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Įvadas
Panevėžio apylinkės teismą sudaro Biržų, Pasvalio, Kupiškio, Panevėžio ir Rokiškio rūmai.
Panevėžio rūmai yra pagrindiniai teismo rūmai.
Panevėžio apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, vykdantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatyme nustatytas funkcijas, kurių
pagrindinė – teisingumo vykdymas.
Kaip pirma instancija, Panevėžio apylinkės teismas nagrinėja įstatymų jo kompetencijai
priskirtas civilines, administracinių nusižengimų, baudžiamąsias bei bylas, susijusias su
sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai
atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas
funkcijas.
Siekdami supažindinti visuomenę su teismų veikla, taip pat įgyvendindami teismų viešumo ir
prieinamumo visuomenei principus, pateikiame išsamią 2019 metų Panevėžio apylinkės
teismo veiklos apžvalgą.
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Bylų nagrinėjimo statistika
Panevėžio apylinkės teismas 2019 m. gavo 14 742 bylas, iš jų: 11 865 civilinės bylos, 1 533
baudžiamosios bylos, 1 346 administracinių nusižengimų bylos (palyginimui – 2018 metais
teisme gautos 16 668 bylos: 12 011 civilinių, 3 025 baudžiamosios ir 1 632 administracinių
nusižengimų bylos).
2019 metais teisme išnagrinėtos 1 391 baudžiamoji byla, 10 946 civilinės bylos ir 1 279
administracinių nusižengimų bylos (1 pav.). Iš viso teismas 2019 metais baigė nagrinėti
13 616 bylas
(2018 metais buvo išnagrinėtos iš viso 15 788 bylos, iš kurių 1 634
baudžiamosios bylos, 12 663 civilinės bylos ir 1 481 administracinių nusižengimų byla).
Taip pat išnagrinėti 28 prašymai dėl proceso atnaujinimo (2018 m. – 24), 3 925 ikiteisminio
tyrimo dokumentai (2018 m. – 5 088), 1 522 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo
procese (2018 m. - 1 641), 343 prašymai civilinių bylų vykdymo procese (2018 m. – 581), 143
prašymai sankcionuoti nutarimą ir prašymai administracinių teisės pažeidimų bylose (2018 m.
– 259).
2019 m. išnagrinėtų bylų skaičius

1391

1279

10946

Baudžiamosios bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Civilinės bylos

1 pav.

2 ir 3 paveikslėliuose pateikta išnagrinėtų baudžiamųjų ir civilinių bylų statistika 2019 metais,
duomenys apie teismo priimtų procesinių sprendimų stabilumą šiose bylose.
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Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
statistika
578

151

24
17
Priimta nuosprendžų

Apskųsta
nuosprendžių

Pakeista nuosprendžių

Panaikinta
nuosprendžių

2 pav.
Baigta
Priimta
Apskųsta
baudžiamųjų
nuosprendžių nuosprendžių
bylų
1391
578
151

Pakeista
nuosprendžių

Panaikinta
nuosprendžių

Nuosprendžių
stabilumas

24

17

97,06

Civilinių bylų nagrinėjimo
statistika

168

Apskųsta sprendimų

16

17

Pakeista sprendimų

Panaikinta sprendimų

3 pav.
Baigta
civilinių bylų
10 946

Apskųsta Pakeista
Panaikinta Sprendimų
sprendimų sprendimų sprendimų stabilumas
168
16
17
99,87
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Panevėžio rūmuose 2019 m. išnagrinėtų bylų skaičius

644

636

Baudžiamosios bylos

6053

Administracinių
nusižengimų bylos
Civilinės bylos

4 pav.
Biržų rūmuose 2019 m. išnagrinėtų bylų skaičius

180

222

Baudžiamosios bylos

1271

Administracinių
nusižengimų bylos
Civilinės bylos

5 pav.
Kupiškio rūmuose 2019 m. išnagrinėtų bylų skaičius

147

134

Baudžiamosios bylos

1086

Administracinių
nusižengimų bylos
Civilinės bylos

6 pav.
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Pasvalio rūmuose 2019 m. išnagrinėtų bylų skaičius

212

178

Baudžiamosios bylos

889

Administracinių
nusižengimų bylos
Civilinės bylos
7 pav.

Rokiškio rūmuose 2019 m. išnagrinėtų bylų skaičius

208

109

Baudžiamosios bylos

1647

Administracinių
nusižengimų bylos
Civilinės bylos
8 pav.

Teisme ilgiau nei vienerius metus nagrinėta 14 baudžiamųjų ir 38 civilinės bylos, iš jų: Biržų
rūmuose – 6 civilinės bylos, Pasvalio rūmuose – 1 civilinė byla, Rokiškio rūmuose – 2
baudžiamosios ir 6 civilinės bylos, Panevėžio rūmuose – 12 baudžiamųjų ir 25 civilinės bylos.
Atliekant planinius darbo patikrinimus bei apibendrinant ir teikiant duomenis Nacionalinei
teismų administracijai nenustatyta nepateisinamai ilgo bylų nagrinėjimo atvejų.
Vidutinė baudžiamųjų bylų nagrinėjimo Panevėžio apylinkės teisme trukmė mėnesiais – 1,56,
civilinių bylų – 1,23.
Bendras Panevėžio apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis 2019 m. nagrinėjant bylas ir
dokumentus sudarė iš viso 30,26 procentų.
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Teismo struktūra ir veiklos
organizavimas
Panevėžio apylinkės teismui vadovavo teismo pirmininkė Virginija Breskienė, jos pavaduotojai
– Daina Vaidachavičienė (iki balandžio 30 d.) ir Vygintas Mažuika.
Teisme patvirtintos 194 pareigybės, iš jų: 39 teisėjai, 94 valstybės tarnautojai ir 61 darbuotojas
dirbantis pagal darbo sutartį. Teisingumą vykdė 38 teisėjai, tinkamą teismo funkcionavimą
užtikrino 155 teismo darbuotojai.
Teisme yra šie struktūriniai padaliniai: Kanclerio tarnyba, Teismo raštinės, Finansų ir
apskaitos, Ūkio, Informacinių technologijų, Archyvo skyriai. Teismo personalą sudaro
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Kancleris, teismo
pirmininko patarėjas, teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene),
kanclerio tarnybos specialistai, psichologas, teismo raštinės skyriaus ir poskyrių vedėjai,
teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai, Finansų ir apskaitos bei Archyvo skyriaus
vedėjai yra valstybės tarnautojai. Raštinės specialistai, archyvarai ir vertėjai, specialistaiinformatikai, informacinių technologijų bei ūkio skyriaus vedėjai ir kiti šių skyrių darbuotojai
dirba pagal darbo sutartis.
Teismo struktūra:
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2019 m. į priėmimą pas Panevėžio apylinkės teismo vadovus buvo užsirašę 5 interesantai: 4
–pas teismo pirmininkę V. Breskienę, 1 – pas pavaduotoją V. Mažuiką.
Teismo pirmininko laisvės atsakinėti į interesantų klausimus ir bendrauti ribas nustato Teismų
įstatymas bei Teisėjų etikos kodeksas. Teismų įstatymo 103 straipsnyje įtvirtinta, kad teismo
pirmininkas:
•
organizuoja ir prižiūri administravimą teisme;
•
kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų;
•
tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojo ir kitų teisėjų neprocesinių
veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu;
•
šalina nustatytus teismo darbo trūkumus;
•
atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas;
•
teismo pirmininkas taip pat sprendžia teisėjo nušalinimo civilinėje byloje klausimą,
pareikštą CPK nustatyta tvarka (CPK 65, 66, 69 str.).
Teisėjų etikos kodeksas Teismo pirmininkui, kaip ir bet kuriam kitam teisėjui, draudžia:
•
reikšti išankstinę asmeninę nuomonę konkrečių nagrinėjamų bylų klausimais;
•
konsultuoti asmenis teisiniais klausimais įstatymų nenumatytais atvejais;
•
svarstyti nagrinėjamą bylą su proceso dalyviais ne teismo proceso metu;
•
teismo pirmininkas negali daryti įtakos bylų nagrinėjimui ir nurodyti kitiems teisėjams,
kaip nagrinėti ir spręsti bylas, daryti įtakos bylos eigai ir baigčiai, priimamų tarpinių ar galutinių
procesinių sprendimų turiniui, nes taip būtų pažeistas konstitucinis teisėjų nepriklausomumo
principas.
Teismo pirmininkė Virginija Breskienė interesantus priiminėjo trečiadieniais nuo 13.30 iki 16
val., teismo pirmininko pavaduotoja Daina Vaidachavičienė – antradieniais 14-16 val., teismo
pirmininko pavaduotojas Vygintas Mažuika – ketvirtadieniais 10-12 val. Dėl priėmimų
interesantai turi registruotis iš anksto tel. (8 45) 50 21 51 arba atvykus į Panevėžio apylinkės
teismą (208 kab., Laisvės a. 17, Panevėžyje).
Teisme veikia išrinkta Darbo taryba.
Siekiant užtikrinti operatyvų darbo
organizavimą, 2019 metais buvo
rengiami teisėjų, o pagal poreikį ir
teismo darbuotojų, susirinkimai.
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Pradėti organizuoti nuotoliniai
teisėjų susirinkimai.

Personalo vadyba
Panevėžio apylinkės teisme patvirtintos 39 teisėjų pareigybės, tačiau 2019 metais dirbo 38
teisėjai (Pasvalio rūmų teisėja Edita Masiukienė yra vaiko priežiūros atostogose), iš jų:
Panevėžio rūmuose 23/23, Pasvalio rūmuose 4/3, Biržų rūmuose 4/4, Kupiškio rūmuose 3/3,
Rokiškio rūmuose 5/5.
2019 m. balandžio 3 d. darbą pradėjo trys naujai
paskirtos teisėjos (2019 m. balandžio 3 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretas Nr. 1K-1606):
Neringa Girnytė ir Eglė Sabaliauskienė – Panevėžio
rūmuose, o Monika Mockutė – Pasvalio rūmuose.

Teisme nemažai pokyčių būta ir tarp teisėjų, ir
valstybės tarnautojų. Vieni išėjo į kitą teismą, kiti
buvo naujai priimti ar atleisti. Lietuvos Respublikos
Prezidento 2019 m. balandžio 26 d. dekretu Nr.1K1632 nuo 2019 m. birželio 3 d. Panevėžio apylinkės
teismo Panevėžio rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė
perkelta į Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.
2019 m. vasario 27 d. Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu Nr. 1K-1567
Panevėžio
apylinkės teismo teisėja ir teismo pirmininko
pavaduotoja Daina Vaidachavičienė nuo 2019 m.
gegužės 3 d. paskirta dirbti Panevėžio apygardos
teismo teisėja.
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Iš viso patvirtintos 194 pareigybės, iš jų: 39 teisėjai, 94 valstybės tarnautojai ir 61 darbuotojas
dirbantis pagal darbo sutartį. 2019 metais teisme dirbo 155 darbuotojai.

2019 metais teisme priimti 9, o
atleista 12 valstybės tarnautojų.
Tuo pačiu laikotarpiu 5 priimti ir 5
atleisti darbuotojai dirbantys pagal
darbo sutartis.

Kvalifikacijos kėlimas, mokymai
Teismo darbuotojams keliami aukšti kvalifikacijos reikalavimai, nuolat organizuojami mokymai
teismo vadovams, teisėjams, teismo darbuotojams.
2019 m. mokymuose dalyvavo 38 teisėjai ir 66 valstybės tarnautojai pagal šias mokymo rūšis:
- įvadinis valstybės tarnautojų mokymas;
- valstybės tarnautojų specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms pareigybės
aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, tobulinimas;
- vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo gebėjimų tobulinimas,
- komunikacinių įgūdžių gilinimas.
2019 metais teisėjai mokymuose išklausė 1780
akademines valandas. Vienam teisėjui tenka 46,84
akademinės
valandos.
Teismo
darbuotojai
mokymuose išklausė 907,5 akademines valandas, iš
kurių vienam darbuotojui tenka po 13,75akademinės
valandos.
Teisėjo padėjėjas dalyvavo Nacional Institute of
Magistrature seminaro ,,Duomenų apsauga ir
privatumo teisė“ atidarymo renginyje Bukarešte
(Rumunija) ir 4 teisėjai dalyvavo Europos teisminio
mokymo tinklo (EJTN) mokymuose Barselonoje
(Ispanija), Europos teisės akademijos (Academy of European Law) mokymuose Lisabonoje
(Portugalija), Europos Tarybos programos ,,HELP in the EU“ organizuojamų mokymų
įvadiniame renginyje Liublijanoje (Slovėnija), EJTN mokymuose Salonikuose (Graikija).
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Mokymams panaudota 506 eurai valstybės biudžeto lėšų.
Teisme buvo organizuoti vidiniai mokymai, paskaitą „Apie motyvaciją ir meilę darbui kitu
kampu“ skaitė Panevėžio apygardos ir apylinkės teismų psichologai.
Sveikatingumo mokymai Panevėžio rūmų darbuotojams, kuriuos vedė Panevėžio miesto
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai.

Finansinė veikla
Panevėžio apylinkės teismas yra Valstybės biudžetinė įstaiga. 2019 m. teismas vykdė
programą „Teisingumo vykdymas” (programos kodas - 01 002). Pagal šią programą
įgyvendinamas teismo strateginis tikslas – Teisingumo vykdymas. Teismo vykdoma programa
„Teisingumo vykdymas“ finansuojama iš Valstybės biudžeto lėšų.
2019 metais teismas vykdė specialiąją paslaugų teikimo programą. Pajamų įmokų likutis metų
pradžioje sudarė 133,10 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį teismas gavo pajamų už suteiktas
paslaugas (dokumentų kopijas) 1112,85 Eur, kurios pervestos į valstybės iždo sąskaitą.
Pajamų įmokų likutis metų pabaigoje sudaro 71,44 Eur.
„Teisingumo vykdymas” programai finansuoti 2019 metų sąmatoje, įskaitant patikslinimus
numatyti 3804133,00 Eur asignavimų, iš jų 3802000,00 Eur valstybės biudžeto lėšos ir
2133,00 Eur biudžetinių įstaigų pajamų įmokos.
2019 m. programos biudžeto lėšų sąmatos struktūra (Eur) :
Darbo užmokestis;
3440000; 91%

Ilgalaikio
materiliojo turto
įsigijimas; 2000; 0%
Darbdavio socialinė
parama; 6200; 0%

Išlaidos prekėms
ir paslaugoms;
261283; 7%

Socialinio draudimo
įmokos; 92517; 2%
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Išlaidų prekėms ir paslaugoms paskirstymo tarp ekonominės klasifikacijos struktūra
(Valstybės biudžeto lėšos) (Eur) :
Ryšių paslaugos;
98740,00

Medicininių paslaugų
įsigijimo išlaidos;
101,00

Reprezent
acinės
išlaidos;
1899,00

Kvalifikacijos
kėlimo išlaidos;
506,00

Kitų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos; 33000,00
Komunalinės paslaugos;
67810,00
Transporto
išlaikymas;
6400,00

Meterialiojo turto
paprastojo remonto
prekių ir…
Ilgalaikio materialiojo
ir nemateraliojo turto
nuoma; 25914,00

Komandiruočių
išlaidos; 8010,00

Informacinių technologijų
prekių ir paslaugų įsigijmo
išlaidos; 10253,00

Per 2019 metus Valstybės biudžeto lėšų panaudota iš viso 3803174,51 Eur, iš jų
3440000,00 Eur darbo užmokesčiui. Programai įgyvendinti skirti asignavimai:
2019 M. PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ VYKDYTOS PROGRAMOS
PATVIRTINTŲ IR PANAUDOTŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ
(tūkst. Eur)

Programos
kodas

Programos
pavadinimas

Asignavimų
planas
metams,
įskaitant
patikslinimus

Asignavimų
planas
ataskaitiniam
laikotarpiui,
įskaitant
patikslinimus

Panaudoti
asignavimai

Nuokrypis

Įvykdymo

(5 - 4)

%

1

2

3

4

5

6

7

3802,0

3802,0

3802,0

0,0

100

2,1

1,2

-0,9

57,1

Valstybės biudžeto lėšos
01 002

Teisingumo
vykdymas

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos
01 002

Specialioji
paslaugų

2,1
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teikimo
programa
Iš viso:

3804,1

3804,1

3803,2

x

x

Teismo mokėtinas sumas sudaro:
(tūkst. Eur)

Išlaidų pavadinimas

Eil.
Nr

Likutis metų
pradžioje
Likutis metų
pradžioje

Likutis
2019 m.
pabaigoje

1

2

3

4

IŠLAIDOS (2+6)

1

181,4

194,8

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
(3+5}

2

152,8

177,3

Darbo užmokestis

3

115,4

134,3

iš jų: gyventojų pajamų mokestis

4

Socialinio draudimo įmokos

5

37,4

43,0

Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos
(7+8+9+10+11+12+13+14)

6

28,6

17,5

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

7

16,1

6,2

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų
įsigijimo išlaidos

8

0,1

0,1

Komandiruočių išlaidos

9

0,3

0,2

Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos
išlaidos

10

Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos

11

0,3

0,2

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

12

10,6

8,5

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų
įsigijimo išlaidos

12

0,4

0

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

13

0,8

2,2

0,5

0,1

Teismo finansavimas vienas iš tiesiogiai teismo veiklą įtakojančių ekonominių veiksnių: tik
pakankamas finansavimas leidžia sudaryti darbuotojams normalias darbo sąlygas, aprūpinti
būtinomis darbui priemonėmis, sudaryti palankias sąlygas kvalifikacijos kėlimui.
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Kokybės vadyba
Nacionalinės teismų administracijos kokybės audito grupė atliko Kokybės vadybos sistemos
vidaus auditą. Kokybės vadybos sistemos vidaus audito ataskaitoje pateiktos 5
rekomendacijos ir konstatuota, kad visos ankstesnio audito metu pateiktos rekomendacijos
įgyvendintos.
Geroji praktika: parengti teismo veiklai svarbūs vidaus teisės aktai (Valstybinių registrų
duomenų naudojimo ir apsaugos Panevėžio apylinkės teisme tvarkos aprašas, Darbuotojams
išduotų kvalifikuotų elektroninių parašų administravimo tvarkos aprašas), pagirta iniciatyva
reguliariai raštinių lygmeniu dalintis gerąja praktika, ieškoti gerinimo galimybių, aptarti
aktualijas.
2019-05-29 vykdytas išorės auditas, kurį atliko ISO sistemas sertifikuojančios akredituotos
įstaigos UAB „TUV Uolektis" (Vokietijos kompanijos TUV Thuringen e.v. padalinys Lietuvoje)
auditoriai. Audito metu įvertinta Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų kokybės
vadybos sistemos atitiktis ISO 9001:2015 standarto reikalavimams. Apibendrinus atlikto
audito rezultatus, paremtus peržiūrėtais dokumentais bei procesų auditavimu, tikrinta vadybos
sistema pagal standarto reikalavimus įvertinta kaip pilnai veiksminga. Sąlygos vadybos
sistemos palaikymui ir tobulinimui yra pilnai sudarytos. Vadybos sistema gali išpildyti
galiojančius reikalavimus bei pateikti tikėtinus rezultatus. Vidaus kokybės auditų atlikimo
procesas atitinka standartų reikalavimus. Vadybos vertinamoji analizė pilnai vykdoma pagal
standarto reikalavimus.
Pateiktos keturios rekomendacijos. Teigiami aspektai: teisme dirba kokybės vadybos sistemą
išmanantys specialistai, kurie aktyviai dalyvauja kokybės vadybos sistemos palaikyme; įvykus
pokyčiams, savalaikiai peržiūrimi ir, esant poreikiui, atnaujinami lokalūs teisės aktai; metinio
susitikimo posėdžio metu išsamiai aptarta ir dokumentuota kokybės tikslų rodiklių analizė ir
įgyvendinimas.

Asmenų aptarnavimo teismuose
standartas
Asmenų aptarnavimo teismuose standarto paskirtis – apibrėžti pagrindinius asmenų
aptarnavimo principus, teismo darbuotojams aptarnaujant asmenis atvykusius į teismą,
atsiliepiant telefonu, siunčiant elektroninius laiškus.
Siekiant efektyvaus ir kokybiško į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimo 2019 m. birželio
7 d. Panevėžio apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr.TV-151 patvirtintas Asmenų
aptarnavimo teismuose standartas. Visi Panevėžio apylinkės teisme dirbantys darbuotojai
įpareigoti vadovautis šiuo standartu bendraujant su besikreipiančiais į teismą asmenimis.
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Taip pat Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr.TV-194
sudaryta klientų aptarnavimo kokybės vertinimo darbo grupė, kuri ir 2019 metais vykdė vidinį
klientų aptarnavimo kokybės monitoringą. Teisme nustatytas 96,3 proc. bendras organizacijos
aptarnavimo kokybės lygmuo. Pastebimas aptarnavimo kokybės didėjimas lyginant su 2018
m. (96,1 proc.).

Interesantų nuomonės tyrimas
Siekiant išsiaiškinti interesantų poreikius ir pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę, 2019
metais teisme buvo vykdoma anoniminė klientų apklausa.
Teismo klientai turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę užpildydami anoniminę anketą,
Panevėžio apylinkės teismo interneto puslapyje www.panevezio.teismai.lt arba gavę nuorodą
elektroniniu paštu.
Anketoje buvo užduodami klausimai apie asmenų aptarnavimą teisme, t. y. viešųjų paslaugų
teikimą, išskyrus teisingumo vykdymo procesą.
Anketą užpildė 29 respondentai. Klientų aptarnavimo vertinimui respondentams pateikti šie
atsakymo variantai: „visiškai sutinku“, „sutinku“, „labiau sutinku, nei nesutinku“, „nesutinku“,
„visiškai nesutinku“.
Apibendrinus apklausos rezultatus paaiškėjo, kad net 79 proc. (48 proc. – visiškai sutinka ir
31 proc. sutinka) interesantų patenkinti aptarnavimo aplinka Panevėžio apylinkės teisme.
Teismo raštinės skyriaus darbuotojų aptarnavimo kultūrą teigiamai įvertino net 90 proc. (48
proc. visiškai sutinka ir 41 proc. sutinka) pildžiusių anketą. Darbuotojų (neskaitant teisėjų)
aptarnavimo kultūrą teigiamai įvertino 90 proc. (52 proc. visiškai sutinka ir 38 proc. sutinka).
Respondentai labai teigiamai įvertino darbuotojų įsigilinimą į kliento situaciją, problemą - 75
proc. pasisakė teigiamai (43 proc. visiškai sutinka ir 22 proc. sutinka). Net
41 proc. respondentų visiškai sutinka ir 41 proc. sutinka, kad teismo darbuotojų suteikta
informacija telefonu buvo išsami, suprantama ir aiški, tačiau 11 proc. pasisakė neigiamai.
Panevėžio apylinkės teisme suteiktos informacijos aiškumą, išsamumą ir suprantamumą
teigimai įvertino 90 proc. respondentų ir 3 proc. su tuo visiškai nesutiko. Kad bendras Klientų
aptarnavimo lygis Panevėžio apylinkės teisme atitiko klientų lūkesčius visiškai sutiko 52 proc.
ir sutiko 21 proc. anketas pildžiusiųjų.
Respondentai, pildydami apklausos anketas, pateikė tiek teigiamų, tiek ir neigiamų
pastebėjimų: aptarnavimas teisme atitiko jų lūkesčius, tačiau nepatiko, kad bylos
nagrinėjamos ne pagal klientų gyvenamąją vietą. Kasmet skundžiamasi teismo infrastruktūra:
akcentuojama automobilių parkavimo prie teismo pastato problema (mokama aikštelė).
Teismo vadovai atkreipia dėmesį į visas pastabas ir pagal galimybes siekia jas ištaisyti.
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Ryšiai su žiniasklaida ir visuomene
Visuomenės pasitikėjimas teismais pastaraisiais metais augo ir 2018 m. buvo pasiekęs 27,5
proc. – tai aukščiausias pasitikėjimo teismais rodiklis nuo 1996 metų sausio mėnesio, kai
rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija kas mėnesį pradėjo analizuoti pasitikėjimą
institucijomis (Elta). Tačiau 2019 metų vasarį teismų sistemą užklupo krizė, kuri sugriovė
visuomenės pasitikėjimą teismais. Tačiau sėkmingai sureagavus ir įveikus krizę, visuomenės
nuomonė po truputį vėl kyla.
Viena iš teismo strateginių krypčių – didinti Teismo atvirumą visuomenei, stiprinti veiklos
viešinimą. Kartu su nacionalinės teismų administracijos įgyvendinama Komunikacijos
strategija, teismas nuolat vykdė veiklos viešinimą, organizavo renginius visuomenei, kvietė su
teismų darbu susipažinti moksleivius, organizavo teismo savanorių veiklą.
Teismo
naujienos
visuomenei
skelbiamos Panevėžio apylinkės
teismo
interneto
puslapyje
www.panevezio.teismai.lt .
Teismo
interneto
svetainėje
publikuota 50 pranešimų apie teismo
veiklą, sprendimus, organizuojamus
renginius. Viešinama ir kita privaloma
valstybės
institucijų
interneto
svetainėms skelbti informacija apie
teismo veiklą, administracinė informacija, kontaktai, dokumentai, tvarkos, taisyklės ir pan.
Informacinės visuomenės plėtros komiteto tyrimu
Panevėžio apylinkės teismo interneto puslapis 92
proc. atitiko Vyriausybės nutarimu patvirtintiems
valstybės
institucijų
interneto
svetainių
reikalavimams.
Siekiant kuo išsamiau informuoti visuomenę apie
teismo
veiklą,
priimtus
sprendimus,
organizuojamus renginius nuolat bendraujama su
respublikinėmis,
vietinėmis
bei
regiono
žiniasklaidos priemonėmis. Parengti ir išplatinti 58
informaciniai pranešimai. Be to, kas savaitę siųsti
informaciniai pranešimai žiniasklaidai apie
būsimus posėdžius, sprendimų skelbimus, el.
paštu ir telefonu atsakyta į žurnalistų klausimus.
Suteikta informacija raštu bei žodžiu (71
nuasmenintas teismo sprendimas, atsakymai į
žurnalistų klausimus). Žiniasklaidoje aprašytos 75
visuomenę dominusios bylos.
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Organizuota 20 renginių, akcijų visuomenei bei teismo bendruomenei.
Teismo rūmuose paminėtos atmintinos dienos – Sausio 13-oji, Vasario16-oji, Kovo 11-oji ir kt.
Teismo
lankytojai
galėjo
susipažinti
su
Nepriklausomybės aktų signatarais teisėjais
ekspozicijoje teismo patalpose.
Vieną gegužės savaitę prie Panevėžio apylinkės
teismo dirbo Teisingumo kambarys - vagonėlyje ant
ratų veikęs kambarys, kuriame reikėjo išspręsti bylą.
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Visuose rūmuose spalio 25 d.
organizuotos jau tradicine diena tapusios
nemokamos teisinės konsultacijos, kur
apsilankė 52 asmenys.
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Organizuotas spaudos dienos minėjimas su žiniasklaidos atstovais, dalyvauta Lietuvos teismų
sąskrydyje.
Panevėžio rūmų teisėjas
V. Krikščiūnas dalyvavo
Baltijos
kelio
žygyje
motociklu.

Paminėta
Lietuvos
teismų diena, pasveikinti
geriausi
teismo
darbuotojai.
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Teisme surengtos 23 moksleivių ekskursijos (iš jų 3 kituose rūmuose – 2 Biržų ir 1 Rokiškio).

Ekskursijose dalyvavo 455 moksleiviai.
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Rokiškio rūmų teisėjo padėjėja
Diana Šutienė dalyvavo Juozo
Tūbelio progimnazijoje vykusiame
profesinio orientavimo renginyje,
kur pristatė teisininko specialybę.

Per
metus
pasirašytos
7
savanorystės sutartys, organizuoti
4 susitikimai su savanoriais
rezultatams aptarti.
Vykdyta
apskaita: per metus teisme savanoriai savanoriavo daugiau nei 60 valandų, 37 dienas
vidutiniškai po 1,5-2 val. Suteikta pagalba 149 asmenims.
Teismo
Panevėžio
rūmai
buvo
akredituoti dalyvauti Jaunimo reikalų
departamento prie Socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos projekte Savanoriška
jaunimo tarnyba.

Teismo
darbuotojų
vidinei
komunikacijai, motyvacijai skatinti,
vidiniam
mikroklimatui
gerinti
organizuoti
renginiai
teismo
darbuotojams.
Teismo
intraneto
puslapyje
paskelbtos 198 naujienos – spaudos
apžvalgos,
darbuotojų
kaita,
informacija apie renginius, pasitarimus, sveikinimai ir kita.
Teismo bendruomenė minėjo Velykų šventę, Boso dienas. Organizuota Sveikatos diena,
naujų teisėjų sutikimas, sveikinimai jubiliejų proga, Kalėdų renginiai teismo kolektyvui ir jų
vaikams, kitos akcijos.
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Sekretorių dieną buvo pasveikintos teismo posėdžių sekretorės ir raštinės darbuotojos.
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Darbuotojai dalyvavo projekte „Rūmai pas rūmus“, kur apsilankė teismo Biržų rūmuose,
žaidė Montebolą.
Organizuotas Vasario 16-osios boulingo turnyras.
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Kovo 11-ajai paminėti skirtoje išvykoje apsilankyta laikinojoje Prezidentūroje Kaune,
apžiūrėta nauja laisvės kario skulptūra, Pažaislio vienuolynas.
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Diena be automobilio tapo tradiciniu renginiu ne tik Panevėžio apylinkės teisme, bet ir
kituose šalies teismuose.
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Panevėžio apylinkės teismas – socialiai atsakinga institucija, kuri kasmet labdarai rengia
renginius, renka lėšas paramai. Visuose rūmuose organizuota Pyragų diena, kurios metu
surinkta beveik 600 eurų. Paaukotos lėšos perduotos gerai besimokančiam, bet vargingoje
šeimoje Rokiškyje gyvenančiam gimnazistui tolesniems mokslo pasiekimams gerinti. Kita
dalis lėšų perduota tris globojamus vaikus auginančiai šeimynai iš Kupiškio rajono.
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Teismo archyvas
Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų archyvas 2019 metais valstybiniam saugojimui
paruošė: Panevėžio rajono apylinkės teismo 1993 m., Panevėžio miesto apylinkės teismo
1993 m. civilinių bylų sprendimus, nutartis, 2007 metų civilines bylas, 2008 metų
baudžiamąsias bylas, 2013 metų administracinių teisės pažeidimų ir teikimų bylas, 2015-2017
m. Panevėžio miesto apylinkės teismo veiklos, personalo ir finansų dokumentus.
Parengti ir patvirtinti Panevėžio rajono
apylinkės teismo 1993 m. civilinių bylų,
Panevėžio miesto apylinkės teismo 1993,
2007 metų civilinių bylų, 2008 metų
baudžiamųjų
bylų,
2012
metų
administracinių teisės pažeidimų ir
teikimų bylų, kurių saugojimo terminai yra
pasibaigę, naikinimo aktai.
Iš viso teismo archyvo skyriuje Panevėžio
rūmuose 2019 metais naikinimui atrinkta
ir sunaikinta 12022 bylų apskaitos
vienetai.
Šiaulių regioninio valstybės archyvo
Panevėžio filialui perduoti Panevėžio
miesto apylinkės teismo 1990-2004 metų,
Panevėžio rajono liaudies teismo 19721989 metų ir Panevėžio rajono apylinkės
teismo 1990-1994 metų nuolat saugomi
dokumentai (bylos).
Archyvo skyrius Panevėžio rūmuose
2019 metais archyviniam saugojimui
priėmė 12344 bylų perduotų Panevėžio
apylinkės teismo
Panevėžio rūmų
raštinės biuro.

Panevėžio apylinkės teismo archyvo skyrius Rokiškio rūmuose 2019 metais nuolatiniam
saugojimui paruošė:
Rokiškio rajono apylinkės teismo, Kupiškio rajono apylinkės teismo 2015-2017 metų vidaus
administravimo ir specialiosios veiklos, Pasvalio rajono apylinkės teismo 2015-2017 metų
veiklos organizavimo bylas.
Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006-2008 metų civilines bylas, 2006-2008 metų
baudžiamąsias bylas, 2006-2011 metų administracinių teisės pažeidimų bylas.
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Parengti ir patvirtinti Rokiškio rajono apylinkės teismo 2006-2008 metų civilinių bylų, Rokiškio
rajono apylinkės teismo, Kupiškio rajono apylinkės teismo 2015-2017 metų, Pasvalio rajono
apylinkės teismo 2017 metų personalo valdymo ilgai saugomų bylų (50 metų) apyrašų tęsiniai.
Parengti ir patvirtinti 2006-2008 metų baudžiamųjų, civilinių bylų, 2006-2011 metų
administracinių teisės pažeidimų, teikimų, antstolio pareiškimų ir jų nagrinėjimo dokumentų
bylų, kurių saugojimo terminai yra pasibaigę, naikinimo aktai.
Iš viso 2019 metais archyvo skyriuje Rokiškio rūmuose naikinimui atrinkta 16378 bylų
apskaitos vienetai.
Archyvo skyrius Rokiškio rūmuose 2019 metais Šiaulių regioninio archyvo Panevėžio filialui
perdavė: Rokiškio rajono apylinkės teismo 1991-2017 metų veiklos ir procesinius nuolat
saugomus dokumentus; Kupiškio rajono liaudies teismo 1978, 1982, 1983, 1986 metų veiklos
nuolat saugomus dokumentus; Kupiškio rajono apylinkės teismo 1990-1992, 2003-2017 metų
veiklos ir procesinius nuolat saugomus dokumentus; Pasvalio rajono apylinkės teismo 20062017 metų veiklos ir procesinius nuolat saugomus dokumentus.
Archyvo skyrius Rokiškio rūmuose 2019 metais archyviniam saugojimui priėmė Panevėžio
apylinkės teismo Rokiškio rūmų raštinės biuro perduotas 2017 metų procesines, veiklos
organizavimo bylas, iš viso 3530 apskaitos vienetų, Panevėžio apylinkės teismo Kupiškio
rūmų raštinės biuro perduotas 2017 metų procesines bylas, veiklos organizavimo bylas, iš
viso 1077 apskaitos vienetus, Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų raštinės biuro 2017
metų procesines bylas, veiklos organizavimo bylas, iš viso 1351 apskaitos vienetą.
Viso Archyvo skyrius Rokiškio rūmuose 2019 metais archyviniam saugojimui priėmė 5958
bylų.
Panevėžio apylinkės teismo archyvo skyrius Biržų rūmuose 2019 metais nuolatiniam
saugojimui paruošė:
Biržų rajono apylinkės teismo 2007 metų baudžiamąsias bylas, 2007 metų civilines bylas,
2013 m. administracinių teisės pažeidimų bylas, 2015, 2016 ir 2017 metų vidaus
administravimo ir specialiosios veiklos dokumentų bylas.
Parengti ir patvirtinti 2015, 2016 ir 2017 metų personalo valdymo, 2007 metų civilinių bylų ilgo
saugojimo (50 metų) bylų apyrašai.
Parengti ir patvirtinti 2013 metų administracinių teisės pažeidimų bylų, 2007 metų
baudžiamųjų, civilinių, teikimų bylų, 1996-2003 m. alimentų bylų, kurių saugojimo terminai yra
pasibaigę, naikinimo aktai.
Iš viso 2019 metais archyvo skyriuje Biržų rūmuose naikinimui atrinkta 2428 bylų apskaitos
vienetai.
Archyvo skyrius Biržų rūmuose 2019 metais Šiaulių regioninio archyvo Panevėžio filialui
perdavė: Biržų rajono apylinkės teismo 1991-2017 metų veiklos ir procesinius nuolat
saugomus dokumentus.
Archyvo skyrius Biržų rūmuose 2019 metais archyviniam saugojimui priėmė 1257 bylas
perduotas Panevėžio apylinkės teismo Biržų rūmų raštinės biuro.
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***
Šioje Panevėžio apylinkės teismo 2019 metų veiklos apžvalgoje pateikti svarbiausi metų
teismo darbai, statistiniai duomenys, rezultatai, apžvelgti organizuoti renginiai ir akcijos. Geri
teismo pasiekimai ir rezultatai – bendras viso teismo kolektyvo darbo įvertinimas. Ir kitais
metais bus daug dėmesio skiriama bylų nagrinėjimo kokybei ir proceso operatyvumo
užtikrinimui. Organizuojant renginius ir įvairias akcijas bus siekiama teismo veiklos skaidrumo
ir atvirumo visuomenei. Bus gerinamas teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos
efektyvumas, teisėjų etikos kodekso laikymasis, laikomasi aukštos teismo personalo
profesinės kultūros. Sėkmingiems rezultatams pasiekti planuojamas nuolatinis teisėjų ir
teismo personalo kvalifikacijos kėlimas. Siekiant užtikrinti darbuotojams geras darbo sąlygas
bus vykdomas teismo materialinis ir techninis aprūpinimas.
Tikimės sėkmingų rezultatų ir 2020 metais.
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