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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,

administracinių

baudžiamosioms

nusižengimų

byloms,

ir

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.
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 2020 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
2020 m. Tauragės apylinkės teisme buvo išnagrinėta 601 baudžiamoji byla, 4588 civilinės bylos
ir 608 administracinių nusižengimų bylų. Be minėtų bylų, teisme taip pat buvo nagrinėjami 6 prašymai dėl
proceso atnaujinimo, 1966 veiksmai, prašymai, skundai, susiję su ikiteisminiu tyrimu, 476 teikimai ir
prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, 176 prašymų civilinių bylų vykdymo procese, 102
prašymai sankcionuoti nutarimą ir administracinių nusižengimų vykdymo procese.
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1-2 diagramos. Tauragės apylinkės teisme 2020 m. išnagrinėtų bylų palyginimas pagal rūšis.

2020 metais vidutinė vienos bylos nagrinėjimo trukmė buvo 1,06 mėnesio. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
trukmė siekė 1,44 mėnesio, administracinių nusižengimų bylų – 0,74 mėnesio, o civilinių
1

Parengta pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO statistinius duomenis.

bylų – 1,02 mėnesio. Atkreiptinas dėmesys, kad nepriklausomai nuo to, kad Lietuvoje ir Pasaulyje dėl
COVID-19 ligos plitimo tapo iššūkiu visoms veikloms, tačiau bylų nagrinėjimo trukmė išliko viena
trumpiausių Lietuvoje, o lyginant su 2019 metais jaučiamas nežymus spartesnis bylų nagrinėjimas.
Savalaikė reakcija ir lankstumas į pandemijos iškeltus iššūkius leido išlaikyti vidutinę bylų
nagrinėjimo trukmę beveik nepakitusią ir taip užtikrinti proceso dalyvių teises į greitą procesą.
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3 diagrama. Vidutinės bylų nagrinėjimo trukmės Tauragės apylinkės teismo rūmuose mėnesiais palyginimas

Teisme pirmojo karantino metu nuo 2020 m. kovo 16 d. pradėti vykdyti nuotoliniai posėdžiai,
tačiau tai buvo sudėtinga dėl tinkamos
įrangos

nuotoliniams

stokos,

todėl

posėdžiams

nagrinėjamų

bylų

žodinio proceso tvarka kiekis buvo
pakankamai mažas. 2020 metų eigoje
Nacionalinė
teismą

teismų

aprūpino

administracija
viena

mobilia

konferencine įranga ir keturiomis
internetinėmis
padėjo

kameromis,

paspartinti

ir

kurios
padidinti

nagrinėjamų bylų nuotoliniu ar mišriu
būdu kiekį.

Mobili konferencinė įranga.

Dabar Tauragės apylinkės teismas vienu metu gali per visus tris Teismo rūmus gali vykti iki 11
teismo posėdžių nuotoliniu būdu. Toliau ataskaitoje pateikiama bylų analizė atskirai administracinių
nusižengimų, civilinėse ir baudžiamosiose bylose.

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO
STATISTIKA
Tauragės apylinkės teisme 2020 m. gauta 618 administracinių nusižengimų bylų bei iš 202019
metų perkeltos 36 administracinių nusižengimų bylos. Iš viso 2020 m. išnagrinėta 608 administracinių
nusižengimų bylos iš kurių 99 skundai dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo
byloje.
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4 diagrama. Išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius Tauragės apylinkės teisme pagal metus

2020 metais Tauragės apylinkės teisme dažniausiai buvo nagrinėjami administraciniai
nusižengimai, susiję su viešosios tvarkos pažeidimais. 2020 metais tokių administracinių nusižengimų
bylų išnagrinėta 209. Antros pagal dažnumą buvo nagrinėjamos bylos, susijusios su transportu ir kelių
ūkiu – 197. Išnagrinėti 120 nusižengimų, susijusių su valdymo tvarka, 43 – su prekyba, finansų sistema
ir statistika, 17 nusižengimai, susiję su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais. 24
nusižengimas, susijęs su vaikais ir šeima, 12 nusižengimų – su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis, 16
nusižengimų susijusių su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga, 4 nusižengimai susiję su žemės ūkio,
veterinarijos veikla ir gyvūnų globa, 3 nusižengimai susiję su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba, 3
nusižengimai susiję su ryšių sistema.
2020 m. Tauragės apylinkės teisme administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 461 asmuo.
Dažniausiai Tauragės apylinkės teismo teisėjų skiriamos nuobaudos už administracinius nusižengimus
buvo bauda (nuobauda taikyta 428 kartus) ir 13 kartų įspėjimas. Taip pat taikytos administracinio poveikio
priemonės: 31 kartą taikytas specialiosios teisės vairuoti transporto priemones atėmimas, 67

kartus taikytas daikto ir pajamų konfiskavimas, 1 kartą taikytas turtinių nuostolių atlyginimas, bei 19 kartų
administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims bylos buvo nutrauktos.
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5 diagrama. 2020 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų paskirtų nuobaudų rūšys

Iš visų nagrinėtų 608 administracinių nusižengimų bylų tik 4 bylos buvo nagrinėjamos nuo 6 mėn.
iki 12 mėn., visos likusios administracinių teisės pažeidimų bylos išnagrinėtos greičiau nei per 6 mėn., o
vidutinė bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 0,74 mėnesio2.

2

Žiūrėti 3 diagramą. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA
2020 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtos 603 baudžiamosios bylos, 63 baudžiamųjų bylų
buvo perkeltos iš 2019 metų. 2020 metais gautos 610 baudžiamosios bylos. Lyginant su 2019 metais
baudžiamųjų bylų skaičius šiek tiek sumažėjo. Pastebėta, kad žymiai sumažėjo nebaigtų nagrinėti
baudžiamųjų bylų likutis metų pabaigoje.
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6 diagrama. Išnagrinėtų/gautų baudžiamųjų bylų skaičius Tauragės apylinkės teisme

Iš visų 2020 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 251 bylos buvo baigtos priimant nuosprendį, 1
byla – priimant nutartį, 325 bylos – baudžiamąjį įsakymą, 5 bylos – nutrauktos, 11 bylų spręstas
priverčiamosios medicinos priemonės taikymo, pratęsimo klausimai.
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7 diagrama. Priimti procesiniai dokumentai baudžiamosiose bylose
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2020 metais 565 baudžiamosios bylos išnagrinėtos per trumpesnį nei 6 mėnesių terminą, 36 bylos
nagrinėtos ilgiau nei 6 mėnesius, bet ne ilgiau kaip metus ir tik 3 bylos nagrinėtos ilgiau kaip metus.
Vidutinė bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 1,44 mėnesio.
Taip pat 2020 m. Tauragės apylinkės teisme buvo išnagrinėta 1966 veiksmų, prašymų, skundų,
susijusių su ikiteisminiu tyrimu bei 476 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese.
2020 m. Tauragės apylinkės teisme baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti 600 asmenų, iš
kurių 14 asmenų nusikaltimo padarymo dieną buvo nepilnamečiai. Dažniausiai Tauragės apylinkės teismo
teisėjų skiriamos bausmės yra bauda (taikyta 202 kartus) ir laisvės apribojimas (skirta 187 kartus). 97
kartus taikytas areštas, 86 kartus paskirtas terminuotas laisvės atėmimas, 50 kartų paskirti viešieji darbai.
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8 diagrama. 2020 metais paskirtų bausmių rūšys baudžiamosiose bylose

Be minėtų paskirtų bausmių teismas nagrinėjamose baudžiamosiose bylose taip pat taikė
baudžiamojo poveikio priemones. 150 kartų uždrausta naudotis specialia teise, 40 kartų asmenys įpareigoti
atlyginti ar pašalinti padarytą turtinę žalą, 18 kartų paskirti nemokami darbai, 7 kartus paskirta įmoka į
nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą, 167 kartus konfiskuotas turtas, 53 kartus asmenys buvo įpareigoti
dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose bei 1 kartą įpareigota gyventi skyrium nuo
nukentėjusiojo ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo asmens arčiau nei nustatytu atstumu.

CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA
2020 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtos 4588 civilinės bylos, 334 civilinės bylos
perkeltos iš 2019 metų. 2020 metais teisme iš viso gautos 4646 civilinės bylos. Lyginant su ankstesnių
metų statistika civilinių bylų skaičius ir toliau mažėja. Iš dalies bylų mažėjimą lėmė įvykę įstatymų
pakeitimai dėl privalomos mediacijos šeimos bylose. Be civilinių bylų 2020 metais buvo išnagrinėti 176
prašymai civilinių bylų vykdymo procese.
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9 diagrama. Išnagrinėtų civilinių bylų skaičius Tauragės apylinkės teisme

Teismas 2020 metais daugiausiai išnagrinėjo bylų dėl teismo įsakymo išdavimo. Antrą didžiausią
išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė bylos nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka.
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10 diagrama. Civilinių bylų pasiskirstymas pagal pareikštus reikalavimus Tauragės apylinkės teisme

TEISMINĖ MEDIACIJA
Civilinėse bylose aktyviai taikoma teisminė mediacija. Teisėjai matydami, jog yra didelė tikimybė
kilusį ginčą tarp šalių išspręsti taikiai, perduoda bylos nagrinėjimą teisminei mediacijai. 2020 m. teisminė
mediacija taikyta 12 kartų, iš kurių 6 teisminiai ginčai užsibaigė šalims sudarius taikos sutartis ir jas
patvirtinus teismui. 2019 metais teisminė mediacija taikyta 7 kartus iš kurių 4 atvejais buvo sudarytos
taikos sutartys. Lyginant su 2018 metais, teisminei mediacijai buvo perduotos tik 3 civilinės bylos, tačiau
visi trys perduoti šalių ginčai sėkmingai išspręsti taikiai.
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11 diagrama. Civilinių bylų perduotų teisminei mediacijai analizė

Teisminė mediacija – tai ginčų sureguliavimo procedūra, kurios paskirtis –padėti šalims išspręsti
ginčą taikiai tarpininkaujant mediatoriams. Teisminės mediacijos būdu sprendžiant ginčą yra patiriama
mažiau priešiškumo, o išsprendus ginčą taikiai atsiranda didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas
geruoju. Tauragės apylinkės teisme teisminę mediaciją gali vykdyti teisėjos Daiva Jazbutienė (Šilutės
rūmai) ir Lina Šakarnienė (Šilalės rūmai). Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Mediacijos įstatymo
pataisoms, šeimos bylose, nagrinėjamose ginčo teisena, taikoma privalomoji mediacija. Tai reiškia, jog
prieš kreipiantis į teismą dėl kilusio ginčo šeimos bylose šalys turi pirmiausiai kreiptis į Valstybės
garantuojamos antrinės teisinės pagalbos tarnybą prašymu dėl privalomosios mediacijos taikymo.
Pastebima tendencija, kad teismą pasiekia vis daugiau šalių prašymų, kai kilusius teisinius ginčus šalys
išsprendžia privalomos ikiteisminės mediacijos metu, kai prašoma patvirtinti abiem pusėm priimtinas
taikaus ginčo išsprendimo sąlygas. Be jau minėtų Teisėjų mediatorių, Tauragės apylinkės teisme į Lietuvos
mediatorių sąrašą įtraukta ir Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėjo padėjėjos Rasa Vekterienė ir
Raminta Golubovskienė, kurios turi teisę vykdyti privalomąją mediaciją.

TEISMO PRIIMTŲ PROCESINIŲ DOKUMENTŲ STABILUMAS
2020 metais buvo
apskųsta 70
sprendimų

2018 metais buvo
apskųsta 99
sprendimai

2019 metais buvo
apskųsti 85
sprendimai

Tauragės apylinkės teismo priimtų sprendimų civilinėse bylose stabilumas 2020 m. buvo 99,69 proc.
Lyginant su 2019 m. išnagrinėtų bylų stabilumas sumažėjo 0,09 procento, ir išlieka praktiškai nepakitęs.
Iš 70 apskųstų sprendimų, 13 sprendimų panaikinta, 10 pakeista.
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12 diagrama. Išnagrinėtų civilinių bylų stabilumas Tauragės apylinkės teismo rūmuose 2020 metais

2020 metais buvo
apskųsta 70
nuosprendžių

2018 metais buvo
apskųsti 78
nuosprendžiai

2019 metais buvo
apskųsti 64
nuosprendžiai

2020 m. baudžiamųjų bylų nuosprendžių stabilumas buvo 99,07 procentų. Lyginant su 2019 m.
apskundžiamų nuosprendžių tiek kiekis tiek stabilumas padidėjo.
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13 diagrama. Priimtų nuosprendžių baudžiamosiose bylose stabilumas Tauragės apylinkės teismo rūmuose 2020 metais

2020 metais buvo
apskųsti 34
nutarimai

2019 metais buvo
apskųsti 159
nutarimai

2018 metais buvo
apskųsti 73
nutarimai

2020 m. Tauragės apylinkės teismo priimtų nutarimų stabilumas buvo 98,66 procentai.
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13 diagrama. Priimtų nutarimų stabilumas 2020 metais Tauragės apylinkės teismo rūmuose

TEISMO PERSONALAS
2020

m. Tauragė apylinkės teisme patvirtinti 91

darbuotojų etatas, iš kurių 18 teisėjų, 45 valstybės tarnautojai ir 28
darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis. Tauragės apylinkės
teisme dirbančių valstybės tarnautojų kaita per 2020 metus
sudarė bendra darbuotojų kaita sudarė 7 proc. 2020 m. iš darbo
išėjo 6 darbuotojai bei priimta 10 naujų darbuotojų.
Vienas didesnių pasikeitimų įvyko teisėjų komandoje.
2020 m. balandžio 21 d. suėjus įstatyme numatytam amžiui į
užsitarnautą poilsį išėjo teisėja Nijolė Bagdonienė.
Teisėja Nijolė Bagdonienė

Vietoje
Respublikos

jos,
Prezidento

Lietuvos
Gitano

Nausėdos dekretu Nr. 1K-451 "Dėl
apylinkės teismo teisėjo skyrimo"
Michailas

Volčkovas

(Michail

Volčkov)

paskirtas

Tauragės

apylinkės teismo Šilutės rūmų teisėju.

Teisėjas Michailas Volčkovas ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
Prezidentūros nuotrauka.

M. Volčkovas gimė 1984 m. 2010 m. Mykolo Romerio universitete įgijo teisės magistro
kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2005 m. gruodžio mėn. iki 2006 m. gruodžio mėn. jis dirbo antstolio Gintauto
Puodžiuko kontoroje teisės konsultantu, nuo 2007 m. balandžio mėn. iki 2010 m. gruodžio mėn. Zarasų
rajono apylinkės teisme specialistu, nuo 2010 m. gruodžio mėn. iki 2015 m. sausio mėn. Klaipėdos misto
apylinkės teismo teisėjo padėjėju, nuo 2015 m. sausio mėn. 2018 m. balandžio mėn. Klaipėdos apygardos
teismo teisėjo padėjėju, nuo 2018 m. balandžio mėn. iki paskyrimo teisėju UAB „SCTLubricants“ juristu.

Tauragės apylinkės teismo teisėjų vidutinis darbo krūvis 2020 metais siekė 27,39. Lyginant su
ankstesniais metais pastebimas teisėjų darbo krūvio mažėjimas visuose Tauragės apylinkės teismo
rūmuose. Dėl galimybės reguliuoti teisėjų darbo krūvį, dalis bylų buvo perskirtos kitiems Teismo rūmams,
taip siekiant išlyginti darbo krūvius tenkančius atskiriems rūmams. Rezultatas – teisėjų darbo krūvio
suvienodinimas bei greitesnis procesinių sprendimų priėmimas. Mažėjant teisėjų darbo krūviui, ir toliau
orientuojamasi į kokybišką ir greitą bylų išnagrinėjimą.
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14 diagrama. Tauragės apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis rūmuose 2017-2020 metais

DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO APŽVALGA IR
TEISMO FINANSAVIMAS
Vykdydamas mokymo politikos įgyvendinimą, teismas
nuolat organizuoja teisėjų, valstybės tarnautojų bei kitų teismo
darbuotojų mokymus. Teisme darbuotojų kvalifikacijos kėlimui
skiriamas didelis dėmesys. Nepaisant susiklosčiusios situacijos dėl
COVID-19 pandemijos, teisėjai ir teismo darbuotojai aktyviai
dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centro
organizuojamuose mokymuose.
Mokymo

programos,

kuriose

dalyvavo

Tauragės

apylinkės teismo darbuotojai, buvo pasirinktos atsižvelgiant į teismo darbuotojų mokymo poreikius ir
finansines galimybes, Nacionalinės teismų administracijos pateiktus pasiūlymus. Teisėjai ir teismo
darbuotojai 2020 metais dalyvavo virš 40 temų mokymuose ir seminaruose.
Tauragės apylinkės teismui lėšas skiria Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Šias lėšas administruoja
Finansų ministerija.
2020 metais Tauragės apylinkės teismo rūmams (Tauragė, Šilutė ir Šilalė) iš valstybės biudžeto
buvo skirta – 1 977 000,00 Eur. Iš jų 1 789 000,00 Eur skirta ir panaudota darbo užmokesčiui. Socialinio
draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota 49 220,00 Eur, prekėms ir paslaugoms įsigyti – 127 013,00
Eur. 2020 metais lėšų finansavimas buvo nepakankamas ir metų pabaigoje įsiskolinimas bendras teismo
įsiskolinimas buvo 50 058,41 Eur, kurį sudarė už gruodžio mėnesį darbo užmokesčio išskaitytas GPM 23 485,87 Eur, socialinio draudimo įmokos 21 020,81 Eur darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokos
– 669,78 Eur bei mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas – 5995,76 Eur.3
Šis įsiskolinimas padengtas iš 2021 metų Teismo biudžeto. Kaip ir anksčiau Tauragės apylinkės
teismo finansavimas vis dar išlieka nepakankamas.
PREKIŲ IR PASLAUGŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDOS
SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS
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15 diagrama. Tauragės apylinkės teismo gautų asignavimų paskirstymas
3

https://taurages.teismai.lt/data/public/uploads/2021/02/taurages_a_teismo_biudzeto_vykd_atask_rinkinys_2020_4k
.pdf

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. Teismo interneto svetainėje
(https://taurages.teismai.lt/) skelbiama informacija apie teisme nagrinėjamas ir išnagrinėtas, žiniasklaidos
ir visuomenės susidomėjimo sulaukusias bylas, teisme vyksiančius bei įvykusius viešus renginius,
susitikimus, valstybinių ir kitų švenčių minėjimus Teisme.
Be teismo interneto tinklalapyje skelbiamų pranešimų, žiniasklaida teismo pirmininkas, teisėjai
ir teisėjo padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene taip pat teikia komentarus apie išnagrinėtas bylas,
taip pat kitais visuomenei aktualiais klausimais.
2020 metai tapo išūkiu pasauliui dėl COVID-19 pandemijos. Dalis veiklų dėl pasaulį
sukausčiusios pandemijos persikėlė į virtualią erdvę. Ne išimtis ir bendravimas su visuomene ir
žiniasklaida. Dėl šalyje didžiąją metų dalį trukusių apribojimų informacijos teikimas, susitikimai ir
vyko

renginiai

Visuomenei

nuotoliniu

būdu.

žiniasklaidai

ir

pranešimais spaudai, o darbuotojams
vidiniais komunikacijos kanalais, taip
pat

teismo

interneto

tinklalapio

atitinkamose skiltyse buvo teikiama
informacija

apie

teismo posėdžių

organizavimo, dokumentų priėmimo,
saugos reikalavimų laikymosi tvarkas
ir kitas naujienas neeiliniu laikotarpiu.
Akimirka iš susitikimo su Lietuvos Respublikos Prezidentūros atstovėmis.

Karantino laikotarpiu žiniasklaidos atstovams buvo teikiama informacija apie nagrinėjamas
bylas, taip pat atsiradus galimybėms leista žiniasklaidos atstovams dalyvauti teismo posėdžiuose
nuotoliniu būdu, naudojantis „Zoom“ programa, iš kitos teismo patalpos teismo rūmuose.
Teismo darbuotojams ir lankytojams sistemingai buvo teikiama informacija apie darbo
organizavimo pakeitimus, būtinas sveikatos apsaugos ir savisaugos priemones, teismo viešose
erdvėse ir tinklapyje buvo nuolat atnaujinama aktuali informacija apie teismo darbą karantino laikotarpiu.

Pagal galimybes darbuotojų darbas buvo organizuojamas pakaitomis arba nuotoliniu būdu.
Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijomis ir Vyriausybės nurodymais teismo
posėdžiai, kuriuose būtinas žodinis procesas buvo organizuojami nuotoliniu arba mišriu būdu. Nuo 2020
m. kovo 16 d. (pirmojo karantino Lietuvos Respublikoje paskelbimo) iki metų pabaigos teismo rūmuose
įvyko daugiau kaip 1400 teismo posėdžių. Pažymėtina, kad Tauragės apylinkės teismo rūmuose ypatingai
griežtai buvo laikomasi saugos reikalavimų užtikrinimo, todėl džiugu, kad teisme nebuvo nustatyta nei
vieno COVID-19 ligos židinio.
Kaip jau minėta, daugelis veiklų persikėlė
į virtualią erdvę ir vyko nuotoliniu būdu. Pagal
galimybes 2020 m. Tauragės apylinkės teisme buvo
organizuojami
kolektyvas

renginiai,
jungėsi

ekskursijos.

prie

tokių

Teismo
Lietuvos

Respublikoje įgyvendintų iniciatyvų ir projektų,
kaip „Atmintis gyva, nes liudija“, Vaikų
gynimo dienos, Vasario 16-osios (Lietuvos
valstybės atkūrimo dienos), Kovo 11-osios
(Lietuvos
dienos)

nepriklausomybės
minėjimus,

taip

pat

atkūrimo
Lietuvos

teismuose organizuotos nemokamų teisinių
konsultacijų akcijos „Jūs klausiate – mes
atsakome!“,
minėjime.

Lietuvos

teismų

dienos

PASIKEITIMAI TAURAGĖS APYLINKĖS TEISME
Tauragės apylinkės teismo vienas iš pagrindinių tikslų taip pat yra ir užtikrinti kokybišką asmenų
aptarnavimą. Šiuo metu Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų pastatas įsikūręs adresu M. Jankaus g. 4,
Šilutėje yra avarinės būklės, o jame esančios patalpos yra nepakankamai erdvios tiek lankytojams tiek
teismo darbuotojams. Šilutės rūmai turi tik tris teismo posėdžių sales iš kurių tik dvi kiek didesnės nei 20
kv. m., todėl Šilutės rūmuose dirbantiems septyniems teisėjams tenka derinti posėdžių datas ne tik su
proceso šalimis, tačiau ir tarpusavyje, tai ypatingai sudėtinga tapo pandemijos laikotarpiu siekiant
užtikrinti saugos reikalavimus. Tačiau greitu metu Šilutės rūmai persikels nauju adresu esančiu
Lietuvininkų g. 11, Šilutėje. Šiuo adresu
esantis

pastatas

šiuo

metu

yra

rekonstruojamas, o rekonstrukcijos pabaigos
data numatyta 2021 m. liepos mėnesį.
Įrengus modernius ir šiuolaikiškus teismo
rūmus bus galimybė sudaryti tinkamas
sąlygas

kokybiškam

teismo

funkcijų

vykdymui, užtikrintas trūkstamų tarnybinių,
viešųjų ir pagalbinių patalpų plotas. Naujai
rekonstruotame pastate numatoma įrengti ne
mažiau kaip 36 darbo vietas teisėjams ir
teismo darbuotojams, 5 posėdžių sales,
patogią interesantų

Rekonstruojamas pastatas Lietuvininkų g. 11, Šilutėje

aptarnavimo zoną „vieno langelio“ principu bei, siekiant padidinti saugumą, atskirti viešąsias,
administracines ir specialiosios paskirties patalpas. Projektas finansuojamas valstybės investicijų
projektams skirtomis lėšomis.
Vykstant pastato rekonstrukcijos darbams, Tauragės apylinkės teismo administracijos iniciatyva
išspręstos problemos dėl pastato teritorijoje neteisėtai pastatytų sandėliukų nugriovimo bei kelio servituto
nustatymo, galėjusios trikdyti kokybišką Teismo pastato administravimą ir komplikuoti patekimą į pastato
teritoriją.
Dar vienas pasikeitimas įvyko Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmuose. Siekiant užtikrinti
geresnį paslaugų prieinamumą neįgaliems asmenims, specialiai jiems įrengtas tualetas bei įrengta moderni
priešgaisrinė signalizacija.

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.

