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         Apylinkių teismų teisėjų sąjunga  jau kreipėsi  į Jus bei į kitų valstybės institucijų vadovus, atkreipiant dėmesį tiek 
į Lietuvos apylinkių teismų, tiek ir į visos šalies teismų sistemos problemas. Deja, tiek Lietuvos Respublikos Seimo 
priimami įstatymai, jų keitimai, tiek su teismų darbu susijusių institucijų darbas, kuriamos teismų ateities vizijos  
apylinkių teismų teisėjams nekelia optimizmo. 
     Vis dar nėra sureguliuotas teisėjų viršvalandinio darbo apmokėjimas, kasmet pratęsiama dėl buvusios krizės 
sumažintų teisėjų atlyginimo atstatymo klausimas. Kelia nuostabą, kai Seime svarstoma galimybė kelti algas 
prokurorams, nors teisėjų sumažinti atlyginimai lieka „įšaldyti“. Nuoširdžiai palaikome ketinimus kelti atlyginimus 
prokurorams . Tai – mūsų kolegos, dirbantys sunkų ir reikšmingą darbą, tačiau nesuprantame, kodėl net nesvarstoma 
galimybė ne pakelti, bet atstatyti teisėjų atlyginimus, nustatytus 2008 m. lapkričio mėn. 6 d. priimtame Teisėjų atlyginimų 
įstatyme. 
     Šiuo metu numatoma, kad teisėjams dar metams (iki 2013 m.) būtų  paliktas (ar planuojamas palikti) pareiginis algos 
bazinis dydis  - 450 litų, jau nekalbant apie atlyginimo atstatymą pilna apimtimi. Atsižvelgiant į mūsų išdėstytus 
argumentus, manome, jog tai yra neteisinga ir net akivaizdžiai prieštarauja valstybės konstitucinėms nuostatoms. 

Dar kartą atkreipiame dėmesį į tai, kad apylinkės teismų teisėjams net keturis kartus buvo mažinamas 
atlyginimas: 

1) 2009 05 01  atlyginimo koeficientas sumažintas nuo 14,2 iki 12,5; 
2) 2009 08 01 atlyginimo koeficientas sumažintas nuo 12,5 iki 11,56; 
3) nuo 2009 01 01 atlyginimo bazinis dydis sumažintas nuo 490 Lt iki 475 Lt; 
4) nuo 2009 08 01 atlyginimo bazinis dydis sumažintas nuo 475 Lt iki 450 Lt. 

     Šios aplinkybės kelia pagrįstą teisėjų nepasitenkinimą, juolab, kad apylinkių teismų teisėjų darbo krūvis yra nuolat 
didinamas, priskiriant apylinkių teismų kompetencijai vis naujas bylų kategorijas. Pagal esamą statistiką, 2010 metais ir 
2011 metų pirmame pusmetyje apylinkių teismų teisėjų darbo krūvis, lyginant vien su apygardų teismų darbo krūviais, 
buvo didesnis beveik 7-is kartus. 
     Atkreipiame dėmesį, kad ir Lietuvos teisėjų asociacija teisėjų atlyginimo klausimu analogiškais argumentais kreipėsi į 
kompetentingas institucijas. 
     Nėra tinkamai išspręstas ir apylinkių teismų teisėjų atstovavimo  Teisėjų taryboje klausimas, kurioje šiai dienai 
apylinkių teismų teisėjai, sudarantys didžiausią Lietuvos teismų teisėjų skaičių, iš 21-o Tarybos nario atstovaujami tik 3 
teisėjų. 
      Prie šio rašto pridedame Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjų pasirašytą pareiškimą bei 2011-10-21 Apylinkių 
teismų teisėjų sąjungos konferencijos memorandumą, kuriame nurodomos esamos aktualijos. 
     Prašome, kad Jūs asmeniškai atkreiptumėte dėmesį į esamas apylinkių teismų problemas ir, savo kompetencijos ribose, 
padėtumete jas išspręsti. 
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