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I. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Plungės apylinkės teismas 2019 metais parengė ir patvirtino 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, 

kuriame numatytas pagrindinis Plungės apylinkės teismo strateginis tikslas – Vykdyti teisingumą ir užtikrinti 

konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui. Šiam tikslui įgyvendinti teismas vykdė 

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.  

Įgyvendinant Plungės apylinkės teismo 2020-2022 metų strateginį veiklos planą, buvo siekiama jame 

numatytų veiklos prioritetų užtikrinimo: 

 1. Didinti teismo atvirumą visuomenei, stiprinti veiklos viešumą ir skaidrumą, siekiant didesnio 

visuomenės pasitikėjimo visa teismų sistema, vykdyti teismo personalo švietimą „nulinės tolerancijos“ 

korupcijai, privačių ir viešų interesų derinimo, asmenų aptarnavimo reikalavimų bei asmens duomenų 

apsaugos klausimais; 

 2. Trumpinti civilinių ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmę; 

 3. Kelti darbuotojų kvalifikaciją. 

Programa – Teisingumo vykdymas, yra finansuojama iš valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšų. 

2020 metais programos įgyvendinimui 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 

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 

01.02 Teisingumo vykdymas 1780,0 1780,0 1780,0 100  
    

 Iš viso: 1780,0 1780,0 1780,0 100 

 

2020 metams teismui skirti 1.780.000,00 eurų valstybės biudžeto asignavimų, kurie panaudoti 100 

proc. Didžioji biudžeto dalis, kaip ir kasmet skirta ir panaudota darbo užmokesčiui bei socialinio draudimo 

įmokoms  - 1.643.800,00 eurų. Prekėms ir paslaugoms skirta - 119.890,00 eurų, darbdavių socialinei paramai 

– 15.310,00 eurų, ilgalaikio turto įsigijimui – 1000,00 eurų. 
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Susipažinti su  išsamia Plungės apylinkės teismo valstybės biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita 

už 2020 metus galima teismo tinklapyje adresu - https://plunges.teismai.lt/administracine-

informacija/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/32. 

2020 metus Plungės apylinkės teismas baigė su 43.832,74 eurų įsiskolinimu Valstybinei mokesčių 

inspekcijai prie FM ir Valstybiniams socialinei draudimo fondo valdybai už privalomus mokesčius 

priskaičiuotus nuo darbo užmokesčio. Taip pat teismas 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo 864,24 eurų mokėtinų 

sumų už suteiktas paslaugas. 
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II. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ 

 

Civilinių bylų nagrinėjimo apžvalga 

 

2020 metais Plungės apylinkės teisme gauta 4119 civilinių bylų, iš viso išnagrinėtos 4108 civilinės bylos. 

Lyginant su 2019 m. gautomis ir išnagrinėtomis civilinėmis bylomis, 2020 m. gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų 

skaičius sumažėjo. 2020 metų pabaigoje liko nebaigtos nagrinėti 462 civilinės bylos. Lyginant su ankstesniais 

metais tuo pačiu laikotarpiu nebaigtų nagrinėti civilinių bylų skaičius šiek tiek išaugo.  

 

2020 metais Plungės apylinkės teismo visuose rūmuose gauta civilinių bylų: Plungės rūmuose - 1542, 

Kretingos rūmuose - 1247, Palangos rūmuose - 802 ir Skuodo rūmuose - 527 civilinės bylos.  

 

Iš visų civilinių bylų, 2020 metais teisme daugiausiai išnagrinėta bylų dėl teismo įsakymo išdavimo – 

1691,  o 1073 civilinės bylos išnagrinėtos ginčo teisenos tvarka. Ypatingosios teisenos tvarka išnagrinėta 580 

bylų, dokumentinio proceso tvarka 119 bylų. Taip pat 2020 metais 284 civilinės bylos buvo nutrauktos, o 100 

bylų nutraukta, patvirtinus taikos sutartį. 
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Vienos civilinės bylos nagrinėjimas Plungės apylinkės teisme 2020 metais truko vidutiniškai 1,29 

mėnesio. Daugiausiai civilinių bylų nagrinėjimas truko iki 6 mėnesių. Lyginant su 2019 metais, vidutinė vienos 

civilinės bylos nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo 0,14  mėnesio (2019 m. – 1,43 mėn.). 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė atskiruose rūmuose 2020 metais buvo: Plungės rūmuose – 0,93 

mėn., Kretingos rūmuose – 1,24 mėn., Palangos rūmuose - 2,12 mėn., Skuodo rūmuose – 1,23 mėn.  

2020 metais iš viso apskųstos 115 iš esmės išnagrinėtų civilinių bylų. Iš jų 20 sprendimų pakeista, o 15 

panaikinta. Bendras Plungės apylinkės teismo 2020 metų civilinių bylų nagrinėjimo stabilumas siekė 99,61 

proc. (2019 metais - 99,74 proc.). 

 

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apžvalga 

 

2020 metais Plungės apylinkės teisme iš viso gautos 614 baudžiamųjų bylų. Ataskaitiniais metais buvo 

išnagrinėtos 582 bylos, iš kurių daugiausiai – 537 bylos, buvo išnagrinėtos per trumpesnį kaip 6 mėnesių 

laikotarpį. 

  

 

 

Lyginant su 2019 metais gautomis baudžiamosiomis bylomis, 2020 metais gautų baudžiamųjų bylų 

skaičius sumažėjo. Be to, per 2020 metus teismas gavo ir išnagrinėjo 397 teikimus ir prašymus baudžiamųjų 

bylų vykdymo procese. 

2020 metais Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose gauta 271 baudžiamojo byla, Kretingos 

rūmuose - 143 bylos, Palangos rūmuose - 130 bylų, o Skuodo rūmuose - 70 bylų. 
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Iš visų 2020 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų - 229 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį, o 

baudžiamuoju įsakymu baigtos 327 bylos, 6 bylos nutrauktos. Per metus išnagrinėta 10 baudžiamųjų bylų, 

kuriose spręstas priverčiamosios medicinos priemonės taikymo, pratęsimo klausimas. 

Vienos baudžiamosios bylos nagrinėjimas Plungės apylinkės teisme 2020 metais vidutiniškai truko 1,94 

mėnesio, t.y. nagrinėjimo trukmė pailgėjo 0,39 mėnesio (2019 m. - 1,55 mėn.). 

Per visus 2020 metus buvo apskųsta 60 iš esmės išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, iš kurių 14 

nuosprendžių pakeisti, o 3 nuosprendžiai panaikinti. Bendras Plungės apylinkės teismo 2020 metų 

baudžiamųjų bylų nagrinėjimo stabilumas siekė 98,72 proc. (2019 metais - 97,41 proc.). 

 

Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga 

 

Plungės apylinkės teisme per praėjusius metus viso išnagrinėtos 704 administracinių nusižengimų 

bylos. Šios rūšies bylų per metus išaugo net 10 procentų, lyginant su ankstesniais metais (2019 metais – 638 

bylos). Taip pat per 2020 metus daugiau kaip 12 procentų išaugo ir gautų administracinių nusižengimų bylų 

skaičius  - nuo 649 bylų 2019 metais iki 733 bylų 2020 metais.  

Ataskaitiniais metais daugiausiai – 696 bylos, buvo išnagrinėtos per trumpesnį kaip 6 mėnesių 

laikotarpį, likusios buvo išnagrinėtos per  laikotarpį nuo 6 iki 12 mėn. 
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Per 2020 metus Plungės apylinkės teismo Plungės rūmuose gautos 336 bylos (2019 m. - 301), Kretingos 

rūmuose – 178 bylos (2019 m. - 146), Palangos rūmuose -181 byla (2019 m. - 147), Skuodo rūmuose – 38 

bylos (2019 m. – 55). 

 

 

Vidutinė vienos administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo trukmė Plungės apylinkės teisme 2020 

metais truko 1,01 mėnesio.  

 

 

Ikiteisminio tyrimo veiksmai 

 

2020 metais Plungės apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai išnagrinėjo 708 ikiteisminio tyrimo 

dokumentus: 

1) Plungės rūmuose – 268 ikiteisminio tyrimo dokumentai (2019 m. – 333); 

2) Kretingos rūmuose – 195 ikiteisminio tyrimo dokumentai (2019 m. – 210); 

3) Palangos rūmuose – 141 ikiteisminio tyrimo dokumentas (2019 m. – 40); 

4) Skuodo rūmuose – 104 ikiteisminio tyrimo dokumentai (2019 m. – 171). 
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Ikiteisminio tyrimo bylos 2020 metais, kaip ir anksčiau, buvo nagrinėjamos kiekvienuose teismo 

rūmuose atskirai, kuriose jos yra gaunamos, išskyrus atvejus, kai teismo pirmininko įsakymu, lyginant teisėjų 

darbo krūvius, jos buvo perduodamos į kitus teismo rūmus.  

Vertinant ataskaitiniam laikotarpiui Plungės apylinkės teisme numatytą veiklos prioritetą – Užtikrinti 

kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą, darytina išvada, kad iškeltą uždavinį įgyvendinti pavyko, nes bendras 

bylų nagrinėjimo stabilumas 2020 metais padidėjo 0,59 procento, o bylų nagrinėjimas sutrumpėjo 0,09 mėn.: 

2018 m. – 1,36 mėn., 2019 m. – 1,50 mėn., 2020 m. – 1,41 mėn. 
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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. 

Plungės apylinkės teismą sudaro 4 rūmai - Plungės rūmai, Kretingos rūmai, Palangos rūmai ir Skuodo 

rūmai. 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 vadovas - teismo pirmininkas Erikas Jurgutis. Jis, kaip teisėjas, dirba Kretingos 

rūmuose. Teismo pirmininko pavaduotoju paskirtas Plungės apylinkės teismo Plungės rūmų teisėjas Vaidas 

Gasiūnas. 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. Plungės apylinkės teismo administracijai vadovauja teismo kancleris Juozas 

Kaminskas. 

Efektyviai Plungės apylinkės teismo veiklai užtikrinimui teisme veikia įsteigti struktūriniai padaliniai - 

Teismo raštinės skyrius ir Teismo raštinės skyriaus Raštinės biurai, Archyvo skyrius, Ūkio skyrius bei Teismo 

kanclerio tarnyba. 
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Tikslu užtikrinti operatyvų ir efektyvų teismo valdymą, teismo administravimas sutelktas teismo 

centriniuose rūmuose, t. y. teismo struktūrinių padalinių, išskyrus Teismo raštinės skyrių, pagrindinė veiklos 

vieta – Plungės rūmai. Teismo raštinės skyriaus pagrindinė veiklos vieta yra Skuodo rūmai, o Plungės, 

Kretingos ir Skuodo rūmuose atitinkamai veikia Teismo raštinės skyriaus Raštinės biurai. 

Teismo struktūrinių padalinių uždaviniai, funkcijos, teisės, veiklos organizavimas ir atsakomybė 

reglamentuota padalinių nuostatuose. Su Plungės apylinkės teismo bei struktūrinių padalinių nuostatais 

galima susipažinti Teismo internetiniame puslapyje adresu: https://plunges.teismai.lt/administracine-

informacija/nuostatai/38. 

2020 metais teisme įsteigta teismo pirmininko padėjėjo (atstovo ryšiams su žiniasklaida ir visuomene; 

teisininko) pareigybė, kuri buvo reikalinga užtikrinti informacijos apie teismo veiklą viešosios informacijos 

rengėjams teikimą bei teismų sistemos įvaizdžio formavimo priemonių įgyvendinimą, teismų savanorių 

tarnybos kuravimą, teismo pirmininkui išvadų, pasiūlymų dėl teisės aktų analizės, taikymo bei teismo 

administracinės veiklos organizavimo teikimą bei teisės aktų projektų ir kitų su teisės klausimais susijusių 

dokumentų rengimą. 

Teismo pirmininko padėjėjo veiklos tikslas – visuomenės pasitikėjimo teismu, teismų sistemos 

įvaizdžio formavimas, teismo pirmininkui teisinės informacijos, išvadų bei kitų teismo veiklos dokumentų 

projektų, kitos medžiagos Teismo administracinės veiklos organizavimo ir kontrolės vykdymo klausimais 

teikimas, procesinių dokumentų rengimas. 

Su teismo padalinių darbuotojų pareigybių aprašymais/vykdomomis funkcijomis galima susipažinti 

teismo internetiniame puslapyje adresu: https://plunges.teismai.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotoju-

funkcijos/13. 

 

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. 

2020 metais Plungės apylinkės teismui iš valstybės biudžeto buvo skirta 1.780.000,00 eurų. Didžioji 

biudžeto dalis - 1643800,00 eurų, kaip ir kasmet skirta ir panaudota darbo užmokesčiui bei socialinio 

draudimo įmokoms. 

Prekėms ir paslaugoms skirta 119890,00 eurų, darbdavių socialinei paramai – 15310,00 eurų, ilgalaikio 

turto įsigijimui – 1000,00 eurų. 

2020 metus Plungės apylinkės teismas baigė metus su 43832,74 eurų įsiskolinimu Valstybinei mokesčių 

inspekcijai prie FM ir Valstybiniams socialinei draudimo fondo valdybai už privalomus mokesčius 

priskaičiuotus nuo darbo užmokesčio. Taip pat teismas 2020 m. gruodžio 31 d. turėjo 864,24 eurų mokėtinų 

sumų už suteiktas paslaugas. 

 

Viešieji pirkimai 

 

Teisme viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, 

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Teismo pirmininko 

įsakymu patvirtintomis Plungės apylinkės teismo viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklėmis 

bei kitais teisės ir Teismo vidaus teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų valdymo ir atlikimo tvarką.  

https://plunges.teismai.lt/administracine-informacija/nuostatai/38
https://plunges.teismai.lt/administracine-informacija/nuostatai/38
https://plunges.teismai.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotoju-funkcijos/13
https://plunges.teismai.lt/struktura-ir-kontaktai/darbuotoju-funkcijos/13
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Teismas 2020 metais pagal pasitvirtintą preliminarų biudžetiniams metams numatomų pirkti Teismo 

reikmėms reikalingų prekių ir paslaugų planą vykdė tik mažos vertės viešuosius pirkimus. Dalis Teismui 

reikalingų paslaugų, Nacionalinei teismų administracijai centralizuotai atlikus paslaugų teismams pirkimą, 

įsigyta iš Nacionalinės teismų administracijos programai „Teismų centralizuotas aprūpinimas" lėšų. 

2020 metais Teismas iš viso vykdė 152 mažos vertės pirkimus, kurių metu reikalingų prekių ir paslaugų 

įsigyta iš viso už 54285,63 Eur sumą, tame skaičiuje prekių iš viso – už 29122,09 Eur sumą, paslaugų iš viso – 

už 25163,54 Eur sumą. Teismo pirktų prekių vidutinė vertė – 355,15 Eur, paslaugų – 426,50 Eur. Naudojantis 

Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) katalogu 2020 metais nupirkta paslaugų iš viso už 15540,96 Eur 

sumą. 

2020 metais dėl prekių ar paslaugų teikimo pasirašytos 32 sutartys/sutarčių papildymai ir pakeitimai. 

Teismui 2020 metais prekėms ir paslaugoms įsigyti buvo skirta ir panaudota iš viso 119890,00 Eur. 

Su Teismo viešųjų pirkimų ataskaita galima susipažinti Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP) 

adresu: https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/ReportsOrProtocol/Details/2021-652301?formTypeId=3 . 

 

Teismo personalas 

 

Apylinkės teismą sudaro teismo pirmininkas, jo pavaduotojas, teisėjai bei kitas teismo personalas. 

Teismo struktūriniuose padaliniuose dirbančių karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartį, skaičius nustatomas vadovaujantis Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintu Pavyzdiniu apylinkių 

teismų struktūrų aprašymu, Teismo pirmininko įsakymu patvirtintu Teismo struktūros aprašymu ir  Teismo 

valdymo struktūros schema, Teismo kanclerio įsakymu patvirtintais Teismo valstybės tarnautojų pareigybių 

bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašais. 

Teismo pirmininkui tiesiogiai pavaldūs – teismo kancleris, teismo pirmininko padėjėjas, vyriausiasis 

specialistas (teismo psichologas), teisėjo padėjėjas.  

Karjeros valstybės tarnautojų darbo užmokestis, socialinės ir kitos garantijos nustatomos 

vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu. Teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareiginės 

algos pastoviosios ir kintamosios dalių nustatymo, priemokų ir premijų, materialinių pašalpų skyrimo tvarka 

nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 

ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu parengtu Plungės apylinkės teismo darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašu. 

2020 m. pradžioje teisme dirbo 16 teisėjų, 40 karjeros valstybės tarnautojų ir 22 darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis, o metų pabaigoje – 16 teisėjų, 43 karjeros valstybės tarnautojai ir 20 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 2020 metais 1 teisėjas atleistas iš pareigų sulaukus įstatymų 

nustatyto pensinio amžiaus, 1 teisėjas perkeltas į kitą teismą, 2 paskirti į teisėjo pareigas, atleisti 3 valstybės 

tarnautojai ir 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, bei priimti nauji 5 karjeros valstybės tarnautojai.   

Kitam Teismo personalui priskiriamus darbuotojus sudaro 18,5 proc. vyrų ir 81,5 proc. moterys. 

Vidutinis darbuotojų amžius – 46 metai. 
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Plungės apylinkės teismas praėjusiais metais į 

pensiją išlydėjo ilgametę teismo darbuotoją Ireną 

Žutautienę. 

Ši darbuotoja karjerą teisme pradėjo dar 1976 

metais ir išdirbo daugiau nei 44 metus. Teismas buvo 

pirmoji ir vienintelė darbovietė. 

 Per visą darbo teisme laikotarpį šiai darbuotojai 

teko dirbti net su penkiais teismo pirmininkais: Albinu 

Antanu Korniku, Danguole Martinavičiene, Aušra 

Volskyte, Vaidu Gasiūnu ir Eriku Jurgučiu.  

 2008 metais, švenčiant Lietuvos Respublikos 

teismų įsteigimo 90 metų jubiliejų, Irena Žutautienė 

teismo pirmininko įsakymu už ilgametį, nuoširdų ir 

nepriekaištingą darbą buvo apdovanota Lietuvos 

Respublikos teismų įsteigimo 90-ties metų jubiliejaus 

atminimo medaliu.  

 

 

2020 metų rugsėjo mėn. Plungės apylinkės 

teisme pradėjo dirbti teismo pirmininko padėjėja 

Skaistė Sadonytė, kurios pagrindinės pareigos - atstovė 

ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teisininkė. 

 

 

Nuo 2020 metų liepos mėn., Lietuvos Respublikos 

Prezidento Gitano Nausėdos dekretu į Plungės apylinkės 

teismo Kretingos rūmų teisėjo pareigas paskirtas Žilvinas 

Jaraminas. 

Šalies vadovas, teisėjų bendruomenės gretas 

papildžiusiam teisėjui palinkėjo garbingai atlikti savo 

pareigą – vykdyti teisingumą, ginti žmogaus teises ir 

laisves, būti sąžiningu ir humanišku. 
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2020 metais, Plungės apylinkės teismo 

kolektyvas, pasibaigus teisėjo įgaliojimų laikui, 

atsisveikino su ilgamete teismo teisėja Raimonda 

Kulberkiene. 

Plungės apylinkės teismo pirmininkas 

teismo pirmininko pavaduotojas ir kiti teisėjai bei 

teismo darbuotojai, darbą paliekančiai teisėjai 

negailėjo gražių žodžių, dėkojo už ilgametį ir 

nuoširdų darbą. 

 

 

 

 

 

Kvalifikacijos kėlimas 

 

Kaip ir kiekvienais metais, didelis dėmesys skiriamas teisėjų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimui. Teisme nuolat įgyvendinamos priemonės, užtikrinančios 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei karjeros galimybes.  

2020 metais teisėjai, valstybės tarnautojai ir kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją tobulino įvairiuose 

mokymuose, seminaruose bei konferencijose. Praėjusiais metais teismo valstybės tarnautojams ir 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, buvo suorganizuoti 68 mokymai. Pažymėtina, jog daugelis 

2020 m. vykusių kvalifikacijos kėlimo renginių buvo organizuojami nuotoliniu būdu. Didžiausią dalį 

kvalifikacijos kėlimo renginių sudarė teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečios pareigybės funkcijoms vykdyti, tobulinimas. 

Ataskaitiniais metais Plungės apylinkės teismo teisėjai ir teisėjų padėjėjai turėjo galimybę dalyvauti 

ne tik nacionalinio, bet ir tarptautinio pobūdžio mokymuose, kuriuos kartu su Nacionaline teismų 

administracija organizavo Europos teisminio mokymo tinklas ir Europos teisės akademija. Tarptautiniuose 

mokymuose kvalifikaciją tobulino 3 teisėjų padėjėjai. 
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IV. 2021 METŲ VEIKLOS PRIORITETAI 
 

 

2020 metų veiklos prioritetų įgyvendinimas: 

 

 

1. Aktyvesnis nuotolinių teismo posėdžių organizavimas ir vykdymas. 

2020 metams išsikeltas veiklos prioritetas sutapo su visą pasaulį apėmusia koronaviruso COVID-19 

pandemija, dėl ko šis tai tapo nebe siektinu tikslu, bet būtina priemone, norint užtikrinti tinkamą veikos 

organizavimą. Teismas šiuo klausimu metų eigoje suvaldė situaciją ir pradėjo aktyviai organizuoti bei 

vykdyti nuotolinius teismo posėdžius. 

 

 

2. Efektyvesnis žmogiškųjų išteklių valdymas. 

Efektyvus žmogiškųjų išteklių valdymas, kaip ir prieš tai minėtas siektinas tikslas, tapo vienu iš pagrindinių 

veiklos organizavimo instrumentų, norint pasiekti tinkamą teismo darbo organizavimą, klientų aptarnavimą, 

bylų nagrinėjimą.  

 

 

3. Pasitikėjimo teismais didinimas, užtikrinant teismo viešųjų ryšių gerinimą. 

Įgyvendinti šiam išsikeltam tikslui, teismo vadovybė priėmė sprendimą dėl naujos pareigybės teisme 

įsteigimo – teismo pirmininko padėjėjo (atstovo ryšiams su žiniasklaida ir visuomene). Šių priimtų ir 

įgyvendintų sprendimų dėka tikimasi suvaldyti smukusį pasitikėjimą teismais. Šis tikslą nebus lengva 

pasiekti, tai sunkus bei daug pastangų reikalaujantis procesas. 

 

 

2021 METŲ TEISMO VEIKLOS PRIORITETAI 
 
 

1. Pasitikėjimo teismu didinimas. 

Visuomenės pasitikėjimo teismais, kaip profesionalia ir atvira institucija, didinimas yra vienas iš prioritetinių 

teismų veiklos uždavinių. Teismo personalo aukšta darbo kokybė ir kultūra, nepriekaištingų darbuotojų 

santykių bei etikos principų laikymasis santykiuose su besikreipiančiais į teismą, tinkama teismo posėdžių 

vedimo kultūra, nešališkumas, pagarbos proceso dalyviams  laikymasis bei kitos priemonės gerina 

visuomenės pasitikėjimą teismais. Šiam tikslui pasiekti turi būti skiriamos teisėjų, teismo vadovų ir 

kiekvieno teisme dirbančio asmens pastangos. 

 

 

2. Teismo, kaip patrauklaus darbdavio, įvaizdžio formavimas, stiprinant vidinę bei 
išorinę komunikaciją ir organizacinę kultūrą. 

 
Kompetentingi darbuotojai yra viena iš svarbiausių teismo veiklos kokybės ir visos įstaigos įvaizdžio dalių. Su 

kandidatų į teisėjų padėjėjus trūkumu regionuose susiduriantiems teismams ypač svarbu skatinti asmenis 
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dalyvauti konkursuose (esamų darbuotojų atsiliepimais bei kitomis priemonėmis), taip pat būtina taikyti 

atitinkamas priemones esamiems teisėjų padėjėjams išlaikyti. 

 
 

3. Teismo, teisėjų ir teismų personalo veiklos efektyvumas.  

Teisėjų darbo krūvio paskirstymas tarp teismo rūmų, teisėjų padėjėjų darbo efektyvumo analizė ir jo 

tobulinimas, teismo administracijos organizacinis darbas ir jo efektyvumas, funkcijų pasidalijimas, darbo 

krūvio pasiskirstymas tarp darbuotojų, atsakomybės skatinimas ir kitos aktualios priemonės turi įtakos 

teismų, teisėjų ir teismų personalo veiklos efektyvumui. 

 

 

Teismo pirmininkas              Erikas Jurgutis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Parengė: Teismo kancleris Juozas Kaminskas 


