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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 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 2021 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. 

 

TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS 

TERITORIJA IR KOMPETENCIJA 

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. 
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BYLŲ STATISTINĖ ANALIZĖ 

 
2021 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėta 560 baudžiamųjų bylų, 4561 civilinė byla ir 

462 administracinių nusižengimų bylos. Be paminėtų bylų, teisme taip pat buvo nagrinėjami 1652 

veiksmai, prašymai, skundai, susiję su ikiteisminiu tyrimu, 444 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų 

vykdymo procese, 127 prašymai civilinių bylų vykdymo procese, 126 prašymai administracinių 

nusižengimų vykdymo procese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 diagramos. Tauragės apylinkės teisme 2021 m. išnagrinėtų bylų palyginimas pagal rūšis. 

 

2021 metais vidutinė vienos bylos nagrinėjimo trukmė buvo 1,44 mėnesio. Baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimo trukmė siekė 1,71 mėnesio, administracinių nusižengimų bylų – 1,57 mėnesio, o civilinių 

bylų – 1,04 mėnesio. Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. Tauragės apylinkės teismas pradėjo 

neturėdamas užimto teisėjo etato Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmuose. 2021 m. rugsėjo 

mėnesį Tauragės apylinkės teismą paliko dar dvi Šilutės ir Šilalės rūmuose dirbusios teisėjos, kurios 

tęsia darbinę veiklą Klaipėdos teismuose. Nors visų trijų rūmų teismuose trūksta po vieną teisėją, 

bendra bylų nagrinėjimo trukmė neužsitęsė ir išliko viena trumpiausių Lietuvoje.  
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3 diagrama. Vidutinės bylų nagrinėjimo trukmės 2021 m. Tauragės apylinkės teismo rūmuose mėnesiais palyginimas. 

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO 

STATISTIKA 

 
Tauragės apylinkės teisme 2021 m. gauta 434 administracinių nusižengimų bylų bei iš 2020 metų 

perkeltos 46 administracinių nusižengimų bylos. Iš viso 2021 m. išnagrinėta 462 administracinių nusižengimų 

bylos iš kurių 107 skundai dėl ne teismo tvarka priimto nutarimo administracinio nusižengimo byloje. 

Pastebėtina, kad  nuo 2021 m. liepos 1 d. beveik visos administracinių nusižengimų bylos nagrinėtinos 

ikiteismine tvarka, todėl atitinkamai juntamas šiek tiek didėjantis administracinių skundų dėl ne teismo tvarka 

priimtų nutarimų kiekis teisme.   

2021 metais Tauragės apylinkės teisme dažniausiai buvo nagrinėjami administraciniai 

nusižengimai, susiję su viešosios ir valdymo tvarkos pažeidimais. 2021 metais tokių administracinių 

nusižengimų bylų išnagrinėta 189. Antros 

pagal dažnumą buvo nagrinėjamos bylos, 

susijusios su transportu ir kelių ūkiu – 168. 

Trečioje vietoje pagal dažnumą sudarė 

administracinių nusižengimų bylos susijusios 

su žmonių gyvybe ir sveikatos apsauga. Šios 

kategorijos bylų išaugimas tiesiogiai susijęs 

su  pasaulinės pandemijos dėl Covid-19 ligos 

taikytų ribojimų Lietuvoje pažeidimais. 

4 diagrama. Išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičius 2019-2021 m. 
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 Teisme taip pat išnagrinėta 16 nusižengimų susijusių su prekyba, finansų sistema ir statistika, 

12 nusižengimų, susijusių su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais, 12 nusižengimų 

susijusių su ekonomika ir verslo tvarka, 4 nusižengimai, susijęs su vaikais ir šeima, 6 nusižengimai – 

su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis, 12 nusižengimai susiję su žemės ūkio, veterinarijos veikla 

ir gyvūnų globa, 2 nusižengimai susiję su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba, 1 nusižengimai 

susiję su ryšių sistema 

5 diagrama. Tauragės apylinkės teisme 2021 m. nagrinėtų administracinių nusižengimų bylų rūšys. 

2021 m. Tauragės apylinkės teisme administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 252 

asmenys. Dažniausiai Tauragės apylinkės teismo teisėjų skiriamos nuobaudos už administracinius 

nusižengimus buvo bauda (nuobauda taikyta 237 kartus) ir 6 kartus įspėjimas. Taip pat taikytos 

administracinio poveikio priemonės: 16 kartų taikytas specialiosios teisės vairuoti transporto 

priemones atėmimas, 28 kartus taikytas daikto ir pajamų konfiskavimas, 1 kartą taikytas turtinių 

nuostolių atlyginimas,  bei 7 kartus administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims bylos buvo 

nutrauktos. 

 

 

 

 

6 diagrama. Tauragės apylinkės teisme 2021 m. nagrinėtose administracinių nusižengimų bylose paskirtos nuobaudos. 
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Iš visų nagrinėtų 462 administracinių nusižengimų bylų tik 11 bylų buvo nagrinėjamos nuo 6 

mėn. iki 12 mėn., vienos bylos nagrinėjimas truko ilgiau nei 12 mėnesių, o visos likusios 

administracinių nusižengimų bylos išnagrinėtos greičiau nei per 6 mėn., o vidutinė bylos nagrinėjimo 

teisme trukmė – 0,74 mėnesio. 

Be kita ko, Tauragės apylinkės teismas apeliacine tvarka nagrinėja skundus administracinių 

nusižengimų bylose dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų. Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojus 

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams, beveik visų 

administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas priskirtas ne teisminių institucijų kompetencijai, o 

pirmos instancijos (apylinkių) teismai tapo apeliacine tvarka nagrinėjančiomis teisminėmis 

institucijomis dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų pagrįstumo.   

 

7 diagrama. Skundų administracinių nusižengimo bylose dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų nagrinėjimo statistika 

Tauragės apylinkės teisme 2019-2021 m. 

 

2021 m. Tauragės apylinkės teisme skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų iš viso gauta 

154. Lyginant su 2020 m. gaunamų skundų administracinių nusižengimų bylose beveik padvigubėjo. 

2021 metais taip pat žymiai padidėjo išnagrinėtų skundų skaičius. Jei 2020 m. išnagrinėti 99 skundai, 

tai 2021 metais tokių skundų jau išnagrinėta 173. Stebint paskutinių trejų metų gaunamų ir išnagrinėtų 

skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų statistinius duomenis, pastebima tiek gaunamų tiek 

išnagrinėjamų skundų teisme augantys skaičiai. Tikėtina, kad ir ateityje dėl įsigaliojusių įstatymų 

pakeitimų, daugumą administracinių nusižengimų paskyrus tirti ir nagrinėti ikiteisminio nagrinėjimo 

institucijoms, gaunamų ir išnagrinėjamų skundų skaičiai augs, o Tauragės apylinkės teismas bei kiti 

Lietuvos teismai ir toliau užtikrins tinkamą ikiteisminių institucijų priimamų procesinių sprendimų 

priežiūrą.  
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8 diagrama. Tauragės apylinkės teisme priimtų procesinių sprendimų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų 

administracinių nusižengimų bylose 2021 m., rezultatai. 

 

Iš visų 2021 m. išnagrinėtų skundų administracinių nusižengimų bylose priimtų nutarimų, 25 

bylose teismas pakeitė nutarimą ir paskyrė švelnesnę nuobaudą arba neskyrė administracinės 

nuobaudos, 35 atvejais tenkino pareiškėjų prašymus visiškai arba iš dalies,  17 kartų nutarimai buvo 

panaikinti ir nutrauktos administracinio nusižengimo teisenos, 16 kartų nutarimai buvo panaikinti ir 

administracinio nusižengimo bylos grąžintos tyrimui atlikti, 35 bylose paliko nutarimus nepakeistus, 

22 bylose atmetė pareiškėjų prašymus, 12 kartų atsisakyta priimti skundus bei 11 kartų skundai 

persiųsti nagrinėti pagal teismingumą kitai institucijai. 

Beveik absoliuti dauguma skundžiamų nutarimų - 156 - gauti dėl Tauragės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato priimtų nutarimų. Policijos įstaigoms priskirta plati kompetencija 

tirti ir nagrinėti administracinius nusižengimus susijusius su visuomenės rimties ir saugumo 

užtikrinimu, todėl nieko keista, kad didžioji dalis skundžiamų nutarimų yra būtent dėl policijos 

pareigūnų priimtų procesinių sprendimų. Likusi skundžiamų nutarimų teisme dalis sudarė dėl 

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos departamento, Lietuvos prabavimo rūmų, 

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vakarų Lietuvos 

statybos valstybinės priežiūros departamento, Klaipėdos apskrities Valstybinė mokesčių inspekcijos 

bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos, priimtų nutarimų. 
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BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA 

 
2021 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtos 560 baudžiamosios bylos, 70 baudžiamųjų 

bylų buvo perkeltos iš 2020 metų. 2021 metais gautos 564 baudžiamosios bylos. 2021 metais  

išnagrinėtų ir gautų baudžiamųjų bylų santykis sudarė 99 procentus. Stebint kelių metų tendenciją, 

juntamas nežymus gaunamų baudžiamųjų bylų mažėjimas.  

9 diagrama. Išnagrinėtų/gautų baudžiamųjų bylų skaičius 2018-2021 m. Tauragės apylinkės teisme. 

Iš visų 2021 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, 213 bylos buvo baigtos priimant 

nuosprendį, 1 byla – priimant nutartį, 320 bylos – baudžiamąjį įsakymą, 3 bylos – nutrauktos, 10 bylų 

spręstas priverčiamosios medicinos priemonės taikymo, pratęsimo klausimai. 

10 diagrama. 2021 m. Tauragės apylinkės teisme priimti procesiniai dokumentai baudžiamosiose bylose. 

2021 metais 520 baudžiamųjų bylų išnagrinėta per trumpesnį nei 6 mėnesių terminą, 26 bylos 

nagrinėtos ilgiau nei 6 mėnesius, bet ne ilgiau kaip metus ir 14 bylų nagrinėtos ilgiau kaip metus. 

Vidutinė bylos nagrinėjimo teisme trukmė – 1,71 mėnesio. Didžioji dauguma baudžiamųjų bylų -  

beveik 80 procentų išnagrinėtos per trumpesnį nei 6 mėnesių terminą. Taip pat, pastebima, kad 

lyginant su 2020 metais, žymiai sumažėjo bylų nagrinėjamų nuo 6 mėnesių iki 12 mėnesių. 2020 m. 

tokių bylų buvo 34, o 2021 metais – 26 bylos.  Taip pat, 2021 m. Tauragės apylinkės teisme buvo 
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išnagrinėti 1652 veiksmai, prašymai, skundai, susiję su ikiteisminiu tyrimu bei 444 teikimai ir 

prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese.  

2021 m. Tauragės apylinkės teisme baudžiamojon atsakomybėn buvo patraukti 552 asmenys, 

iš kurių 5 asmenys nusikaltimo padarymo dieną buvo nepilnamečiai. Dažniausiai Tauragės apylinkės 

teismo teisėjų skiriamos bausmės yra bauda (taikyta 219 kartų) ir laisvės apribojimas (skirta 141 

kartą). 84 kartus taikytas areštas, 95 kartus paskirtas terminuotas laisvės atėmimas, 37 kartus paskirti 

viešieji darbai.  

11 diagrama. 2021 metais paskirtų bausmių rūšys baudžiamosiose bylose.  

Be minėtų paskirtų bausmių, teismas nagrinėjamose baudžiamosiose bylose taip pat taikė 

baudžiamojo poveikio priemones. 147 kartus uždrausta naudotis specialia teise, 34 kartus asmenys 

įpareigoti atlyginti ar pašalinti padarytą turtinę žalą, 8 kartus paskirti nemokami darbai, 10 kartų 

paskirta įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą, 160 kartų konfiskuotas turtas, 36 kartus 

asmenys buvo įpareigoti dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose, 2 kartus atimta teisė dirbti 

tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla, bei 1 kartą įpareigota gyventi skyrium nuo nukentėjusiojo 

ir (ar) nesiartinti prie nukentėjusiojo asmens arčiau nei nustatytu atstumu. 

Be kita ko, Tauragės apylinkės teismo teisėjai nagrinėjo įvairius ikiteisminio tyrimo 

dokumentus, kurių 2021 metais iš viso išnagrinėta 1652. Lyginant su 2020 m. šio pobūdžio procesinių 

dokumentų 26 procentais mažiau, tačiau lyginant su 2019 metais šis skaičius beveik nepakito. 

 

12 diagrama. 2019-2021 metais Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų.  
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CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA 

 
2021 m. Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtos 4561 civilinės bylos, 395 civilinės bylos 

perkeltos iš 2020 metų. 2021 metais teisme iš viso gautos 4509 civilinės bylos.  Be civilinių bylų 2021 

metais buvo išnagrinėti 127 prašymai civilinių bylų vykdymo procese. Išnagrinėtų ir gautų civilinių 

bylų santykis 2021 m. sudarė 101 procentą. Tai reiškia, kad didžioji dalis civilinių bylų išnagrinėjama 

einamųjų metų laikotarpyje, o ginčo šalys vis greičiau sulaukia ginčo sprendimo rezultato. Iš visų 

išnagrinėtų civilinių bylų, beveik 97 procentai bylų išnagrinėta per mažiau nei 6 mėnesius. 

Atkreiptinas dėmesys, kad 2021 m. 

vidutinė vienos civilinės bylos 

nagrinėjimo trukmė buvo vos 

ilgiau nei vienas mėnuo ir buvo 

trumpiausiai nagrinėjama bylų 

rūšis, lyginant su administracinių 

nusižengimų ir baudžiamosiomis 

bylomis. 

 

13 diagrama. 2021 m. gautų/išnagrinėtų civilinių bylų skaičius Tauragės apylinkės teisme. 

 

Teismas 2021 metais daugiausiai išnagrinėjo bylų dėl teismo įsakymo išdavimo. Antrą 

didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė bylos nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka bei bylos 

nagrinėtos dokumentinio proceso tvarka ir supaprastinto proceso tvarka. Daugiausiai bylų išnagrinėta 

susijusių su prievolių teisniais santykiais, antrojoje vietoje buvo bylos nagrinėjamos ypatingąja teisena 

bei trečiojoje vietoje bylos susijusios su šeimos teisiniais santykiais.   

 
14 diagrama. Civilinių bylų pasiskirstymas pagal bylų pobūdį 2021 m. Tauragės apylinkės teisme. 
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TEISMO PRIIMTŲ PROCESINIŲ DOKUMENTŲ KOKYBĖ 

 
2021 m. stebėtas padidėjęs bendrasis išnagrinėtų bylų stabilumus, kuris siekė 99,83 procentų, 

o lyginant su 2020 m. buvo 0,69 procento  aukštesnis.  

 

   

Tauragės apylinkės teismo priimtų sprendimų civilinėse bylose stabilumas 2021 m. buvo 99,58 

proc. Lyginant su 2021 m. išnagrinėtų bylų stabilumas sumažėjo vos 0,11 procento, ir išlieka 

praktiškai nepakitęs. Iš 87 apskųstų sprendimų, 15 sprendimų panaikinta, 14 iš dalies pakeista. 

 Didžiausia išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai ir baudžiamieji 

nusižengimai transporto eismo saugumui – 174 bylos, nusikaltimai žmogaus sveikatai – 159 bylos, 

nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams - 

78, nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar 

psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 51 byla. 

15  diagrama. Išnagrinėtų civilinių bylų stabilumas Tauragės apylinkės teismo rūmuose 2021 metais. 
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2021 m. bendras priimtų nuosprendžių baudžiamosiose bylose stabilumas siekė 100 procentų. 

Lyginant su 2020 m. apskundžiamų nuosprendžių stabilumas padidėjo 0,93 procento. Atkreiptinas 

dėmesys, kad nei vienas iš 66 apskųstų nuosprendžių 2021 metais nebuvo panaikintas.  

 

 
16 diagrama. Priimtų nuosprendžių baudžiamosiose bylose stabilumas Tauragės apylinkės teismo rūmuose 2021 metais. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

17  diagrama. Priimtų nutarimų administracinių nusižengimų bylose stabilumas 2021 metais Tauragės apylinkės teismo 

rūmuose. 
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2021 m. bendras pirmąja instancija nagrinėtų administracinių nusižengimų  bylose priimtų 

nutarimų stabilumas siekė 99,83 procentų. Lyginant su 2020 m. apskundžiamų nutarimų stabilumas 

padidėjo 0,17 procento, o iš visų 54 apskųstų nutarimų panaikinti tik 2 ir siekė beveik 97 procentus. 

Didžiausia nagrinėjamų administracinių nusižengimų bylų dalį sudarė administraciniai nusižengimai, 

susiję su transportu ir kelių ūkiu – 160 bylos, administraciniai nusižengimai, susiję su žmonių gyvybės 

ir sveikatos apsauga – 72 bylos, pastarosios rūšies bylų padaugėjamas siejamas su Covid-19 

pandemija ir jos metu Lietuvos Respublikos teritorijoje taikytais ribojimais, bei administraciniai 

nusižengimai, susiję su viešąja tvarka – 66 bylos.  

 

 

18  diagrama. 2021 metais Tauragės apylinkės teisme išnagrinėtų skundų administracinių nusižengimų bylose dėl ne 

teismo tvarka priimtų nutarimų stabilumas. 
 

Tauragės apylinkės teismo apeliacine tvarka išnagrinėtų ir priimtų procesinių sprendimų 

stabilumas, dėl ne teismo priimtų nutarimų nagrinėjamose administracinių nusižengimų bylose, 2021 

metais siekė 97,68 procentus, o apskųstų teismo priimtų procesinių sprendimų stabilumas siekė  90 

procentų. Iš 2021 m. 40 apskųstų teismo nutarimų/nutarčių tik 4 procesiniai sprendimai panaikinti 

aukštesnės instancijos teismo sprendimais. 
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TEISMO PERSONALAS 

 
2021  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  bendra darbuotojų kaita per 2021  metus  praktiškai nekito.  Papildomai į laisvus neužimtus 

etatus 2021 m. priimti 7 darbuotojai. Trys darbuotojai dirbę laikinose darbo vietose perėjo dirbti į 

atsilaisvinusias nuolatines darbo vietas. Šiuo metu visuose trejuose Tauragės apylinkės teismo 

rūmuose yra po vieną neužimtą teisėjo etatą. Pretendentų į teisėjus atrankos komisijos posėdis įvyko 

2022 m. kovo 28 d., jo išvados dar nepaskelbtos. 

2021 m. Tauragės apylinkės teismo kolektyvą papildė dvi psichologės, kurios dalinasi vieną 

įsteigtą psichologo etatą. Ilgą laiką Tauragės apylinkės teismas neturėjo užimto psichologo etato, kuris 

itin reikalingas  vykdant nepilnamečių apklausas ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu. 

2020 m. Tauragės apylinkės teisme įvyko 47 nepilnamečių liudytojų (nukentėjusių) apklausos, o per 

2021 m. tokių apklausų buvo jau 67. Šie skaičiai tik patvirtina, kad psichologo poreikis vykdant 

nepilnamečių asmenų apklausas yra nemažėjantis ir būtinas siekiant užtikrinti nepilnamečiams 

asmenims saugią ir kuo mažiau neigiamų pasekmių turinčią aplinką.  

Tauragės apylinkės teismo teisėjų vidutinis darbo krūvis 2021 metais siekė 27,80 arba 367 

bylos tenkančios vienam teisėjui per metus. Lyginant  su  ankstesniais metais darbo krūvis išliko 

beveik nepakitęs ir stabilus. 

 

19 diagrama. Tauragės apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis rūmuose 2018-2021 metais 
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DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO APŽVALGA IR ASMENŲ 

APTARNAVIMO KOKYBĖ 

 
Vykdydamas mokymo politikos įgyvendinimą, teismas nuolat 

organizuoja teisėjų, valstybės tarnautojų bei kitų teismo darbuotojų mokymus. 

Teisme darbuotojų kvalifikacijos kėlimui kiekvienais metais skiriamas didelis 

dėmesys. Kvalifikacijos kėlimo metu įgytos žinios sėkmingai pritaikomos 

praktikoje padedant teismui užtikrinti vykdant teisingumą, o mokymų 

rezultatai atsispindi  pasiektuose teismo rodikliuose nuo  bylų nagrinėjimo iki 

kokybiško asmenų aptarnavimo. 

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 2021 metais dalyvavo 

daugiau kaip 45 temų mokymuose ir seminaruose.  

Vienas iš teismo prioritetinių tikslų – užtikrinti tinkamą 

asmenų aptarnavimą, todėl siekiant Tauragės apylinkės 

teisme užtikrinti asmenų aptarnavimo kokybės kontrolę 

kiekvienais metais, apklausos būdu, vykdoma asmenų 

aptarnavimo kontrolės stebėsena (monitoringas). 

Apklausa vykdoma dviem būdais: 1) pildant elektroninę 

anketą Tauragės apylinkės teismo internetiniame 

puslapyje ir 2) pildant popierinę anketą atvykus į teismo 

rūmus. 2021 m. vykdytos apklauso metu apklausta 113 

asmenų.  

20 diagrama. Tauragės apylinkės teismo teisėjų 

 darbo krūvis rūmuose 2018-2021 metais 
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• Teismo darbo laiku raštinėje (dokumentų priėmimo/išdavimo langelyje) visada esu laiku (iš 

karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo 

užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.);  

• Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai; 

• Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man 

rūpimus klausimus (nevartoja profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.); 

• Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie tai 

laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir kito posėdžio datą, laiką; 

• Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius 

2021 m. atliktos apklausos duomenimis bendras asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo 

vidurkis siekė 4,88 balo ir buvo aukščiausias tarp visos Lietuvos teismų vertinimų. Galima, 

pasidžiaugti, kad lyginant su 2020 metais, respondentai aptarnavimo lygį įvertino 0,18 procento 

aukštesniu, o tai reiškia, jog aptarnavimo kokybės lygis Tauragės apylinkės teisme vertinamas kaip 

aukštas, darbuotojai yra dėmesingi, pagarbiai ir dalykiškai bendrauja.  

 

21 diagrama. Asmenų aptarnavimo kokybės apklausos rezultatai 2021 m. 
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TEISMO FINANSINIAI RODIKLIAI 

 
Tauragės apylinkės teismui lėšas skiria Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu. Šias lėšas 

administruoja Finansų ministerija.  

2021 metais Tauragės apylinkės teismo rūmams (Tauragė, Šilutė ir Šilalė) iš valstybės 

biudžeto buvo skirta – 1 865 000,00 Eur. Iš jų 1 704 000,00 Eur skirta ir panaudota darbo užmokesčiui. 

Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota 25 200,00 Eur, prekėms ir paslaugoms įsigyti  

– 123 579,00 Eur. 

 

22 diagrama. Tauragės apylinkės teismui finansavimo palyginimas 2020-2021 metais  

 

Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas 

nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti.  2021 metais lėšų 

finansavimas išliko nepakankamas. Visgi, lyginant su 2020 m., teismui pavyko sumažinti turimus 

įsiskolinimus metų pabaigoje nuo 50 058,41 Eur iki 41 541,12 Eur. Pastarąjį įskolinimą sudarė už 

2021 m. gruodžio mėnesį darbo užmokesčio išskaitytas GPM  - 3 895,52 Eur, socialinio draudimo 

įmokos 27 731,93 Eur darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokos – 72,25 Eur bei mokėtinos 

sumos už prekes ir paslaugas – 9 841,42 Eur.1  Šis įsiskolinimas padengtas iš 2022 metų teismo 

biudžeto. Taigi, kaip ir ankstesniais metais, Tauragės apylinkės teismo finansavimas vis dar išlieka 

nepakankamas.  

Pagal turimas finansines galimybes daliai darbuotojų atnaujinti biuro baldai, kompiuterinė 

įranga, taip pat, Nacionalinei teismų administracijai skyrus finansavimą, 2021 m. gruodžio pradėti 

Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų pastato esančio Stoties g. 25A, Tauragėje stogo renovacijos 

darbai, kurie užbaigti 2022 m. sausio mėnesį.  

 
1 https://taurages.teismai.lt/data/public/uploads/2022/01/taurages_a_teismo_biudzeto_vykd_atask_rinkinys_2021.pdf 
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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/) nuolat 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 bei kitą aktualią 

informaciją teismo lankytojams. 

Be teismo interneto tinklalapyje skelbiamų 

pranešimų, teismo pirmininkas, teisėjai ir teisėjo 

padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, taip 

pat teikia komentarus apie išnagrinėtas bylas bei 

kitais visuomenei aktualiais klausimais. 

2021 metais tęsiantis COVID-19 

pandemijos iššūkiams buvo užtikrinamas visuomenės 

ir žiniasklaidos informavimas apie teismo veiklą ir 

nagrinėjamas bylas. Visuomenei ir žiniasklaidai 

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. 

 

Žiniasklaidos atstovams buvo 

teikiama informacija apie 

nagrinėjamas bylas, taip pat 

užtikrinant saugumą dėl Covid-

19 ligos plitimo, žiniasklaidos 

atstovams buvo suteikiamos 

galimybės  dalyvauti teismo 

posėdžiuose nuotoliniu būdu, 

naudojantis „Zoom“ programa, 
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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 pandemijos 

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.  

Pagal galimybes 2021 m. Tauragės 

apylinkės teisme buvo organizuojami renginiai, 

ekskursijos. Teismo kolektyvas jungėsi prie 

tokių Lietuvos Respublikoje įgyvendintų 

iniciatyvų ir projektų, kaip  „Atmintis gyva, nes 

liudija“, Vaikų gynimo dienos, kurios , Vasario 

16-osios (Lietuvos valstybės atkūrimo dienos), 

Kovo 11-osios (Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo dienos) minėjimus, taip pat Lietuvos 

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

Lietuvos teismų dienos minėjime.   
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