atlikti teismo dokumentų, 

procesinių bylų, kurių saugojimo 

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Teismo archyvo skyriaus vedėja (vykdymo 

kontrolė), Teismo archyvo skyriaus archyvarai  
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terminas yra pasibaigęs, naikinimo 

organizavimo patikrinimą.  

2.4.  Atlikti nuolat saugomų bylų ir  

dokumentų perdavimo Klaipėdos ir 

Telšių apskrities archyvui 

patikrinimą.  

Patikrinimo 

aktas 

Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Teismo archyvo skyriaus vedėja (vykdymo 

kontrolė), Teismo archyvo skyriaus archyvarai 

3. SRITYS, UŽTIKRINANČIOS TEISĖJŲ ETIKOS KODEKSO LAIKYMĄSI IR AUKŠTĄ TEISMO PERSONALO PROFESINĘ 

KULTŪRĄ:   

3.1.  Atsitiktinės atrankos būdu, atlikti 

teisėjų, nagrinėjančių 

baudžiamąsias, civilines ir 

administracinių nusižengimo bylas, 

vedamų teismo posėdžių garso įrašų 

analizę, siekiant nustatyti kaip 

teisėjai laikosi Teisėjų etikos 

kodekso reikalavimų.  

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01  iki 2020-06-30 

nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė), 

Pirmininko pavaduotojas   

4. SRITYS, UŽTIKRINANČIOS TEISMO VEIKLOS SKAIDRUMĄ IR ATVIRUMĄ VISUOMENEI : 

4.1. Informacijos, paskelbtos teismo 

internetinėje svetainėje 

patikrinimas.  

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Kancleris (vykdymo kontrolė) asmuo, paskirtas  

ryšiams su žiniasklaida ir visuomene 

5. SRITYS, UŽTIKRINANČIOS TEISMO FINANSŲ , BIUDŽETO IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NAUDOJIMO SKAIDRUMĄ BEI 

APSAUGĄ:  

5.1. Biudžeto asignavimų ir lėšų 

panaudojimo kontrolė.   

Patikrinimo 

aktas  

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Kancleris (vykdymo kontrolė), vyresnysis patarėjas 

(vyriausiasis buhalteris) 

5.2. Mažos vertės pirkimų procedūrų 

įgyvendinimo patikrinimas.   

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31 Kancleris (vykdymo kontrolė), vyresnysis patarėjas 

(vyriausiasis buhalteris)  

5.3.  Teismo turto inventorizavimas, 

nustatant jo būklę   

Patikrinimo 

aktas 

už laikotarpį nuo 2019-01-01 iki 

2019-12-31 

Teismo inventorizavimo komisija 

6. SRITYS, UŽTIKRINANČIOS NUOLATINĮ TEISĖJŲ IR TEISMO PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMĄ: 

6.1. Teisėjų, teismo personalo 

kvalifikacijos kėlimo organizavimo, 

prioritetinių mokymosi sričių 

nustatymo analizė.  

Patikrinimo 

aktas 

nuo 2020-01-01  iki 2020-06-30 

nuo 2020-07-01 iki 2020-12-31 

Kancleris (vykdymo kontrolė), vyriausiasis 

specialistas, administracijos sekretorė 
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*Patikrinimo aktas – oficialus dokumentas, kuris išsamiai atskleidžia tikrinamos srities būvį ir yra registruojamas Teismų administravimo veiksmų 

registre.  

Patikrinimo aktas turi būti parengtas per 30 kalendorinių dienų nuo tikrinamo laikotarpio pabaigos.  

Patikrinimo kontrolę vykdantis asmuo, atskiru nurodymu ir esant poreikiui, gali keisti patikrinimo laikotarpį, įgyvendinimo rezultatą ir kt.  


