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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 2011 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. PERSONALINIAI PASIKEITIMAI 
 
 
2011 metais sausio 1 dieną Šiaulių apygardos teisme dirbo 19 teisėjų, 37 valstybės 

tarnautojai ir 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo 10 
teisėjų, Civilinių bylų skyriuje – 9 teisėjai. Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo 6 teisėjų padėjėjai, 
Civilinių bylų skyriuje – 5 teisėjų padėjėjai. Teisme dirbo 14 posėdžių sekretorių 

2011 metai teisėjo padėjėjai R. Masiulienei buvo suteikta 3 kvalifikacinė klasė. Valstybės 
tarnautojas M. Žlabys iš teisėjo padėjėjo pareigų buvo perkeltas į Civilinių bylų skyriaus 
pirmininko patarėjo pareigas.  

2011 metais šalių susitarimu buvo atleistos: kiemsargė Julijona Kontautienė, pakaitinė 
posėdžių sekretorė Renata Lesanavičienė, vertėja Lina Maciutkevičiūtė-Daukšienė. 

2011 metais netekome darbininkės-valytojos Onos Vileikienės – mirė. 
Laimėję per 2011 metus paskelbtus konkursus, į teisėjų padėjėjus buvo priimti Deimantė 

Pašiškevičiūtė, Mantas Pakamanis, Žygimantas Daukša ir posėdžių sekretorė Diana Tarozienė. 
Buvo priimti teisėjo padėjėja Modesta Čeplinskaitė (pakaitinė), posėdžių sekretore Sonata 
Paplauskienė (pakaitinė), vertėja Zita Jevgenija Bajarūnienė (pagal sutartį), kiemsargis Dainius 
Adomavičius (pagal darbo sutartį). 

Teisėjo padėjėja Raminta Šetkaitė perkelta tarnybinio kaitumo būdu į Šiaulių apskrities 
valstybinė mokesčių inspekciją. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2011 m. lapkričio 16 d. dekretu Nr. 1K-885 teisėjas 
Gražvydas Poškus nuo 2011 m. gruodžio 5 d. pradėjo eiti pareigas Šiaulių apygardos teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriuje. 

Tarnybinio kaitumo būdu iš Šiaulių apygardos administracinio teismo buvo perkeltos teisėjo 
padėjėja Laura Škielaitė-Tiškevičienė ir posėdžių sekretorė Ingriga Bikbajevienė. 

2011 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 20 teisėjų. 43 valstybės tarnautojai, 
17 darbuotojų.  
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2. TEISĖJŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ BEI DARBUOTOJŲ 2011 METŲ 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APŽVALGA 

 
Teisėjų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo planus, grafiką ir mokymo bei kvalifikacijos 

kėlimo programas aprobuoja Teisėjų taryba ir patvirtina LR Teisingumo ministras. Elektroninė 
dalyvių registracijos sistema leidžia teisėjams patiems registruotis į pageidaujamus seminarus, 
rinktis mokymo programas pagal savo poreikius ir matyti dalyvavimo mokymo programose istoriją. 

2011 m. teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis dalyvavo: 
1. Dviejų dienų Europos Teismų Tarybų tinklo susitikime dėl finansinio audito atlikimo, 

susitikimas įvyko Briuselyje, Belgijoje. 
2. Europos teismų tarybų tinklo Generalinėje asamblėjoje, Vilniuje. 
3. Dviejų dienų susitikime su Latvijos Nacionalinės teismų administracijos bei Latvijos 

Respublikos Teismų agentūros atstovais aptarti aktualius klausimus, susijusius su Lietuvos ir 
Latvijos teismų sistemos aptarnavimo tobulinimu. Šis susitikimas vyko Liepojoje, Latvijoje. 

4. Europos Sąjungos teisėjų forumo dviejų dienų konferencijoje, tema – „Europos Sąjungos 
teisinis bendradarbiavimas baudžiamose bylose (ekonominiai nusikaltimai)“ Lenkijoje, Krokuvoje. 

5. Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre „Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis 
procesas“ mokymuose. 

 
Kiti teismo teisėjai dalyvavo toliau išvardytuose Nacionalinės teismų administracijos 

mokymo centre vykusiuose mokymuose: 
1. 18 akademinių valandų trunkančiame seminare „Civilinė teisė ir civilinis procesas“. 
2. 16 akademinių valandų trunkančiame seminare „Daiktinė teisė“. 
3. 26 akademinių valandų trunkančiame seminare „Darbo teisė“. 
4. 16 akademinių valandų trunkančiame seminare „Atskiros sutarčių rūšys“. 
5. 16 akademinių valandų trunkančiame seminare „Nusikaltimai žmonijai ir karo 

nusikaltimai: istoriniai ir teisiniai aspektai „. 
6. 24 akademinių valandų trunkančiame seminare „Šeimos ir paveldėjimo teisė“. 
7. 20 akademinių valandų trunkančiame seminare „Administracinių teisės pažeidimų 

bylų nagrinėjimo apylinkės ir apygardų teisme ypatumai“. 
 
Teismo raštinės, archyvo darbuotojai, posėdžių sekretorės bei kiti valstybės tarnautojai 

dalyvavo 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto 
„Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 
priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančių kvalifikacijos tobulinimas“ projekte: Lietuvos 
Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos personalo bendrieji ir specialieji 
mokymai kvalifikacijai tobulinti: 

1. Specialiuosiuose mokymuose darbui su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO. 
2. Teismo raštinės dokumentų rengimo, valdymo ir archyvavimo specialiųjų mokymų 

organizavimas teismų darbuotojams bei NTA vidaus auditoriams. 
3. Teismo posėdžių organizavimo ir protokolavimo specialieji mokymai. 
4. Personalo valdymo mokymai teismų kancleriams, NTA ir teismų darbuotojams 

atsakingiems už personalo klausimus. 
Teismo vyriausioji specialistė (darbui su įslaptinta informacija) dalyvavo 6 akademinių 

valandų trukmės seminare „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas“. 
Civilinių bylų skyriaus teisėjai, patarėjas bei paėdėjai dalyvavo seminare „Viešasis interesas 

ir jo gynimas“. 
Teismo darbuotojams buvo suteikta galimybė sudalyvauti personalo valdymo mokymuose; 

valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 
vertinimo taisyklių bei valstybės tarnautojų veiklos vertinimo kriterijų pakeitimo mokymuose; 
elektroninio archyvo infrastruktūros sukūrimo mokymuose; strateginiai veiklos planavimo 
organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. 13 valstybės tarnautojų sėkmingai 
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užbaigė ECDL kompiuterinio raštingumo visus modulius ir gavo Europos kompiuterio vartoto 
pažymėjimus. 

Teismo buhalterės kvalifikaciją kėlė dalyvaudamos: 
1. Tęstiniuose „Aktualūs buhalterinės apskaitos pagal VSAFAS aspektai“ mokymuose. 
2. Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemos naudotojų mokymuose (pirkimų 

organizavimas). 
3. Darbui su UAB „Stekas“ darbo užmokesčio programos personalo, atostogų ir laiko 

moduliais. 
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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 organizacinę bei administracinę veiklą. Administracinė priežiūra buvo atliekama 
pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko įsakymais patvirtintus planus. 

 
3.1. Joniškio rajono apylinkės teismo patikrinimo rezultatai 
 
Joniškio rajono apylinkės teismo planinis kompleksinis patikrinimas buvo atliekamas 2011 

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

Eil. Nr. Patikrinimo sritis 
1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimą, procesinių sprendimų nuorašų išsiuntimą, paruošimą 

apeliaciniam nagrinėjimui, nuosprendžių vykdymą reglamentuojančių teisės normų 
laikymosi, LITEKO duomenų išsamumo, atitikimo bylų duomenims patikrinimas 

2. Baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau negu 12 mėnesių, užsitęsusio nagrinėjimo 
patikrinimas 

3. Ieškinių, skundų, pareiškimų, prašymų priėmimo, pasirengimo nagrinėti, bylų 
nagrinėjimo, apeliacinių skundų priėmimo bei išsiuntimo, sprendimų vykdymo tvarkos 
laikymosi, LITEKO duomenų išsamumo, atitikimo bylų duomenims patikrinimas 

4. Civilinių bylų, nagrinėjamų ilgiau negu 12 mėnesių, užsitęsusio nagrinėjimo 
patikrinimas 

5. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą, nutarimų nuorašų išsiuntimą, 
nutarimų vykdymą reglamentuojančių teisės normų laikymosi, LITEKO duomenų 
išsamumo, atitikimo bylų duomenims patikrinimas 

6. Administracinių teisės pažeidimų bylų, nagrinėjamų ilgiau negu 6 mėnesius, 
užsitęsusio nagrinėjimo patikrinimas 

7. Ikiteisminio tyrimo teisėjo darbo organizavimo patikrinimas 
8. Bylų paskirstymo patikrinimas 
9. Teismo pirmininko vykdomos administracinės veiklos priežiūros patikrinimas 
10. Registracijos knygų ir kitų dokumentų vedimo, bylų bei dokumentų judėjimo teisme 

tvarka, jos reglamentavimas, funkcijų, susijusių su bylomis, apibrėžimas pareigybių 
aprašymuose, bylų apskaitos kontrolė kalendorinių metų gale 

11. Dokumentų perdavimo teismo archyvui, jų saugojimo, dokumentų vertės ekspertizės 
atlikimo, užbaigtų bylų apskaitos laikymosi taisyklių patikrinimas 

12. Teismo transporto priemonių, tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo bei išlaidų 
kontrolės patikrinimas 

13. Mažos vertės pirkimo procedūrų įgyvendinimo patikrinimas 
 
Patikrinimui atlikti buvo pareikalauta pateikti 99 baudžiamąsias bylas pagal paruoštą sąrašą. 

Pateiktinų bylų sąrašas buvo sudarytas remiantis Nacionalinės teismų administracijos pateiktais 
statistinių kontrolinių pjūvių duomenimis. Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Joniškio rajono 
apylinkės teismo teisėjai iš esmės laikosi LR BPK 240 str. 1 d. ir 2 d. numatytų bylų perdavimo 
nagrinėti teisiamajame posėdyje bei bylos nagrinėjimo pradžios terminų. Patikrinus pateiktas 
baudžiamąsias bylas LR BPK 310 str., reglamentuojančio nuosprendžių nuorašų įteikimo tvarką bei 
terminus, aspektu, pastebėta, jog Joniškio rajono apylinkės teismo teisėjai iš esmės laikosi minėtos 
normos reikalavimų, ir nuosprendžių nuorašai nuteistiesiems įteikiami nuosprendžio skelbimo 
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dieną. Patikrinus pateiktas baudžiamąsias bylas LR BPK 342 str., reglamentuojančio nuosprendžių 
ar teismo baudžiamųjų įsakymų pateikimo vykdyti tvarką bei terminus, aspektu, žymių pažeidimų 
nerasta. Pagal statistinių kontrolinių pjūvių duomenis 29 bylos nebuvo pateiktos vykdyti. Iš jų 17 
baudžiamųjų bylų nepateiktos vykdyti, 10 informacija apie pateikimą vykdyti nebuvo įtraukta į 
LITEKO, o procesinės normos nebuvo pažeistos, 2 bylos buvo nepateiktos patikrinti. Patikrinti 
buvo atrinktos 8 baudžiamosios bylos, kuriose pagal statistinius kontrolinius pjūvius buvo praleistas 
LR BPK 420 str. numatyto 7 dienų baudžiamojo įsakymo priėmimo terminas. Keturiose bylose šis 
terminas praleistas nežymiai (1 dieną), keturiose konstatuoti pažeidimai. Visais atvejais teismo 
baudžiamieji įsakymai buvo nedelsiant išsiųsti nuteistiesiems. Atlikus baudžiamųjų bylų, 
nagrinėjamų teisme ilgiau 12 mėnesių, patikrinimą pastebėta, kad baudžiamųjų bylų nagrinėjimas 
Joniškio rajono apylinkės teisme daugiausia užtruko dėl kaltinamųjų, nukentėjusiųjų, liudytojų 
neatvykimo, gynėjų užimtumo ir kitų priežasčių (teisėjų kaitos). Teismas iš esmės ėmėsi būtinų 
priemonių užtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą, tačiau pastebėta ir nepakankamo teismo darbo 
organizuotumo atvejų. 

Joniškio rajono apylinkės teismo buvo pareikalauta pateikti visas statistiniais pjūviais 
atrinktas civilines bylas, išskyrus tas, kuriose buvo akivaizdžiai matyti tik nežymūs pažeidimai. 
Daugumos bylų ieškinio, pareiškimo, prašymo priėmimo klausimas išspręstas teisėjo rezoliucija 
arba nutartimi ne vėliau kaip per dešimt dienų, tačiau nustatyta keletas atvejų, kai šis terminas 
pažeistas labai nežymiai – 1–4 dienomis. Kaip nustatyta CPK 228 str. 1 d., 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 patvirtino, 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 kai kurie teisėjai nesilaiko 
šios teisės normos, o kitas parengiamasis posėdis jų nagrinėjamose bylose yra skiriamas po 1,5–3 
mėnesių, t. y. vėliau nei CPK 229 str. nustatytas terminas. Taip pat nustatyta, kad civilinėse bylose 
parengiamųjų posėdžių skaičius varijuoja nuo 3 iki 18. CPK XLIV skyriaus nuostatų, 
reglamentuojančio vykdomųjų raštų išdavimo tvarką, taip pat CPK 317 straipsnio nuostatų, 
reglamentuojančių bylų su apeliaciniais skundais išsiuntimą apeliacinės instancijos teismui, 
laikomasi tinkamai. Patikrintų bylų procesinių įvykių ir teismo procesinių dokumentų įvedimo į 
teismų informacinę sistemą LITEKO analizė leido daryti išvadą, kad iš esmės šie veiksmai yra 
atliekami tinkamai, tačiau esama ir smulkių trūkumų. Patikrinus civilines bylas, kurios teisme 
nagrinėjamos ilgiau negu vienerius metus, nustatyta proceso teisės normų, reglamentuojančių 
pasirengimą bylai nagrinėti, pažeidimų. Įvertinus priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos 
pakankamai ilgą laiką, padaryta išvada, kad dalyje atveju buvo galima išvengti užsitęsusio bylų 
nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK 229 str. nuostatų dėl laiko tarpo tarp parengiamųjų teismo 
posėdžių. Kitų bylų ilgo nagrinėjimo priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai 
nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. 

Kompleksinio patikrinimo metu buvo patikrintos 99 Joniškio rajono apylinkės teisme 
išnagrinėtos administracinio teisės pažeidimo bylos. Nustatyta, kad nagrinėdami patikrintas 
administracinio teisės pažeidimo bylas teisėjai tam tikrų procesinių klausimų, kaip bylos priėmimo 
teismo žinion, skyrimo į posėdį, o ypač bylų nagrinėjimo atidėjimo, nesprendžia, nepriima nutarčių 
ar rezoliucijų, dėl to administracinio teisės pažeidimo bylų procesas tampa painus ir neaiškus. 
Keliose patikrintose bylose pažeidžiama LR ATPK 288 str. 1 d., t. y. nutarimo paskelbimas atidėtas. 
Nustatyti LR ATPK 288 str. 2 d. pažeidimai, kai nutarimai neįteikiami nukentėjusiajam, asmeniui, 
kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, arba įteikiami pažeidžiant terminą (institucijai, surašiusiai 
protokolą). Nustatyta ATP bylų nagrinėjimo terminų (LR ATPK 282 str.) pažeidimų. Patikrinimo 
metu nustatyta, kad keletas administracinių teisės pažeidimų bylų nutrauktos, nes iki 
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administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo pasibaigė ATPK 35 str. numatyti 
administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Teisme neužtikrinama nutarimų perdavimo vykdyti ir 
vykdymo kontrolė (ypač bylose, kuriose išdėstytas baudos mokėjimas). Teisme į LITEKO sistemą 
nesuvedami kai kurių kategorijų bylos duomenys. Pavieniais atvejais nustatyti esminiai neatitikimai 
tarp LITEKO ir bylų duomenų. 

Kompleksinio patikrinimo metu buvo tikrinamas 2011 m. vasario mėnesio bylų 
paskirstymas. Patikrinti 142 bylų skyrimo protokolai. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad 
Joniškio rajono apylinkės teismo pirmininkas V. Gestautas, 2011 metais skirstydamas bylas, iš 
esmės laikosi Bylų paskirstymo naudojant informacines technologijas laikinosiose taisyklėse 
nustatyto teisinio reglamentavimo. Skirstant bylas 2010 metais, dėl patirties stokos skiriant kai 
kurias bylas nepagrįstai buvo naudojamas „rankinis“ bylų skirstymo būdas. 

 
3.2. Raseinių rajono apylinkės teismo patikrinimo rezultatai 
 
Raseinių rajono apylinkės teismo planinis kompleksinis patikrinimas buvo atliekamas 2011 

metų lapkričio–gruodžio mėnesiais pagal tą patį planą, kaip ir Joniškio rajono apylinkės teismo. 
Patikrinimui atlikti buvo pareikalauta pateikti 56 baudžiamąsias bylas pagal paruoštą sąrašą. 

Pateiktinų bylų sąrašas buvo sudarytas remiantis Nacionalinės teismų administracijos pateiktais 
statistinių kontrolinių pjūvių duomenimis. Patikrinti buvo pateiktos ir patikrintos 48 baudžiamosios 
bylos, 8 baudžiamosios bylos nebuvo pateiktos dėl objektyvių priežasčių. 

Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Raseinių rajono apylinkės teismo teisėjai dažnai 
nesilaiko LR BPK 240 str. 2 d. numatyto bylos nagrinėjimo pradžios termino ir, esant reikalui, 
nesikreipia į teismo pirmininkę dėl jo pratęsimo. LR BPK 310 str. 1 d. numato reikalavimą 
nuosprendžio nuorašus tuojau po paskelbimo įteikti išteisintajam, nuteistajam ar asmeniui, kuriam 
byla nutraukta. Patikrinus pateiktas baudžiamąsias bylas, konstatuota, kad Raseinių rajono 
apylinkės teisme laikomasi minėtos tvarkos ir terminų, pažeidimų nenustatyta. Patikrinus pateiktas 
baudžiamąsias bylas LR BPK 342 str., reglamentuojančio nuosprendžių ar teismo baudžiamųjų 
įsakymų pateikimo vykdyti tvarką bei terminus, aspektu, žymių pažeidimų nerasta. Atlikus 
baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų teisme ilgiau 12 mėnesių, patikrinimą, pastebėta, kad baudžiamųjų 
bylų nagrinėjimas Raseinių rajono apylinkės teisme užtruko dėl kaltinamųjų slapstymosi, kitų 
proceso dalyvių neatvykimo, dėl didelės bylos (Nr. 1-1-674-2011) apimties. Teisėjai ėmėsi 
priemonių sklandžiam bylų nagrinėjimui teisme užtikrinti: buvo skelbiamos neatvykusių 
kaltinamųjų paieškos, aktyviai domimasi paieškų rezultatais, numatomos kelių posėdžių datos, jos 
derinamos su proceso dalyviais, tikslinamos neatvykusių liudytojų gyvenamosios vietos, priimamos 
nutartys dėl jų atvesdinimo ar nubaudimo. Bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. 

Raseinių rajono apylinkės teismo buvo pareikalauta pateikti visas statistiniais pjūviais 
atrinktas civilines bylas, išskyrus tas, kuriose buvo akivaizdžiai matyti tik nežymūs pažeidimai. 
Patikrinti buvo pateikta ir patikrinta 81 civilinė byla, 3 civilinės bylos nebuvo pateiktos dėl 
objektyvių priežasčių. 

Patikrintų bylų analizė leido padaryti išvadą, kad pasirengimo teisminiam nagrinėjimui 
stadijoje nustatytų procesinių veiksmų atlikimo terminų (CPK 228–229 str.) iš esmės laikomasi 
tinkamai, tačiau pavieniais atvejais parengiamieji teismo posėdžiai skiriami vėliau nei per 30 dienų, 
be to, skiriama daugiau nei po 2 parengiamuosius teismo posėdžius. CPK XLIV skyriaus nuostatų, 
reglamentuojančio vykdomųjų raštų išdavimo tvarką, taip pat CPK 317 straipsnio nuostatų, 
reglamentuojančių bylų su apeliaciniais skundais išsiuntimą apeliacinės instancijos teismui, 
laikomasi tinkamai. Patikrintų bylų procesinių įvykių ir teismo procesinių dokumentų įvedimo į 
teismų informacinę sistemą LITEKO analizė leido padaryti išvadą, kad iš esmės šie veiksmai yra 
atliekami tinkamai, tačiau esama ir prieš tai išvardytų smulkių trūkumų. Patikrinus civilines bylas, 
kurios teisme nagrinėjamos ilgiau negu vienerius metus, nustatyta proceso teisės normų, 
reglamentuojančių pasirengimą bylai nagrinėti, neesminių pažeidimų. Įvertinus priežastis, dėl kurių 
bylos nagrinėjamos pakankamai ilgą laiką, galima daryti išvadą, kad priežastys (bylos sustabdymas) 
yra objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. 
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Patikrinus Raseinių rajono apylinkės teisme išnagrinėtas ATP bylas, konstatuota, kad šio 
teismo teisėjai iš esmės laikosi ATPK reikalavimų, reglamentuojančių ATP bylų nagrinėjimą, 
nutarimų nuorašų išsiuntimą, nutarimų vykdymą. Šiurkščių pažeidimų nerasta. Atkreiptas dėmesys į 
tai, kad Raseinių rajono apylinkės teisme nėra sukurtos aiškios ir paprastai vykdomos ATP bylų 
nagrinėjimo ir vykdymo eigos kontrolės sistemos. Dėl to rekomenduota ATP bylų registre 
registruoti ne tik šių bylų gavimo bei išnagrinėjimo datas, bet ir kitus svarbius etapus: perdavimą 
bylą nagrinėjančiam teisėjui, bylų grąžinimą raštinei, pateikimą vykdyti, įvykdymą bei jų 
perdavimą teismo archyvui. Patikrinus LITEKO duomenų pildymo išsamumą bei atitikimą ATP 
bylų duomenis, padaryta išvada, kad minėtoje informacinėje sistemoje pateikti duomenys iš esmės 
atitinka bylų duomenis: pridėti visų patikrintų bylų galutiniai teismo sprendimai, tarpinės nutartys, 
įvesta didžioji dalis procesinių įvykių. Tačiau pastebėta, jog beveik visose patikrintose ATP bylose 
buvo rasta LITEKO pildymo pažeidimų bei trūkumų.  

 
3.3. Telšių rajono apylinkės teismo patikrinimo rezultatai 
 
Telšių rajono apylinkės teismo neeilinis kompleksinis patikrinimas buvo atliekamas 2011 

metų kovo mėnesį. 
Patikrinimui atlikti buvo pareikalauta pateikti po 15 kiekvieno teisėjo baudžiamųjų bylų 

pagal pateiktą bylų sąrašą. Pateiktinų bylų sąrašas buvo sudarytas remiantis LITEKO duomenimis, 
eilės tvarka įtraukiant 2010 metais išnagrinėtas baudžiamąsias bylas, kurios Telšių rajono apylinkės 
teisme buvo gautos po 2010-05-01. Patikrinti buvo pateikta ir patikrinta 71 baudžiamoji byla. 

Patikrinimo metu pastebėta, kad Telšių rajono apylinkės teismo teisėjai iš esmės laikosi LR 
BPK 240 str. 1 d. ir 2 d. numatytų bylų perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje ir bylos 
nagrinėjimo pradžios terminų. Iš 70 patikrinti pateiktų baudžiamųjų bylų 24 baudžiamosios bylos 
buvo užbaigtos teismo baudžiamaisiais įsakymais. Visose šiose bylose Telšių rajono apylinkės 
teismo teisėjai laikėsi LR BPK 420 str. numatyto 7 dienų sprendimo priėmimo termino. Visais 
atvejais teismo baudžiamieji įsakymai buvo nedelsiant išsiųsti nuteistiesiems. Pažeidimų 
nenustatyta. Patikrinus Telšių rajono apylinkės teismo LITEKO duomenų išsamumą ir atitikimą 
bylų duomenis pastebėta, kad minėtoje informacinėje sistemoje pateikti duomenys iš esmės atitinka 
bylų duomenis: pridėti visų patikrintų bylų galutiniai teismo sprendimai, tarpinės nutartys, 
teisiamųjų posėdžių protokolai, įvesta didžioji dalis procesinių įvykių. Pastebėta, kad daugelyje 
bylų nebuvo įtrauktas perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje įvykis, nė vienoje byloje nebuvo 
suvesti įvykiai vykdymo procese, nepridėti nuasmeninti galutiniai sprendimai. Be to, pastebėta, kad 
beveik visose patikrintose bylose nebuvo suvestas teismų procesinių sprendimų arba baudžiamųjų 
bylų kategorijų klasifikatoriai.  

Kompleksinio patikrinimo metu buvo atrinkta po 10 kiekvieno teisėjo bylų dėl teismo 
įsakymo išdavimo, 5 darbo bylas bei 15 kitų bylų, nagrinėjamų ginčo bei ypatingosios teisenos 
tvarka, teisėjos S. Sakalauskienės buvo patikrintos visos trys 2010 m. ginčo teisena išnagrinėtos 
civilinės bylos. 

Patikrintų bylų analizė leido daryti išvadą, kad pasirengimo teisminiam nagrinėjimui 
stadijoje nustatytų procesinių veiksmų atlikimo terminų (CPK 228–229 str.) ne visose bylose buvo 
laikomasi tinkamai, t. y. parengiamieji teismo posėdžiai skiriami vėliau nei per 30 dienų, be to, 
skiriama daugiau nei po 2 parengiamuosius teismo posėdžius. CPK XLIV skyriaus, 
reglamentuojančio vykdomųjų raštų išdavimo tvarką, taip pat CPK 317 straipsnio nuostatų, 
reglamentuojančių bylų su apeliaciniais skundais išsiuntimą apeliacinės instancijos teismui, 
laikomasi tinkamai. Patikrintų bylų procesinių įvykių ir teismo procesinių dokumentų įvedimo į 
teismų informacinę sistemą LITEKO analizė leido padaryti išvadą, kad iš esmės šie veiksmai yra 
atliekami tinkamai, tačiau esama ir prieš tai išvardytų trūkumų. 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. 
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Buvo patikrintos 178 Telšių rajono apylinkės teisme išnagrinėtos administracinių teisės 
pažeidimų bylos. Nustatyta, kad nagrinėdami patikrintas administracinių teisės pažeidimų bylas 
teisėjai atskirų procesinių klausimų, kaip bylos priėmimo teismo žinion, skyrimo į posėdį, o ypač 
bylų nagrinėjimo atidėjimo, nesprendžia, nepriima nutarčių ar rezoliucijų, dėl to administracinių 
teisės pažeidimų bylų procesas tampa painus ir neaiškus. Daugumoje patikrintų bylų pažeidžiama 
LR ATPK 288 straipsnio 1 dalis, t. y. nutarimo paskelbimas atidėtas. Nustatyti ir kiti 
administracinių teisės pažeidimų bylų teisenos pažeidimai (bylos nagrinėjimo sustabdymas, 
nagrinėjimo teisme pertraukų darymas). Daugumoje bylų pažeidžiama LR ATPK 280 straipsnio 3 
dalis, nes neužtikrinamos nukentėjusiųjų, administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusių 
institucijų, konfiskuojamų transporto priemonių savininkų, administracinėn atsakomybėn traukiamų 
asmenų teisės dalyvauti nagrinėjant bylą, žinoti nagrinėjimo rezultatus ir pateikti apeliacinį skundą. 
Nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas dėl skirtos baudos keitimo į nemokamus 
viešuosius darbus ar administracinį areštą, pažeistas LR ATPK 272 straipsnis, nes bylos 
išnagrinėtos pažeidėjui nedalyvaujant ir apie teismo posėdžio vietą ir laiką tinkamai neinformavus. 
Nustatyti LR ATPK 288 straipsnio 2 dalies pažeidimai, kai nutarimai neįteikiami arba įteikiami 
pažeidžiant terminą. Teisme nustatyti ATP bylos nagrinėjimo termino pažeidimai. Yra bylų, kurios 
nagrinėtos net 179 d., tačiau ATP bylos nagrinėjimo terminas nepratęstas. Teisme nustatyta esminių 
administracinės nuobaudos skyrimo terminų (LR ATPK 35 str.) pažeidimų. Trijose administracinių 
teisės pažeidimų bylose administracinės nuobaudos paskirtos pasibaigus administracinės nuobaudos 
skyrimo terminams. Vienoje administracinio teisės pažeidimo byloje administracinė nuobauda 
paskirta praėjus dvejiems metams nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo. Patikrinimo 
metu nustatyta, kad šešios administracinių teisės pažeidimų bylos nutrauktos, nes iki 
administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo pasibaigė ATPK 35 str. numatyti 
administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Komisija padarė išvadą, kad nagrinėjant šias bylas 
teismas nebuvo aktyvus. Teisme neužtikrinama nutarimų perdavimo vykdyti ir vykdymo kontrolė. 
Nustatyti atvejai, kai vykdyti nutarimas išsiųstas pažeidus terminą. Dviejose administracinių teisės 
pažeidimų bylose pažeista nutarimų skirti administracinę nuobaudą vykdymo senatis (LR ATPK 
308 str.). Vienoje ATP byloje nutarimas vykdyti visai neperduotas. Vykdymo kontrolė yra 
neatliekama, ypač bylose, kuriose išdėstytas baudos mokėjimas. Teisme į LITEKO sistemą 
nesuvedama dauguma bylos duomenų, todėl nustatyti esminiai neatitikimai tarp LITEKO ir bylų 
duomenų, nustatyti atvejai, kai nepridedami dokumentai. 

Kompleksinio patikrinimo metu nustatyta, kad bylų paskirstymas Telšių rajono apylinkės 
teisme vykdomas ne visais atvejais laikantis Teisėjų tarybos Teisėjų tarybos 2008 m. spalio 10 d. 
nutarimu Nr. 13P-178 patvirtintomis Bylų paskirstymo naudojant informacines technologijas 
laikinosiomis taisyklėmis nustatyto teisinio reglamentavimo. Dėl neteisingai aprašytos bylų 
skirstymo tvarkos pasiūlyta tikslinti bylų paskirstymo tvarką Telšių rajono apylinkės teisme.  

Patikrinimo metu nustatyta, kad Telšių rajono apylinkės teismo pirmininko vykdoma 
administracinės veiklos priežiūra nėra pakankamai efektyvi, ją planuojant neatsižvelgiama į 
praeitais laikotarpiais atliktų patikrinimų rezultatus, patikrinimo sritys du metus iš eilės tos pačios, 
2011 metų planas parengtas neįvertinus galimų rizikų bei sričių svarbos. Su atliktų patikrinimų 
rezultatais ne visais atvejais supažindinami asmenys, kurių administracinė veikla buvo tikrinama, 
patikrinimų rezultatai nėra aptariami. 

Po šio neeilinio kompleksinio patikrinimo Šiaulių apygardos teismo pirmininkas iniciavo 
neeilinį Telšių rajono apylinkės teismo vertinimą. 

 
3.4. Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimo rezultatai 
 
Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) organizacinė veikla buvo tikrinama pagal teismo 

pirmininko patvirtintą planą (2 lentelė). 
 
2 lentelė. Šiaulių apygardos teismo tikrinimo sritys 
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Priemonės, užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą 
 

Eil.Nr. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 
terminas 

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

sausio mėn. 

2. Pirmos ir apeliacinės instancijų baudžiamųjų ir civilinių bylų, 
neišnagrinėtų per 6 mėn. nuo jų gavimo teisme, patikrinimas, 
užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas ir aptarimas 

kovo ir rugsėjo 
mėn. 

3. 2011 metais išnagrinėtų civilinių bylų perdavimo teismo raštinei 
kontrolė 

lapkričio mėn. 

4. Procesinių veiksmų atlikimo 2011 metais išnagrinėtose 
baudžiamosiose bylose patikrinimas, procesinių terminų pažeidimo 
priežasčių šalinimo aptarimas 

gruodžio mėn. 

5. Procesinių veiksmų atlikimo 2011 metais išnagrinėtose civilinėse 
bylose terminų laikymasis, procesinių terminų pažeidimo 
priežasčių šalinimo aptarimas 

lapkričio mėn. 

6. Lietuvos Respublikos BPK X dalies tvarka nagrinėjamų skundų, 
skundų dėl suėmimo, skundų vykdymo procese išnagrinėjimo 
terminų, nutarčių nuorašų išsiuntimo terminų patikrinimas, terminų 
pažeidimo priežasčių šalinimo aptarimas 

lapkričio mėn. 

7. Procesinių veiksmų atlikimo administracinių teisės pažeidimų 
bylose terminų laikymosi patikrinimas, pažeidimo priežasčių 
aptarimas 

birželio mėn. 

8. Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo organizavimo patikrinimas birželio mėn. 
9. Darbo bylų nagrinėjimo organizavimo patikrinimas balandžio mėn. 

 
Priemonės, užtikrinančios teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei 

 
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 
1. Informacijos, skelbiamos teismo informaciniuose stenduose ir 

interneto svetainėje, aktualumo analizavimas 
rugsėjo mėn. 

 
Priemonės, užtikrinančios teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą 

 
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 
1. Bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų registravimo 

LITEKO sistemoje operatyvumo patikrinimas. LITEKO duomenų 
apsaugos kontrolė 

rugsėjo mėn. 

2. Dokumentų perdavimo teismo archyvui, jų saugojimo, dokumentų 
vertės ekspertizės atlikimo, užbaigtų bylų apskaitos laikymosi 
taisyklių patikrinimas 

birželio mėn. 

3. Bylų paskirstymo teisėjams tvarkos, taikant informacines 
technologijas, laikymosi kontrolė 

rugsėjo mėn. 

4. Asmenų skundų dėl teisėjų, teismo tarnautojų ir kitų darbuotojų 
neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, 
tyrimas, reagavimas įstatymo nustatyta tvarka 

kiekvienu atveju 
gavus skundą 

5. Darbo tvarkos laikymosi, teisės aktų, reglamentuojančių teismo 
darbo organizavimą, laikymosi kontrolė 

nuolat 
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Priemonės, užtikrinančios teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo 
personalo profesinę kultūrą 

 
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 
1. Tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, 

oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams laikymosi analizė 
bei aptarimas 

lapkričio mėn. 

 
Priemonės, susijusios su teismo finansų ir biudžeto klausimais, materialinių vertybių 

naudojimo skaidrumu bei apsauga 
 

Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 
terminas 

Atsakingi 
asmenys 

1. Biudžeto asignavimų ir lėšų panaudojimo pagal 
esamą sąmatą kontrolė 

rugsėjo ir 
gruodžio 
mėnesiai 

Teismo 
pirmininkas  

2. Nereikalingo ir netinkamo naudoti inventoriaus 
realizavimo nustatyta tvarka patikrinimas 

gruodžio mėn. Teismo 
pirmininkas  

 
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 
organizacinės veiklos trūkumų nenustatyta. 

 
Šiaulių apygardos teisme 2011 metais atlikta 25 patikrinimai tiriant asmenų skundus dėl 

apygardos bei apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos. Pagal skundus administracinės 
priežiūros tvarka buvo atlikti Šiaulių miesto, Radviliškio, Pakruojo, Joniškio, Kelmės, 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, sprendimų 
paskelbimo pažeidimai. 

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

(teisėjų) administracinės veiklos priežiūra užima vis svarbesnę 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 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. 
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4. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ 

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
 
2011 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. 

 
 

Pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 
 
2011 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 104 pirmosios instancijos baudžiamosios 

bylos, 67 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų.  
Per 2011 metus buvo išnagrinėtos 102 baudžiamosios bylos. Priimti 86 nuosprendžiai, 4 

bylos išnagrinėtos priimant nutartis, 3 baudžiamieji įsakymai, 1 byla nutraukta, 2 nutartys taikyti 
priverčiamąsias medicininio poveikio priemones, 1 privataus kaltinimo byla.  

Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2011 metų pabaigoje – 69 
baudžiamosios bylos.  

 
 
 

 
 
 
 
Šiaulių apygardos teisme 2011 metais buvo priimti 47 procesiniai sprendimai dėl teikimų 

bei prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese. 14 teikimų bei prašymų buvo patenkinta, 6 
atmesti, 2 patenkinti iš dalies. 
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2011 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 19 
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 užtikrintų 
sklandų bylų nagrinėjimą: neatvykus kaltinamiesiems dėl teismui nežinomų priežasčių, buvo 
operatyviai sprendžiami kardomosios priemonės pakeitimo griežtesne bei paieškos paskelbimo 
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. 

 
Apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 

 
Šiaulių apygardos teisme 2011 metais buvo gautos 499 apeliacinės instancijos 

baudžiamosios bylos, 112 baudžiamųjų bylų buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų. 
 
2011 metais buvo išnagrinėtos 473 apeliacinės instancijos baudžiamosios bylos, iš jų 470 

bylų priimti sprendimai dėl nuosprendžių, 3 – dėl nutarčių. 
 
2011 metais 283 apeliacinės instancijos baudžiamosiose bylose apeliaciniai skundai buvo 

atmesti. 50 baudžiamųjų bylų buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendžius 
panaikinti, 137 – nuosprendžius pakeisti, 5 apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti, 1 byloje priimta 
nutartis panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. 

 

 
 
 
2011 metais apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, 9 pirmosios instancijos 

teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir bylos nutrauktos LR BPK 327 str. 1 p. pagrindais, 4 – LR 
BPK 327 str. 2 p. pagrindais, 33 pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir 
priimti nauji nuosprendžiai LR BPK 329 str. numatytais pagrindais, 6 nuosprendžiai panaikinti ir 
bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme. 
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90 apeliacine tvarka išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 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.), 47 baudžiamosiose bylose 
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 3 p. ir 4 p.). 

 
2011 metų baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai 

 
(duomenys pateikti pagal LITEKO 2012-02-09 sugeneruotą ataskaitą) 

 
Apylinkės 

teismas 
Apskųsta 

nuosprendžių 
Panaikinti 

nuosprendžiai 
Pakeisti 

nuosprendžiai 

Akmenės rajono apylinkės teismas 17 0 2 
(12 %) 

Joniškio rajono apylinkės teismas 20 3 
(15 %) 

4 
(20 %) 

Kelmės rajono apylinkės teismas 39 4 
(10 %) 

9 
(23 %) 

Mažeikių rajono apylinkės teismas 53 7 
(14 %) 

7 
(14 %) 

Pakruojo rajono apylinkės teismas 19 1 
(5 %) 

7 
(37 %) 

Radviliškio rajono apylinkės teismas 67 5 
(7 %) 

16 
(24 %) 

Raseinių rajono apylinkės teismas 21 1 
(5 %) 

4 
(19 %) 

Šiaulių rajono apylinkės teismas 28 1 
(4 %) 

6 
(21 %) 

Šiaulių miesto apylinkės teismas 180 14 
(8 %) 

39 
(22 %) 

Telšių rajono apylinkės teismas 35 3 
(9 %) 

8 
(23 %) 

 
2011 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautas 691 skundas dėl apylinkių teismų priimtų 

nutarčių. Per metus buvo išnagrinėta 320 skundų dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų LR BPK 
X dalies tvarka, 213 skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 64 skundai dėl apylinkių teismų 
nutarčių nuosprendžių vykdymo procese. 

 
2011 metais išnagrinėjus asmenų skundus dėl apylinkių teismų nutarčių, 471 skundas buvo 

atmestas, 12 nutarčių buvo pakeista, 114 nutarčių buvo panaikinta ir dėl skundų priimti kiti 
sprendimai, 37 skundai buvo palikti nenagrinėti, bylos grąžintos.  

 
2011 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 44 baudžiamosios 

bylos su apylinkių teismų pirmininkų prašymais spręsti klausimą dėl bylų perdavimo nagrinėti kitos 
apylinkės teismui. 
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5. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 
 
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2011 metais dirbo devyni teisėjai (viena 

teisėja nuo 2011 m. vasario 2 d. iki 2011 m. liepos 20 d. dėl laikino nedarbingumo nedirbo), kurie 
nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.  

 
Pirmosios instancijos civilinių bylų apžvalga 

 
Šiaulių apygardos teisme 2011 metais buvo nagrinėjamos 1454 pirmosios instancijos 

civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2011 metais gautų bylų skaičius ir iš 2010 metų perkeltų bylų 
likutis). Buvo išnagrinėta 900 civilinių bylų, likusios 554 civilinės bylos iš 2011 metų buvo 
perkeltos į 2012 metus.  

 

 
 
Palyginti, 2010 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 1025 civilinės bylos, 

2009 metais buvo išnagrinėtos 884 civilinės bylos, 2008 metais 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 105,4 pirmosios instancijos bylų. Lyginant su 2010 metais (113 bylų vienam teisėjui) 
išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius nežymiai sumažėjo. 

 
 

Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 
 

Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 900 pirmosios instancijos bylų. Iš jų: 
1. Ginčo teisena – 510 bylų. 
2. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 79 bylos. 
3. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 254 bylos. 
4. Dokumentinio proceso tvarka – 45 bylos. 
5. Dėl proceso atnaujinimo ir ypatingąja teisena – 12 bylų. 
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Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 
 
Šiaulių apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas, 

kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, 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). 

Išnagrinėtos pirmosios instancijos civilinės bylos pagal reikalavimų skaičių pasiskirsto taip:∗ 
1. Bylos dėl darbo teisinių santykių – 40 bylų. 
2. Su prievolių teise susijusios bylos – 549, iš jų:  

2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių – 475. 
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių – 62. 
2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos – 30. 

3. Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 3.  
4. Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 20. 
5. Bylos dėl paveldėjimo – 1.  
6. Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės – 3. 
7. Bylos dėl juridinių asmenų – 543. 

7.1. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto – 521. 
7.2. Bylos dėl įmonės restruktūrizavimo – 17. 
7.3. Bylos dėl juridinio asmens veiklos tyrimo – 2.  
7.4. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo – 19. 

8.Bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 1.  
9. Kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 8. 

                                                 
∗ Bendras išnagrinėtų bylų skaičius ir reikalavimų skaičius gali nesutapti, nes vienoje civilinėje byloje gali būti keletas 
reikalavimų. 
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Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 2011 m. 

 

 
 
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 
konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo bei kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. 

 
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 2011 metais buvo nagrinėjamos 898 apeliacinės instancijos 

civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2011 metais gautų bylų skaičius ir iš 2010 metų perkeltų bylų 
likutis). Buvo išnagrinėtos 768 civilinės bylos, likusios 130 civilinių bylų iš 2011 metų buvo 
perkeltos į 2012 metus.  
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Palyginti, 2010 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 778 civilinės bylos, 2009 
metais buvo išnagrinėta 680 civilinių bylų, 2008 metais buvo išnagrinėta 512 civilinių bylų, 2007 
metais – 427 civilinės bylos, 2006 metais – 401 civilinė byla, 2005 metais – 484 civilinės bylos. 

Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas kaip pranešėjas per metus 
vidutiniškai išnagrinėjo po 90 apeliacinės instancijos bylų. Lyginant su 2010 metais (85,77 bylų 
vienam teisėjui) išnagrinėtų apeliacinės instancijos bylų skaičius šiek tiek padidėjo. 

Šiaulių apygardos teisme 2011 metais buvo išnagrinėtos 354 civilinės bylos (2010 metais – 
341 bylos, 2009 metais – 268 bylos, 2008 metais – 249 bylos, 2007 metais – 220 bylos, 2006 metais 
– 202 bylos, 2005 metais – 240 bylų) pagal apeliacinius skundus, 390 civilinių bylų (2010 metais – 
417 bylų, 2009 metais – 424 bylos, 2008 metais – 257 bylos, 2007 metais – 198 bylos, 2006 metais 
– 198 bylos, 2005 metais – 154 bylos) pagal atskiruosius skundus; 1 byla dėl proceso atnaujinimo 
apeliacine tvarka išnagrinėtoje byloje; 27 bylos dėl apylinkės teismų teisėjų nušalinimo ar bylos 
perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui. 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos, išnagrinėjusios iš esmės 
civilines bylas pagal paduotus apeliacinius skundus, 218 bylų sprendimus paliko nepakeistus, 25 
bylų sprendimus panaikino ir priėmė naujus sprendimus, 21 bylų sprendimus panaikino ir bylas 
perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismams (iš jų 6 dėl absoliučių teismo sprendimo 
negaliojimo pagrindų), 2 bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 7 bylas nutraukė, nes šalys 
sudarė taikos sutartį, 9 bylose sprendimą panaikino ir pareiškimą paliko nenagrinėtu, 64 bylų 
sprendimus pakeitė, 5 bylų apeliacinį procesą nutraukė, 2 iš jų – atsisakius nuo apeliacinio skundo, 
1 byloje sprendimą panaikino iš dalies ir bylą dėl dalies reikalavimų perdavė nagrinėti iš naujo, 1 
byloje sprendimą patikslino. 

Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 271 byloje pirmosios instancijos teismų nutartys 
paliktos nepakeistos, 25 bylose nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 49 bylose 
nutartys panaikintos ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 11 
bylų nutartys pakeistos, 1 byloje atskirasis skundas pripažintas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui. 
Apeliaciniai procesai nutraukti 23 bylose, 5 iš jų – atsisakius nuo atskirųjų skundų. 

 
2011 metų civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai 

 
Eil. 
Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 
nutarčių, 

sprendimų 

Pakeista 
(t. sk. iš 
dalies) 

sprendimų, 
nutarčių 

(procentinė 
išraiška) 

Panaikinta 
(t. sk. iš 
dalies) 

sprendimų, 
nutarčių 

(procentinė 
išraiška) 

Nepakeista 
sprendimų, 

nutarčių 
(procentinė 

išraiška) 

1. Akmenės rajono apylinkės 13 2 
(15%) 

3 
(23%) 

8 
(62%) 

2. Joniškio rajono apylinkės 28 2 
(7%) 

6 
(21%) 

20 
(72%) 

3. Kelmės rajono apylinkės 26 1 
(4%) 

3 
(11%) 

22 
(85%) 

4. Mažeikių rajono apylinkės 85 11 
(13%) 

14 
(16%) 

60 
(71%) 

5. Pakruojo rajono apylinkės 14 1 
(7%) 

2 
(14%) 

11 
(79%) 

6. Radviliškio rajono apylinkės 67 10 
(15%) 

17 
(25%) 

40 
(60%) 

7. Raseinių rajono apylinkės 37 7 
(19%) 

8 
(22%) 

22 
(59%) 
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8.  Šiaulių miesto apylinkės 338 30 
(9%) 

66 
(19%) 

242 
(72%) 

9.  Šiaulių rajono apylinkės 37 3 
(8%) 

5 
(14%) 

29 
(78%) 

10.  Telšių rajono apylinkės 84 2 
(2%) 

23 
(27%) 

59 
(71%) 

 
2011 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus 
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6. FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA 
 
 
Šiaulių apygardos teismas 2011 metais vykdė vieną programą – „Bylų nagrinėjimas“. 
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 
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 ataskaitoje apie institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą 2011 m. (forma Nr. B-10). 

2011 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 
skirta 4351,0 tūkst.Lt paprastųjų išlaidų valstybės biudžeto lėšų ir 8,2 tūkst.Lt pajamų įmokų lėšų. 
Nepaprastųjų išlaidų teismas neturėjo.  

2011 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos 
1 paveiksle. 

 
 

 
  

1 pav. 2011 m. programos išlaidų sąmata, tūkst.Lt. 
 
2011 m. gruodžio 8 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministras įsakymu Nr. 1R-287 

lėšas, skirtas Teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies grąžinimo išimties tvarka programai 
vykdyti, paskirstė teismams. Šiaulių apygardos teismui skyrė 2984,00 Lt, iš jų 2278,00 Lt – darbo 
užmokesčiui. 2011 m. gruodžio mėnesį ši suma išmokėta teisėjams. Lėšos skirtos iš Privatizavimo 
fondo lėšų.  

 Iš viso gautų asignavimų perskirstymas 2011 metais atvaizduotas 2 paveiksle. 
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2 pav. Asignavimų paskirstymas 2011 metais, tūkst. Lt. 
 
Per metus buvo perskirstytos biudžeto lėšos tarp teismų. Teismo sąmata buvo sumažinta 

sutaupytomis 19,0 tūkst.Lt darbo užmokesčio ir 6,0 tūkst.Lt įmokų „Sodrai“ lėšomis.  
2011 metų programa įvykdyta 100%. Liko sutaupyta 23,5 tūkst.Lt darbo užmokesčio. Darbo 

užmokesčio lėšos sutaupytos dėl laisvo teisėjo etato ir darbuotojų ligos.  
Pajamų įmokų lėšų planas metų pradžioje buvo 3,0 tūkst.Lt. Per metus surinkta 1,8 tūkst.Lt 

viršplaninių lėšų. Iš viso 2011 metais įsisavinta 8,2 tūkst.Lt, iš to skaičiaus 3,4 tūkst.Lt 2010 metų. 
2011 metus Šiaulių apygardos teismas pradėjo turėdamas 11,9 tūkst. Lt kreditorinį 

įsiskolinimą tiekėjams 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. 
Teisėjams nesumokėta darbo užmokesčio dalis 2005–2008 metais 2010 m. gruodžio 31 d. 

sudarė 1275,1 tūkst. Lt. Įmokos VSDFV nuo teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies 
sudarė 395,1 tūkst. Lt. Nedarbingumo pašalpos 2005–2008 metais teisėjams sudarė 2,2 tūkst. Lt. 

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

 2011 m. gruodžio 31 d. teismo kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams sudaro 8,8 tūkst.Lt. 
Iš jų: 

1. Ryšių paslaugos – 4,9 tūkst. Lt. 
2. Transporto išlaikymas – 0,4 tūkst. Lt. 
3. Komunalinės paslaugos – 3,4 tūkst. Lt. 
4. Kitos paslaugos – 0,1 tūkst. Lt. 
Teisėjams nesumokėta darbo užmokesčio dalis 2005–2008 metais 2011 m. gruodžio 31 d. 

sudaro 1272,9 tūkst. Lt. Įmokos VSDFV nuo teisėjams nesumokėtos darbo užmokesčio dalies 
sudarė 394,3 tūkst. Lt. Nedarbingumo pašalpos 2005–2008 metais teisėjams sudarė 2,2 tūkst. Lt. 

Įsiskolinimas tiekėjams padengtas 2012 m. sausio mėn. pirmosiomis dienomis. Išankstiniai 
mokesčiai 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 0,1 tūkst.Lt. 
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Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2011 metų pabaigoje palyginimas su 
ankstesniais metais atvaizduotas 3 paveiksle. 

 

 
 

3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimas 2008–2011 metais, Lt. 
 
2011 metais ilgalaikiam materialiam turtui ir nematerialiam turtui įsigyti valstybės biudžeto 

lėšų neskirta. Per metus gauta 50,1 tūkst.Lt vertės ilgalaikio materialaus turto. Iš to skaičiaus: iš 
Šiaulių apygardos administracinio teismo gautas 2,2 tūkst. Lt vertės kompiuteris; iš Generalinės 
prokuratūros gautas 13,8 tūkst. Lt vertės garažas; iš Nacionalinės teismų administracijos gauta 26,6 
tūkst. Lt vertės kompiuterinė technika; iš Mažeikių rajono apylinkės teismo gauta 7,5 tūkst.Lt vertės 
baldų. 

2011 metais nurašyta netinkamo naudoti 25,7 tūkst.Lt vertės ilgalaikio materialaus turto. 
Per metus įsigyta 14,9 tūkst.Lt vertės ūkinio inventoriaus. Iš to skaičiaus: iš Mažeikių rajono 

apylinkės teismo gauta 3,9 tūkst.Lt vertės inventoriaus; iš Šiaulių apygardos administracinio teismo 
gauta 4,4 tūkst.Lt vertės inventoriaus; įsigyta 6,6 tūkst.Lt vertės inventoriaus iš valstybės biudžeto 
lėšų. 2011 metais nurašyto 6,0 tūkst.Lt vertės negalimo naudoti ūkinio inventoriaus . 

Atsargų per metus įsigyta už 54,4 tūkst. Lt ir nurašyta 56,2 tūkst. Lt sumos sunaudotų 
atsargų. 

 
Darbo užmokesčio fondo kitimas 2005–2011 metais, neįskaitant teisėjams negautos darbo 

užmokesčio dalies, pavaizduotas 4 paveiksle. 
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4 pav. Darbo užmokesčio fondas 2005–2011 metais, tūkst.. Lt 
 
Teismo socialinės išmokos 2011 m. sudarė 9,0 tūkst. Lt. Tai laikino nedarbingumo išmokos 

pirmomis dviejomis darbo dienomis ligos atveju darbuotojams ir išeitinė išmoka darbuotojai, 
išėjusiai į pensiją.  

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

 
 

5 pav. Nedarbingumo pašalpos už pirmas dvi darbo dienas 2008–2011 metais, Lt 
 
2011 metais išlaidos prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 235,0 tūkst. Lt.  
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. 2011 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms, Lt. 
 
Ilgalaikiam turtui įsigyti 2011 metais valstybės biudžeto asignavimų neskirta.  
Investicijų pasiskirstymas 2004–2011 metais atvaizduotas 7 paveiksle. 
 

 
 

7 pav. Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, Lt. 
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7. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA 
 
 
2011 metais žiniasklaidoje anksčiau dominavusias temas pastebimai papildė naujos: 

įsigaliojus Lietuvos Respublikos Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymui daug 
publikacijų apie smurtą šeimoje išspausdinta ir respublikinėje, ir regioninėje spaudoje, tuo labiau, 
kad tik įsigaliojus minėtam įstatymui, dėl smurto šeimoje teismus pasiekė šimtai bylų. Šiaulių 
apygardoje bene daugiausia tokių bylų nagrinėjo Šiaulių miesto apylinkės teismas. Tačiau palyginti 
su praėjusiais ir dar ankstesniais metais dominavusios temos iš esmės nepasikeitė – ir toliau ypač 
respublikinę spaudą labiausiai domino turtiniai ginčai tarp stambių įmonių, kur ginčijamos sumos 
siekė ne vieną milijoną litų. Ekonominio sunkmečio pasekmė – nemažėjantis vadinamųjų bankroto 
bylų srautas, tokios bylos ir pernai buvo žurnalistų, visuomenės dėmesio centre. Nacionalinės, 
regioninės spaudos leidiniai, televizijos kanalų žinių tarnybos nuosekliai sekė tokių bylų eigą, 
detaliai, objektyviai teismo procesą pateikinėjo skaitytojams, televizijų žiūrovams arba internetinėje 
erdvėje. Šiuo atveju, Šiaulių apygardos teismų spaudos tarnyba žiniasklaidos atstovams įstatymų 
nustatyta tvarka, operatyviai, laiku pateikinėjo informaciją apie teismo procesą minėtose bylose, 
teismo pozicija atspindėta, televizijos publicistinėse laiduose, leidinių publikacijose.  

Daugiau kaip penkeri metai įvairių visuomeninių judėjimų atstovai, žurnalistai daug 
dėmesio skyrė toms civilinėms byloms, kuriose ieškovai siekia prisiteisti šimtatūkstantines ir net ne 
vieną milijoną sudarančias sumas neturtinės žalos iš atsakovų – valstybės institucijų ar fizinių 
asmenų. Būtent tokios bylos dažniausiai buvo respublikinės spaudos padidinto dėmesio centre. 
Radijo, televizijų žinių tarnybų pranešimų, publikacijų apie bylas dėl darbo santykių nemažėjo ir 
pernai, tokiomis bylomis dažniausiai domėjosi regioninės spaudos žurnalistai. Bylų apie darbo 
santykius nemažai nagrinėta Šiaulių miesto apylinkės teisme, rajonų apylinkių teismuose. Įvairiuose 
leidiniuose, televizijų kanaluose gvildentos ir temos, susijusios su privataus ir 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 buvo nagrinėjama ir 2011 metais. 
Tokios bylos nagrinėtos ir Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.  

2011 metais Mažeikių rajono apylinkės teismas išnagrinėjo 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 buvo įstrigęs, kai pasislėpė vienas iš kaltinamųjų. Šis teismo procesas sulaukė 
ypatingo visuomenės, žiniasklaidos atstovų dėmesio. Šiaulių apygardos spaudos tarnyba nuolat 
teikė informaciją apie bylos eigą, todėl teismas savo darbą galėjo dirbti ramiai.  

Visuomenės, respublikinės, ir regioninės spaudos dėmesio centre visada buvo bylos, kuriose 
įvairiais nusikaltimais yra kaltinami visuomenėje žinomi asmenys, pavyzdžiui, politikai. Šiaulių 
apygardos teismo 2010 metais išnagrinėtoje dviejų Šiaulių miesto politikų, Savivaldybės Tarybos 
narių baudžiamojoje byloje, (šie asmenys buvo kaltinami kyšininkavimu stambiu mastu) buvo 
priimtas apkaltinamasis nuosprendis. Tokia byla – viena iš labai retų bylų Lietuvoje, kai už 
kyšininkavimą stambiu mastu realiomis bausmėmis buvo nuteisti politikai. Nuteistųjų skundą 
nagrinėja Lietuvos Apeliacinis teismas. 2011 metais Šiaulių apygardos teismus pasiekė dar kelios 
baudžiamosios bylos, kuriose piktnaudžiavimu tarnyba yra kaltinami ir įvairių valstybės tarnybų 
dabar jau buvę pareigūnai.  

Pernai Telšių rajono apylinkės teismas atvėrė visuomenėje taip pat labai didelio atgarsio 
sulaukusią vadinamąją „Samanėlės“ baudžiamąją bylą, kurioje tarp kaltinamųjų yra buvusio 
Lietuvos generalinio prokuroro sesuo. Siekiant išvengti bet kokio teismo šališkumo, ši byla 
perduota nagrinėti Joniškio rajono apylinkės teismui. Šioje byloje vyksta liudytojų apklausa.  

Taip pat visus 2011 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. 
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Didelio visuomenės atgarsio sulaukė Telšių rajono apylinkės teisme išnagrinėta baudžiamoji byla, 
kurioje vienos visuomeninės organizacijos vadovas buvo kaltinamas pornografinio turinio 
produkcijos laikymu, jos demonstravimu vaikams. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje 
priėmė 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, perteikti Šiaulių apygardos 
teismo spaudos tarnybos žodžiai. Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka informacija apie 
šią bylą pateikta taip pat publicistinių laidų atstovams.  

 Šiaulių apygardos teismų spaudos tarnybą 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.  

2011 metais Šiaulių apygardos teismas atvėrė didelio visuomenės, žiniasklaidos atstovų 
susidomėjimo sulaukusią baudžiamąją bylą, kurioje šiaulietis, 83-–jų metų I. L. yra kaltinamas 
Lietuvos partizanų šeimos išžudymu, jam pareikšti kaltinimai pagal Lietuvos Respublikos 
Baudžiamojo kodekso 101 straipsnį (Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas). 
Vadinamoji pokario žudynių byla kiekvieno teismo posėdžio metu sulaukia ne tik žiniasklaidos, bet 
ir visuomenės atstovų dėmesio. 2010 metais buvo itin pastebima tendencija, kai teismo spaudos 
atstovas informaciją apie Šiauliuose nagrinėjamas bylas teikė ne tik Šiaulių, bet ir kitų šalies 
regionų spaudai. Pernai tokia tendencija išliko, leidinių, kuriems yra teikiama informacija apie 
nagrinėjamas bylas, ratas dar labiau išsiplėtė.  

Reikalingą informaciją apie bylų, kurios buvo nagrinėjamos neviešuose posėdžiuose, eigą 
spaudos atstovai nuolat gaudavo Apygardos teismų 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, 2010 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, nepasikeitė ji ir pernai.  

Padaugėjo nagrinėjamų bylų dėl garbės ir orumo, tarp proceso dalyvių yra ir politikos 
atstovų. Tiesa, žiniasklaida domisi ne visomis tokiomis bylomis. Nemažėja baudžiamųjų bylų dėl 
pelnymosi iš kito asmens prostitucijos. Užpernai ir pernai Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 
kelios tokios, iš esmės visos jos buvo ir regioninės, ir respublikinės spaudos dėmesio centre.  

Praėjusiais metais, kaip ir 2010-aisiais, toliau spaudoje plačiai buvo diskutuojama apie ne tik 
teismų pirmininkų, bet ir teisėjų skyrimo procedūras. Šiaulių regiono, taip pat ir respublikinė 
žiniasklaida daug dėmesio skyrė sunkmečio padariniams, kokias pasekmes ekonominis nuosmukis 
turėjo teismams.  

Dažniausiai 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 2011 metais kiek atslūgo, tokios temos itin dažnai 
gvildentos 2007 metų pabaigoje. 2011 metais visuomenės, spaudos dėmesio centre atsidūrė 
teisėjams iškeltos drausminės bylos. Ir pernai regioninėje spaudoje buvo publikacijų apie tai, kad 
Lietuvos teismuose yra skirtingi darbo krūviai. Daugiau publikacijų pasirodo ir apie teismų reformą.  

Ir 2011 metais Šiaulių apygardos teismų spaudos tarnyba žiniasklaidai pateikė išsamią 
informaciją apie tai, kokių priemonių apygardoje esantys teismai ėmėsi, kad būtų kuo racionaliau 
naudojamos lėšos. Apie teismų taupymo programą regioninės spaudos žurnalistai pateikė ne vieną 
publikaciją.  

Šiaulių apygardos teismų spaudos tarnyba interneto puslapyje ir toliau skelbia ne tik 
numatytų nagrinėti rezonansinių bylų trumpus aprašymus. Pateikiamos ir jau išnagrinėtų bylų 
sprendimų trumpos santraukos. Tai palengvina pačių žiniasklaidos atstovų darbą. Nuo 2006 metų 
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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. 2011 metais Šiaulių apygardos teismuose vyko 
įvairūs renginiai, kuriuose tarp dalyvių buvo ir visuomenės atstovai. Pavyzdžiui, spalio 20 dieną 
Šiaulių apygardos, miesto ir rajono apylinkių teismų organizuotas renginys minint šalies 
Konstitucijos ir Civilinės teisės dieną. Tarp vieno iš pagrindinių organizatorių – Lietuvos teisininkų 
draugijos Šiaulių skyrius. Tą dieną vykusioje konferencijoje sulaukta dalyvių, tarp jų daugiausia – 
akademinis jaunimas, ir ne tik iš miesto, bet ir regiono.  

Tarp svarbių renginių, kurie 2011 metais įvyko Šiaulių apygardos teisme, – Lietuvos 
apeliacinio teismo vadovybės išvažiuojamasis posėdis, jame aptarti teismų darbo rezultatai. 
Posėdyje dalyvavo visų Lietuvos apygardų teismų pirmininkai. Apie renginį rašyta regioninėje 
spaudoje, pranešta žinių tarnybose, pateiktas Apeliacinio teismo pirmininko E. Žirono interviu.  

Žiniasklaidoje pateikta išsami informacija apie Lietuvos teisėjų tarybos išvažiuojamąjį 
posėdį, organizuotoje spaudos konferencijoje į gausius žurnalistų klausimus atsakė Aukščiausiojo 
teismo  pirmininkas, Lietuvos teisėjų tarybos pirmininkas G. Kryževičius, Šiaulių apygardos teismo 
pirmininkas, Teisėjų tarybos narys B. Kalainis, Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininkė G. 
Janušienė.   

Vyksta darbas ir tarptautinių lygiu, lapkričio 11 dieną Šiaulių ir kaimynų latvių Liepojos 
Kuržemės apygardų teismų teisėjai prie apskrito stalo aptarė problemas, su kuriomis susiduria šios 
abiejų šalių institucijos. Tai bene pirmas toks abiejų kaimyninių šalių teisėjų oficialus darbinis 
susitikimas. Toks kaimynų abipusiai naudingas bendradarbiavimas vyks ir toliau.  


