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ĮŽANGA 
 

Mieli kolegos, teisėjai, teismų darbuotojai, teismų 

interesantai, jaunime ir senjorai, mieli Šiaulių apskrities, šiaurės 

Lietuvos gyventojai, mieli kolegos, gerbiamieji,  

Štai baigėsi 2016-ieji. Teismų sistema, valstybė, Lietuvos 

žmonės su praeities istoriniu prisiminimu ir vertinimu, bei 

ateities gairėmis džiaugsmingai įžengė į paskutiniuosius prieš 

Valstybės šimtmetį – 2017-uosius metus. Grįžkime mintimis į 

praėjusiuosius. Tai metai, kurie, kaip ir ankstesnieji, iš pirmo 

žvilgsnio tarsi ir neišsiskyrė iš kitų, jie buvo ne mažiau turtingi 

įvykiais, novacijomis ir iniciatyvomis. Teismų veikla iš esmės per 

praėjusius metus nei savo turiniu, nei forma nesikeitė, akivaizdu, 

ji ir negalėjo esmingai keistis, nes griežtai reglamentuota teisės 

aktais, pagrindiniais teisės principais ir Konstitucija. Štai jos 

(Konstitucijos) IX skirsnyje sakoma, jog teismai, teisminė 

valdžia – tai valstybės teisminės valdžios institucija, kurios 

pagrindinė veiklos kryptis ir funkcija – vykdyti teisingumą. 

Tačiau tai būtų tik postulatas, tam tikra deklaracija, šauksmas 

tyruose be realaus gyvenimo, jeigu terminas „vykdyti teisingumą“ neturėtų dvasios ir turinio, 

elgesio kultūros aptarnavimo kokybės ir dar daugelio kitų svarbių aspektų, kurie smelkiasi į šią 

sąvoką iš mūsų kasdienybės, viso mūsų gyvenimo, iš viso Konstitucijos teksto, visų jos kūrėjų minčių 

ir diskusijų, kurios tarsi slepiasi po kiekvienu žodžiu, kiekviena eilute, straipsniu, pastraipa ar 

skirsniu.  

 
Pirmą kartą Lietuvos teismų istorijoje: septintajai posėdžių salei  

suteiktas Pelikso Bugališkio vardas. 

Iš kairės į dešinę: Latvijos Respublikos Konstitucinio  

Teismo pirmininkas Aldis Lavinsas, Šiaulių apygardos teismo 

 pirmininkas Vytautas Kursevičius, Šiaulių „Aušros“ muziejaus 

 direktorius Raimundas Balza.  

  

Šiame kontekste kalbėdami apie Šiaulių apygardos teismo jurisdikcinės ir nejurisdikcinės 

veiklos kryptis, užduotis jai ir nuveiktus darbus, girdime, matome ir jaučiame Lietuvių Tautos ir 

Valstybės gimimą, artėjantį jos šimtmetį, jos dvasią, siekius ir troškimus,  todėl tiesiog privalome 
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dar kartą prisiminti  Lietuvių Tautos valią priimant ir skelbiant šiuo metu galiojančią Konstituciją, 

į kurią, kaip jau buvo minėta, sudėta ir surašyta viskas, ką istoriškai per ilgus šimtmečius sukūrė 

tauta. Konstitucijoje ir ypatingai jos preambulėje (prie jos kūrimo prisidėjo ir J. Marcinkevičius, 

kuris tarsi įkūnijo visa tai, ką gražiausio savo dvasioje ir valstybės istorijoje turi Tauta), visa tai 

labai ryšku, matoma ir prasminga. Prisiminti ir įprasminti tai, kartoti ir mokytis iš istorijos labai 

svarbu ir šiandien, šiais metais, kai artėjame prie Lietuvos Valstybės gimimo ypatingos datos – 

nepriklausomybės 100 metų jubiliejaus, kai artėjame prie nepriklausomos Lietuvos Teismų sistemos 

įkūrimo garbingo šimtmečio jubiliejaus.  

Štai Konstitucijos preambulėje, įprasminančioje  visą Lietuvių tautos nueitą kelią: jos sąlytį 

su gamta, nenumaldomu laisvės siekiu, kalba, kultūra, raštija ir papročiais, kiekvieno žmogaus teisę 

būti ir kurti, tautos santarvę, vidinę dvasinę ramybę ir toleranciją kitoms tautoms, siekį atviros, 

teisingos teisinės visuomenės kūrimo, sakoma:  

- prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę, 

- jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos 

Konstitucijomis, 

- šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę, 

- išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, 

- įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir 

protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje, 

- puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę, 

-                    siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės...  

Lietuvių Tauta skelbia šią Konstituciją... 

 Ar girdite, ar jaučiate, šio dokumento sąlytį su Tautos dvasia, Lietuvos istorija ir 

Valstybės gimimu? Teisinės valstybės gimimu ir pakilimu?  

 Aš jaučiu... 

Niekam nėra paslaptis, kad Teisminė valdžia išsiskiria iš kitų valstybės valdžių (įstatymų 

leidžiamosios, vykdomosios) pirmiausia tuo, jog ji formuojama profesiniu pagrindu, yra stabili, 

teisėjai skiriami iki 65 metų amžiaus, turi turėti puikų teisinį universitetinį pasirengimą pakankamą 

darbo patirtį, amžių ir nėra politinės valdžios dalis. Minėta, jog teisminė valdžia savo veikloje 

pirmiausiai vadovaujasi Konstitucija, taip pat pagrindiniais teisės principais – teisingumo, 

teisėtumo, humanizmo, teisės viršenybės ir kitais. Teisminei valdžiai niekas, jokia institucija, 

Seimas ar Vyriausybė, joks asmuo negali nurodyti, kaip turi būti išspręstas ginčas, koks turi būti 

priimtas sprendimas. Teismai, vykdydami teisingumą, klauso tik įstatymo, kuris negali prieštarauti 

pagrindiniam ir svarbiausiam valstybės teisės aktui – Konstitucijai. 

 

Konstitucijos viršenybės principas 

 

Tai vienas svarbiausiųjų Konstitucijos principų, kurio, deja, kartais nepaisoma siekiant 

kitokių nebūdingų demokratinei - teisinei valstybei tikslų. Tokių pavyzdžių čia neminėsiu, tačiau jau 

vien Konstitucinio teismo priimtų per šio teismo veiklos laiką nutarimų gausa, kuriais vieni ar kiti 

teisės aktai buvo pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai, iliustruoja šį teiginį.  

 

Minėta, kad šiuo metu galiojančioje Lietuvos Konstitucijoje įtvirtinti konstituciniai Lietuvos 

valstybės santvarkos pagrindai: tai – nepriklausoma demokratinė Respublika (1 str.), kurioje 

aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus (4 

str.), kartu ribojant šias galias per valdžios padalijimo ir atribojimo principo realų įgyvendinimą (5 

str.), laikantis konstitucijos viršenybės principo (7 str.). Nors Konstitucijoje nėra tiesiogiai 

pasakoma, kad Lietuva yra teisinė valstybė, bet būtent šie paminėti konstituciniai principai bei 

nuostata, draudžianti varžyti ar riboti Tautos suverenitetą, savintis visai Tautai priklausančias 

suverenias galias (3 str. 1 d.), leidžia pagrįstai teigti, kad Tautos siekis kuriant Lietuvos valstybę 
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yra kartu ir siekis sukurti nepriklausomą, demokratinę ir teisinę valstybę, kur pirmenybė yra 

teikiama ne kokio nors įstatymo raidei, kuris gali būti sukurtas ir priimtas vienos partijos ar tam 

tikros politinės grupuotės ir jos interesais, bet Konstitucijoje įtvirtintai šio pagrindinio ir 

svarbiausio teisės akto dvasiai, kuri neatskiriama nuo Tautos dvasinių vertybių, nuo meilės Lietuvai 

ir jos Žmonėms, kuri neatskiriama nuo LIETUVOS.  

Štai paklausykit, kaip konstituciškai didingai ir dvasingai skamba LIETUVA  Justino 

Marcinkevičiaus žodžiais, kuriuos taria Mažvydas poeto kūryboje - jo trilogijos Mindaugas, 

Mažvydas, Katedra, - Daukantas Mažvyde. Šių žodžių turinys  ir dvasia, kurie po kruopelę buvo 

rinkti iš Tautos išminties ir Lietuvos grožio randami ir Konstitucijoje. Štai jie, klausykite ir 

išgirskite:  

 

... Mėginkime sudėti pirmą žodį. 

Klausykitės gerai... Širdim klausykit ! 

Kai tarsit šitą žodį, tai ant lūpų 

Pajusite medaus ir kraujo skonį, 

Išgirsit volungę prieš lietų šaukiant 

Užuosit šieno ir liepynų kvapą 

Regėsit baugų debesio šešėlį 

Per lauką bėgant...  Taigi pamėginkime... 

„el –ie“ – bus Lie – „tė-u“ - bus - tu – „vė-a“ – bus - va... 

Kartokite !       Kartokit ir klausykit... 

Ar girdit jau ? 

Ar girdit? 

LIE-TU-VA... 

  (J. Marcinkevičius) 

 

Paklauskime savęs, kiek Lietuva istoriškai yra prisidėjusi prie pažangos, teisinės kultūros 

kūrimo apskritai, o ypatingai Europoje. Šis diskursas yra svarbus pažinti mūsų kasdienybę, 

nuveiktus darbus teisingumo labui ir dar tai, ką nuveiksime ateityje. 

 

Šiandienos teismams keliami nepaprastai dideli uždaviniai, bylos tampa vis sudėtingesnės, o 

asmenys, vienaip ar kitaip pažeidę įstatymus, – apsukresni ir labiau išsilavinę, teisiškai išprusę, 

gebantys pasinaudoti teisės spragomis. Teisingumo siekis dėl to nėra mažesnis, tik jį pasiekti, 

įtikinti visuomenę, kad teismai deda visas pastangas, kad teismai yra sąžiningi ir teisingi, darosi vis 

sudėtingiau. 

 

Taigi, apžvelgdami Šiaulių apygardos teismo veiklos esminius aspektus per praėjusiuosius 

metus, šioje apžvalgoje pristatome reikšmingiausius ir svarbiausius įvykius, Teismo veiklos sritis, 

kurie reikšmingai palietė ne tik visuomenę, bet ir pačią teismų bendruomenę, taip pat teismo 

nagrinėtų bylų per praėjusius metus įvairovę ir priimtus sprendimus. 

 

Praėjusiųjų metų rudenį visuotiniame teisėjų suvažiavime buvo suformuota nauja Teisėjų 

Taryba, kuri išsikėlė sau itin reikšmingus ir ambicingus planus visų ketverių ateinančių metų 

kadencijai. Palinkėsime jai ištvermės, teisingumo ir sėkmės. 

   

Grįžtant prie mūsų realijų turime pabrėžti, jog  Šiaulių apygardos teisme 2016 metais dirbo 

(didžiąją metų dalį) 19 teisėjų, t. y. teismas buvo suformuotas pilnai. Tik metų pabaigoje pasibaigus 

įgaliojimams amžiaus, t. y. suėjus 65 metams su pagarba į užtarnautą poilsį buvo išlydėtas 

ilgametis teisėjas Bronius Zalaga. Nors teisėjų korpusas buvo suformuotas visiškai, dėl įvairių 

objektyvių ir subjektyvių priežasčių teisėjų padėjėjų korpusas per metus gerokai susilpnėjo, jautėme 
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padėjėjų trūkumą. Teismo posėdžių sekretorių etatai sudaro tik 75 procentus visų teisėjų etatų. 

Taigi akivaizdu, jog darbo organizavimas ir skirstant bylas, ir organizuojant teismo posėdžius buvo 

gana sudėtingas. Reikia pažymėti, kad darbo sąlygos visiems teismo darbuotojams pasikeitė iš 

nepavydėtinai blogų į beveik idealias, lyginant jas su kitų teismų. Kartu pakito ir teismo darbuotojų 

požiūris į interesantus, pagerėjo jų aptarnavimas, pasikeitė visa teismo darbo kokybė. Tikime, keisis 

ir interesantų požiūris į teismo darbą. Šiuo aspektu sulaukiame didelės paramos iš visų, taip pat ir 

iš teismo savanorių, kurie šiandien jau atrado save teismo kasdieniame gyvenime.  

 

Nežiūrint visų pokyčių ir novacijų, Visuomenei vienu svarbiausių aktualijų teismo darbe 

lieka teisingumo vykdymas, jo paieškos kasdienėje teismo veikloje, bausmių politika. Reikia 

pažymėti, jog bausmių politikoje negali būti nei emocijų, nei visuomenę įaudrinusių įvykių įtakos. 

Bausmės dėl to esmingai negali kisti. Teisėjas visada privalo vadovautis įstatymu konkrečiomis 

bylos aplinkybėmis ir kitais griežtai reglamentuotais dalykais. Taigi, vertinant lyginamuoju aspektu, 

laisvės atėmimo bausmė teismų praktikoje vis dar lieka pagrindine bausmės rūšimi. Todėl nuolat ir 

pagrįstai keliamas klausimas dėl bausmių politikos keitimo, siekiant, kad už ekonominius, 

finansinius, turtinio pobūdžio nusikaltimus dažniau galėtų būti skiriamos baudos, kai padaryta 

turtinė žala atlyginama dar iki nuosprendžio priėmimo, arba lygtinės laisvės atėmimo bausmės, 

taikant lygtinumo sąlygą – turtinės žalos per teismo nustatytą terminą atlyginimą. 

  

Kalbant apie nagrinėjamų bylų kategorijas teisme, pažymėtina, kad per apžvalgos metus 

civilinių bylų bendras skaičius turėjo tendenciją didėti, o baudžiamųjų bylų skaičius bendrai mažėjo 

apie penkis procentinius punktus. tačiau kartu didėjo bylų, nagrinėjamų apeliacine tvarka, skaičius. 

  

Vertinant bylų nagrinėjimo Šiaulių apygardos teisme trukmę, turime pripažinti, jog ji dar 

ilga. Bylos nagrinėjimas užtrunka vidutiniškai nuo 6 iki 10 mėnesių, atskirais atvejais gerokai 

ilgiau. Didžiausia problema išlieka ekspertizių trukmė, susijusių bylų nagrinėjimas, paieška ir t.t.  

Didėjant teismų darbo krūviui siekiame, kad kuo griečiau būtų užpildyti visi laisvi teisėjų padėjėjų 

etatai, tačiau problema dėl jaunimo tinkamo pasirengimo ir gebėjimų išlieka, ypatingai, kai 

reikalinga užpildyti pakaitinio darbuotojo darbo vietą. Minėta, jog šiuo metu užpildyti visi teisėjų 

etatai, todėl ateityje turėtų mažėti nagrinėjamų bylų trukmė ir teisingumas bus pasiektas greičiau. 

Kartu pažymėtina, jog Teisingumas negali būti skubotas, tačiau bylų nagrinėjimo terminai yra ir 

bus nuolatinio mūsų dėmesio centre. Tai svarbu keletu aspektų – pats teisingumas tampa abejotinu, 

kai jis pasiekiamas pernelyg užvilkintai, visuomenės požiūris į teismus prastėja, tai menkina teismų 

autoritetą ir kt. Todėl bendravimas su visuomene, savęs pristatymas kaip atviros, atsakingos, 

etiškos ir objektyvaus teisingumo siekiančios institucijos yra vienas mūsų prioritetų. To siekiame ir 

sieksime. Visuomenės narių atskirų grupių: vyresnės kartos ir jaunimo savanorystė teismuose 

teikiant pagalbą liudytojams, nukentėjusiesiems, bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis mokymo 

įstaigomis, moksleiviais ir studentais, bendri renginiai susitikimai su žinomais ir mažiau žinomais 

menininkais, rašytojais, leidėjais ir kitais svarbiais visuomenei žmonėmis, pagaliau teismo (teismų) 

muziejaus įsteigimas ir jo kuratoriaus, teisėjo Alfredo Vilbiko nenuilstamas darbas šioje srityje – 

štai tie darbai, kurie be konstitucinės teisingumo vykdymo funkcijos teismams yra svarbūs ir 

reikšmingi ir bus vykdomi. Nauji teisės institutai (tarėjų), nuolat besikeičianti teismų praktika, 

ypatingai didelį rezonansą turinčiuose procesuose, pvz., taikant ir naudojant kriminalinės 

žvalgybos įstatymo nuostatas renkant ir panaudojant įrodymus, arba Kelių eismo taisyklių 

pažeidimo bylose, sukėlusiose mirtinas pasekmes, kur veikos atskirais atvejais gali būti 

kvalifikuojamos kaip tyčinis nužudymas, finansinės bylos ir pagaliau bausmių politika, tai teismų 

konstitucinės pareigos vykdyti teisingumą esminiai aspektai ir kryptys ateinantiems metams.    

 

Pagarba įstatymui, teisei – bendras visų tikslas ir siekiamybė.  Teisingumo vykdymas – 

išskirtinė teismų funkcija, kuriai atlikti reikalingas ypatingas pasišventimas ir atsidavimas, o kartu 
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ir nepamatuojamas altruizmas, bei didelis žmogiškumas. Ši „privilegija“ teismams suteikta 

Konstitucijos. Todėl akivaizdu, kad teisėjas, atlikdamas savo pareigas privalo būti ir 

nepriklausomas ir teisingas, ir humaniškas, ir sąžiningas, ir atidus ir profesionalus, o tai reiškia 

vienodai teisingas visiems. To linkiu mums visiems. Mūsų darbas patirtis – tai indėlis, nors ir 

nedidelis į Lietuvos Valstybingumo šimtmečio aruodą. Neturime teisės būti tik stebėtojais, todėl 

mūsų tikslas ir toliau įgyvendinti savo misiją ir kryptingai eiti kuo efektyvesniu žmogaus teisių 

gynimo ir jų teisinės apsaugos keliu. Tam tikslui pasiekti tikimės visos visuomenės palaikymo ir 

objektyvios argumentuotos bei konstruktyvios kritikos.  

 

Ir dar, kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas žodis, kiekvienas darbas skiriami Tau Lietuva. 

Todėl užbaigai keletas posmų lyrikos. 

 

Lietuva 

 

  Sakei man,–- 

Štai,–  

Jau gimė Lietuva.., – 

 

  Ne žodyje – bet nesibaigiančiuos  

Darbuos, 

  Šilų tankmėj ir ąžuolų tvirtybėj..,  

Ir sužydėjusiam pavasariais lauke. 

 

Sakei, – 

Štai – gimė Lietuva. 

 

Tenai, kur vieversys sparnais parėmęs 

Debesiu apklotą dangų suokia, 

Kur šnekas pievų viržiai. 

Kur laukuose linai melsvai linguoja. 

Kur volungė prieš lietų kažką galiai 

Ilgesingai šaukia... 

 

Sakei, –  

Jau gimė Lietuva..,- 

 

Su dainomis ir raudomis, ir žygiais, ir vargais, 

Su nuoširdžiu vaišingumu, ir pagarba valdovams. 

Kur žalios kalvos, upės ir kur lygumos, 

Su svyrančiais į vandenis šventus beržais. 

Kur Nemunas vingiuoja į Marias per klonius... 

 

Sakei, –  

Tai tavo Lietuva, – tokia graži, tokia turtinga.., 

 

Su giriomis, jų dainiais, padavimais ir šventu Perkūnu, 

Su Mažvydo giesmynais, Katedra, Mickevičium, Krėve.., 

Maironio Lietuva ir Donelaičio „prastais būrais“, 

Ir nesibaigiančia Justino Marcinkevičiaus 

„Kelione į tave“. 
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Didžiuojuos, kad esu čia, kur ir Tu –  

Tokia laisva, tokia sava. 

Kad mano gyslomis iš protėvių paveldėta ugnis 

Tyrais jausmai lyg upėmis srovena. 

Ir kad esi,  

Ir kad Tu – Lietuva, 

Ir kad Šventa mums,  

Ir kad mano...  

 

   
 

Pagarbiai 

 

Šiaulių apygardos teismo  

pirmininkas                                                                             Vytautas Kursevičius  

 

 

 
Rekonstruotus Šiaulių apygardos teismo rūmus pašventino vyskupas  

Eugenijus Bartulis. 
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Šiaulių apygardos teismas – pirmas Lietuvoje, kuriame savo misiją pradėjo 

 Lietuvos teismų savanoriai.  

 

 
Tarptautinė konferencija „Konstitucinių nacionalinių teismų, taip pat Europos  

žmogaus teisių teismo jurisprudencija ir jų tarpusavio sąveika“. 

 

1. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA 
Apie Šiaulių apygardos teismo veiklą 2016 metais rašoma ir pagrindiniuose, ir regioniniuose 

leidiniuose, elektroninėje erdvėje, taip pat kitų institucijų, įstaigų interneto svetainėse.  Apie teismo 

priimtus procesinius sprendimus, kolektyvo darbuotojų gyvenimą, teismo kultūrinę, teismo 

savanorių misiją, ūkinę veiklą: įvairiomis temomis pateiktų įvairaus žanro pranešimų žiniasklaidoje 

per savaitę priskaičiuojama nuo 6 iki 11. Labai svarbu, kad pranešimuose apie priimtus procesinius 

sprendimus yra pateiktas ir oficialus teismo komentaras.  

 



9 

 

  

  

 

 
Gruzijos teisėjų vizitas Šiaulių apygardos teisme. 

 

2016 metais šalies žiniasklaidoje daug dėmesio buvo skiriama ne tik smurtiniams, bet ir 

finansiniams nusikaltimams. Palyginti su praėjusiu laikotarpiu, ypatingai regioninėje spaudoje 

nemažėjo pranešimų ir apie nusikaltimus buityje.  Tokių pranešimų formato tendencija išliko tokia 

pati – glaustas, informatyvus  su teisėtvarkos ir teisėsaugos atstovų trumpais komentarais 

pranešimas, televizijos žinių tarnybų reportažas. Publikacijų, televizijos kanalų reportažų, taip pat ir 

analitinių laidų apie smurtą artimoje aplinkoje buvo panašiai kaip ir 2014–2015  metais.  Tačiau 

pernai užfiksuotas pastebimai mažesnis susidomėjimas vadinamosiomis buitinėmis 

žmogžudystėmis. Televizijos žinių tarnybos pastarąsias iš viso ignoravo. 

Kaip ir 2015 metais didelio spaudos dėmesio sulaukė bylos, susijusios su nusikaltimais prieš 

nepilnamečius, seksualinio apsisprendimo laisvei. Didelio rezonanso sulaukė seksualiniai 

nusikaltimai, kuriuos asmenys padarė prieš savo šeimos narius, arba globos įstaigų auklėtinius. 

Dauguma nusikaltėlių aukų – nepilnamečiai ar mažamečiai vaikai.                                        

  2016 metais Šiaulių apygardos ar jo veiklos teritorijoje esantys teismai nagrinėjo 

baudžiamąsias bylas, kuriuose kaltinamųjų suole atsidūrė ne tik valstybės tarnautojai, pareigūnai, 

bet ir politikai, žinomi verslininkai.  Kai kuriuos bylos jau išnagrinėtos ir juose priimti sprendimai. 

Žiniasklaidos atstovų dėmesio centre taip pat atsidūrė ir visuomenės veikėjai, pažeidę kelių eismo 

taisykles.      
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Šiaulių apygardos teismo teisėjas Bronius Zalaga iškilmingai išlydėtas į užtarnautą pensiją. 

Teismo civilinių bylų skyriaus pirmininkės Danutės Burbulienės padėkos žodis. 

 

Neatslūgsta spaudos dėmesys ir Šiaulių apygardos teisme nagrinėjamai baudžiamajai bylai,  

kurioje teisiamųjų suole kartu su kitais kaltinamaisiais yra ir dabartinis Radviliškio rajono 

savivaldybės meras. Šiaulių apygardos teismas žiniasklaidai reguliariai pateikia informaciją apie 

bylos eigą, priimamus procesinius sprendimus. Visuomenės atstovams teisme yra sudarytos sąlygos 

stebėti bylos nagrinėjimą ir per teismo posėdžius.                             

  Ir pernai neslūgo visuomenės, žiniasklaidos susidomėjimas turtiniais ginčais tarp stambių 

įmonių, kur ginčijamos sumos siekė ne vieną milijoną litų. Tokios  temos labiausiai nagrinėjamos 

internetinėje spaudoje. Spaudos susidomėjimas turtiniais ginčais apskritai padidėjo. Didėja 

visuomenės atstovų, spaudos dėmesys ir fizinių asmenų bankrotas.      

2015 metais respublikinė, regioninė spauda nemažai dėmesio skyrė vadinamosioms viešųjų 

pirkimų, bankroto byloms. Tokiose bylose, kur tarp proceso dalyvių yra dideli ūkio subjektai, 

žiniasklaidos susidomėjimas buvo ypač pastebimas. Tokių bylų eigą nuosekliai sekė ir respublikinė 

spauda. Šiaulių apygardos teismas žiniasklaidos atstovams įstatymų nustatyta tvarka, operatyviai, 

laiku pateikinėjo informaciją apie teismo procesą minėtose bylose, teismo pozicija matyti, 

televizijos publicistinėse laiduose, leidinių publikacijose.  

Didelio visuomenės, žiniasklaidos susidomėjimo sulaukė keturių moterų Kelmės rajone 

nužudymo byla, pavadinta Kražių skerdiko byla. Visada visuomenės,  žiniasklaidos dėmesio centre 

ir praminta Kauno pedofilijos byla. O baudžiamoji byla, kurioje trys vyrai, tarp jų ir Rusijos pilietis, 

yra kaltinami šnipinėjimu svetimai šaliai, sulaukė ir Rusijos Federacijos diplomatų dėmesio. 

Teismo posėdžiai nevieši.       

Kitų regionų leidinių, kuriems Šiaulių apygardos teismas teikia informaciją apie 

nagrinėjamų civilinių, baudžiamųjų, administracinių bylų eigą, ratas išliko toks pats, kaip ir 

ankstesnių metų.       
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Šiaulių apygardos teismų kolektyvų sąskrydyje Naisiuose. 

 

Reikalingą informaciją apie bylų, kurios buvo nagrinėjamos neviešuose posėdžiuose, eigą 

žurnalistai, visuomeninių organizacijų atstovai nuolat gaudavo per teismo atstovą spaudai. Tarp 

tokių bylų – vadinamosios išžaginimo, seksualinio prievartavimo bylos, taip pat tos bylos, kuriose 

proceso dalyviai yra nepilnamečiai. Duomenys apie tokias bylas pateikti įstatymų numatyta tvarka.   

Nemaža dalis visuomenės informavimo priemonių Šiaulių apygardos teismo parengtus operatyvius 

pranešimus apie nagrinėjamas bylas, priimtus juose sprendimus, kitą teismo veiklos informaciją vis 

dažniau atkartoja iš esmės be pakeitimų, nurodant ir informacijos šaltinį. Ir tai tapo jau natūraliu 

reiškiniu.  Ši maloni tendencija užfiksuota 2014 metais ir sėkmingai tęsiama iki šiol. Tai didėjančio 

pasitikėjimo teismais ženklas. 

Profesionali, nepriekaištinga darbo kokybė, aukšti klientų aptarnavimo teisme standartai – 

yra vienas iš Šiaulių apygardos teismo veiklos prioritetų. Ne tik nacionalinė, bet ir regioninė spauda 

visuomenei ne tik pristatė Šiaulių apygardos teismo įgyvendinama savanorystės teismuose projektą, 

bet ir domėjosi tolimesne jo eiga.  

Savo patirtimi apie savanorystę teismuose, Lietuvos teismų komunikaciją su visuomene ir 

žiniasklaida, asmenų aptarnavimo teismuose standartą Šiaulių apygardos teismo atstovai dalijosi su 

kolegomis iš Liepojos Kuržemės apygardos teismo, kur buvo surengta jau jubiliejinė dviejų teismų 

konferencija.   

 
     Liepoja (Latvijos Respublika), Kuržemės ir Šiaulių apygardos teismų konferencija.  
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Pelikso Bugailiškio vardo posėdžių salei  suteikimo iškilmėse. 

 

2016 metai Šiaulių apygardos teismui reikšmingi tuo, kad buvo surengta įvairių renginių, 

skirtų ne tik teismų sistemos darbuotojams, bet ir visuomenei. Tarptautinėje Lietuvos, Latvijos 

teisininkų parengtoje konferencijoje „Konstitucinių, nacionalinių teismų, taip pat Europos Žmogaus 

Teisių Teismo jurisprudencija ir jų tarpusavio sąveika“ sulaukta itin garbių svečių, tarp kurių 

Latvijos Respublikos Konstitucinio teismo pirmininkas A. Lavinsas (A.Lavins), buvusi Europos 

Žmogaus Teisių Teismo teisėja, dabartinė  Lietuvos     Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja 

D. Jočienė,  

Liepojos Kuržemės apygardos teismo pirmininkė S. Reinholde, kt.  Renginio metu teismo 7 

posėdžių salei suteiktas garsaus visuomenės veikėjo, teisininko P.Bugailiškio vardas. 
                                              

 

Rekonstruoti teismo rūmai plačiai pristatyti visuomenei, žiniasklaidai, surengti Lietuvos 

Teisėjų tarybos ir  Lietuvos teisėjų asociacijos išvažiuojamieji posėdžiai, taip pat organizuoti 

renginiai minint Konstitucijos ir Europos teisės dieną, specialus renginys, skirtas tarptautinei 

pagyvenusiu žmonių dienai, paskaitos, ekskursijos po Šiaulių apygardos teismą, jame veikianti 

teismų muziejų, susitikimai su moksleiviais.    
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Šiaulių apygardos prokuratūros organizuotame boulingo turnyre, skirtame Prokuratūros dienai 

paminėti, nugalėtojų titulą iškovojo Šiaulių apygardos teismo komanda. 

Pergalės kalviai, iš kairės į dešinę: Audronė Peleckienė, Gražvydas Poškus, Renata Kovierė, Marius 

Žlabys, Alfredas Vilbikas,  sėdi Andrius Ščevinskas. 

 

 
„Protų kovų“ konkurse nugalėtojais tapo Šiaulių apygardos teismo išminčių komanda. 

Iš kairės į dešine: Donata Šimkutė, Gitana Ambrazienė, Marius Žlabys, Ernesta Montvidienė, Irena 

Stasiūnienė.  
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Bendradarbiavimo sutartį pasirašo Šiaulių valstybinės kolegijos fakulteto dekanė Ginta Gerikaitė  ir 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius.   

 
Šiaulių apygardos teisme moksleiviai – dažni svečiai.  
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Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo Alfredo Vilbiko ekskursija teismų 

muziejuje. 

 

 

2. TEISMO PERSONALAS 

 

Teismo personalą sudaro: teisėjai, atliekantys teisingumo vykdymo funkciją, valstybės 

tarnautojai (patarėjai, skyrių pirmininkų patarėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai ir 

kitas administracinis personalas). Teismo personalas padeda teisėjams įgyvendinti teisingumo 

vykdymo funkcijas, kad būtų užtikrintas sklandus teismo darbas.  

2016 m. sausio 1 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 19 teisėjų (Baudžiamųjų bylų 

skyriuje – 10 teisėjų ir Civilinių bylų skyriuje – 9 teisėjai). Šiaulių apygardos teismo pirmininkas 

Vytautas Kursevičius taip pat yra ir Civilinių bylų skyriaus teisėjas.  

2016 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-748 

atleistas Bronius Zalaga iš teisėjo pareigų, sulaukus įstatyme numatyto pensinio amžiaus.  

2016 m. neeilinio vertinimo būdu teismo posėdžių sekretorė buvo perkelta į Civilinių 

bylų teisėjo padėjėjo pareigas. 2016 m. valstybės tarnautojų vertinimo komisijų išvadomis, teismo 

pirmininko įsakymais suteikta: vienam valstybės tarnautojui pirma kvalifikacinė klasė (patarėjui), 

šešiems valstybės tarnautojams antra kvalifikacinė klasė (teisėjų padėjėjai), dviem valstybės 

tarnautojams trečia kvalifikacinė klasė (teisėjo padėjėjui ir teismo posėdžių sekretoriui), vienam 

valstybės tarnautojui pareikšta padėka. Kaitumo būdu į Finansų skyrių buvo priimta valstybės 

tarnautoja – vyresnioji specialistė.  

2016 metais į Šiaulių apygardos pagal darbo sutartį buvo priimti darbininkė valytoja, 

budėtojas, civilinių bylų specialistė ir pakaitinė vyriausioji specialistė.   

2016 metais Šiaulių apygardos teisme  vienuolika kartų buvo organizuoti konkursai į 

valstybės tarnautojų pareigas (du kartus į teismo posėdžio sekretoriaus pareigas, vieną kartą į 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigas, septynis kartus į Civilinių bylų skyriaus 

teisėjo padėjėjo pareigas). Atkeiptinas dėmesys, kad į rengtus konkursus eiti Civilinių bylų teisėjo 
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padėjėjo pareigas tris kartus neatvyko nė vienas pretendentas ir vieną kartą laimėjęs konkursą 

pretendentas, nepaaiškinęs priežasčių, neatvyko eiti pareigų.  

2016 metais Šiaulių apygardos teisme praktiką atliko studentas iš VšĮ Šiaurės Lietuvos 

kolegijos. Šiaulių apygardos teismo teisėjai 2016 metais buvo skiriami kuratoriais naujai 

paskirtiems teisėjams į Šiaulių apygardos veiklos teritorijoje esančius apylinkių teismus.  

2016 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teisme dirbo 18 teisėjų, 45 valstybės 

tarnautojai ir 22 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį.  

 

3. TEISĖJŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ BEI DARBUOTOJŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO 2016 METAIS APŽVALGA 

 
Šiaulių apygardos teismo teisėjų bei teismo darbuotojų įgūdžiai ir kvalifikacija tobulinami 

rengiant mokymus.  

Teisėjų mokymus Molėtuose organizuoja Nacionalinė teismų administracija. Jų mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo planus, grafiką ir mokymo bei kvalifikacijos kėlimo programas aprobuoja 

Teisėjų taryba ir patvirtina LR Teisingumo ministras. Kiekvienas teisėjas turi teisę registruotis į 

pageidaujamus seminarus, rinktis mokymo programas pagal savo poreikius. Pagal mokymų centro 

metams sudarytą programą teisėjai turi galimybę individualiai pasirinkti mokymų temą bei datą. 

Mokymo programas rengia ir pagal jas valstybės tarnautojus turi teisę mokyti vidaus reikalų 

ministro nustatyta tvarka patvirtinti asmenys. Šiems tikslams skiriamos biudžeto lėšos, atsižvelgiant 

į valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytus asignavimus. Atsižvelgiant į teismo strateginius 

tikslus, finansines galimybes ir valstybės tarnautojų mokymo poreikius, rengiami einamųjų ir 

ateinančių metų mokymo planai. 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas  

Vytautas Kursevičius dalyvavo: 

 

1. Apskrito stalo diskusijoje „Žvalgybos įstatymo taikymo problematika“, kuri vyko 

Vilniuje. 

2. Tarptautinėje konferencijoje „Efektyvus teisingumas: Iššūkiai ir prioritetai teismams“, 

kuri vyko Vilniuje. 

3. Mokymuose „Psichologinė parama nukentėjusiesiems ir liudytojams teismo procese“, 

kurie vyko Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtuose. 

4. Teisminės mediacijos mokymuose, kurie vyko Vilniuje. 

5. Tarptautinėje konferencijoje pagal Šiaulių apygardos ir Liepojos Kuržemės apygardos 

teismų bendradarbiavimo sutartį, kuri vyko Latvijoje. 

6. Teisinės argumentacijos mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

7. Mokymuose teisėjų tarybos nariams „Teisėjų tarybos strateginė sesija“, kurie vyko 

Trakuose. 

8. Mokymuose „Bendravimas su žiniasklaida ir teismo sprendimų komentavimas“, kurie 

vyko Vilniuje. 

 

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė 

dalyvavo: 

 

1. Tarptautinėje konferencijoje „Efektyvus teisingumas: Iššūkiai ir prioritetai teismams“, 

kuri vyko Vilniuje. 

2. Teisminės mediacijos mokymuose, kurie vyko Vilniuje. 
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3. Tarptautinėje konferencijoje pagal Šiaulių apygardos ir Liepojos Kuržemės apygardos 

teismų bendradarbiavimo sutartį, kuri vyko Latvijoje. 

4. Teisinės argumentacijos mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

5. Tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo įtaka 

teismo proceso efektyvumui“, kuri vyko Vilniuje. 

 

 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 

Boleslovas Kalainis dalyvavo: 

 

1. Europos teisminio tinklo organizuojamame seminare „Kova su terorizmu: proceso ir 

materialinės teisės iššūkiai bei geroji praktika“(II modulis), kuris vyko Vokietijoje. 

2. Tarptautiniame seminare „Teismo sprendimų motyvai ir Europos Žmogaus Teisių 

Teismo praktika – kaip išvengti sprendimų pažeidimo“, kuris vyko Rumunijoje. 

3. Tarptautinėje konferencijoje „Kova su terorizmu ir deradikalizacija: kaip atsakyti į 

teisės praktikų mokymų poreikius?“, kuri vyko Belgijoje. 

4. EJTN seminare „Neteisėtas žmonių gabenimas“, kuris vyko Vokietijoje. 

5. Mokymuose pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų 

mokymo programą, kurie vyko Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtuose. 

6. Seminare „ES Negalios įstatymas ir JT neįgaliųjų teisių konvencija“, kuris vyko 

Vokietijoje. 

7. EJTN metinėje konferencijoje „Kova su terorizmu“, kuri vyko Vokietijoje. 

8. Teisinės argumentacijos mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

9. Tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo įtaka 

teismo proceso efektyvumui“, kuri vyko Vilniuje. 

 

 

Kiti teismo teisėjai dalyvavo toliau išvardytuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose: 

 

1. EJTN kvalifikacijos kėlimo renginyje kovos su terorizmu tema „Radikalizacija: 

prevencija ir atskleidimas“ , kuris vyko Belgijoje (dalyvavo teisėja Ernesta Montvidienė). 

2. Seminare „Civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymuose, kurie vyko Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtuose. 

3. Tarptautinėje konferencijoje „Efektyvus teisingumas: Iššūkiai ir prioritetai teismams“, 

kuri vyko Vilniuje. 

4. Mokymuose su integruota baudžiamojo proceso sistema (IBPS), kurie vyko 

Šiauliuose.  

5. Teisminės mediacijos mokymuose, kurie vyko Vilniuje. 

6. Seminare „Žmogaus teisių užtikrinimas“, kuris vyko Vilniuje. 

7. Tarptautinėje konferencijoje pagal Šiaulių apygardos ir Liepojos Kuržemės apygardos 

teismų bendradarbiavimo sutartį, kuri vyko Latvijoje. 

9. Seminare „Tarptautinė privatinė teisė“, kuris vyko Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtuose. 

8. Mokymuose „Bendravimas su žiniasklaida ir teismo sprendimų komentavimas“, kurie 

vyko Kaune. 

9. Baltijos valstybių teisėjų asociacijos tarybos konferencijoje, kuri vyko Estijoje 

(dalyvavo teisėjas Gražvydas Poškus). 

10. Seminare „Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų lygių galimybių užtikrinimas – 

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimai ir teisinio reguliavimo taikymo 

praktiniai aspektai“, kuris vyko Vilniuje. 
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11. Mokymuose „Bendravimas su žiniasklaida ir teismo sprendimų komentavimas“, kurie 

vyko Vilniuje. 

12. Apskrito stalo diskusijoje „Prekyba žmonėmis, kuri vyko Vilniuje. 

13. Tarptautiniame seminare „Tarptautinio civilinio proceso Europos sąjungos ir Europos 

laisvosios prekybos asociacijos valstybės narėse ypatumai ir sveika“, kuris vyko Vilniuje. 

14. Konferencijoje „ES chartijos kaip individualių teisių gynybos standarto taikymas 

supra- ir nacionaliniu lygmenimis“, kuri vyko Vilniuje. 

15. Teisinės argumentacijos mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

16. Tarptautinėje konferencijoje „Tarptautinio ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo įtaka 

teismo proceso efektyvumui“, kuri vyko Vilniuje. 

 

Patarėjai ir teisėjų padėjėjai bei kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją kėlė 

dalyvaudami: 

 

1. Seminare „Tarptautinė teisė. Baudžiamasis procesas“, kuris vyko Vilniuje. 

2. Seminare „Aktualūs EŽTT formuojamos praktikos aspektai. Prekių ženklas: 

reikalavimai registracijai ir jos pripažinimas negaliojančia bei panaikinimas. Teismas ir alternatyvūs 

ginčų sprendimo būdai: abipusis poreikis. Knygos „Vartotojų teisė. Informacinė medžiaga“ 

pristatyme, kuris vyko Nacionalinėje teismų administracijoje. 

3. Mokymuose dėl atnaujintos aktyviųjų katalogų tarnybos valdymo ir administravimo, 

kurie vyko Nacionalinėje teismų administracijoje. 

4. Mokymuose „Civilinio proceso reglamentavimo Lietuvoje ir Europos Sąjungoje“, 

kurie vyko Šiauliuose. 

5. Seminare „Baudžiamosios justicijos aktualijos“, kuris vyko Panevėžyje. 

6. Mokymuose „Skolininko nesąžiningumo (BK 208), nusikalstamo bankroto (BK 209), 

sukčiavimo (BK 182), turto pasisavinimo ir iššvaistymo (BK 183–184) kvalifikavimo ypatumai ir 

problematika, kurie vyko Šiauliuose. 

7. Tarptautiniame seminare „Teismo paslaugų kokybė: Lietuvos ir užsienio šalių 

patirtis“, kuris vyko Vilniuje. 

8. Seminare „Melagingų parodymų atpažinimo ypatumai“, kuris vyko Panevėžyje. 

9. Mokymuose „Bausmės skyrimo ypatumai ir problematika Lietuvos teismų 

praktikoje“, kurie vyko Šiauliuose. 

10. Seminare „Civilinio proceso reglamentavimo naujovės ir aktuali teismų praktika“, 

kuris vyko Šiauliuose. 

11. Seminare „Nepilnamečių bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programa“, kuris vyko 

Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtuose. 

12. Tarptautiniame seminare „Savanoriai teismuose: parama liudytojams ir 

nukentėjusiesiems“, kuris vyko Vilniuje. 

13. Seminare „CPK taikymo ir aiškinimo problemos“, kuris vyko Panevėžyje. 

14. Mokymuose su integruota baudžiamojo proceso sistema (IBPS), kurie vyko 

Šiauliuose. 

15. Tarptautinėje konferencijoje pagal Šiaulių apygardos ir Liepojos Kuržemės apygardos 

teismų bendradarbiavimo sutartį, kuri vyko Latvijoje. 

16. Seminare „Tarptautinė privatinė teisė“, kuris vyko Šiauliuose. 

17. Tikslinėje konsultacijoje „BAFVS procedūros“, kuri vyko Vilniuje. 

18. Kompetencijos kėlimo psichologo srityje mokymuose, kurie vyko Vilniuje. 

19. Mokymuose „Komunikacija socialiniuose tinkluose“, kurie vyko Vilniuje. 

20.  Teisinio švietimo renginyje „Policija. Prokuratūra. Teismai. Informacija iš pirmų 

lūpų“, kuris vyko Šiauliuose. 
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21. Mokymuose susijusiuose su dokumentų saugojimu ir archyvavimu, kurie vyko 

Šiauliuose. 

22. Teisinės argumentacijos mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

23. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO modernizavimo mokymuose, kurie 

vyko Šiauliuose. 

24. Mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Racionalios baudžiamosios politikos link: 

idėjos ir realybė“, kuri vyko Vilniuje. 

25. NTA organizuojamuose mokymuose informacinių technologijų specialistams, kurie 

vyko Šiauliuose. 

26. Finansinės apskaitos mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

27. Seminare „Darbo užmokesčio apskaičiavimas, suminė darbo laiko apskaita, 

komandiruočių reglamentavimas 2017 m. Naujojo Darbo kodekso įtaka darbo užmokesčio 

skaičiavimui“, kuris vyko Šiauliuose. 

28. Mokymuose finansų valdymo sistemos „BAFVS“ ir darbo užmokesčio sistemos 

„STEKAS“, kurie vyko Šiauliuose. 

29. Viešųjų pirkimų mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

30. Metiniame teismų atstovų spaudai suvažiavime, kuris vyko Nacionalinėje teismų 

administracijoje. 

31.  Seminare „Viešojo sektoriaus apskaita ir apmokestinimas“, kuris vyko Vilniuje. 

 

4. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA 

ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

Apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatais, pats 

asmeniškai ir pavesdamas skyrių pirmininkams bei teisėjams organizavo ir kontroliavo Šiaulių 

apygardos teismo bei teisėjų, taip pat Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių 

teismų ir teisėjų organizacinę bei administracinę veiklą. Administracinė priežiūra buvo atliekama 

pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko įsakymais patvirtintus planus. 

 

4.1. Šiaulių apygardos veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) 

administracinės veiklos patikrinimų rezultatai 

 

2016 m. birželio mėnesį atliktas Raseinių rajono apylinkės teismo planinis kompleksinis 

patikrinimas pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko patvirtintą planą. Patikrinimo metu 

nustatyta, kad Raseinių rajono apylinkės teismo teisėjai ne visuomet laikosi LR BPK 240 str. 1 d. 

numatyto bylų perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje termino, motyvuodami dideliu darbo 

krūviu, atostogomis, nedarbingumu, nurodydami kitas priežastis. Pažymėta, kad įstatymas 

nenumato galimybės nesilaikyti nurodyto termino ar jį pratęsti, todėl rekomenduojama teisėjams 

atsakingiau organizuoti savo darbo ir poilsio laiką, o teismo pirmininkui – operatyviai spręsti bylų 

perdavimo nagrinėti kitam teisėjui klausimą, susirgus vienam iš teisėjų. Komisijos nuomone, nėra 

toleruotina situacija, kuomet, susirgus teisėjui, nepradėtoje nagrinėti byloje nėra atliekami jokie 

veiksmai 3–4 mėnesius. Be to, rekomenduota atidžiau sekti baudžiamojo proceso įstatymų 

pakeitimus, kad būtų išvengta nebegaliojančių normų nepagrįsto taikymo. Taip pat nustatyta, kad 

Raseinių rajono apylinkės teismo teisėjai ne visuomet laikosi LR BPK 240 str. 2 d. numatyto 

dvidešimties dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, motyvuodami dideliu krūviu, užimtumu, 

atostogomis, būtinybe derinti posėdžius su gynėjais, nurodydami kitas priežastis. Taip pat 

nesilaikoma LR BPK 240 str. 3 d. reikalavimo sudaryti suderintą posėdžių grafiką, jei bylos 

pradedamos nagrinėti vėliau nei po 20 dienų. Komisijos nuomone, tai netoleruotina. Teisėjams 

rekomenduota efektyviau planuoti savo darbo ir poilsio laiką, kad būtų laikomasi įstatyme nustatytų 

terminų. Įsigaliojus naujajam reglamentavimui, atsirado galimybė bylas pradėti nagrinėti vėliau nei 
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po 20 dienų po to, kai išsprendžiamas jų perdavimo nagrinėti teismui klausimas, tačiau būtina 

tenkinti vieną iš LR BPK 240 str. 3 d. numatytų sąlygų: byla turi būti sudėtinga ar didelės apimties 

arba turi būti nustatomas suderintas posėdžių grafikas. Todėl teisėjams rekomenduota, nesant 

objektyvios galimybės bylas pradėti nagrinėti per 20 dienų, iš anksto su proceso dalyviais suderinti 

ir nustatyti bylos posėdžių grafiką ir tai pažymėti nutartyje, kuria išsprendžiamas bylos perdavimo 

nagrinėti teisiamajame posėdyje klausimas. Patikrintų civilinių bylų analizė leido daryti išvadą, kad 

dalis patikrintų bylų išnagrinėta nesilaikant pasirengimo teisminiam nagrinėjimui stadijoje nustatytų 

procesinių veiksmų atlikimo terminų (CPK 228–229 str.), t. y. parengiamieji teismo posėdžiai 

skiriami vėliau nei per 30 dienų, be to, skiriama daugiau nei po 2 parengiamuosius teismo 

posėdžius. Rekomenduota griežtai laikytis civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių 

pasirengimą civilinių bylų nagrinėjimui teisme, ištaisyti akte nurodytus trūkumus dėl teismo 

nutarčių formos, duomenų įvedimo į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO ir atsižvelgti į 

šių duomenų įvedimą reglamentuojančias rekomendacijas. Patikrinus civilines bylas, kurios teisme 

nagrinėjamos ilgiau negu vienerius metus, ir įvertinus priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos 

pakankamai ilgą laiką, padaryta išvada, kad kai kuriais atvejais buvo galima išvengti užsitęsusio 

bylų nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK 229 str. nuostatų dėl  tinkamo pasirengimo bylos 

nagrinėjimui. Likusių bylų užsitęsusio nagrinėjimo priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios 

ir tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. Rekomenduota 

kontroliuoti eigą bylų, kurios neišnagrinėtos teisme ilgiau negu vienerius metus, ir imtis priemonių 

įgyvendinti koncentruotą ir ekonomišką civilinį procesą, atsižvelgiant į CPK 228–229 str. nuostatas, 

reglamentuojančias parengiamųjų teismo posėdžių skaičių, užtikrinant tinkamą pranešimą šalims 

dėl vyksiančių teismo posėdžių, sklandžiau organizuojant savo darbą skiriant teismo posėdžius, 

trumpinant laiko tarpus tarp teismo posėdžių bei griežčiau vertinant šalių teikiamuose prašymuose 

dėl teismo posėdžių atidėjimo nurodomas priežastis (atsižvelgiant į CPK 1622 str. 1 d. nuostatas). 

Be to, siūlytina vengti civilinių bylų stabdymo dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo. 

Patikrinus bylų paskirstymą Raseinių rajono apylinkės teisme 2015 metų lapkričio ir 

gruodžio mėnesiais, nustatyta, kad bylos buvo skirstomos iš esmės nepažeidžiant teismo 

pirmininkės patvirtintų bylų paskirstymo taisyklių, tačiau pačiose taisyklėse įtvirtintas baudžiamųjų 

bylų skirstymo reglamentavimas buvo iš dalies ydingas. Šiuo metu paskirstymo taisyklės pakeistos, 

pašalinant perteklinį kišimąsi į LITEKO sistemos vykdomą automatinį bylų paskirstymą. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Raseinių rajono apylinkės teismo pirmininko planuojama 

ir atliekama teismo (teisėjų) organizacinės veiklos priežiūra pakankamai išsami, apimanti 

įvairiapuses teisėjų bei darbuotojų veiklos sritis. Atliekamų patikrinimų apimtys nėra didelės, tačiau 

pakankamos, surašyti patikrinimų aktai atitinka formai ir turiniui keliamus reikalavimus. Su 

patikrinimo rezultatais pasirašytinai supažindinami teismo teisėjai ir kiti darbuotojai. 

Rekomenduota bylų perdavimo teismo raštinei faktą tikrinti ne tik su LITEKO sistemos pagalba, 

bet ir analizuojant teismo vedamų bylų registracijos žurnalų medžiagą, realiai patikrinant, ar visos 

bylos, išnagrinėtos tam tikru laikotarpiu, yra perduotos teismo raštinei. Patikrinimų periodiškumo 

poreikį turi nustatyti teismo pirmininkas, turi būti ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį, tikrinama, ar 

administracinių teisės pažeidimų bylos laiku perduodamos raštinei.    

Patikrinimo aktas 2016 m. birželio 17 d. išsiųstas Raseinių rajono apylinkės teismui, 

nurodant terminą pateikti informaciją, kaip buvo šalinami patikrinimo metu nustatyti trūkumai. 

2016 m. gruodžio mėnesį atliktas Joniškio rajono apylinkės teismo planinis kompleksinis 

patikrinimas pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko patvirtiną planą. Patikrinimo metu 

nustatyta, kad Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjai iš esmės laikosi  LR BPK 240 str. 2 d. 

numatyto dvidešimties dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, tačiau pastebėta pažeidimų, 

kuomet 20 dienų bylos nagrinėjimo pradžios terminas praleistas dėl teisėjo atostogų. Tokiais 

atvejais rekomenduota išnaudoti LR BPK 240 str. 3 d. numatytą galimybę iš anksto su proceso 

dalyviais suderinti bylos nagrinėjimo posėdžių grafiką ir apie tai pažymėti bylos perdavimo 

nagrinėti teisiamajame posėdyje nutartyje. Patikrinus LITEKO duomenų pildymo išsamumą bei 
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atitikimą baudžiamųjų bylų duomenims, daroma išvada, kad minėtoje informacinėje sistemoje 

pateikti duomenys iš esmės  atitinka bylų duomenis: įkelti visų patikrintų bylų galutiniai teismo 

sprendimai, nuasmeninti galutiniai sprendimai, tarpinės nutartys, garso įrašai,  įvesti procesiniai 

įvykiai. 

Patikrintų bylų analizė leido daryti išvadą, kad pasirengimo teisminiam nagrinėjimui 

stadijoje nustatytų procesinių veiksmų atlikimo terminų (CPK 228–229 str.) dalyje patikrintų bylų 

nesilaikoma, t. y. parengiamieji teismo posėdžiai skiriami vėliau nei per 30 dienų, be to, skiriama 

daugiau nei po 2 parengiamuosius teismo posėdžius. Rekomenduota griežtai laikytis civilinio 

proceso kodekso normų, reglamentuojančių pasirengimą civilinių bylų nagrinėjimui teisme 

Patikrinus civilines bylas, kurios teisme nagrinėjamos ilgiau negu vienerius metus, ir 

įvertinus priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos pakankamai ilgą laiką, padaryta išvada, kad kai 

kuriais atvejais buvo galima išvengti užsitęsusio bylų nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK 229 str. 

nuostatų dėl  tinkamo pasirengimo bylai nagrinėti. Rekomenduota kontroliuoti eigą bylų, kurios 

neišnagrinėtos teisme ilgiau negu vienerius metus, ir imtis priemonių įgyvendinti koncentruotą ir 

ekonomišką civilinį procesą, atsižvelgiant į CPK 228–229 str. nuostatas, reglamentuojančias 

parengiamųjų teismo posėdžių skaičių, užtikrinant tinkamą pranešimą šalims dėl vyksiančių teismo 

posėdžių, sklandžiau organizuojant savo darbą skiriant teismo posėdžius, trumpinant laiko tarpus 

tarp teismo posėdžių bei griežčiau vertinant šalių teikiamuose prašymuose dėl teismo posėdžių 

atidėjimo nurodomas priežastis (atsižvelgiant į CPK 1622 str. 1 d. nuostatas).  

Patikrinus teisme vykdytą bylų paskirstymą, rekomenduota vykdant Bylų paskirstymo 

teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo, patvirtinto Teisėjų tarybos 2015 m. rugsėjo 

25 d. nutarimu Nr. 13P-123, nuostatas, pasitvirtinti Bylų paskirstymo teisėjams taisykles, tikslinant 

paskirstymo teisinį reglamentavimą bei įtvirtinant šiuo metu naudojamas, bet neaprašytas taisykles, 

Bylų paskirstymo taisykles įkelti teismo interneto tinklalapyje, užtikrinti, kad teisėjų skyrimo ir (ar) 

neskyrimo priežastys būtų formuluojamos laikantis Apraše ir Asmens duomenų teisinės apsaugos 

įstatyme nustatytų reikalavimų. 

Patikrinimo metu Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininko planuojama ir atliekama 

teismo (teisėjų) organizacinės veiklos priežiūra įvertinta kaip pakankamai išsami, apimanti 

įvairiapuses teisėjų bei darbuotojų veiklos sritis. Atliekamų patikrinimų apimtys nėra didelės, tačiau 

pakankamos, surašyti patikrinimų aktai atitinka formai ir turiniui keliamus reikalavimus. Su 

patikrinimo rezultatais pasirašytinai supažindinami teismo teisėjai ir kiti darbuotojai. 

Rekomenduota atkreipti dėmesį į nuo 2018 metų vyksiančiai teismų reformai aktualius klausimus ir 

2017 metais kontroliuoti archyvaro darbą, paruošiant bylas naikinti, teismo finansininko darbą. 

Vykdant Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V-16 

patvirtintą Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 2016 metų 

administracinės veiklos priežiūros planą, buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. „Bylų, neišnagrinėtų teisme per 12 mėnesių nuo jų gavimo, užsitęsusio nagrinėjimo 

priežasčių analizė, reikiamais atvejais atliekami patikrinimai“, priemonė suplanuota 

kovo mėnesiui, ją įgyvendina teismo pirmininko įsakymu paskirti atsakingi teisėjai. 

Įgyvendinant šią priemonę, Šiaulių apygardos teismo teisėja I. Stasiūnienė atliko 

Akmenės rajono apylinkės teisme ilgiau negu vienerius metus nagrinėjamą civilinę bylą 

Nr. 2-1-672/2016 dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui. Patikrinimo metu nustatyta, kad 

dėl atsakovo paieškos byla sustabdyta, bylos duomenimis, atsakovas slapstosi Jungtinėje 

Karalystėje. Bylą patikrinusi teisėja, įvertinusi tai, kad byloje sprendžiamas išlaikymo 

vaikui klausimas, pasiūlė teismui svarstyti klausimą dėl bylos atnaujinimo ir procesinių 

dokumentų atsakovui įteikimo CPK 130 str. tvarka. 

2. 2016-05-31 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas B. Kalainis atliko apylinkių 

teismuose išnagrinėtų baudžiamųjų bylų perdavimo teismo raštinei efektyvumo 

patikrinimą. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad visuose teismuose šis procesas 

organizuojamas iš esmės gerai, pažymėta, kad visuose teismuose gautų bylų perdavimas 
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teisėjams ir jų grąžinimas teismo raštinėms, kai kuriuose teismuose ir bylų įvykdymo 

faktas yra pasirašytinai atsakingų asmenų fiksuojami tam tikruose registruose. Taip pat 

nustatyta, kad kai kuriuose teismuose pasigendama detalaus reglamentavimo, kokie 

asmenys yra atsakingi už išnagrinėtų bylų grąžinimo teismo raštinei kontrolę pagal 

registrų duomenis (ne tik pagal LITEKO duomenis), nenustatytas tokių patikrinimų 

periodiškumas. Rekomenduota detaliau įpareigoti atsakingus asmenis periodiškai 

kontroliuoti (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) bylų perdavimo į teismo raštinę bei 

jų vykdymą. 

3. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2016 m. rugpjūčio 8 d. patikrino, ar 2016 m. II 

ketvirtį gautos iš apylinkių teismų bylos su apeliaciniais ir atskiraisiais skundais 

tinkamai paruoštos nagrinėti apeliacine tvarka, patikrinimo tikslas – nustatyti trūkumus 

ir atkreipti Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų raštinių 

darbuotojų dėmesį į tinkamą duomenų įvedimą. Raštinių darbuotojų paprašyta atkreipti 

dėmesį į tai, kad būtų tinkamai įvedami fizinių ir juridinių asmenų kodai, advokatų 

pažymėjimo numeriai, adresai, o pasikeitus šalių atstovams  tai matytųsi bylos šalių 

informacijoje, kadangi LITEKO sistemoje paieška atliekama pagal kodus. Pastebėta, kad 

apylinkių teismai neįkelia bylos išsiuntimo šalims ir apeliacinei instancijai lydraščių arba 

bylą siunčia apeliaciniam skundui nagrinėti su paprastos formos lydraščiu, t. y. be 

pranešimo dalyvaujantiems asmenims apie bylos nagrinėjimo tvarką ir t. t. Raštinių 

darbuotojams nurodyta pranešime apie bylos siuntimą apeliacinei instancijai tiksliai 

nurodyti ne tik tai, kokia byla siunčiama, bet ir su kokiu skundu, dėl kokios nutarties ar 

sprendimo. Beveik visi teismai nežymi atskirojo ir (ar) apeliacinio skundo kortelėje 

skundo pateikėjo, todėl patikrinimo akte rekomenduota registruojant skundą pasirinkti 

tinkamą dokumento tipą – apeliacinis ar atskirasis, įvesti šalis, pažymėti, kas pateikė 

dokumentą. 

4. 2016 m. rugsėjo 8 d. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atliko apylinkių teismų darbo 

bylų, išnagrinėtų (nagrinėjamų) ilgiau nei per 120 dienų, užsitęsusio nagrinėjimo 

priežasčių patikrinimą. Iš viso Šiaulių apygardos veiklos teritorijoje esančių apylinkių 

teismų žinioje yra 6 darbo bylos, nagrinėtos (nagrinėjamos) ilgiau 120 dienų: Pakruojo 

rajono apylinkės teisme 2 bylos; Radviliškio rajono apylinkės teisme 3 bylos; Telšių 

rajono apylinkės teisme 1 byla. Atlikus patikrinimą pastebėta, kad šių šešių anksčiau 

įvardytų darbo bylų nagrinėjimas Šiaulių apygardos veiklos teritorijoje esančiuose 

apylinkių teismuose daugiausia užtruko dėl ieškinių tikslinimo, įrodymų rinkimo ir pan. 

Teismai iš esmės ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą, todėl 

užsitęsusių darbo bylų nagrinėjimo priežastys yra objektyvios ir tiesiogiai nepriklauso 

nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. Vis dėlto pastebėta, kad net ir esant 

sutrumpintiems darbo bylų išnagrinėjimo terminams civilinėse bylose Nr. e2-22-

284/2016 (teisėja R. Volikienė) ir Nr. 2-820-632/2016 (teisėjas A. Mitkus) surengti 3 

parengiamieji posėdžiai, tuo pažeidžiant CPK 229 str. nuostatas. Apylinkių teismų 

vadovams rekomenduota kontroliuoti darbo bylų nagrinėjimo eigą atliekant tokių bylų 

periodinius patikrinimus ir imtis priemonių įgyvendinti koncentruotą ir ekonomišką 

civilinį procesą, trumpinant terminus tarp teismo posėdžių bei griežtai prisilaikant CPK 

413 straipsnyje numatytų pasirengimo bylą nagrinėti teisme ir bylos išnagrinėjimo 

terminų.  

5. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2016 m. spalio 26 d. patikrino, ar 2016 m. III ketvirtį 

gautos iš apylinkių teismų bylos su apeliaciniais ir atskiraisiais skundais tinkamai 

paruoštos nagrinėti apeliacine tvarka, patikrinimo tikslas – nustatyti trūkumus ir atkreipti 

Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų raštinių 

darbuotojų dėmesį į tinkamą duomenų įvedimą. Raštinių darbuotojų paprašyta atkreipti 

dėmesį į lydraščio apeliacinės instancijos teismui datą, kadangi pasitaiko atvejų, kai 
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elektroninė byla gaunama nepasibaigus skundo ar atsiliepimų pateikimo terminui, t. y. 

raštinės darbuotojai iš anksto parašo lydraštį ir jį įkelia į LITEKO sistemą. 

2016 m. kovo 31 dieną Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijos apylinkių teismų teisėjai, 

nagrinėjantys baudžiamąsias bylas, susitiko su Kalėjimų departamento, Šiaulių apygardos 

probacijos tarnybos, Šiaulių apygardos prokuratūros atstovais. Pasitarime, diskusijose nagrinėti 

aktualiausi teisėtvarkos, teisėsaugos klausimai, daug dėmesio skirta dėl pastebėjimų, kurie iškyla 

dirbant su Integruota baudžiamojo proceso informacine sistema (IBPS). 

2016 m. gegužės 5 dieną Šiaulių apylinkės teisme įvyko Šiaulių apygardos veiklos 

teritorijoje esančių apylinkių teismų vadovų, teisėjų pasitarimas. Renginio metu aptarti praėjusiųjų 

metų darbo rezultatai, nagrinėti opiausi teismų sistemos, tarp kurių ir kvalifikacijos kėlimo, 

klausimai, artimiausi ir reikšmingiausi teismų bendruomenei renginiai. Teisėjų darbo rezultatus 

apžvelgė Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė, teismo 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis, diskusijose apie teismų komunikaciją, 

informacijos teikimą žiniasklaidai dalyvavo ir pasisakė apygardos teismo pirmininko patarėja 

Gitana Ambrazienė, Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės pavaduotojai teisėjai Rasa Milvydaitė ir 

Arūnas Bartkus, dokumentų išsiuntimo ikiteisminio tyrimo bylose problemas iškėlė ir pasisakė 

Šiaulių apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Kastytis Šikšnys, Šiaulių apygardos 

probacijos tarnybos direktorius Regimantas Mikaliūnas, teisėjai.      

2016 m. lapkričio 4 dieną Šiaulių apygardos teisme įvyko jau tradiciniu tapęs Šiaulių 

apygardos veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų vadovų, teisėjų pasitarimas. Pasitarime 

dalyvavo teismų finansininkai, archyvo, kiti specialistai, buvo aptartos artėjančio teismų 

reorganizavimo metu galinčios kilti teismų archyvų, buhalterinės apskaitos dokumentų perdavimo 

problemos. Teisėjų darbo rezultatus apžvelgė Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 

pirmininkė Danutė Burbulienė, teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis.  

 

4.2. Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimo rezultatai 

 

Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) organizacinė veikla buvo tikrinama pagal teismo 

pirmininko patvirtintą planą. 

Vykdant šį planą 2016 metais buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. 2016-01-18 civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus 

patikrinimas. Nustatyta, kad užsitęsusį bylų nagrinėjimą lėmė objektyvios priežastys: šalių 

procesinių dokumentų tikslinimas, bylų stabdymas dėl ekspertizės atlikimo, dėl negalėjimo 

nagrinėti bylų kol nebus išnagrinėtos kitos bylos, nagrinėjamos civiline ar baudžiamąja tvarka. Dėl 

paskirtos ekspertizės sustabdyta viena byla, dėl negalėjimo nagrinėti bylų, kol nebus išnagrinėtos 

kitos bylos, nagrinėjamos civiline ar baudžiamąja tvarka, sustabdyta 20 bylų. Nors užsitęsusį bylų 

nagrinėjimą iš esmės lėmė objektyvios priežastys, Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 

teisėjams pasiūlyta imtis priemonių operatyviam ilgiau nei 12 mėnesių trunkančiam civilinių bylų 

išnagrinėjimui, sklandžiau organizuoti savo darbą skiriant teismo posėdžius, trumpinti laiko tarpus 

tarp teismo posėdžių bei griežčiau vertinti šalių teikiamuose prašymuose dėl teismo posėdžių 

atidėjimo nurodomas priežastis (atsižvelgiant į CPK 1622 str. 1 d. nuostatas). 

2. 2016-02-04 baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 12 mėn., eigos patikrinimas. 

Atlikus patikrinimą pastebėta, kad bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl kaltinamųjų, jų gynėjų, 

nukentėjusiųjų, liudytojų neatvykimo, dėl teisme paskirtų ekspertizių atlikimo, kitų objektyvių 

priežasčių. Teisėjai tinkamai išnaudojo įstatyme numatytas galimybes užtikrinti sklandų bylų 

nagrinėjimą teisme, buvo siekiama operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo priežastis, imtasi 

priemonių užtikrinti jų dalyvavimą kituose teismo posėdžiuose. Neatvykus kaltinamiesiems dėl 

teismui nežinomų priežasčių, buvo operatyviai sprendžiami griežtesnės kardomosios priemonės 

skyrimo bei paieškos paskelbimo klausimai, aktyviai domimasi paieškos rezultatais. Atidedant bylų 



24 

 

  

  

 

nagrinėjimą bei skelbiant pertraukas, teisėjai siekia suderinti keletą posėdžių į priekį, pertraukos 

tarp posėdžių nėra per ilgos. 

3. 2016-05-31 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė patikrino civilines 

bylas, neišnagrinėtas teisme per šešis mėnesių nuo jų gavimo. Nustatyta, kad Šiaulių apygardos 

teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai turi 46 bylas, nagrinėjamas ilgiau nei 6 mėnesiai. Įvertinus 

sąraše nurodytas bylas, konstatuota, kad užsitęsusį bylų nagrinėjimą lėmė objektyvios ir 

subjektyvios priežastys: trūkumai parengiant ieškinius teismui, ieškinių tikslinimas (priešieškinio 

pateikimas) bylos nagrinėjimo metu, įrodymų pateikimo terminai, atskirais atvejais šalių prašymai 

atidėti bylos nagrinėjimą (pvz., dėl užimtumo kitose bylose), teisėjų procesinė veikla pasirengiant 

bylų nagrinėjimui, bylą nagrinėjančio teisėjo pasikeitimas, bylų stabdymai dėl ekspertizės atlikimo, 

dėl negalėjimo nagrinėti bylų, kol nebus išnagrinėtos kitos bylos, nagrinėjamos civiline, 

baudžiamąja ar administracine tvarka (nustatyta, kad patikrinimo metu sustabdytos yra 23 pirmosios 

instancijos bylos). Civilinių bylų skyriaus teisėjams pasiūlyta sklandžiau organizuoti savo darbą 

skiriant teismo posėdžius, griežtai prisilaikant proceso koncentracijos principo, procesinės teisės 

normų, reglamentuojančių pasirengimą bylos nagrinėjimui, reikalavimų,  trumpinti laiko tarpus tarp 

teismo posėdžių bei griežčiau vertinti šalių teikiamuose prašymuose dėl teismo posėdžių atidėjimo 

nurodomas priežastis (atsižvelgiant į CPK 156 str. 1 d. nuostatas). Bylų, įvardytų patikrinimo akto 

sąraše, nagrinėjimo eiga aptarta Civilinių bylų skyriaus teisėjų pasitarime 2016-06-15.   

4. 2016-05-31 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis atliko 

apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 6 mėnesiai, eigos patikrinimą.  

Atlikus patikrinimą pastebėta, kad bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl bylų sudėtingumo, dėl 

būtinybės atlikti įrodymų tyrimą, atlikti teismo ekspertizes. Konstatuota, kad teisėjai tinkamai 

organizuoja ir planuoja bylų nagrinėjimą. 

5. 2016-06-09 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė atliko civilinių 

apeliacinės instancijos bylų grąžinimo apylinkių teismams terminų laikymosi patikrinimą, tikrintos 

2016 metų balandžio mėnesį išnagrinėtos 108 bylos, nustatyta, kad grąžinimo apylinkių teismams 

terminų laikomasi tinkamai. 

6. 2016-06-15 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis atliko 

išnagrinėtų apeliacinės instancijos baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų grąžinimo 

pirmosios instancijos teismui patikrinimą, patikrintos 2016 metų gegužės mėnesį išnagrinėtos 32 

baudžiamosios, 37 administracinių teisės pažeidimų bylos, nustatyta, kad terminų laikomasi 

tinkamai. 

7. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė kiekvieną mėnesį atliko 

atskirųjų skundų išsiuntimo Lietuvos apeliaciniam teismui terminų laikymosi patikrinimą, nustatyta, 

kad terminų laikomasi tinkamai. 

8. 2016-09-21 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko išnagrinėtų bylų 

perdavimo teismo raštinei kontrolės efektyvumo patikrinimą. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad 

Baudžiamųjų, Civilinių bylų skyrių raštinių specialistų vykdoma išnagrinėtų bylų perdavimo teismo 

raštinei kontrolė pakankamai efektyvi, raštinės vedėjai pasiūlyta spręsti dėl raštinės darbuotojų 

pareigybių aprašymų tikslinimo, siekiant įtvirtinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų atsakomybę. 

9. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis periodiškai atliko skundų 

nagrinėjamose baudžiamosiose bylose išsiuntimo Lietuvos apeliaciniam teismui terminų 

patikrinimą, pažeidimų nenustatyta. 

10. 2016-09-30 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko Šiaulių apygardos teismo 

teisėjų darbo krūvių analizę. Padaryta išvada, kad naudojantis LITEKO sistemos teisėjams paskirtų 

bylų kiekis tolygus, todėl šiuo metu įsikišimas skirstant bylas dėl krūvio suvienodinimo 

nereikalingas. 

11. 2016-11-30 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius analizavo asmenų, kurie nėra 

bylos nagrinėjimo dalyviai, susipažinimo su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais, kopijų ar 
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išrašų darymo tvarką, padaryta išvada, kad teismas užtikrina tinkamą asmenų, kurie nėra bylos 

nagrinėjimo dalyviai, susipažinimą su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais. 

12. 2016-12-08 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko bylų paskirstymo tvarkos 

laikymosi patikrinimą. Patikrinus 2016 metų rugsėjo mėnesį vykdytą bylų paskirstymą, padaryta 

išvada, kad tiek pirmosios instancijos, tiek apeliacinės instancijos baudžiamosios ir civilinės bylos, 

apeliacinės instancijos administracinių teisės pažeidimų bylos Šiaulių apygardos teisme skirstomos 

nepažeidžiant bylų paskirstymo taisyklių. Naudojantis LITEKO sistema teisėjams paskirtų bylų 

kiekis tolygus, todėl šiuo metu įsikišimas skirstant bylas dėl krūvio suvienodinimo nėra reikalingas. 

13. 2016-12-12 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė patikrino 

procesinių veiksmų atlikimo 2016 metais išnagrinėtose pirmosios instancijos civilinėse bylose 

terminų laikymąsi. Padaryta išvada, kad procesiniai veiksmai 2016 metais išnagrinėtose civilinėse 

bylose atliekami iš esmės laiku, pasiūlyta griežtai laikytis viešųjų pirkimų bylų išnagrinėjimo 

terminų. 

14. 2016-12-30 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis patikrino 

procesinių veiksmų atlikimo 2016 metais išnagrinėtose pirmosios instancijos baudžiamosiose 

bylose terminų laikymąsi. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad bylų pasirengimo nagrinėti 

terminai nebuvo pažeisti, tačiau dviejose bylose pastebėti nuosprendžių įteikimo ir išsiuntimo 

terminų pažeidimai.  

Teismų (teisėjų) administracinės veiklos priežiūra apima priemones, užtikrinančias bylų 

nagrinėjimo proceso skaidrumą ir operatyvumą,  garantuojančias aukštą pareigūnų profesinę kultūrą 

bei užtikrinančias teisėjų ir teismų personalo veiklos efektyvumą, teisėjų ir teismo darbuotojų darbo 

laiko veiksmingą naudojimą, taip pat teismo raštinės darbą. Priežiūros efektyvumas didele dalimi 

priklauso nuo priemonių aktualumo ir apimties, labai svarbu išskirti svarbiausias ir rizikingiausias 

veiklos sritis, kuriose priežiūra tam tikru laikotarpiu būtina, atlikus patikrinimus pagal jų rezultatus 

spręsti, ar sekančiais metais tokia pat priemonė reikalinga, nustačius pažeidimų, priemonę būtina 

kartoti, kol pažeidimų neliks. Taip pat administracinės bei organizacinės veiklos priežiūros 

procedūra daro įtaką teisėjų veiklos vertinimui, dėl to teisėjų atrankos sistema tapo objektyvesnė, 

skaidresnė bei pagrįsta teisėjo atsakomybe už savo veiksmus. 

 

5.  ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ  

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

2016 metais Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo dešimt teisėjų, kurie 

nagrinėjo pirmosios instancijos baudžiamąsias bylas dėl sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, 

apeliacine tvarka nagrinėjo proceso dalyvių skundus dėl apylinkių teismų nuosprendžių bei 

nutarčių, sprendė su nuosprendžių vykdymu susijusius skundus dėl apylinkių teismų nutarčių bei 

skundus dėl apylinkių teismų nutarčių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – 

BPK) X dalyje nustatyta tvarka. 

 

5.1. Pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 
 

2016 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 83 pirmosios instancijos baudžiamosios 

bylos, 51 byla buvo perkelta iš praėjusiųjų metų.  

Per 2016 metus buvo išnagrinėta 140 pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų. Priimti 72 

nuosprendžiai, 4 bylos išnagrinėtos priimant nutartis,  priimti 8 teismo baudžiamieji įsakymai,  

išduoti 38 Europos arešto orderiai, 15 bylų buvo atsisakyta išduoti Europos arešto orderius, 1 byla 

perduota prokurorui. 

Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2016 metų pabaigoje – 54 

baudžiamosios bylos.   
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Šiaulių apygardos teisme 2016 metais buvo priimti 57 procesiniai sprendimai dėl teikimų bei  

prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese, 38 teikimai bei prašymai buvo patenkinti, 18 

atmesti, 1 patenkintas iš dalies. 

2016 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 13 

pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme užtruko ilgiau nei 12 mėnesių.  

Šių bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl kaltinamųjų, jų gynėjų, nukentėjusiųjų, liudytojų 

neatvykimo, dėl teisme paskirtų ekspertizių atlikimo, kitų objektyvių priežasčių.  Teisėjai tinkamai 

išnaudojo įstatymu numatytas galimybes užtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą teisme. Buvo siekiama 

operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo priežastis,  imtasi priemonių užtikrinti jų dalyvavimą 

kituose teismo posėdžiuose. Neatvykus kaltinamiesiems  dėl teismui nežinomų priežasčių, buvo 

operatyviai sprendžiami griežtesnės kardomosios priemonės skyrimo bei paieškos paskelbimo 

klausimai, aktyviai domimasi paieškos rezultatais. Atidedant bylų nagrinėjimą bei skelbiant 

pertraukas, teisėjai derina  keletą posėdžių į priekį, pertraukos tarp teismo posėdžių nėra per ilgos.   

Atlikus patikrinimą konstatuota, jog Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjai  tinkamai organizuoja ir planuoja bylų nagrinėjimą, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų 

nenustatyta. 

 

5.2. Apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 
 

Šiaulių apygardos teisme 2016 metais buvo gauta 300 apeliacinės instancijos baudžiamųjų 

bylų. Išnagrinėjus apeliacinės instancijos baudžiamąsias bylas, 237 apeliaciniai skundai buvo 

atmesti,  40 baudžiamųjų bylų buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendžius bei 

nutartis panaikinti, 110 – nuosprendžius pakeisti. 
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2016 metais apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, 2 pirmosios instancijos 

teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir bylos nutrauktos BPK  327 straipsnio 1 punkto pagrindais, 

3 – BPK 327 straipsnio 2 punkto pagrindais, 25 pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai buvo 

panaikinti ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 straipsnyje numatytais pagrindais, 3 

nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, 2 

nuosprendžiai panaikinti, bylos perduotos prokurorui. 

 

82 apeliacine tvarka išnagrinėtose baudžiamosiose bylose pirmosios instancijos teismo 

nuosprendžiai buvo pakeisti konstatavus, jog apylinkių teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį 

įstatymą bei netinkamai paskyrė bausmes (BPK 328 str. 1 p. ir 2 p.), 28 baudžiamosiose bylose 

nuosprendžiai buvo pakeisti apeliacinės instancijos nutartimis, nustačius, jog nuosprendžiuose 

išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių arba dėl netinkamai išspręstų kitų 

nuosprendžio klausimų (BPK 328 3 p. ir 4 p.). 

2016 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėti 306 skundai dėl  apylinkių teismų 

priimtų nutarčių. Per metus buvo išnagrinėti 125 skundai dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų 

BPK X dalies tvarka, 59 skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 122 skundai dėl apylinkių 

teismų nutarčių nuosprendžių vykdymo procese, 370 skundų dėl ikiteisminio tyrimo teisėjų 

sprendimų.  

2016 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gauta 16 baudžiamųjų bylų 

su apylinkių teismų pirmininkų prašymais spręsti klausimą dėl bylų perdavimo nagrinėti kitos 

apylinkės teismui. 
 

 

 

5.3. Apeliacinės instancijos administracinių teisės pažeidimų bylų apžvalga 

 

Šiaulių apygardos teisme 2016 metais buvo išnagrinėtos 543 apeliacinės instancijos 

administracinių teisės pažeidimų bylos,  295 bylose apeliaciniai skundai netenkinti, 141 byloje 

pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti, 98 bylose – pakeisti,  9 skundai buvo palikti 

nenagrinėti. 
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6. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2016 metais dirbo 9 teisėjai, kurie 

nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.  

 

6.1. Pirmosios instancijos civilinių bylų apžvalga 
 

Šiaulių apygardos teisme 2016 metais buvo nagrinėjamos 1145 pirmosios instancijos 

civilinių bylos (į šį skaičių įtrauktas 2016 metais gautų bylų skaičius ir iš 2015 metų perkeltų bylų 

likutis). Buvo išnagrinėta 641 civilinė byla, likusios 504 civilinės bylos iš 2016 metų buvo perkeltos 

į 2017 metus.  

 

 
 

Išnagrinėta bylų
56%

Neišnagrinėta ir 
perkelta į 2016 

metus
44%
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Palyginti, 2015 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 548 civilinės bylos, 2014 

metais – 682 civilinės bylos, 2013 metais – 718 civilinių bylų, 2012 metais – 778 civilinės bylos, 

2011 metais – 900 civilinių bylų, 2010 metais – 1025 civilinės bylos. 

Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per metus vidutiniškai 

išnagrinėjo po 71,22 pirmosios instancijos bylų. Lyginant su 2015 metais (66,83 bylų vienam 

teisėjui) išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius tenkantis vienam teisėjui padidėjo 6,6 

procento.  

 

6.1.1. Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 

  

Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 641 pirmosios instancijos byla. Iš jų: 

2. Ginčo teisena – 295 bylos. 

3. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 3 bylos. 

4. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 313 bylų. 

5. Dokumentinio proceso tvarka – 24 bylos. 

6. Dėl proceso atnaujinimo ir ypatingąja teisena – 6 bylos. 

 

 

 
 

6.1.2. Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 

 

 Šiaulių apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas, 

kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai eurų, išskyrus 

šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo, bylas dėl autorinių 

neturtinių teisinių santykių, bylas dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių, bylas dėl bankroto 

ir restruktūrizavimo. Apygardos teismas taip pat nagrinėja bylas, kurių viena šalis yra užsienio 

valstybė, pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo, pagal ieškinius dėl juridinio 

asmens veiklos tyrimo, dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų 

teises, atlyginimo bei kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas 

nagrinėja apygardos teismai (Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis). 

Ginčo teisena
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Dokumentinio 
proceso tvarka
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Išnagrinėtos pirmosios instancijos civilinės bylos pagal reikalavimų skaičių pasiskirsto taip: 

1.  Bylos dėl darbo teisinių santykių – 0 bylų. 

2.  Su prievolių teise susijusios bylos – 238, iš jų:  

2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių – 205. 

2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių – 30. 

2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos – 27. 

3.  Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 6.  

4.  Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 12. 

5.  Bylos dėl paveldėjimo – 0.  

6.  Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės – 0. 

7.  Bylos dėl juridinių asmenų – 432. 

7.1. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto – 402. 

7.2. Bylos dėl įmonės restruktūrizavimo – 27. 

7.3. Bylos dėl juridinio asmens veiklos tyrimo – 1.  

7.4. Bylos dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo – 2. 

8.  Bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 1. 

9.  Kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 7.  

 

Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 

2016 m. 

 

 
 

Grafike nurodytą dalį „Kitos bylos“ sudaro kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos 

tvarka, bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių, bei bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių 

gynimo. 

 

 

                                                 
 Bendras išnagrinėtų bylų skaičius ir reikalavimų skaičius gali nesutapti, nes vienoje civilinėje byloje gali būti keletas 

reikalavimų. 
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6.2. Civilinių bylų, išnagrinėtų apeliacine tvarka, apžvalga 

 

Šiaulių apygardos teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas 

pagal byloje dalyvaujančių asmenų atskiruosius ir apeliacinius skundus. 

Šiaulių apygardos teisme 2016 metais buvo nagrinėjamos 1405 apeliacinės instancijos 

civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2016 metais gautų bylų skaičius ir iš 2015 metų perkeltų bylų 

likutis). Buvo išnagrinėtos 1246 civilinės bylos, likusios 159 civilinės bylos iš 2016 metų buvo 

perkeltos į 2017 metus.  

 

 
 

Palyginti, 2015 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 1339 civilinės bylos, 

2014 metais – 1138 civilinės bylos, 2013 metais – 1002 civilinės bylos, 2012 metais – 896 civilinės 

bylos, 2011 metais – 768 civilinės bylos, 2010 metais – 778 civilinės bylos. 

Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas kaip pranešėjas per metus 

vidutiniškai išnagrinėjo po 138,44 apeliacinės instancijos bylų. Lyginant su 2015 metais (163,29 

bylų vienam teisėjui) išnagrinėtų apeliacinės instancijos bylų skaičius sumažėjo apie 15 procentų. 

Šiaulių apygardos teisme 2016 metais buvo išnagrinėtos:  

406 civilinės bylos (2015 metais – 523 bylos, 2014 metais – 435 bylos, 2013 metais – 385 

bylos, 2012 metais – 359 bylos, 2011 metais – 354 bylos, 2010 metais – 341 bylos) pagal 

apeliacinius skundus; 

657 civilinės bylos (2015 metais – 641 civilinė byla, 2014 metais – 541 byla, 2013 metais – 

499 bylos, 2012 metais – 439 bylos, 2011 metais – 390 bylų, 2010 metais – 417 bylų) pagal 

atskiruosius skundus;  

183 bylos dėl apylinkės teismų teisėjų nušalinimo, bylos perdavimo nagrinėti kitam 

apylinkės teismui bei bylų sujungimo. 

Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs iš esmės civilines bylas pagal paduotus apeliacinius 

skundus, 279 bylų sprendimus paliko nepakeistus, 32 bylose sprendimus panaikino ir priėmė 

naujus sprendimus, 20 bylų sprendimus panaikino ir bylas perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios 

instancijos teismams (iš jų 1 dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų), 5 bylose 

sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 1 byloje sprendimą panaikino ir bylą nutraukė, nes šalys 

sudarė taikos sutartį, 3 bylose sprendimą panaikino ir pareiškimą paliko nenagrinėtą, 46 bylose 

Išnagrinėta bylų
89%

Neišnagrinėta ir 
perkelta į 2016 metus

11%
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sprendimus pakeitė (iš jų 36 bylose sprendimą pakeitė iš dalies), 2 bylas persiuntė pagal 

teismingumą, 5 bylose sprendimą panaikino iš dalies ir bylą dėl dalies reikalavimų perdavė 

nagrinėti iš naujo, 1 byloje sprendimą panaikino iš dalies ir bylą dėl dalies reikalavimų nutraukė, 3 

bylose sprendimą patikslino. Apeliacinis procesas nutrauktas 7 bylose (iš jų 3 bylose apeliacinis 

procesas nutrauktas atsisakius skundo). 

Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 405 bylose pirmosios instancijos teismų nutartys 

paliktos nepakeistos, 75 bylose nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 10 bylų 

nutartys panaikintos iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės, 72 bylose nutartys panaikintos ir 

klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 4 bylose nutartis panaikinta 

iš dalies ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 2 bylose 

atskirasis skundas pripažintas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui, 54 bylose nutartys pakeistos, 5 

bylas persiuntė pagal teismingumą bei 1 byla sujungta su kita byla. Apeliaciniai procesai nutraukti 

27 bylose, 3 iš jų – atsisakius nuo atskirųjų skundų. 

 

2016 metų civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 

nutarčių, 

sprendimų 

Pakeista 

(tarp jų iš 

dalies) 
sprendimų, 

nutarčių 

(procentinė 

išraiška)   

Panaikinta 

(tarp jų iš 

dalies) 

sprendimų, 

nutarčių 

(procentinė 

išraiška) 

Nepakeista 

sprendimų, 

nutarčių 

(procentinė 

išraiška) 

1.   Akmenės rajono apylinkės 47 7  

(15 ) 

8  

(17 ) 
32  

(68 ) 

2.   Joniškio rajono apylinkės 35 3  

(9 ) 

6 

 (17 ) 
26  

(74 )  

3.   Kelmės rajono apylinkės 39 3 

(8 )  

11 

(28 ) 

25 

(64 ) 

4.   Mažeikių rajono apylinkės 138 11 

(8 ) 

34 

(25 ) 

93 

(67 ) 

5.   Pakruojo rajono apylinkės 18 2 

(11 ) 

1 

(6 ) 

15 

(83 ) 

6.   Radviliškio rajono apylinkės 108 18 

(17 ) 

33 

(31 ) 

57 

(53 ) 

7.   Raseinių rajono apylinkės 46 4 

(9 ) 

12 

(26 ) 

30 

(65 ) 

8.   Šiaulių apylinkės 492 37 

(8 ) 

81 

(16 ) 

374 

(76 ) 

9.   Telšių rajono apylinkės 98 11 

(11 ) 

18 

(18 ) 

69 

(70 ) 
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2016 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus 

 

 
 

7. FINANSINĖS  VEIKLOS APŽVALGA 
 

Šiaulių apygardos teismas 2016 metais vykdė vieną programą – „Teisingumo vykdymas“. 

Programa skirta teismo veiklai užtikrinti finansinėmis, darbo ir kt. priemonėmis, 

garantuojant valstybės teisinę pagalbą. Pagal šią programą įgyvendinamas teismo strateginis tikslas 

– teisingumo vykdymas. Programa tęstinė.  

Programai įgyvendinti teismo veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ir pajamų 

įmokų lėšomis. Kitų finansavimo šaltinių nėra. Programos tikslui įgyvendinti teismas savo veiklą 

stengiasi vykdyti mažesnėmis sąnaudomis.  

            Programos „Bylų nagrinėjimas“ rezultatas – efektyvus teisėtų teismo sprendimų priėmimas, 

jų įforminimas, ir perdavimas sistemos viduje, naudojant naujausias informacines technologijas, 

teigiamo teismų įvaizdžio formavimas, pasitikėjimo teismais, kaip valdžios institucija, kėlimas. 

Teismo sprendimai, nutartys yra kokybiški, efektyvūs, stabilūs, priimami laiku ir  atitinka Europos 

Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, demokratinių valstybių standartus. Tai rodoma teismo 

pateiktoje ataskaitoje apie institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą 2016 metais (forma Nr. B-

15). 

            2016 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 

skirta 1666,1 tūkst. Eur paprastųjų išlaidų valstybės biudžeto lėšų ir 2,2 tūkst. Eur pajamų įmokų 

lėšų. Iš viso 2016 metų sąmata sudarė 1668,3 tūkst. Eur.  

            Teismo 2016 m. programos įvykdymas sudaro 100 %. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos 

visos valstybės biudžeto lėšos. 

            2016 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos 

1 paveiksle. 

 

47 35 39
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18
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46

492
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                               1 pav. 2016 m. programos valstybės biudžeto išlaidų sąmata, tūkst. Eur. 

 

                Gautų asignavimų perskirstymas 2016 metais atvaizduotas 2 paveiksle. 

 

 
 

     2 pav. Valstybės biudžeto lėšų perskirstymas 2016 metais, tūkst. Eur 

 

2016 m. rugpjūčio 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 857 „Dėl Lietuvos 

Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliai mėnesinei algai padidinti 

paskirstymo“ Teismui skirta 3,1 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui –  2,4 tūkst. Eur. 

2016 metais buvo atlikti sąmatos koregavimai tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių. 2 

pav. pavaizduota išlaidų sąmata metų pradžioje ir metų pabaigoje. 

Pajamų įmokų lėšų planas metų pradžioje sudarė 2,0 tūkst. Eur. 2016 metų pradžioje  

pajamų įmokų sąmata padidinta 0,2 tūkst. Eur viršplaninėmis pajamų įmokomis 2015 metais. Per 

2016 metų programos sąmata
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metus surinkta 1,0 tūkst. Eur pajamų įmokų. Iš viso 2016 metais įsisavinta 1,0 tūkst. Eur pajamų 

įmokų. Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2016 metų pabaigoje – 0,3 tūkst. Eur. Liko 

nesurinkta 1,2 tūkst. Eur pajamų  įmokų lėšų. 

 

2016 m. gruodžio 31 d. teismo kreditinis įsiskolinimas 187,6 tūkst. Eur   biudžeto lėšų.  

Iš to skaičiaus: 

 
Eil. 

Nr. 

Tiekėjo  pavadinimas Už laikotarpį Ekonomės  

klasifikacijos 

straipsnis 

Suma, 

tūkst. 

Eur 

1 VMI prie LR finansų ministerijos  2016 m. gruodžio mėn. 2.1.1.1.1.01 11,1 

2 Darbo užmokestis 2016 m. gruodžio mėn. 2.1.1.1.1.01 53,5 

3 VSDFV Šiaulių skyrius (9 % ) 2016 m. gruodžio mėn. 2.1.1.1.1.01 9,4 

4 Grąžintinas darbo užmokestis 

pagal įstatymą (5%)  

2017 metų dalis 2.1.1.1.1.01 78,8 

5 VSDFV Šiaulių skyrius 30,98% 

nuo grąžintino darbo užmokesčio  

2017 metų dalis 2.1.2.1.1.01 24,4 

6 VSDFV Šiaulių skyrius (30.98%) 2016 m. gruodžio mėn. 2.1.2.1.1.01 6,5 

7 AB „Lietuvos paštas“  2016 m. gruodžio mėn. 2.2.1.1.1.05 0,9 

8 UAB „Apsaga“  2016 m. gruodžio mėn. 2.2.1.1.1.06 0,1 

9 UAB „Šiaulių vandenys“  2016 m. gruodžio mėn. 2.2.1.1.1.20 0,1 

10 AB „ESO“  2016 m. gruodžio mėn. 2.2.1.1.1.20 0,8 

11 AB „Inter RAO Lietuva“  2016 m. gruodžio mėn. 2.2.1.1.1.20 0,5 

12 AB „Šiaulių energija“ 2016 m. gruodžio mėn. 2.2.1.1.1.20 0,9 

13 V.Bernotaitės įmonė 2016 m. gruodžio mėn. 2.2.1.1.1.30 0,6 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar 

savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 

(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu, 2016 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotas grąžintinas darbo 

užmokestis teismo teisėjams ir valstybės tarnautojams visam 2016–2020 metų laikotarpiui sudaro 

393,9 tūkst. Eur. Šio laikotarpio socialinio draudimo įmokos sudaro 121,8 tūkst. Eur. 

2016 metais grąžinta 5% darbo užmokesčio  – 19,7 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 

6,1 tūkst. Eur.  

2017 metais grąžintina 20% darbo užmokestis dalis – 78,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo 

įmokos – 24,4 tūkst. Eur.  

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams padengtas per 2017 metų sausį. Grąžintinas darbo 

užmokestis išmokėtas  2017 metų vasario mėnesį. 

       Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2016 metų pabaigoje palyginimas su 

ankstesniais metais atvaizduotas 3 paveiksle. 
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           3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2012–2016 metais, Eur. 

 

   Per metus neatlygintinai gauta turto iš kitų viešojo sektoriaus subjektų. Iš jų: 

   1. Iš Nacionalinės teismų administracijos:  

   1.1. Ilgalaikis materialus turtas – 74548,11 Eur (kompiuterinė technika, kita biuro įranga, 

baldai). 

   1.2. Atsargos ir ūkinis inventorius – 14879,52 Eur (baldai, kompiuteriai, monitoriai, 

spausdintuvai, dokumentų naikikliai, kopijavimo popierius, vokai, lankstinukai, bylų viršeliai, 

„Teismų praktika“). 

   1.3. Nematerialus turtas – 4147,88 Eur (licencijos). 

            2. Iš Lietuvos teisės instituto: 

            2.1. Atsargos – 14,89 Eur (knyga). 

             Per metus neatlygintinai perduota turto kitam viešojo sektoriaus subjektui:  

Šiaulių apylinkės teismui ūkinis inventorius –  550,30 Eur (į nebalansinę sąskaitą). 

 

   Valstybės biudžeto lėšomis per metus įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus –  25376,11 Eur.  

   Pajamų įmokų lėšomis įsigytas ilgalaikis materialus turtas – 966,80 Eur. 

           

           2016 metais nurašytas netinkamas naudoti turtas, ūkinis inventorius ir atsargos, sunaudotos 

veikloje:  

1. Ilgalaikis materialus turtas – 61155,63 Eur.  

2. Ilgalaikis nematerialus turtas – 286,43 Eur. 

3. Ūkinis inventorius  – 19155,47 Eur (nebalansinė sąskaita), 

4. Atsargos – 22090,09 Eur. 

 

            Darbo užmokesčio fondo kitimas 2010–2016 metais pavaizduotas 4 paveiksle. 
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                      4 pav. Darbo užmokesčio fondas  2010–2016 metais, tūkst. Eur 

 

         

       Nedarbingumo pašalpų per pirmas dvi darbo dienas pokytis metais atvaizduotos 5 paveiksle. 

 

 

 
                 

        5 pav. Nedarbingumo pašalpos per pirmas dvi darbo dienas 2012–2016 metais, Eur      

       

2016 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti sudarė 91,3 tūkst. Eur.  

       Didžiausią metinių išlaidų dalį sudarė išlaidos komunaliniams patarnavimams, ryšių 

paslaugoms, transporto išlaidoms ir ūkio prekėms. 

       Jų paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas 6 paveiksle. 
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6 pav.   2016 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur 

 

2016 metais ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti skirta 966,80 Eur pajamų įmokų lėšų.   

 

             

            Investicijų  pasiskirstymas 2006–2016 metais atvaizduotas 7 paveiksle. 

 

  
                 7 pav.   Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tūkst. Eur. 

 

 

 

 

Teismo pirmininkas    Vytautas Kursevičius    
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