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ĮŽANGA 
 

Vadovaudamasis Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 175 „Dėl visuomenės 
informavimo apie teismų veiklą“, Šiaulių apygardos teismas teikia 2009 metų darbo apžvalgą. 

 
Dokumente aptariami Šiaulių apygardos teismo personaliniai pasikeitimai, administracinės 

veiklos priežiūra, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo statistinė analizė, civilinių bylų nagrinėjimo 
statistinė analizė, finansinė veiklos, darbo su žiniasklaida apžvalga.   
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1. PERSONALO PASIKEITIMAI 
 
2010 metais Šiaulių apygardos teismas, vadovaudamasis valstybės tarnybos įstatymo 

22 straipsnio 26 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-06-17 nutarimu Nr. 909, 54 
punktu, Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų Vertinimo komisijos 2010 m. sausio 18 d. 
išvada Nr. 1, suteikė Baudžiamųjų bylų raštinės vyriausiajai specialistei trečią kvalifikacinę klasę.    

 
Dėl tarnybinio kaitumo 2010 metais buvo organizuojami konkursai, valstybės 

tarnautojo (posėdžio sekretoriaus, Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigybei ir 
Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjo) pareigybei užimti.  

 
2010 metais buvo atleistas darbininkas (išėjo į pensiją). 
 
2010 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 19 teisėjų, 37 valstybės 

tarnautojai ( iš jų vienas pakaitinis), 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (1 paveikslas). 
 
1 paveikslas. Darbuotojų pasiskirstymas 
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2. TEISMO TEISĖJŲ IR DARBUOTOJŲ MOKYMAI 
 

Šiaulių apygardos teismo teisėjų bei teismo darbuotojų įgūdžiai ir kvalifikacija tobulinami 
rengiant mokymus. Teisėjų mokymus Molėtuose organizuoja Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos mokymo centras. Kiekvienas teisėjas turi galimybę individualiai pasirinkti mokymų 
temą pagal mokymų centro metams sudarytą programą.  

 
Esant nepakankamam biudžeto asignavimui 2010 m. Šiaulių apygardos teismo valstybės 

tarnautojams ir darbuotojams nebuvo palankios sąlygos kvalifikacijai kelti ir tobulinti, tačiau buvo 
suteikta galimybė dalyvauti kompiuterinio raštingumo ECDL programos mokymuose, kuriuose 
išklausė 87 valandų „Kompiuterinio raštingumo pagal Europos standartą (ECDL)“ kvalifikacijos 
tobulinimo programos kursą.  

 
Teismo buhalterijos darbuotojai dalyvavo VSAFAS praktinių mokymų seminaruose.  
 
Buvo organizuojami mokymai dirbti su nauja teismo posėdžių garso įrašymo įranga. 
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3. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA 
ADMINISTRACINĖS 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 administracinę veiklą. Administracinė priežiūra buvo atliekama pagal Šiaulių 
apygardos teismo pirmininko įsakymais patvirtintus planus. 

 
3.1. Šiaulių miesto apylinkės teismo patikrinimo rezultatai 

 
Šiaulių miesto apylinkės teismo planinis kompleksinis patikrinimas buvo atliekamas 2010 

metų gegužės–birželio mėnesiais pagal planą (1 lentelė). 
 
1 lentelė. Šiaulių miesto apylinkės teismo tikrinimo sritys 
 

Eil. Nr. Patikrinimo sritis 
1. Baudžiamųjų bylų paruošimo teisminiam nagrinėjimui, nuosprendžių kopijų įteikimo, 

apeliacinių skundų priėmimo bei išsiuntimo, nuosprendžių vykdymo tvarkos laikymasis 
2. Baudžiamosios bylos, nagrinėjamos ilgiau negu 12 mėnesių 
3. Ieškinių, skundų, pareiškimų, prašymų priėmimo, apeliacinių skundų priėmimo bei 

išsiuntimo, sprendimų vykdymo tvarkos laikymasis 
4. Civilinės bylos, nagrinėjamos ilgiau negu 12 mėnesių 
5. Skundų, kurių objektu nėra teisingumo vykdymas, tyrimas 
6. Bylų paskirstymas 
7. Teismo pirmininko vykdoma administracinės veiklos priežiūra 
8. Registracijos knygų ir kitų dokumentų vedimo bei dokumentų registravimo teismų 

informacinėje sistemoje LITEKO tvarkos laikymasis 
9. Archyvo tvarkymas 

 
Atlikus patikrinimą, buvo nustatyta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjai laikosi 

baudžiamųjų bylų parengimo nagrinėti teisme terminų, numatytų LR BPK 240 str., ne visuomet 
laikosi LR BPK 310 str. 1 d. numatyto reikalavimo nuosprendžio nuorašus tuoj po paskelbimo 
įteikti nuteistajam, išteisintajam ar asmeniui, kurio atžvilgiu byla nutraukta (pažeidimai nustatyti 
penkiose baudžiamosiose bylose), iš esmės yra laikomasi nuosprendžių pateikimo vykdyti  tvarkos 
bei terminų, apeliacinių skundų priėmimo bei išsiuntimo tvarkos, numatytos LR BPK 319 str.,  
pažeidimų nenustatyta. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas 
teisme užtruko dėl kaltinamųjų slapstymosi, jų paieškos, nukentėjusiųjų, liudytojų neatvykimo, dėl 
būtinybės skirti bylose ekspertizes. Pastebėta, jog daugeliu atvejų Šiaulių miesto apylinkės teismo 
teisėjai efektyviai sprendžia bylų nagrinėjimo operatyvumo klausimus, tinkamai naudojasi įstatymo 
suteiktomis galimybėmis sklandžiam bylos nagrinėjimui teisme užtikrinti, aktyviai domisi 
panaudotų priemonių vykdymu. Bylų vilkinimo faktų nenustatyta. Visgi pastebėta, jog šešiose 
baudžiamosios bylose operatyvaus bylos nagrinėjimo problemos nebuvo tinkamai sprendžiamos. 

 
Patikrinimo metu nustatyta, kad teisme ieškiniai ir pareiškimai priimami laikantis Civilinio 

proceso kodekse nustatytų terminų. Atsiliepimams į ieškinį pateikti visose patikrintose bylose buvo 
nustatytas civilinio proceso kodekso nuostatas atitinkantis  14–20 dienų terminas. Pagal CPK 229 
straipsnį paprastai bylai nagrinėti teisme pasirengiama vieno parengiamojo teismo posėdžio metu, 
tačiau išimtiniais atvejais arba matydamas, kad byloje gali būti sudaryta taikos sutartis, teismas turi 
teisę posėdyje paskirti antrojo parengiamojo posėdžio, kuris turi įvykti ne vėliau kaip per trisdešimt 
dienų, datą. Tačiau matyti, kad teisėjai ne visada laikosi šios teisės normos: kitas parengiamasis 
posėdis skiriamas vėliau nei CPK nustatytas terminas. Patikrinus, kaip vykdomi įsiteisėję teismo 
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sprendimai 2010 m. išnagrinėtose bylose nustatyta, kad išieškotojams vykdomieji raštai išduodami, 
gavus išieškotojo prašymą. Apie vykdomojo rašto išdavimą pažymima byloje. Vykdomieji raštai 
dėl teismo ir pašto išlaidų priteisimo išsiųsti atitinkamoms mokesčių inspekcijoms. CPK 317 
straipsnio 1 dalies reikalavimo – per septynias dienas nuo termino sprendimui apskųsti pasibaigimo 
bylą su apeliaciniu skundu ir jo priedais išsiųsti apeliacinės instancijos teismui - laikomasi tinkamai. 
Patikrinus civilines bylas, kurios teisme nagrinėjamos ilgiau kaip vienerius metus, esminių proceso 
teisės normų pažeidimų nenustatyta. Daugumos civilinių bylų nagrinėjimas užsitęsė, nes teismas, 
vadovaudamasis Civilinio proceso nuostatomis, turėjo sustabdyti  arba atidėti  bylos nagrinėjimą, be 
to, daugelio bylų užsitęsusį nagrinėjimą sąlygojo ne viena, o keletas priežasčių. 

 
Patikrinus teismo pirmininkės vykdomą bylų paskirstymą, padaryta išvada, kad Šiaulių 

miesto apylinkės teismo pirmininkės patvirtinta bylų skirstymo tvarka užtikrina objektyvų ir 
teisingą bylų paskirstymą teisėjams. Pats bylų skirstymas Šiaulių miesto apylinkės teisme iš esmės 
vykdomas laikantis Teismų įstatyme nustatyto bylų skirstymo teisinio reglamentavimo, nustatyti kai 
kurie bylų paskyrimo rankiniu būdu atvejai yra pavieniai, atsiradę dėl LITEKO skirstymo modulio 
netobulumo. 

 
3.2. Kelmės rajono apylinkės teismo patikrinimo rezultatai 

 
Kelmės rajono apylinkės teismo planinis kompleksinis patikrinimas buvo atliekamas 2010 

metų lapkričio mėnesį pagal planą (2 lentelė). 
 
2 lentelė. Kelmės rajono apylinkės teismo tikrinimo sritys 
 

Eil. Nr. Patikrinimo sritis 
1. Baudžiamųjų bylų paruošimo teisminiam nagrinėjimui, nuosprendžių kopijų įteikimo, 

apeliacinių skundų priėmimo bei išsiuntimo, nuosprendžių vykdymo tvarkos laikymasis, 
LITEKO duomenų atitikimas bylų duomenims (minimalus tikrinamų bylų skaičius – po 
25 procentus kiekvieno teisėjo 2010 metais išnagrinėtų bylų). 

2. Baudžiamosios bylos, nagrinėjamos ilgiau negu 12 mėnesių 
3. Ieškinių, skundų, pareiškimų, prašymų priėmimo, apeliacinių skundų priėmimo bei 

išsiuntimo, sprendimų vykdymo tvarkos laikymasis, LITEKO duomenų atitikimas bylų 
duomenims (minimalus tikrinamų bylų skaičius – po 25 procentus kiekvieno teisėjo 
2010 metais išnagrinėtų bylų). 

4. Civilinės bylos, nagrinėjamos ilgiau negu 12 mėnesių 
5. Administracinių bylų nagrinėjimą, nutarimų nuorašų išsiuntimą, nutarimų vykdymą 

reglamentuojančių teisės normų laikymasis, LITEKO duomenų atitikimas bylų 
duomenims (minimalus tikrinamų bylų skaičius – po 25 procentus kiekvieno teisėjo 
2010 metais išnagrinėtų bylų). 

6. Administracinės bylos, nagrinėjamos ilgiau negu 6 mėnesiai 
7. Skundų, kurių objektu nėra teisingumo vykdymas, tyrimas 
8. Bylų paskirstymas 
9. Teismo pirmininko vykdoma administracinės veiklos priežiūra 
10. Teismo transporto priemonių, tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimas bei išlaidų 

kontrolė 
11. Registracijos knygų ir kitų dokumentų vedimo bei dokumentų registravimo teismų 

informacinėje sistemoje LITEKO tvarkos laikymasis (minimalus tikrinamų bylų skaičius 
– po 10 kiekvieno teisėjo kiekvienos rūšies bylų) 

12. Archyvo tvarkymas 
13.  Viešųjų pirkimų vykdymas 
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Atliekant šį kompleksinį patikrinimą, į patikrinimą atlikusios komisijos sudėtį buvo įtraukti 
ir Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjai. 

 
Bylų paruošimo teisminiam nagrinėjimui, nuosprendžių kopijų įteikimo, nuosprendžių 

vykdymo aspektu buvo patikrinta apie 25 procentus kiekvieno Kelmės rajono apylinkės teismo 
teisėjo 2010 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų. Iš viso buvo patikrinta  50 baudžiamųjų bylų. 
Patikrinimo metu pastebėta, jog Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjai laikosi LR BPK 240 str. 1 
d. numatytų bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje terminų, pažeidimų nenustatyta. 
Tačiau devyniose baudžiamosiose bylose buvo pastebėti LR BPK 240 str. 2 d. numatyto 20 dienų 
bylos nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios termino pažeidimai. Patikrinus baudžiamąsias 
bylas LR BPK 342 str., reglamentuojančio nuosprendžių pateikimo vykdyti tvarką bei terminus, 
aspektu, pažeidimų nerasta. Visose patikrintose bylose buvo laikomasi trijų dienų pateikimo 
vykdyti termino, bylose yra gauti kompetentingų institucijų atsakymai apie vykdymo pradžią bei 
eigą. Pasirinktinai patikrinus 14 baudžiamųjų bylų LR BPK 319 str., reglamentuojančio bylos su 
apeliaciniu skundu išsiuntimo terminą, aspektu, pastebėta, jog trijose baudžiamosiose bylose buvo 
nežymiai pažeistas trijų dienų bylos išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui terminas. 

 
Patikrinus Kelmės rajono apylinkės teismo LITEKO duomenų atitikimą bylų duomenis 

pastebėta, jog minėtoje informacinėje sistemoje pateikti duomenys iš esmės atitinka bylų duomenis: 
„prisegti“ visų patikrintų bylų galutiniai teismo sprendimai, įvesta didžioji dalis procesinių įvykių. 
Tačiau pastebėta, jog dalyje patikrintų bylų nebuvo įtrauktas perdavimo nagrinėti teisiamajame 
posėdyje įvykis, bet nė vienoje byloje nebuvo „prisegtos“ perdavimo nagrinėti teisiamajame 
posėdyje nutartys. Be to, pastebėta, jog paprastai nėra „prisegamos“ tarpinės nutartys, ne visuomet 
nurodomos teismo posėdžių atidėjimo bei pertraukų skelbimo priežastys, „neprisegami“ teisiamųjų 
posėdžių protokolai. 

 
Atlikus baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau 12 mėnesių patikrinimą pastebėta, jog bylų 

nagrinėjimas teisme užtruko dėl kaltinamųjų, liudytojų bei nukentėjusiojo neatvykimo. Teismas 
pakankamai aktyviai išnaudojo įstatymu suteiktas galimybes aiškintis minėtų asmenų neatvykimo 
priežastis bei  užtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą teisme. Konstatuojama, jog patikrintų 
baudžiamųjų bylų nagrinėjimas  teisme užsitęsė dėl objektyvių priežasčių, bylų nagrinėjimo 
vilkinimo faktų nenustatyta. 

 
Patikrinimo metu nustatyta, kad civilinės bylos konkrečiam teisėjui yra paskiriamos  

vadovaujantis  teismų informacinės sistemos LITEKO teisėjo skyrimo protokolu. Daugumos bylų 
ieškinio pareiškimo priėmimo klausimas išspręstas teisėjo rezoliucija arba nutartimi ne vėliau kaip 
per dešimt dienų, tačiau yra atvejų, kai šis terminas pažeistas labai nežymiai – 1–2 dienomis.  

 
Atsiliepimams į ieškinį pareikšti visose patikrintose bylose buvo skiriamas CPK 142 

straipsnio 1 dalies nuostatas atitinkantis 14–20 dienų terminas. Patikrintose bylose pasirengimas 
bylų nagrinėjimui vyko parengiamųjų posėdžių būdu. Kaip nustatyta CPK 228 straipsnio antroje 
dalyje, klausimą dėl parengiamojo teismo posėdžio paskyrimo teismas turi išspręsti ne vėliau kaip 
per 14 dienų nuo atsakovo atsiliepimo gavimo dienos arba termino atsiliepimui pateikti pasibaigimo 
dienos, o parengiamasis teismo posėdis turi įvykti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties skirti 
parengiamąjį teismo posėdį priėmimo dienos. Patikrinimo duomenys patvirtina, kad kai kuriose 
bylose šie terminai buvo pažeisti. CPK 229 straipsnyje numatyta, kad paprastai bylai nagrinėti 
teisme pasirengiama vieno parengiamojo teismo posėdžio metu, o antrasis parengiamasis teismo 
posėdis gali būti skiriamas tik išimtiniais atvejais arba matydamas, kad byloje gali būti sudaryta 
taikos sutartis, teismas turi teisę posėdyje paskirti antrojo parengiamojo posėdžio, kuris turi įvykti 
ne vėliau kaip per trisdešimt dienų, datą. Patikrinus bylas nustatyta, kad teisėjai ne visada laikosi 
šios teisės normos, o kitas parengiamasis posėdis yra skiriamas vėliau nei CPK nustatytas terminas, 
nurodant, kad posėdžio data derinama su byloje dalyvaujančiais advokatais arba atsižvelgiant į bylą 
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nagrinėjančio teisėjo atostogas. Patikrinus, kaip vykdomi įsiteisėję teismo sprendimai 2010 m. 
išnagrinėtose bylose, nustatyta, kad išieškotojams vykdomieji raštai išduodami, gavus išieškotojo 
prašymą. Apie vykdomojo rašto išdavimą pažymima byloje. Vykdomieji raštai dėl teismo ir pašto 
išlaidų priteisimo išsiunčiami Valstybinei mokesčių inspekcijai, bylose yra šių vykdomųjų raštų 
išsiuntimo lydraščiai. Bylose dėl išlaikymo priteisimo vykdomieji raštai išduodami tą pačią dieną.  

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

proceso teisės normų pažeidimų nenustatyta. Įvertinus priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos 
pakankamai ilgą laiką, galima daryti išvadą, kad daugeliu atveju šios priežastys yra objektyvios ir 
tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. 

 
ATPK 282 straipsnis įtvirtina bendrą ATP bylos nagrinėjimo terminą – per penkiolika dienų 

nuo tos dienos, kai turintis teisę nagrinėti bylą organas (pareigūnas) gauna ATP protokolą ir kitą 
bylos medžiagą. To paties straipsnio 2 dalyje numatyti specialūs sutrumpinti terminai (para, trys, 
penkios ir septynios dienos) tam tikrų kategorijų bylose. Iš patikrinimui pateiktų bylų nustatyta, jog 
paminėtų terminų dažniausiai laikomasi, tačiau pasitaiko atvejų, kai bylos nagrinėjamos 20 dienų ar 
2 mėnesius. Taip pat nustatyta, kad daugumoje patikrintų bylų laikomasi nutarimo nuorašo įteikimo 
terminų, tačiau pasitaiko atvejų, kai nutarimo įteikimo terminas pažeidžiamas  išsiunčiant / įteikiant 
neįsiteisėjusių nutarimų nuorašus institucijoms, surašiusioms administracinio teisės pažeidimo 
protokolą, administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims. Patikrinus ATP bylas dėl priimtų 
nutarimų perdavimo vykdyti ir vykdymo kontrolės nustatyta, kad nutarimai dažniausiai 
perduodami vykdyti laiku. Nustatyti keli atvejai, kai šis terminas buvo pažeistas. 

 
Patikrinus teismo pirmininko vykdomą bylų paskirstymą Kelmės rajono apylinkės teisme, 

nustatyta, kad bylos skirstomos iš esmės nepažeidžiant paties teismo pirmininko bei norminių akto 
nustatyto teisinio reglamentavimo. Visos baudžiamosios ir civilinės bylos skiriamos LITEKO 
sistemos pasiūlytiems teisėjams, administracinių bylų skirstymas LITEKO sistemoms siūlomiems 
teisėjams praktiškai nėra įmanomas dėl teismo darbo bei administracinių bylų nagrinėjimo 
specifikos. Iš Kelmės rajono apylinkės teismo pirmininko 2010 m. rugsėjo 9 d. rašto Nr. S-451, 
adresuoto Kelmės rajono PK viršininkui, Šiaulių apskrities VPK Kelių policijos biuro viršininkui, 
matyti, kad teismo pirmininkas ėmėsi priemonių siekdamas eliminuoti galimybę numatyti teisėją, 
nagrinėsiantį administracinio teisės pažeidimo bylą (pasiūlyta asmenų iškvietimo į teismą dieną 
nustatyti tą pačią savaitės dieną, kada padarytas pažeidimas). Rezultato šiai dienai nėra, nes Kelmės 
rajono PK šį pirmininko pasiūlymą ignoravo. Tačiau tokia pirmininko iniciatyva sveikintina, 
pasiūlyta ją įgyvendinti iki galo.  

 
3.3. Šiaulių apygardos teismo administracinės veiklos patikrinimo rezultatai 

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

pirmininko patvirtintą planą (3 lentelė). 
 
3 lentelė. Šiaulių apygardos teismo tikrinimo sritys 
 

Eil.Nr. Patikrinimo sritis Atlikimo data 
1. Bylų paskirstymo tvarkos laikymasis ir tolygaus darbo 

krūvio užtikrinimas 
spalio mėn. 

2. Bylų perdavimas nagrinėti teisiamajame posėdyje, bylų 
pradėjimas nagrinėti teisiamajame posėdyje, nuosprendžių 
kopijų įteikimas nuteistiesiems ir bylų pateikimas vykdyti 
2010 m. gautose baudžiamosiose bylose 

lapkričio mėn. 

3. Procesinių veiksmų atlikimo pasirengimo teisminiam 
nagrinėjimui stadijoje 2010 m. gautose civilinėse bylose 

spalio mėn. 
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terminų laikymasis 
4. Pirmos ir apeliacinės instancijų baudžiamosios ir civilinės 

bylos, neišnagrinėtos per 6 mėn. nuo jų gavimo teisme  
kovo, rugsėjo mėn. 

5. Bylos, neišnagrinėtos teisme per 12 mėnesių nuo jų gavimo birželio ir gruodžio mėn. 
6. Teismo archyvo darbo organizavimas gegužės mėn. 
7. Duomenų registravimo teismų informacinėje sistemoje 

LITEKO 
rugsėjo 

8. 2010 m. apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų  išsiuntimo 
terminai 

gegužės mėn. 

9. Pirmąja instancija išnagrinėtų civilinių bylų atidavimas į 
raštinę 

lapkričio mėn. 

 
Be to, teismo pirmininko įsakymu nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismo teisėjai, paskirti 

atsakingais už apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinę 
priežiūrą, bent kartą per metus atlieka bylų, nagrinėjamų apylinkių teismuose ilgiau kaip 12 mėn., 
patikrinimą. Visi plane numatyti patikrinimai buvo atlikti, esminių Šiaulių apygardos teismo teisėjų 
administracinės veiklos trūkumų nenustatyta. 

 
Šiaulių apygardos teisme 2010 metais atlikta 16 patikrinimų tiriant asmenų skundus dėl 

apygardos bei apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos, atsakyta į 35 skundus dėl teismų 
(teisėjų) administracinės veiklos. Pagal skundus administracinės priežiūros tvarka buvo atlikti 
Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Raseinių, Mažeikių, Telšių rajonų apylinkių teismų 
teisėjų administracinės veiklos patikrinimai. Patikrinimų objektai buvo: nepagrįstai ilgas bylų 
nagrinėjimas, proceso vedimo kokybė, proceso operatyvumas, procesinių dokumentų įteikimas, 
bylų paskirstymas, teisėjų etikos kodekso laikymasis, teisės susipažinti su teismo posėdžio 
protokolu realizavimas, sprendimų paskelbimo, bylos medžiagos kopijų darbo tvarkos pažeidimai. 

 
Rengiant Šiaulių apygardos teismo pirmininko išvadas apie teisėjų jurisdikcinę ir 

nejurisdikcinę veiklą, buvo atliekami baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau nei 12 mėnesių, 
administracinių bylų, nagrinėjamų ilgiau nei 6 mėnesiai, patikrinimai, Mažeikių ir Joniškio rajonų 
apylinkių teismų pirmininkų V. Erlickienės ir V. Gestauto administracinės veiklos patikrinimai. 

 
Apibendrinant šioje apžvalgoje išdėstytus teiginius ir skaičius galima teigti, kad teismų 

(teisėjų) administracinės veiklos priežiūra užima svarbią vietą šiandieninėje teismų sistemoje, nes 
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. Taip pat administracinės veiklos procedūra daro įtaką teisėjų veiklos vertinimui, dėl 
to teisėjų atrankos sistema tapo objektyvesnė, skaidresnė bei pagrįsta teisėjo nuopelnais ir 
atsakomybe už savo veiksmus. 
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4. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

2010 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 LR  BPK X dalyje nustatyta tvarka. 

 
4.1. Pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 

 
2010 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 147 pirmosios instancijos baudžiamosios 

bylos, 48 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų.  
 
Per 2010 metus buvo išnagrinėtos 126 baudžiamosios bylos. Priimtas 81 nuosprendis, 11 

baudžiamųjų įsakymų, 5 nutartys taikyti priverčiamąsias medicininio poveikio priemones, 2  bylos 
perduotos prokurorui, 4 bylos  perduotos pagal teismingumą, 2  bylos sujungtos. Nebaigtų 
pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2010 metų pabaigoje – 69 baudžiamosios bylos (2 
paveikslas).   

 
2 paveikslas. Pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų rodikliai 
 

79,4%

10,8%

2,0% 3,9%
3,9%

Priimta nuosprendžių
Priimta baudžiamųjų įsakymų
Priimta nutarčių taikyti priverčiamąsias medicininio poveikio priemones
Perduota prokurorui
Perduota pagal teismingumą

 

Šiaulių apygardos teisme 2010 metais buvo priimti 22 procesiniai sprendimai dėl teikimų bei  
prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese. 14 teikimų bei prašymų buvo patenkinta, 6 
atmesti, 2 patenkinti iš dalies. 

2010 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. Bylas nagrinėjantys teisėjai ėmėsi visų įstatyme numatytų priemonių, kad užtikrinti 
sklandų bylų nagrinėjimą: neatvykus kaltinamiesiems dėl teismui nežinomų priežasčių, buvo 
operatyviai sprendžiami kardomosios priemonės pakeitimo griežtesne bei paieškos paskelbimo 
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klausimai, aktyviai domėtasi paieškų rezultatais. Neatvykus nukentėjusiesiems ar liudytojams buvo 
priimamos nutartys dėl jų atvesdinimo. Sudėtingose ir didelės apimties bylose buvo iš anksto 
numatomos bei derinamos kelių posėdžių datos  su visais proceso dalyviais. Šių bylų planinio 
patikrinimo metu nebuvo nustatyta bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų. 

 
4.2. Apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 
 

Šiaulių apygardos teisme 2010 metais buvo gautos 469 apeliacinės instancijos 
baudžiamosios bylos, 80  baudžiamųjų bylų buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų. 

 
2010 metais buvo išnagrinėtos 454 apeliacinės instancijos baudžiamosios bylos, iš jų  447 

bylose priimti sprendimai dėl nuosprendžių, 7 – dėl nutarčių, 95 apeliacinės instancijos 
baudžiamosios bylos buvo perkeltos į 2011 metus. 

 
2010 metais 262 apeliacinės instancijos baudžiamosiose bylose apeliaciniai skundai buvo 

atmesti. 43 baudžiamosiose bylose buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendžius 
panaikinti, 134 baudžiamosiose bylose – nuosprendžius pakeisti, 8 apeliaciniai skundai palikti 
nenagrinėti, 1 byloje priimta nutartis panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį (3 paveikslas). 

 
3 paveikslas. Apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų rodikliai 

58,5%

9,6%

29,9%

0,2%1,8%

Apeliaciniai skundai atmesti
Panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai
Pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai
Apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti
Panaikinta pirmosios instancijos teismo nutartis

 
 

2010 metais apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, 6 pirmosios instancijos 
teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir bylos nutrauktos LR BPK 327 str. 1 p. pagrindais, 4 - LR 
BPK 327 str. 2 p. pagrindais, 24 pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir 
priimti nauji nuosprendžiai LR BPK 329 str. numatytais pagrindais, 7 nuosprendžiai panaikinti ir 
bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, priimtos 2 nutartys nuosprendžius 
panaikinti ir bylas perduoti prokurorui 

102 apeliacine tvarka išnagrinėtose baudžiamosiose bylose pirmosios instancijos teismo 
nuosprendžiai buvo pakeisti konstatavus, jog apylinkių teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį 
įstatymą bei netinkamai paskyrė bausmes (LR BPK 328 str. 1 p. ir 2 p.), 32  baudžiamosiose bylose 
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nuosprendžiai buvo pakeisti apeliacinės instancijos nutartimis, nustačius, jog nuosprendžiuose 
išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių arba dėl netinkamai išspręstų kitų 
nuosprendžio klausimų (LR BPK 328 str. 3 p. ir 4 p.) (4 lentelė). 

  
4 lentelė. Apeliacine tvarka pakeistų ir panaikintų nuosprendžių skaičius 

 
Apylinkės 

teismas 
Panaikinti 

nuosprendžiai 
Pakeisti 

nuosprendžiai 
Akmenės rajono apylinkės  

teismas 
2 6 

Joniškio rajono apylinkės  
teismas 

2 5 

Kelmės rajono apylinkės  
teismas 

5 4 

Mažeikių rajono apylinkės 
teismas 

5 16 

Pakruojo rajono apylinkės  
teismas 

1 3 

Radviliškio rajono apylinkės 
teismas 

5 21 

Raseinių rajono apylinkės 
teismas 

1 11 

Šiaulių rajono apylinkės  
teismas 

3 11 

Šiaulių miesto apylinkės  
teismas 

19 43 

Telšių rajono apylinkės 
 teismas 

- 14 
 

Iš viso: 43 134 

 

 

2010 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gauti 684 skundai dėl  apylinkių teismų priimtų 
nutarčių: 342 skundai dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų LR BPK X dalies tvarka, 274 
skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 68 skundai dėl apylinkių teismų nutarčių 
nuosprendžių vykdymo procese. 

 
2010 metais išnagrinėjus asmenų skundus dėl apylinkių teismų nutarčių, 401 skundas buvo 

atmestas, 14 nutarčių buvo pakeista, 118 nutarčių buvo panaikinta ir dėl skundų priimti kiti 
sprendimai, 38 skundai buvo palikti nenagrinėti, bylos grąžintos.  

 
2010 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 34 pirmosios 

instancijos baudžiamosios bylos su apylinkių teismų pirmininkų prašymais spręsti klausimą dėl 
bylų perdavimo nagrinėti kitos apylinkės teismui. 
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5. CIVILINIŲ BYLŲ  NAGRINĖJIMO  2010 METAIS REZULTATAI 

 
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2010 metais dirbo devyni teisėjai (iki 2010 

m. vasario 1 d. – 10 teisėjų), kurie nagrinėja pirmosios instancijos civilines bylas ir apeliacines 
civilines bylas.  

 
5. 1. Pirmosios instancijos civilinių bylų apžvalga 

 
Šiaulių apygardos teisme 2010 metais buvo nagrinėjama 1636 pirmosios instancijos civilinių 

bylų (į šį skaičių įtrauktas 2010 metais gautų bylų skaičius ir iš 2009 metų perkeltų bylų likutis). 
Buvo išnagrinėtos 1025 civilinės bylos, likusios 611 civilinės bylos iš 2010 metų buvo perkeltos į 
2011 metus (4 paveikslas).  

 
4 paveikslas. 2010 m. išnagrinėtos ir neišnagrinėtos pirmosios instancijos civilinės bylos 

 

Neišnagrinėta ir 
perkelta į 2011 

metus
37%

Išnagrinėta bylų
63%

 
 

5.1.1. 2010 m. pirmąja instancija nagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymas 
 

Palyginimui, 2009 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėta 884 civilinės bylos, 2008 
metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 567 civilinės bylos, 2007 metais – 385 civilinės 
bylos, 2006 metais – 352 civilinės bylos, 2005 metais – 291 civilinė byla. 

 
Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per metus vidutiniškai 

išnagrinėjo po 113 pirmosios instancijos bylų. Lyginant su 2009 metais (88,4 bylos vienam teisėjui) 
išnagrinėtų bylų skaičius žymiai išaugo – beveik 30 procentų. 

 
5.1.2. Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 

  
Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 1025 pirmosios instancijos bylos. Iš jų: 
1. Ginčo teisena – 508 bylos. 
2. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 180 bylų. 
3. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 291 byla. 
4. Dokumentinio proceso tvarka – 35 bylos (5 paveikslas). 
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 5 paveikslas. 2010 m. išnagrinėtų bylų skaičius 

 

Ginčo teisena
50%

Dėl bankroto ir 
restruktūrizavimo

29%

Dėl teismo įsakymo 
išdavimo

18%

Dokumentinio 
proceso tvarka

3%

 
 

5.1.3. Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 

 Šiaulių apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas, 
kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas tūkstančių litų, išskyrus šeimos teisinių santykių 
bylas dėl turto padalijimo, bylas dėl autorinių neturtinių teisinių santykių, bylas dėl civilinių viešo 
konkurso teisinių santykių, bylas dėl bankroto ir restruktūrizavimo. Apygardos teismas taip pat 
nagrinėja bylas pagal banko laikinojo administratoriaus pareiškimą dėl banko akcinio kapitalo 
sumažinimo, bylas, kurių viena šalis yra užsienio valstybė, pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų 
pardavimo, bylas dėl juridinio asmens veiklos tyrimo bei kitas bylas, kurios pagal įstatymus yra 
teismingos apygardų teismams. 
 

Išnagrinėtos pirmosios instancijos civilinės bylos pagal reikalavimų skaičių pasiskirsto taip:∗ 
1.  Bylos dėl darbo teisinių santykių – 53 bylos. 
2.  Su prievolių teise susijusios bylos – 639, iš jų:  

2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių – 580. 
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių – 66. 
2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos – 26. 

3.  Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 5.  
4.  Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 26. 
5.  Bylos dėl paveldėjimo – 1.  
6.  Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės – 1. 
7.  Bylos dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 491. 

7.1. Bylos dėl juridinio asmens veiklos tyrimo – 3.  
7.2. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo – 4. 

                                                 
∗ Bendras išnagrinėtų bylų skaičius ir reikalavimų skaičius gali nesutapti, nes vienoje civilinėje byloje gali būti keletas 
reikalavimų. 
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8.  Kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 10 (6 paveikslas). 
 

 6 paveikslas. Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 2010 m. 
 

Bylos dėl bankroto 
ir restruktūrizavimo

40%

Bylos, kylančios iš 
daiktinių teisinių 

santykių
2%

Su prievolių teise 
susijusios bylos

53%

Bylos dėl darbo 
teisinių santykių

4%
Kitos bylos 

1%

 
 

Grafike nurodytą dalį „Kitos bylos“ sudaro bylos dėl paveldėjimo, bylos, kylančios iš šeimos 
teisinių santykių, bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės, bylos dėl juridinių 
asmenų organų sprendimų teisėtumo ir kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. 

 
5.2. 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 2010 metais buvo išnagrinėtos 341 civilinės bylos (2009 metais – 

268 bylos, 2008 metais – 249 bylos, 2007 metais – 220 bylos, 2006 metais – 202 bylos, 2005 metais 
– 240 bylų) pagal apeliacinius skundus ir 417 civilinės bylos (2009 metais – 424 bylos, 2008 metais 
– 257 bylos, 2007 metais – 198 bylos, 2006 metais – 198 bylos, 2005 metais – 154 bylos) pagal 
atskiruosius skundus. 

 
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, išnagrinėjusios iš esmės 

civilines bylas pagal paduotus apeliacinius skundus, 198 bylose sprendimus paliko nepakeistus, 23 
bylų sprendimus panaikino ir priėmė naujus sprendimus, 26 bylų sprendimus panaikino ir bylas 
perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismams (iš jų 3 dėl absoliučių teismo sprendimo 
negaliojimo pagrindų), 6 bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 4 bylas nutraukė, nes šalys 
sudarė taikos sutartį, 64 bylų sprendimus pakeitė, 10 apeliacinių procesų nutraukė, 3 iš jų – 
atsisakius nuo apeliacinio skundo. 

 
Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 243 bylose pirmosios instancijos teismų nutartys paliktos 

nepakeistos, 38 bylose  nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 88 bylose nutartys 
panaikintos ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 17 bylų 
nutartys pakeistos. Apeliaciniai procesai nutraukti 23 bylose, 5 iš jų – atsisakius nuo atskirųjų 
skundų (5 lentelė). 
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5 lentelė. 2010 metų civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai 
 

Eil. 
Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 
nutarčių, 

sprendimų 

Pakeista 
sprendimų, 

nutarčių 
(procentinė 

išraiška)   

Panaikinta 
sprendimų, 

nutarčių 
(procentinė 

išraiška) 

Nepakeista 
sprendimų, 

nutarčių 
(procentinė 

išraiška) 
1.   Akmenės rajono apylinkės 15 4  

(27%) 
4  

(27%) 
7  

(44%) 
2.   Joniškio rajono apylinkės 22 3  

(14%) 
2 

 (9%) 
17  

(77%)  
3.   Kelmės rajono apylinkės 26 1 

(4%)  
10 

(38%) 
15 

(58%) 
4.   Mažeikių rajono apylinkės 110 10 

(9%) 
27 

(24%) 
73 

(67%) 
5.   Pakruojo rajono apylinkės 16 2 

(12%) 
4 

(25%) 
10 

(63%) 
6.   Radviliškio rajono apylinkės 78 6 

(8%) 
41 

(52%) 
31 

(40%) 
7.   Raseinių rajono apylinkės 44 3 

(7%) 
10 

(23%) 
31 

(70%) 
8.   Šiaulių miesto apylinkės 325 39 

(12%) 
64 

(20%) 
222 

(68%) 
9.   Šiaulių rajono apylinkės 39 4 

(10%) 
7 

(18%) 
28 

(72%) 
10.   Telšių rajono apylinkės 78 9 

(12%) 
22 

(28%) 
47 

(60%) 
 

7 paveikslas. 2010 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus 
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6. FINANSINĖS  VEIKLOS APŽVALGA 
 

Šiaulių apygardos teismas 2010 metais vykdė vieną programą – „Bylų nagrinėjimas“. 
Specialiųjų lėšų pajamų įmokų programos teismas nevykdė.  

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. Kitų 
finansavimo šaltinių nėra. Programos tikslui įgyvendinti teismas savo veiklą stengiasi vykdyti 
mažesnėmis sąnaudomis.  
            Programos „Bylų nagrinėjimas“ rezultatas – efektyvus teisėtų teismo sprendimų priėmimas 
bei 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 atsispindi teismo 
pateiktoje Vertinimo kriterijų 2010 m. suvestinėje įvykdymo ataskaitoje (forma Nr. B-12). 
            2010 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 
skirta 4414,0 tūkst.Lt paprastųjų išlaidų, tarp jų 3202,0 tūkst. Lt skirta darbo užmokesčiui. 
Nepaprastųjų išlaidų teismas neturėjo.  
            2010 m. programos biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos 8 paveiksle. 
 

8 pav. 2010 m. programos išlaidų sąmata, tūkst. Lt. 
 

2010 m. išlaidų sąmata

3202.0

228.118.6 965.3

Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prekėms ir
paslaugoms
Socialinė parama

 
                                                            

Vadovaujantis 2010 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1735 
„Dėl teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimo programos patvirtinimo“ Šiaulių 
apygardos teismui skirta 433,7 tūkst. Lt, iš šio skaičiaus darbo užmokesčiui – 331,1 tūkst. Lt. 2010 
m. gruodžio mėn. ši suma išmokėta teisėjams nesumokėtai darbo užmokesčio daliai padengti. Lėšos 
skirtos iš Privatizavimo fondo lėšų.  

 
 Iš viso gautų asignavimų perskirstymas 2010 metais atvaizduotas 9 paveiksle.  
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9 paveikslas. Asignavimų paskirstymas 2010 metais, tūkst. Lt. 
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3533.1

9921067.9

195228.1 2518.6
0
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Darbo
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Sodra Ūkio išl. Soc.paš.

Asignavimų perskirstymas 2010 metais

Metų pradžioje
Metų pabaigoje

 
          

Teismo vykdomos programos biudžeto išlaidų sąmatos lėšų 2010 m. sutaupyta 69,8 tūkst. 
Lt. Šią sumą sudaro sutaupytos darbo užmokesčio lėšos, teisėjai išėjus į pensiją.    

 
 2010 metus Šiaulių apygardos teismas pradėjo turėdamas 2133,7 tūkst. Lt kreditorinį 

biudžeto lėšų įsiskolinimą . Biudžetines lėšas sudarė: 
1. 2009 m. gruodžio mėn.  darbo užmokestis darbuotojams – 33,0 tūkst. Lt. 
2. Teisėjams 2005–2008 m. nesumokėta darbo užmokesčio dalis – 1599,2 tūkst. Lt. 
3. 2009 m. gruodžio mėn. įmokos VSDFV  – 0,6 tūkst. Lt. 
4. Įmokos  VSDFV nuo teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies – 495,4 

tūkst. Lt. 
5. Šildymas – 0,9 tūkst. Lt. 
6. Elektros energija  – 0,8 tūkst. Lt.  
7. Ryšių paslaugos – 1,0 tūkst. Lt. 
8. Transporto išlaikymas – 0,1 tūkst. Lt. 
9. Vandentiekis ir kanalizacija – 0,1 tūkst. Lt. 
10. Kitos paslaugos – 0,2 tūkst. Lt. 
11. 2009 m. gruodžio mėn. nedarbingumo pašalpos darbuotojams – 0,2 tūkst. Lt. 
12. 2005–2008 m. nedarbingumo pašalpos teisėjams – 2,2 tūkst. Lt. 
            2010 m. kovo 31 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 17,7 tūkst. Lt 

biudžeto lėšų. 

 2010 m. birželio 30 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 7,0  tūkst. Lt biudžeto 
lėšų. 

 2010 m. rugsėjo 30 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudarė 7,0 tūkst. Lt  biudžeto 
lėšų. 

 2010 m. gruodžio 31 d. kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro – 11,9 tūkst. Lt. 
biudžeto lėšų.    

Iš jų: 

1. Ryšių paslaugos – 5,0 tūkst. Lt. 
2. Transporto išlaikymas – 0,3 tūkst. Lt. 
3. Komunalinės paslaugos – 6,5 tūkst. Lt. 
4. Kitos paslaugos – 0,1 tūkst. Lt. 
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 Teisėjams nesumokėta darbo užmokesčio dalis 2005–2008 metais 2010 m. gruodžio 31 d. 
sudaro 1275,1 tūkst. Lt. Įmokos  VSDFV nuo teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies 
sudaro 395,1 tūkst. Lt. Nedarbingumo pašalpos  2005 – 2008 metais teisėjams sudaro 2,2 tūkst. Lt. 

  Įsiskolinimas tiekėjams padengtas 2011 m. sausio mėn. pirmosiomis dienomis. Debitorinio 
įsiskolinimo 2010 m. gruodžio 31 d. teismas neturėjo. 

 Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2010 metų pabaigoje palyginimas su 
ankstesniais metais atvaizduotas 10 paveiksle. 

 10 paveikslas. Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimas 2007–2010 metais, Lt 
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   Per metus ilgalaikio materialaus turto įsigyta už 74,2 tūkst. Lt. Tarp jų iš Joniškio rajono 
apylinkės teismo gauta baldų už 19,5 tūkst. Lt, iš Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 
gauta duomenų saugojimo įrenginys ir diktofonai už 14,5 tūkst. Lt sumą, iš Nacionalinės teismų 
administracijos gauti du vienetai kopijavimo aparatų už 14,1 tūkst. Lt sumą ir 12 vienetų 
kompiuterių už 26,1 tūkst. Lt sumą.   

 
   Nurašyta netinkamo naudoti ilgalaikio turto 2010 m. nebuvo. 
 

            Ūkinio inventoriaus  per metus įsigyta už 15,6 tūkst. Lt. Nurašyto negalimo naudoti turto 
2010 m. nebuvo. Perduota naudoti Šiaulių VPK ūkinio inventoriaus už 2,4 tūkst. Lt sumą. 
 
            Atsargų per metus įsigyta už 55,3 tūkst. Lt ir nurašyta sunaudotų atsargų už 53,9 tūkst. Lt. 
 
            Darbo užmokesčio fondo kitimas 2004 - 2010 metais, neįskaitant teisėjams negautos darbo 
užmokesčio dalies, pavaizduotas 11 paveiksle. 
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11 paveikslas. Darbo užmokesčio fondas 2004–2010 metais, tūkst. Lt  
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        Teismo socialinės išmokos 2010 m. sudarė 18,6 tūkst. Lt. Tai laikino nedarbingumo 
išmokos už pirmas dvi darbo dienas ligos atveju darbuotojams ir išeitinė išmoka teisėjai, išėjusiai į 
pensiją.  

        Nedarbingumo pašalpų už pirmas dvi darbo dienas  pokytis metais  atvaizduotos 12 
paveiksle. 

 
          12 paveikslas. Nedarbingumo pašalpos už pirmas dvi darbo dienas 2007–2010 metais, Lt 
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       2010 metais išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 228,1 tūkst. Lt.  

    Didžiausią metinių išlaidų dalį sudarė išlaidos komunaliniams patarnavimams, ryšių 
paslaugoms, transporto išlaidoms ir ūkio prekėms. 
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  Jų paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas 13 paveiksle. 
 13 paveikslas. 2010 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms, Lt 
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            Ilgalaikiam turtui įsigyti 2010 metais asignavimų neskirta.  
 
            Investicijų  pasiskirstymas 2004 – 2010 metais atvaizduotas 14 paveiksle. 
 
  14 paveikslas. Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, Lt 
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7. DARBO SU ŽINIASKLAIDA  APŽVALGA 
                                                                                  

 2010 metais  žiniasklaidoje dominuojančios temos palyginti su praėjusiais  metais iš esmės  
nepasikeitė – ir toliau (ypač respublikinę spaudą) labiausiai domino turtiniai ginčai tarp stambių 
įmonių, kur ginčijamos sumos siekė ne vieną milijoną litų. Sunkmečio pasekmė –  nemažėjantis 
vadinamųjų bankroto bylų srautas, tokios bylos ir pernai buvo žurnalistų, visuomenės dėmesio 
centre. Respublikinės, regioninės spaudos leidiniai, televizijos kanalai  nuosekliai sekė tokių bylų 
eigą, detaliai, objektyviai teismo procesą pateikinėjo skaitytojams, televizijų žiūrovams, arba 
internetinėje erdvėje. Šiuo atveju Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnyba žiniasklaidos atstovams 
įstatymų nustatyta tvarka operatyviai pateikinėjo informaciją apie teismo procesus minėtose bylose, 
teismo pozicija atspindėta televizijos publicistinėse laiduose, leidinių publikacijose.  

 
 Kaip ir ankstesniais metais, žurnalistai daug dėmesio skyrė toms civilinėms byloms, kuriose 

ieškovai siekia prisiteisti šimtatūkstantines ir net ne vieną milijoną siekiančias sumas neturtinės 
žalos iš atsakovų valstybės institucijų ar fizinių asmenų. Tokios bylos dažniausiai buvo 
respublikinės spaudos padidinto dėmesio centre. Publikacijų  apie bylas dėl darbo santykių 
nemažėjo ir pernai, tokiomis bylomis dažniausiai domėjosi regioninės spaudos žurnalistai. Šių bylų 
nemažai buvo Šiaulių miesto apylinkės teisme, rajonų apylinkių teismuose.  Įvairiuose leidiniuose, 
televizijų kanaluose gvildentos ir temos, susijusios su privataus, viešojo interesų gynimu. 2010 
metų pabaigoje visuomenėje didelį atgarsį sukėlė Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas 
dėl prekybos alkoholiniais gėrimais taisyklių Šiaulių baruose, kavinėse. Dalis verslininkų skundų 
Šiaulių apygardos administraciniame  teisme nagrinėjama ir šiemet.      

 
Praėjusiais metais  Mažeikių rajono apylinkės teismui pagaliau pavyko pradėti nagrinėti 

baudžiamąją bylą, kurioje du Jungtinių Amerikos Valstijų piliečiai, bendrovės „Mažeikių nafta“ 
(dabar „Orlen Lietuva“) buvę vadovai kaltinami tarnybos pareigų neatlikimu. Ši byla buvo iškelta 
po didžiulio gaisro, kuris bendrovėje kilo dar 2006 metų spalį, gaisro metu bendrovė patyrė 
milžinišką nuostolį. Bylos nagrinėjimas įstrigo, kai pasislėpė vienas iš kaltinamųjų. Ši byla pradėta 
nagrinėti iš esmės, apklausinėjami liudytojai. Ypatingai didelio rezonanso visuomenėje sukėlusi 
byla nuolat yra žiniasklaidos atstovų dėmesio centre.  

 
 Ir respublikinės, ir regioninės spaudos dėmesio centre visada buvo bylos, kuriuose įvairiais 

nusikaltimais yra kaltinami visuomenėje žinomi asmenys, pavyzdžiui, politikai. Šiaulių apygardos 
teismas 2010 metais išnagrinėjo dviejų Šiaulių miesto politikų, Savivaldybės Tarybos narių 
baudžiamąją bylą, šie asmenys buvo kaltinami kyšininkavimu stambiu mastu. Ši byla išnagrinėta, 
politikams priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Tai viena iš labai retų bylų Lietuvoje, kai už tokius 
nusikaltimus realiomis bausmėmis buvo nuteisti politikai. Nuteistieji nuosprendį apskundė Lietuvos 
apeliaciniam teismui.  

 
Praėjusiųjų metų pabaigoje Telšių rajono apylinkės teismas skyrė teismo posėdžius 

visuomenėje taip pat labai didelio atgarsio sulaukusioje vadinamojoje „Samanėlės“ baudžiamojoje 
byloje, kurioje tarp kaltinamųjų yra buvusio Lietuvos generalinio prokuroro sesuo. Siekiant išvengti 
bet kokio teismo šališkumo, ši byla perduota nagrinėti Joniškio rajono apylinkės teismui.   

 
  Taip pat visus metus žiniasklaidos atstovai domėjosi su smurtu susijusiomis 

baudžiamosiomis bylomis. Turto prievartavimas, nusikalstamų susivienijimų organizavimas, 
nusikaltimai prieš nepilnamečius – šios temos žiniasklaidos atstovus ir pernai domino labiausiai. 
Didelio visuomenės atgarsio sulaukė Šiaulių miesto apylinkės teisme išnagrinėta baudžiamoji byla, 
kurioje buvęs Valstybės sienos apsaugos pareigūnas buvo kaltinamas pornografinio turinio 
produkcijos gaminimu, platinimu, viešu demonstravimu, vaiko išnaudojimu pornografijai, 
mažamečio asmens tvirkinimu.  
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 Teismas paskelbė apkaltinamąjį nuosprendį. Nuteistasis su tokiu pirmosios instancijos 
teismo sprendimu nesutiko ir jį apskundė Šiaulių apygardos teismui. Ši byla buvo nagrinėjama 
neviešuose posėdžiuose, tad žiniasklaidos atstovams, visuomenei reikalingą informaciją apie 
minėtosios bylos eigą pateikė Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnyba. Leidiniuose, kurie pateikė 
publikacijas apie šią bylą, išsakyti Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnybos komentarai. Lietuvos 
Respublikos įstatymais nustatyta tvarka  informacija apie šią bylą pateikta taip pat publicistinių 
laidų atstovams.    

 
 Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnyba ryšį su žiniasklaidos atstovais palaiko nuolat, 

duomenys pateikiami ne tik teismo internetinėje svetainėje, bet ir spaudos konferencijose, 
vadinamosios mini spaudos konferencijos Šiaulių apygardos teisme yra rengiamos prieš arba iš 
karto po nuosprendžių, kurie paskelbiami visuomenėje didelio atgarsio sulaukusiose bylose. 
Praėjusiais metais buvo itin pastebima tendencija, kai teismo spaudos atstovas informaciją apie 
Šiauliuose nagrinėjamas bylas teikė ne tik Šiaulių, bet ir kitų šalies regionų spaudai.    

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

spaudos atstovai nuolat gaudavo Apygardos teismo spaudos tarnyboje. Kaip ir ankstesniais metais, 
tarp tokių – vadinamosios išžaginimo, seksualinio prievartavimo bylos, taip pat tos bylos, kuriose 
proceso dalyviai yra nepilnamečiai. Duomenys apie tokias bylas pateikti įstatymų numatyta tvarka.  

 
Palyginti su 2009 metais pernai regioninės spaudos atstovai labiau domėjosi 

nagrinėjamomis vadinamosiomis buitinių žmogžudysčių bylomis,  tačiau respublikinė spauda, 
televizija į tokias bylas žiūrėjo atsainiai arba iš viso jas ignoruodavo. Tokia tendencija išlieka jau 
nebe pirmi metai.   

 
  Nemažėja baudžiamųjų bylų dėl pelnymosi iš kito asmens prostitucijos. Užpernai ir 
pernai Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos kelios tokios, iš esmė visos jos buvo ir regioninės, ir 
respublikinės spaudos dėmesio centre.    
 
 Praėjusiais metais, kaip ir 2009-aisiais, toliau spaudoje plačiai buvo diskutuojama ne 
tik apie teismų pirmininkų, bet ir teisėjų skyrimo procedūras. Šiaulių regiono, taip pat ir 
respublikinė žiniasklaida daug dėmesio skyrė sunkmečio padariniams, rašė apie tai, kokias 
pasekmes ekonominis nuosmukis turėjo teismams.   
 

Ypač regioninės spaudos žurnalistai toliau gvildeno teismų kadrų temą, mažus  
apylinkių teismų teisėjų atlyginimus. Diskusijos spaudoje apie teisėjų stygių kai kuriuose šalies 
teismuose, nuolat augantį teisėjų darbo krūvį tapo aktyvesnės pačioje 2007 metų pabaigoje, tokios 
diskusijos dar labiau suaktyvėjo 2009 metais, jos nesikeitė ir 2010 metais. Ir pernai regioninėje 
spaudoje spaudoje buvo publikacijų apie tai, kad, pavyzdžiui, Šiaulių miesto apylinkės teisme 
civilinių bylų kiekiai skaičiuojami jau tūkstančiais.  

 
 Šiaulių apygardos teismo spaudos tarnyba žiniasklaidai pateikė išsamią informaciją 
apie tai, kokių priemonių apygardoje esantys teismai ėmėsi, kad būtų kuo racionaliau naudojamos 
lėšos, apie teismų taupymo programą žurnalistai pateikė ne vieną publikaciją.  
 

Šiaulių apygardos spaudos tarnyba interneto puslapyje ir toliau skelbia numatytų nagrinėti 
rezonansinių bylų trumpus aprašymus. Tai palengvina pačių žiniasklaidos atstovų darbą. Nuo 2006 
metų teismai internetu skelbia ir nagrinėjamų bylų tvarkaraščius. Kiekvieną darbo dieną teismo 
spaudos tarnyba žiniasklaidos atstovams dėl tvarkaraščių pateikia papildomą informaciją. Teismo 
interneto svetainėje taip pat skelbiama informacija apie teisme vykstančius darbinius teisėjų 
pasitarimus, renginius, kuriuose dalyvauja visuomenės atstovai.   


