TAURAGĖS APYLINKĖS
TEISMAS
2017 metų veiklos ataskaita

2018.03.30

TURINYS
TEISMŲ REFORMA 2018 ................................................................................................................... 3
TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS TERITORIJA IR KOMPETENCIJA ..................... 4
BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ .............................................................................. 6
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA .............................. 8
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA ................................................................ 12
CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA .......................................................................... 15
TEISMO PRIIMTŲ PROCESINIŲ DOKUMENTŲ STABILUMAS ............................................... 16
TEISMO PERSONALAS .................................................................................................................... 20
TEISMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO APŽVALGA .......................................... 21
FINANSAVIMAS ............................................................................................................................... 23
TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO VISUOMENINĖ VEIKLA IR RYŠIAI SU VISUOMENE .. 24

TEISMŲ REFORMA 2018
2018 m. sausio 1 d. šalyje įvyko teismų reforma: iš 49 apylinkės teismų teliko 12. Rajonų
centruose veikę teismai tapo teismo rūmais. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. veikę Tauragės, Šilutės ir
Šilalės rajonų teismai susijungė į bendrą vienetą, kuris turi ir bendrą pavadinimą – Tauragės
apylinkės teismas. Reorganizacijos tikslas – efektyviau išnaudoti turimus resursus. Tikimasi, kad
administravimo centralizavimas leis geriau paskirstyti ir panaudoti lėšas.
Taip pat teismų sujungimo reforma padės subalansuoti teisėjų ir teismo darbuotojų darbo
krūvį, tikėtina, kad sutrumpės ir bylų nagrinėjimo terminai. Po įvykusios reorganizacijos iki šiol
Šilalėje, Tauragėje ir Šilutėje veikę apylinkių teismai lieka tuose pačiuose pastatuose ir vadinasi
rūmais. Šių rajonų gyventojams, kurių bylos nagrinėjamos pagal teritorinį teismingumą, tikrai
nereiks specialiai vykti į kito miesto teismą. Procesiniai dokumentai ir toliau bus pateikiami raštu
teismui, kuriam teisminga byla. Procesiniai dokumentai pateikiami teismo rūmams, kuriuose
nagrinėjama byla, išskyrus procesinius dokumentus, kuriais inicijuojamas procesas. Iš teismo rūmų
sudarytam teismui procesinius dokumentus, kuriais inicijuojamas procesas, bus galima pateikti bet
kuriuose to teismo rūmuose, kurie atitinkamai vadinsis Tauragės, Šilutės ir Šilalės rūmais.
Siekiant optimizuoti teismų veiklą atnaujinta ir teismo interneto svetainė, kurią pasiekti
galima adresu https://taurages.teismai.lt/. Šioje svetainėje lankytojai ras visą aktualią informaciją
apie nagrinėjamas bylas, kontaktus, teismui teikiamų dokumentų šablonus ar netgi atsakymus į
klausimus, susijusius su teismo posėdžio tvarka. Naujoji svetainė maloniai nustebins lankytojus
edukaciniais vaizdo įrašais, virtualia teismo posėdžio sale ir netgi padės pasiruošti asmenims pirmą
kartą besikreipiantiems į teismą.

TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS
TERITORIJA IR KOMPETENCIJA
Tauragės apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, vykdantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos teismų ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas,
kurių pagrindinė – teisingumo vykdymas. Tauragės apylinkės teismas (toliau – Teismas) yra pirmoji
instancija civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių nusižengimų byloms, įstatymu priskirtoms
jo kompetencijai. Tauragės apylinkės 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. Tauragės apylinkės teismas sudarytas iš
trijų teismo rūmų:
Tauragės rūmai, kurių veiklos teritorija apima Tauragės rajono savivaldybės ir Pagėgių
savivaldybės teritorijas.
Šilutės rūmai, kurių veiklos teritorija apima Šilutės rajono savivaldybės teritoriją.
Šilalės rūmai, kurių veiklos teritorija apima Šilalės rajono savivaldybės teritoriją.
Teismas priklauso Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijai.
Statistikos departamento 2017 m. liepos 1 d. duomenimis, Tauragės apylinkės teismo

veiklos teritorijoje gyveno 86 091 gyventojas. Tauragės rajono savivaldybėje - 39 280, Pagėgių
savivaldybėje - 7 871, Šilutės rajono savivaldybėje - 23 384, Šilalės rajono savivaldybėje - 15 556.
Tauragės apylinkės teismas įsikūręs ir vykdo veiklą trejuose miestuose: Tauragėje adresu
Stoties g. 25A, Šilutėje adresu M. Jankaus g. 4 ir Šilalėje adresu Dvaro g. 9. Tauragės apylinkės
teismas, vykdydamas Teismų tarybos 2014 m. kovo 28 d. nutarimu 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 sudėtį, struktūrą, valdymą, kompetenciją. Iš pateiktos
informacijos galima susipažinti su darbuotojų profesinių gebėjimų tobulinimu ir, svarbiausia, su
išnagrinėtų bylų skaičiumi ir nagrinėjimo rezultatais.

BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ1
2017 m. Tauragės apylinkės teisme buvo išnagrinėtos 686 baudžiamosios bylos, 6087
civilinės bylos ir 1259 administracinių nusižengimo bylų. Be minėtų bylų, teisme taip pat buvo
nagrinėjama: 1649 veiksmai, prašymai, skundai, susiję su ikiteisminiu tyrimu, 380 teikimai ir
prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, 957 prašymai civilinių bylų vykdymo procese, 112
prašymų sankcionuoti nutarimą ar prašymų administracinių nusižengimų vykdymo procese bei 141
administracinis skundas administracinių nusižengimų bylose.
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2 diagrama. Tauragės apylinkės teismo rūmuose gautų ir išnagrinėtų bylų palyginimas
1

Parengta pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO statistinius duomenis.

2017 metais vidutinė visų bylų nagrinėjimo trukmė buvo 1,11 mėnesio. Baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo trukmė siekė 1,34 mėnesio, administracinių nusižengimų bylų – 0,71 mėnesio, o
civilinių bylų – 1,29 mėnesio. Lyginant su 2017 metais visų bylų nagrinėjimo trukmės yra
sutrumpėjusi. Spartesniam bylų išnagrinėjimo laikui įtakos turėjo ir naujasis Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodeksas, įsigaliojęs nuo 2017 m. sausio 1 d. bei šiek tiek mažesnis
teisme gaunamų bylų skaičius.

Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė mėnesiais
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3 diagrama. Vidutinės bylų nagrinėjimo trukmės Tauragės apylinkės teismo rūmuose palyginimas

Toliau ataskaitoje pateikiama bylų analizė atskirai administracinių nusižengimų, civilinėse ir
baudžiamosiose bylose.

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ
NAGRINĖJIMO STATISTIKA
Tauragės apylinkės teisme 2017 m. gautos 1153 administracinių nusižengimų bylos bei iš
2016 metų perkeltos 176 administracinių teisės pažeidimų bylos. Iš viso 2017 m. išnagrinėta 1259
administracinių nusižengimų bylos. Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujasis Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, pakeitęs pasenusį iki tol galiojusį Lietuvos
Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą, todėl visų trijų Tauragės apylinkės teismo
rūmų gaunamų nagrinėti administracinių nusižengimų bylų skaičius sumažėjo kiek daugiau nei tris
kartus. Tačiau teismas pradėjo nagrinėti skundus ir prašymus apeliacine (apskundimo) tvarka
administracinių nusižengimų bylose, kurias išnagrinėjo ikiteisminių institucijų pareigūnai. Tokių
skundų/prašymų praėjusiais metais teismo rūmuose išnagrinėta 141.
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4 diagrama. Išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius Tauragės apylinkės teisme 2
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Iki 2017 m. sausio 1 d. administracinių teisės pažeidimų bylos.

2017 metais Tauragės apylinkės teisme dažniausiai buvo nagrinėjami administraciniai
nusižengimai, susiję su viešosios tvarkos pažeidimais. 2017 metais tokių administracinių
nusižengimų bylų išnagrinėta 484. Antros pagal dažnumą buvo nagrinėjamos bylos, susijusios su
transportu ir kelių ūkiu – 355. Išnagrinėti 145 nusižengimai, susiję su valdymo tvarka, 59 – su
prekyba, finansų sistema ir statistika, 69 nusižengimai, susiję su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir
turtiniais interesais. 51 nusižengimas, susijęs su vaikais ir šeima, 28 nusižengimai – su asmens darbo
ir socialinėmis teisėmis, 23 nusižengimai, susiję su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir
paveldo apsauga.
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5 diagrama. 2017 m. Tauragės apylinkės teisme nagrinėjamų administracinių nusižengimų rūšys

2017 m. Tauragės apylinkės teisme administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 1154
asmenys. Dažniausiai Tauragės apylinkės teismo teisėjų skiriamos nuobaudos už administracinius
nusižengimus buvo bauda (nuobauda taikyta 955 kartus) ir įspėjimas (skirta 103 kartus), 70 kartų
paskirta bauda buvo pakeista nemokamais viešaisiais darbais. Taip pat taikytos administracinio
poveikio priemonės: 50 kartų taikytas specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimas,
108 kartus taikytas daikto ir pajamų konfiskavimas, 11 kartų taikytas turtinio nuostolių atlyginimas,
6 kartus asmenys teismo buvo įpareigoti išklausyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus bei 33
kartus administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims bylos buvo nutrauktos.
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6 diagrama. 2017 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų paskirtų nuobaudų rūšys

Iš visų nagrinėtų 1259 administracinių nusižengimų bylų tik 5 bylos buvo nagrinėjamos nuo
6 mėn. iki 12 mėn., ir tik 2 – ilgiau nei 12 mėnesių, visos likusios administracinių teisės pažeidimų
bylos išnagrinėtos greičiau nei per 6 mėn., o vidutinė bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 0,70
mėnesio.
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7 diagrama. Administracinių nusižengimų bylų skaičius pagal nagrinėjimo trukmę
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Vidutinė nagrinėjimo trukmė mėnesiais
8 diagrama. Vidutinė vienos administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimo trukmė teismo rūmuose
mėnesiais

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA
2017 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtos 686 baudžiamosios bylos, 80 baudžiamųjų
bylų buvo perkeltos iš 2016 metų. 2017 metais gautos 699 baudžiamosios bylos. Lyginant su 2016
metais baudžiamųjų bylų skaičius išaugo. Padidėjusį skaičių iš dalies lėmė atsiradusi baudžiamoji
atsakomybė už transporto priemonių vairavimą esant neblaiviam. 2017 metais tokių baudžiamų bylų
išnagrinėta 151.
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9 diagrama. Išnagrinėtų/gautų bei likusių neišnagrinėtų 2017 metų pabaigoje baudžiamųjų bylų skaičius Tauragės
apylinkės teisme

Iš visų 2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 264 bylos buvo baigtos priimant
nuosprendį, 9 bylos – priimant nutartį, 364 bylos – baudžiamąjį įsakymą, 17 bylų – nutraukta. Buvo
išnagrinėtos 29 baudžiamosios bylos, iškeltos privataus kaltinimo tvarka, 12 bylų spręstas
priverčiamosios medicinos priemonės taikymo, pratęsimo klausimas. Nuo 2014 metų baudžiamųjų
bylų išnagrinėjimo terminas ir toliau tendencingai trumpėja.
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10 diagrama. Priimti procesiniai dokumentai baudžiamosiose bylose
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2017 metais 645 baudžiamosios bylos išnagrinėtos per trumpesnį nei 6 mėnesių terminą, 34
bylos nagrinėtos ilgiau nei 6 mėnesius, bet ne ilgiau kaip metus ir tik 7 bylos nagrinėtos ilgiau kaip
metus. Vidutinė bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 1,40 mėnesio.
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11 diagrama. Baudžiamųjų bylų skaičius pagal nagrinėjimo trukmę
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12 diagrama. Vidutinė baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė mėnesiais teismo rūmuose 2017 metais

Taip pat 2017 m. Tauragės apylinkės teisme buvo išnagrinėta 1649 veiksmų, prašymų,
skundų, susijusių su ikiteisminiu tyrimu bei 380 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo
procese.

2017 m. Tauragės apylinkės teisme baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti 666
asmenys, iš kurių 93 asmenys nusikaltimo padarymo dieną buvo nepilnamečiai. Dažniausiai
Tauragės apylinkės teismo teisėjų skiriamos bausmės yra bauda (taikyta 262 kartus) ir laisvės
apribojimas (skirta 168 kartus). 88 kartus taikytas areštas, 114 kartų paskirtas terminuotas laisvės
atėmimas, 48 kartus paskirti viešieji darbai.
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13 diagrama. Paskirtų bausmių baudžiamosiose bylose pagal rūšis 2017 metais

Be minėtų paskirtų bausmių teismas nagrinėjamose baudžiamosiose bylose taip pat taikė
baudžiamojo poveikio priemones. 135 kartus uždrausta naudotis specialia teise, 49 kartus asmenys
įpareigoti atlyginti ar pašalinti padarytą turtinę žalą, 145 kartus konfiskuotas turtas, 51 kartą asmenys
buvo įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei 8 kartus drausta prisiartinti
prie nukentėjusio asmens.

CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA
2017 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtos 6087 civilinės bylos, 764 civilinės bylos
perkeltos iš 2016 metų. 2017 metais teisme iš viso gautos 5948 civilinės bylos. Lyginant su 2016
metais gaunamų ir išnagrinėjamų civilinių bylų skaičius sumažėjo. 2017 metų pabaigoje nebaigtų
nagrinėti civilinių bylų buvo 625. Lyginant su 2016 metais tuo pačiu laikotarpiu neišnagrinėtų
civilinių bylų skaičius sumažėjo. Be civilinių bylų 2017 metais buvo išnagrinėti 957 prašymai
civilinių bylų vykdymo procese, kurių lyginant su 2016 metais išnagrinėta trečdaliu daugiau3.
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14 diagrama. Išnagrinėtų civilinių bylų skaičius Tauragės apylinkės teisme

Teismas 2017 metais daugiausiai išnagrinėjo bylų dėl teismo įsakymo išdavimo. Antrą
didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė bylos nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka.
Ypatingosios teisenos tvarka išnagrinėtos 306 bylos.
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15 diagrama. Civilinių bylų pasiskirstymas pagal pareikštus reikalavimus Tauragės rajono apylinkės teisme
3

Liteko duomenimis 2016 metais civilinių bylų vykdymo procese išnagrinėti 687 įvairūs prašymai.

TEISMO PRIIMTŲ PROCESINIŲ DOKUMENTŲ
STABILUMAS
2015 metais buvo
apskųsta 111
sprendimų

2016 metais buvo
apskųstas 131
sprendimas

2017 metais buvo
apskųsta 114
sprendimų

Tauragės apylinkės teismo priimtų sprendimų stabilumas 2017 m. buvo 99,80 proc. Lyginant su
2016 m. išnagrinėtų bylų stabilumas išlieka nepakitęs.
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16 diagrama. Išnagrinėtų civilinių bylų stabilumas Tauragės apylinkės teisme 2017 metais
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17 diagrama. Išnagrinėtų civilinių bylų stabilumas Tauragės apylinkės teismo rūmuose 2017 metais

2014 metais

2016 metais buvo
apskųstas 81
nuosprendis

2017 metais
buvo apskųsti
92
nuosprendžiai

2015 metais buvo
apskųsti 72
nuosprendžiai

2017 m. baudžiamųjų bylų nuosprendžių stabilumas buvo 98,85 procentų. Lyginant su 2016
m. apskundžiamų nuosprendžių kiekis šiek tiek padidėjo, tačiau 2017 metais pagerėjo priimtų
nuosprendžių stabilumas.
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18 diagrama. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų stabilumas 2017 metais Tauragės apylinkės teisme
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19 diagrama. Priimtų nuosprendžių stabilumas Tauragės apylinkės teismo rūmuose 2017 metais

2015 metais buvo
apskųsta 216
nutarimų

2016 metais buvo
apskųsti 159
nutarimai

2017 metais buvo
apskųsti 78
nutarimai

2017 m. Tauragės apylinkės teismo priimtų nutarimų stabilumas buvo 98,45 procentų.
Lyginant su 2016 skundžiamų nutarimų skaičius sumažėjo, tačiau šiam skaičiui reikšmės turėjo ir
žymiai mažesnis gaunamų administracinių nusižengimų bylų skaičius. 2016 metais apskųsti 78
teismo nutarimai, 2015 metais – 159, o 2014 metais apskųsti 216 nutarimai.
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20 diagrama. Priimtų nutarimų stabilumas 2017 metais Tauragės apylinkės teisme
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21 diagrama. Priimtų nutarimų stabilumas 2017 metais Tauragės apylinkės teismo rūmuose

Tauragės apylinkės teismo teisėjų vidutinis darbo krūvis 2017 metais siekė 38,82. Lyginant
su 2016 metais pastebimas teisėjų darbo krūvio mažėjimas visuose Tauragės apylinkės teismo
rūmuose. Didžiausias darbo krūvis teko Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjams. Didesnį
krūvį šiuose rūmuose lėmė šiek tiek didesnis gaunamų bylų skaičius, taip pat ir tai, kad savo noru iš
teisėjų pareigų atsistatydino dvi teisėjos ir ilgą laiką nebuvo paskirti nauji teisėjai. Vėliau vienas
teisėjo etatas buvo perkeltas į kitą teismą. Pirmą kartą žymiai sumažėjo Tauragės apylinkės teismo
Tauragės rūmų teisėjų darbo krūvis. Šį sumažėjimą lėmė keletas veiksnių, tarp kurių buvo Lietuvos
Respublikos administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimas, taip ir tai, jog 2017 metais
Tauragės rūmuose visiškai buvo užpildyti 8 teisėjų etatai.

20 diagrama. Tauragės apylinkės teismo teisėjų darbo krūviai 2017 metais
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21 diagrama. Tauragės apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis rūmuose 2015-2017 metais

TEISMO PERSONALAS
Tauragės apylinkės teismo organizacinė struktūra 2017 m. pakito. 2017 metais Tauragės
apylinkės teismo rūmuose dirbo 19 teisėjų. 2017 metais Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmuose4
savo noru iš teisėjų pareigų atsistatydino ilgametės Šilutės teismo teisėjos Irena Vilkienė ir Nijolė
Šimkienė. Vienas Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmams priklausęs teisėjo etatas perkeltas į kitą
teismą, o nuo 2017 metų spalio mėnesio teisėjos pareigas pradėjo eiti paskirta Lietuvos Respublikos
Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2017 m. spalio 13 d. dekretu Lina Nainienė. 2017 metais vykstant
teismų reformos įgyvendinimo darbams kito dalies darbuotojų pareigos bei funkcijos. Dėl 2018
metais įvykusio visų trijų teismų sujungimo su trejais darbuotojais teko atsisveikinti. 2017 m.
Tauragės apylinkės teisme priimta 12 naujų darbuotojų, kurie užėmė dėl įvairių priežasčių palikusių
darbuotojų vietas.
Tauragės apylinkės teismo darbo krūvio vidurkis 38,82, lyginant su 2016 metais darbo krūvis
sumažėjo. Darbo krūvio sumažėjimą lėmė tai, jog 2017 metais įsigaliojo Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso pakeitimai, susiję su prašymų nagrinėjimu vykdymo procese, taip
pat ir naujasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas, kurio esminė
pokyčių dalis buvo ta, kad ikiteisminės institucijos pačios gali nagrinėti nusižengimų bylas.

Visi Tauragės apylinkės teismo
teisėjai

nagrinėja

civilines,

baudžiamąsias ir administracinių

2017 m. gruodžio 31 d. užimtų etatų skaičius:

nusižengimų bylas.

- 18 teisėjų;
- 42 valstybės tarnautojai;
- 23 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis

Iki 2018 metų sausio 1 d. Lietuvos teismų reformos, Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai veikė kaip Šilutės
rajono apylinkės teismas.
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TEISMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
APŽVALGA
Vykdydamas mokymo politikos įgyvendinimą, teismas nuolat organizuoja teisėjų, valstybės
tarnautojų bei kitų teismo darbuotojų mokymus. Teisme darbuotojų kvalifikacijos kėlimui skiriamas
didelis dėmesys.
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
Tauragės apylinkės teismo darbuotojai, buvo
pasirinktos atsižvelgiant į teismo darbuotojų
mokymo poreikius ir finansines galimybes,
Nacionalinės teismų administracijos pateiktus
pasiūlymus.
Teisėjai ir teismo darbuotojai 2017
metais dalyvavo 40 temų mokymuose ir
diskusijose:

Lietuvos

teismų

darbuotojų

mokymus darbui su integruota baudžiamojo
proceso sistema, Civilines bylas nagrinėjančių
apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo
programa,

apskritojo

„Nepilnamečių

apklausų

stalo

diskusija:

baudžiamajame

procese ypatumai: realybė, praktika, ateities
perspektyvos“, Pinigų plovimo prevencija ir banko paslapties apsauga, Įslaptintų dokumentų
apskaita ir tvarkymas. Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nauja redakcija nuo 2016-10-01,
Prieglobsčio prašytojų sulaikymo problematika. Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės už
neteisėtą sienos perėjimą, Teismų sistemos intraneto mokymai,

Lyderystės
Psichologijos

mokymai,
mokymai,

Teismo

ekspertizė,

Baudžiamąsias

bylas

nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų
mokymo programa, Darbo kodekso pakeitimai ir
personalo

įforminimas,

Viešųjų

pirkimų

procedūros, Streso ir konflikto valdymas bei
psichologinė parama teismo proceso dalyviams,
Administracinių nusižengimų kodeksas, Civilinės
ir

baudžiamosios

teisės

aktualijos,

Kokybės

standartų taikymas, Darbo su informacinėmis
sistemomis teisme mokymai, Civilines bylas
nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų
mokymai „Priverstinis išieškomų pinigų nurašymas“, Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymai praktinėje
konferencijoje „Baudžiamosios justicijos tyrimai“ ir kt.

FINANSAVIMAS
Tauragės apylinkės teismui lėšas skiria Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Šias lėšas
administruoja Finansų ministerija.
2017 metais Tauragės apylinkės teismo rūmams (Tauragė, Šilutė ir Šilalė) iš valstybės
biudžeto buvo skirta – 1 620 133,07 eurai. Iš jų 1 142 729,00 eurų skirta ir panaudota darbo
užmokesčiui. Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota 344 547,00 eurų, prekėms ir
paslaugoms – 134 613,00 eurų 5 . 2017 metais lėšų finansavimas buvo nepakankamas ir metų
pabaigoje įsiskolinimas darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui ir už prekes ir paslaugas sudarė iš
viso – 78 422,30 eurų.
Prekėms ir
paslaugoms
134 613,00
Eur

Darbo
užmokestis
1 142 729,00
Eur
Socialinio
draudimo
įmokos
344 547,00
Eur

Tauragės apylinkės teismo finansavimas valstybės
lėšomis 2017 metais vis dar išlieka nepakankamas.
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https://taurages.teismai.lt/administracine-informacija/biudzeto-vykdymo-ataskaitu-rinkiniai/32

TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO VISUOMENINĖ
VEIKLA IR RYŠIAI SU VISUOMENE
Vienas iš Tauragės
apylinkės teismo tikslų yra
siekis užtikrinti institucijos
atvirumą bei informacijos
apie teismo veiklą ir bylas
prieinamumą visuomenei.
Praėjusiais

metais

Tauragės apylinkės teismas
paskelbė

51

žiniasklaidai.

pranešimą
Trisdešimt

trejuose iš jų buvo rašoma
apie teisme nagrinėjamas
visuomenės
sulaukusias
likusiuose
buvo

susidomėjimo
bylas,

o

pranešimuose

skelbiama

teismo

lankytojams svarbi informacija ir informaciją apie teismo veiklą (organizuotus renginius,
pasitarimus, susitikimus).

Be

pranešimų

žiniasklaidai,

kurie buvo paskelbti internetinėje teismo
svetainėje,
informacija
telefonu,

žurnalistams
apie

teismo

elektroniniu

teikta
posėdžius,

paštu

buvo

teikiama informacija apie nagrinėjamas
ir išnagrinėtas bylas. Taip pat duoti
interviu

apie

visuomenėje

aktualias

problemas. Ne kartą teismo parengti
pranešimai buvo skelbiami vietinėje ir
Lietuvos Respublikos žiniasklaidoje.

Akimirka iš Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos minėjimo

Tauragės apylinkės teismas 2017 metais taip pat organizavo renginius, ekskursijas, jungėsi
prie tokių Lietuvos Respublikoje įgyvendintų iniciatyvų ir projektų, kaip „Teisės ABC senjorams“
„Atmintis gyva, nes liudija“, Vaikų gynimo dienos, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos
minėjimus, taip pat Lietuvos teismuose organizuotos nemokamų teisinių konsultacijų akcijos „Jūs
klausiate – mes atsakome!“.

Akimirkos iš ekskursijų Tauragės apylinkės teismo rūmuose.

Tauragės apylinkės teismo darbuotojai taip pat paminėjo tokias tarptautines dienas kaip
„Pagyvenusių žmonių diena“, „Aplinkos apsaugos diena“. Teisme organizuotas susitikimas su
Klaipėdos probacijos tarnybos ir Klaipėdos apygardos prokuratūros Tauragės prokuratūros atstovais
bei aptartos operatyvesnio bendradarbiavimo, susijusių su ikiteisminių tyrimų veiksmais, atlikimo ir
tvarkos dėl probacijos tarnybų kreipimųsi, susijusių su nuteistų asmenų priežiūra, nagrinėjimą.

Akimirka iš Vaikų gynimo dienos minėjimo

Akimirka iš Nemokamų teisinių konsultacijų dienos

Akimirka iš iniciatyvos „Teisės ABC senjorams“

TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMAS
Biudžetinė įstaiga, Stoties g. 25A, LT-72303 Tauragė tel.
(8 446) 61 719, tel. / faks. (8 446 ) 61 323, el. p. taurages.apylinkes@teismas.lt, interneto svetainė:
https://taurages.teismai.lt/ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
191448516.

