
PATVIRTINTA 

Plungės apylinkės teismo pirmininko 

2023 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 

 

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMO 2023 METŲ ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS PLANAS 

 

Eil. 

Nr. 

Vidinio teismo administravimo tikslai ir įgyvendinimo 

priemonės 

Priemonės 

įgyvendinimo  

rezultatas 

Priemonės 

įgyvendinimo data/ar 

periodiškumas 

Už priemonės įgyvendinimą atsakingas 

asmuo/asmenys 

1. BYLŲ NAGRINĖJIMO KOKYBĖ BEI PROCESO OPERATYVUMAS 

1.1 Atlikti neišnagrinėtų bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau 

kaip vienerius metus, patikrinimą, nustatant ilgo nagrinėjimo 

priežastis. 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-12-29 

Teismo pirmininko pavaduotojas (vykdymo 

kontrolė), teisėjų padėjėjai (įgyvendina). 

1.2 Atlikti baudžiamųjų bylų, kuriose nuo bylos gavimo iki 

baudžiamojo įsakymo išdavimo praėjo daugiau nei 7 dienos, 

patikrinimą (BPK 420 straipsnio 1 dalis). 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-06-30 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė), 

teisėjų padėjėjai (įgyvendina). 

1.3 Atlikti BPK 302 straipsnio 4 dalyje įtvirtinto termino 

(nuosprendžio paskelbimo) laikymosi patikrinimą. 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-01 iki 2023-06-30 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė), 

teisėjų padėjėjai (įgyvendina). 

1.4 Atlikti civilinių bylų, kuriose nuo bylos gavimo iki teismo 

įsakymo išdavimo praėjo daugiau nei 2 darbo dienos, 

patikrinimą (CPK 436 straipsnio 1 dalis). 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-09-29 

Teismo pirmininko pavaduotojas (vykdymo 

kontrolė), teisėjų padėjėjai (įgyvendina). 

1.5 Atlikti fizinių asmenų bankroto bylų, kurių procesas po 

mokumo atkūrimo plano patvirtinimo iki 2023-09-29 tęsėsi/ 

tęsiasi ilgiau kaip 3 metus, patikrinimą (Lietuvos Respublikos 

fizinių asmenų bankroto įstatymo 12 straipsnio 2 dalies 6 

punktas). 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-09-29 

Teismo pirmininko pavaduotojas (vykdymo 

kontrolė), teisėjų padėjėjai (įgyvendina). 

1.6 Atsitiktine tvarka patikrinti po 5 kiekvieno teisėjo 

baudžiamąsias bylas, kaip LITEKO sistemoje elektroninėse 

bylų kortelėse atlikti žymėjimai, siekiant išsiaiškinti, ar įkelti 

teisiamųjų posėdžių protokolai, ar procesinių įvykių pastabose 

nurodytos priežastys, kodėl buvo paskelbtos teisiamųjų 

posėdžių pertraukos, ar pažymėta apie šaukimų išsiuntimą. 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-06-30 

Teismo raštinės skyriaus vedėja 

(įgyvendinimas ir kontrolė), Teismo raštinės 

skyriaus rūmų raštinės biuro vedėjos 

(įgyvendina). 
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1.7 Teisminės mediacijos kortelių,  susijusio su teismine 

mediacija, tinkamas pildymas civilinėse bylose. 

Patikrinimo 

aktas 

 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-10-31 

teisminei mediacijai 

perduotos civilinės 

bylos 

 

Teismo raštinės skyriaus vedėja 

(įgyvendinimas ir kontrolė), Teismo raštinės 

skyriaus rūmų raštinės biuro vedėjos 

(įgyvendina). 

1.8 Atskirų tipų bei konkrečių kategorijų bylų registravimo 

praktikos įvertinimas (bylų atitikties bylų numerių šablonams 

patikrinimas). 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-06-30 

Teismo raštinės skyriaus vedėja 

(įgyvendinimas ir kontrolė), Teismo raštinės 

skyriaus rūmų raštinės biuro vedėjos 

(įgyvendina). 

 

1.9 Išnagrinėtų bylų perdavimo teismo raštinei savalaikiškumo 

kontrolės užtikrinimas. 

 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

07-03 iki 2023-09-30 

Teismo raštinės skyriaus vedėja 

(įgyvendinimas ir kontrolė), teismo raštinės 

skyriaus rūmų raštinės biuro vedėjos 

(įgyvendina). 

2. TEISMO VEIKLOS SKAIDRUMAS IR ATVIRUMAS VISUOMENEI 

2.1 Visuotinių teisėjų susirinkimų, skirtų aktualiems darbo 

organizavimo, bylų nagrinėjimo operatyvumo bei kokybės 

užtikrinimo, Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi, 

darbo drausmės ir kitiems klausimams aptarti, organizavimas. 

Susirinkimas Ne rečiau kaip kartą per 

metus 

Teismo pirmininkas (įgyvendina). 

2.2 Teismo interneto tinklalapio atitikties teisės aktų nustatytiems 

reikalavimams užtikrinimas. 

Patikrinimo 

aktas 

Vykdoma nuolat, 

duomenis pateikiant už 

laikotarpį nuo 2023-03-

01 iki 2023-09-29 

Teismo kancleris (vykdymo kontrolė), 

Teismo kompiuterių sistemų 

administratorius (įgyvendina). 

2.3. Ataskaitų apie teismo teisėjų privačių interesų deklaracijas 

teikimas. 

Patikrinimo 

aktas 

Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-06-30 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė), 

Teismo kanclerio tarnybos teismo 

administracijos sekretorius (įgyvendina). 

3. TEISMO, TEISĖJŲ IR TEISMŲ PERSONALO VEIKLOS EFEKTYVUMAS 

3.1 Rengti Raštinės skyriaus susirinkimus (biuro vedėjų, teismo 

posėdžių sekretorių ir kitų darbuotojų) aktualiais darbo 

organizavimo/pasiskirstymo klausimais. 

Ataskaita Rengti pagal poreikį, 

tačiau ne rečiau kaip 

kartą per ketvirtį. 

Raštinės skyriaus vedėja (įgyvendinimas ir 

kontrolė); 

Raštinės skyriaus Plungės, Kretingos, 

Palangos rūmų Raštinės biurų vedėjos 

(įgyvendina). 
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3.2 Atlikti teismo bylų (dokumentų), kurių saugojimo terminas 

yra pasibaigęs, naikinimo organizavimo (visuose teismo 

rūmuose), patikrinimą. 

Ataskaita 
Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-12-29 

Teismo kancleris (vykdymo kontrolė), 

Archyvo skyriaus vedėjas (įgyvendina).  

 

3.3 Laikinai naudotis iš teismo archyvo paimtų ir ilgiau nei 6 

mėnesius negrąžintų bylų sąrašų parengimas bei negrąžinimo 

priežasčių patikrinimas. 

Ataskaita Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-12-29 

Teismo kancleris (vykdymo kontrolė); 

Archyvo skyriaus vedėjas ir Kretingos, 

Plungės, Palangos rūmų archyvarai 

(įgyvendina). 

3.4 Ataskaitų apie dalyvavimą apklausiant nepilnamečius, 

mažamečius asmenis ikiteisminiame tyrime, teismo procese, 

apie teiktas išvadas ir nuomones, vykdytus asmenų 

psichologinius vertinimus, kitas veiklas teikimas. 

Ataskaita Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-12-29 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė); 

Teismo psichologas (įgyvendinimas). 

3.5 Raštinės skyriuje dirbančių asmenų rengiamų dokumentų 

atitikties dokumentų rengimo taisyklių reikalavimams 

patikrinimas. 

Ataskaita Vykdyti nuolat, 

ataskaitą pateikti už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-06-30 

Teismo kancleris (vykdymo kontrolė); 

Raštinės skyriaus vedėjas (įgyvendina). 

3.6 Vidinės komunikacijos ir įstaigos mikroklimato gerinimas. 

 

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

ataskaitą pateikti už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-12-29 

Teismo pirmininkas (įgyvendinimas ir 

vykdymo kontrolė); 

Teismo pirmininko pavaduotojas, Teismo 

kancleris, teismo kanclerio tarnybos 

vyriausiasis specialistas (darbui su personalu 

ir viešaisiais pirkimais), skyrių vedėjai, 

Raštinės biurų vedėjai, teismo psichologas 

(įgyvendina). 

3.7 Teismo organizacinės kultūros ir psichologinio mikroklimato 

tyrimas. 

Ataskaita Už laikotarpį nuo 2023-

01-02 iki 2023-12-29 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė); 

Teismo psichologas (įgyvendina). 

3.8 Tobulinti komunikaciją su pavaldžių teismo administracijos 

struktūrinių padalinių darbuotojais (susirinkimų rengimas, 

apklausų padalinyje organizavimas ar kt.). 

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

ataskaitą pateikti už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-09-29 

Teismo kancleris (įgyvendinimas, vykdymo 

kontrolė); 

Raštinės skyriaus vedėjas, Archyvo skyriaus 

vedėjas, Ūkio skyriaus vedėjas (įgyvendina).  
3.9 Teismo darbuotojams priklausančių kasmetinių atostogų 

inventorizacijos atlikimas ir darbuotojų informavimas apie 

teisės pasinaudoti visomis ar dalimi kasmetinių atostogų 

pasibaigimo terminus. 

Ataskaita Atlikti iki 2023-03-10 Teismo kancleris (vykdymo kontrolė); 

Teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (darbui su personalu ir viešaisiais 

pirkimais) ir teismo administracijos 

sekretorius (įgyvendinimas). 

4. TEISĖJO ETIKOS KODEKSO LAIKYMASIS IR AUKŠTA TEISMO PROFESINĖ KULTŪRA 
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4.1 Teisėjų darbo drausmės ir darbo kultūros bei etikos 

reikalavimų laikymosi priežiūra. 

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

ataskaitas pateikti už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-06-30 ir 

nuo 2023-07-03 iki 

2023-12-29 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė), 

Teismo pirmininko pavaduotojas 

(įgyvendinimas). 

4.2 Seminarai/mokymai ar praktinės dirbtuvės teismo personalui 

streso valdymo ar kita aktualia tema, rekomendacijų 

psichologine ir pozityvaus bendravimo bei bendradarbiavimo 

tematika parengimas ir teikimas įstaigoje dirbantiems 

asmenims. 

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

ataskaitas pateikti už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-06-30 ir 

nuo 2023-07-03 iki 

2023-12-29 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė), 

Teismo psichologas (įgyvendinimas). 

4.3 Asmenų aptarnavimo teismuose standarto laikymosi 

kontrolė, darbuotojų įgūdžių stiprinimas. 

Ataskaita  Vykdoma nuolat, 

ataskaitas pateikti už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-12-29 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė); 

Teismo raštinės skyriaus vedėja 

(įgyvendinimas). 

5. 
 

TEISMO FINANSŲ, BIUDŽETO IR MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NAUDOJIMO SKAIDRUMAS BEI APSAUGA 

5.1 Teismo finansų naudojimo kontrolė, teismui skirtų lėšų 

panaudojimo pagal tikslinę paskirtį užtikrinimas, biudžeto 

asignavimų ir lėšų panaudojimo pagal esamą sąmatą kontrolė. 

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

apibendrinantys 

rezultatai pateikiami iki 

2023-10-31 

Teismo pirmininkas (vykdymo kontrolė), 

Teismo kanclerio tarnybos vyresnysis 

patarėjas  (įgyvendinimas). 

5.2 Tikrinti tarnybinių automobilių būklę, teikti pasiūlymus dėl 

ekonomiško ir racionalaus jų naudojimo ir išlaikymo. 

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

apibendrinantys 

rezultatai ir pasiūlymai 

pateikiami kancleriui už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-06-30 ir 

nuo 2023-07-03 iki 

2023-12-29 

Ūkio skyriaus vedėjas (įgyvendinimas ir 

vykdymo kontrolė); 

Ūkvedžiai-vairuotojai (įgyvendinimas). 
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5.3 Teismo turimos biuro ir kompiuterinės technikos 

funkcionavimo galimybių analizė, rekomendacijų dėl 

efektyvaus biuro technikos naudojimo teismo veikloje 

teikimas; rekomendacijų dėl išlaidų spausdintuvų kasetėms 

mažinimo pateikimas.  

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

ataskaitą pateikti už 

laikotarpį nuo 2023-01-

02 iki 2023-06-30  

Teismo kancleris (vykdymo kontrolė); 

Teismo kanclerio tarnybos vyresnysis 

patarėjas, kompiuterių sistemų 

administratorius (įgyvendina). 

5.4 Atlikti posėdžių salėse įmontuotos garso įrašymo aparatūros 

patikrinimą, siekiant nustatyti galimai nekokybiškų garso 

įrašų priežastis bei teikti siūlymus trūkumams šalinti. 

Patikrinimo 

aktas 

Tikrinama nuolat; 

patikrinimo aktui 

atsitiktine tvarka iš 

kiekvienos posėdžių 

salės perklausant po 5 

teismo posėdžių garso 

įrašus. Ataskaitas 

pateikti už laikotarpį 

nuo 2023-01-02 iki 

2023-06-30 ir nuo 

2023-07-03 iki 2023-

12-29 

Ūkio skyriaus vedėjas (vykdymo kontrolė); 

teismo kompiuterių sistemų administratorius 

ir Kretingos, Palangos, Skuodo rūmų 

informatikai (įgyvendina). 

6. 

  

KITOS PRIEMONĖS  

 

6.1 Tikslinis operatyvus teismo administracinės veiklos 

patikrinimas, iškilus tarnybiniam būtinumui. 

Ataskaita Vykdoma nuolat, 

rezultatų 

apibendrinimas 

pateikiamas kartą per 

metus. 

Konkrečiam klausimui ištirti ar situacijai 

išsiaiškinti atsakingi asmenys paskiriami 

teismo pirmininko įsakymu arba pavedama 

atlikti teismo pirmininko rezoliucija.  

Apibendrinimą teikia situacijai išsiaiškinti 

paskirti atsakingi asmenys. 

 

 

Teisėjų padėjėjai atlieka patikrinimą rūmų, kuriuose dirba, apimtimi. 

 

Priemonės įgyvendinimo rezultatas (patikrinimo aktas, ataskaita, apibendrinimas ar kt.) turi būti parengti per 20 kalendorinių dienų nuo tikrinamo laikotarpio 

pabaigos, užregistruoti LITEKO II DVS, Teismų administravimo veiksmų registre bei pateikti teismo pirmininkui ir teismo pirmininko pavaduotojui/kancleriui 

susipažinti. 

 

 


