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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 

 
 

2013 metais sausio 1 dieną Šiaulių apygardos teisme dirbo 19 teisėjų, 41 valstybės 
tarnautojas ir 17 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį. Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo 10 
teisėjų, Civilinių bylų skyriuje – 9 teisėjai. Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo 8 teisėjų padėjėjai, 
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja ir pirmininko patarėja. Civilinių bylų skyriuje – 7 
teisėjų padėjėjai ir Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas. Teisme dirbo 15 posėdžių 
sekretorių (viena posėdžių sekretorė – pakaitinė).  

Lietuvos Respublikos Prezidentės 2013 m. sausio 23 d. dekretu Nr. 1K-1344 nuo 2013 m. 
vasario 5 d. baigėsi teisėjos R. A Gutauskienės įgaliojimo laikas. Lietuvos Respublikos prezidentės 
2013 m. balandžio 10 d. dekretu Nr. 1K-1421 buvo paskirta teisėja Vilija Valantienė (į Civilinių 
bylų skyrių). Teismas 2013 m. spalio 15 d. neteko Civilinių bylų skyriaus teisėjos Jolantos 
Badaugienės. 

2013 m. kovo 12 d. iš Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigų atleistas padėjėjas 
(paties prašymu).  

Nuo 2013 m. birželio 1 d. į specialisto administracinėms byloms pareigas priimta Gintarė 
Darginavičiūtė.  

Taip pat padidėjus darbų apimčiai (dėl teismo persikėlimo į kitas patalpas Šiaulių mieste, 
Tiesos g. 3) buvo priimtas darbininkas.   

Administracijos sekretorės I. Bikbajevienei prašant 2013 m. rugsėjo 23 d. pirmininko 
įsakymu ji buvo pervesta į posėdžių sekretorės pareigas. 2013 m. rugsėjo 23 d. pirmininko įsakymu 
posėdžių sekretorė R. Guruškinienė buvo pervesta į administracijos sekretorės pareigas (2013-09-23 
vertinimo komisijos išvada Nr. 9).   

2013 m. vasario 26 d. vertinimo komisijos išvadoje Nr. 26 buvo siūloma valstybės 
tarnautojams teisėjų padėjėjams Linui Dagiui, Jurgitai Trukšinienei, Irmai Valiuškienei, 
Aleksandrui Rusakui suteikti antrą kvalifikacinę klasę. Teisėjų padėjėjams Modestai Čeplinskaitei, 
Žygimantui Daukšui, posėdžių sekretorei Sonatai Paplauskienei – suteikti trečią kvalifikacinę klasę. 
2013 m. vasario 27 d. įsakymu dėl lėšų trūkumo antra kvalifikacinė klasė niekam nebuvo suteikta, o 
trečia kvalifikacinė klasė suteikta: teisėjų padėjėjams Modestai Čeplinskaitei, Žygimantui Daukšui 
ir posėdžių sekretorei Sonatai Paplauskienei. 

2013 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 18 teisėjų, 41 valstybės tarnautojas, 
18 darbuotojų.   
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2. TEISĖJŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ BEI DARBUOTOJŲ 2013 METŲ 
KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APŽVALGA 

 
Šiaulių apygardos teismo teisėjų bei teismo darbuotojų įgūdžiai ir kvalifikacija tobulinami 

rengiant mokymus.  
Teisėjų mokymus Molėtuose organizuoja Nacionalinės teismų administracija. Jų mokymo 

ir kvalifikacijos kėlimo planus, grafiką ir mokymo bei kvalifikacijos kėlimo programas aprobuoja 
Teisėjų taryba ir patvirtina LR Teisingumo ministras. Kiekvienas teisėjas turi teisę registruotis į 
pageidaujamus seminarus, rinktis mokymo programas pagal savo poreikius. Pagal mokymų centro 
metams sudarytą programą teisėjai turi galimybę individualiai pasirinkti mokymų temą bei datą. 

Mokymo programas rengia ir pagal jas valstybės tarnautojus turi teisę mokyti vidaus 
reikalų ministro nustatyta tvarka patvirtinti asmenys. Šiems tikslams skiriamos biudžeto lėšos, 
atsižvelgiant į valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytus asignavimus. Atsižvelgiant į 
teismo strateginius tikslus, finansines galimybes ir valstybės tarnautojų mokymo poreikius, 
rengiami einamųjų ir ateinančių metų mokymo planai. 

 
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis dalyvavo: 
 

1. Nacionalinės teismų administracijos mokymo centro organizuojamame seminare 
„Teismo valdymas ir administravimas“. 

2. Nacionalinės teismų administracijos mokymo centro organizuojamame seminare 
„Kriminalinė Žvalgyba“. 

3. Apskritojo stalo diskusijoje „Piktnaudžiavimas, lengvabūdiškumas, ar normali praktika: 
Ar tikrai asmenys suimami tik tada kai būtina?“ Diskusija vyko Lietuvos Respublikos Seime. 

4. Nacionalinės teismų administracijos mokymo centro organizuojamame seminare 
„Psichologijos taikymas teisėjo darbe“. 

5. Seminare „Kova su prekyba žmonėmis“, kuris vyko Krokuvoje, Lenkijoje. 
6. Nacionalinės teismų administracijos mokymo centro organizuojamame seminare 

„Lietuvos apeliacini teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams ir apygardų teismų baudžiamųjų 
bylų skyriaus teisėjams, bendrųjų gebėjimų stiprinimo tematika“. 

7. Konferencijoje „Tarptautinės perspektyvos: sulaikymo ir kardomojo kalinio režimai 
Europos žmogaus teisių standartų kontekste“, kuri vyko Prancūzijoje (Paryžiuje). 

8. Apskrito stalo diskusijoje „Operatyvinės veiklos aspektai“, kuri vyko Vilniuje. 
9. Seminare „Jungtinės tyrimų grupės – vadovavimas, planavimas ir įgyvendinimas“, kuris 

vyko Liono mieste, Prancūzijoje. 
10. Nacionalinės teismų administracijos mokymo centro organizuojamame seminare 

„Europos sąjungos teisė ir procesas“. 
 
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Irena Ivanovienė dalyvavo: 

 
1. Seminare „Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimo tendencijos Europos 

Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos teismų praktikos kontekste“, kuris vyko Vilniuje. 
2. Mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai“, 

kuri vyko Vilniuje. 
 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Vytautas Kursevičius dalyvavo: 
 
1. Seminare „Europos žmogaus teisių konvencijos įgyvendinimo tendencijos Europos 

Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos teismų praktikos kontekste“ Vilniuje 
2. Apeliacinės instancijos teismų teisėjams skirtame seminare „Bendrųjų gebėjimų 

stiprinimas“. 
3. Seminare „Fizinių asmenų bankrotas“, kuris vyko Vilniuje. 
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4. Seminare „Šeimos ir paveldėjimo teisė“. 
5. Seminare „Civilinis procesas“ (apeliacinės instancijos teismų kvalifikacijos kėlimo 

programa).  
 

Kiti teismo teisėjai dalyvavo toliau išvardintuose Nacionalinės teismų administracijos 
mokymo centro organizuojamuose mokymuose: 

 
1. „Teismo ekspertizė“ 
2. „Darbo teisė“ 
3. „Konstitucinė teisė“ 
4. „Civilinė teisė ir civilinis procesas“ 
5. „Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams ir apygardų teismų 

baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams, bendrųjų gebėjimų stiprinimo tematika“ 
6. Konferencijoje „Naujausios civilinio proceso kodekso dešimtmečiui paminėti", kuri 

vyko Vilniuje. 
7. „Viešieji pirkimai Europos Sąjungos teisėje“. 
8. „Bendrųjų gebėjimų stiprinimas“. 
9. „Atskirų sutarčių rūšys“. 
10. „Globalizacijos iššūkiai baudžiamajai justicijai“. 
11. „Europos Sąjungos neįgaliųjų teisė“. 
12. „Fizinių asmenų bankrotas“. 
13. „Šeimos ir paveldėjimo teisė“. 
14. „Civilinis procesas“ (apeliacinės instancijos teismų kvalifikacijos kėlimo programa). 
15. Konferencijoje „Konstitucionalizmas ir supranacionalizmas“. 
16. „Europos sąjungos teisė ir procesas“. 
 

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene Vytautas Jončas dalyvavo: 
 

1. Lietuvos teismų atstovų ryšiams su visuomene ir žiniasklaida suvažiavime, kuris vyko 
Nacionalinėje teismų administracijoje. 

2. Dalyvavo „Visuomenės pasitikėjimo teismais ir teisėsaugos institucijomis tyrimų 
pristatyme“, kuris vyko Nacionalinėje teismų administracijoje. 

 
Teismo informatikas Andrius Dovidauskas dalyvavo: 

 
1. VšĮ Respublikos energetikų mokymo centre organizuojamuose mokymuose „Asmuo, 

atsakingas už elektros ūkį“. 
 

Teisėjų padėjėjai bei kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją kėlė dalyvaudami: 
 
1. Nacionalinės teismų administracijos organizuojamuose mokymuose „Elektroninės 

paslaugos teisingumo vykdymo procese“, kurie vyko Šiauliuose. 
2. Mokymuose „Kovos prieš prekybą žmonėmis problematika ir sprendimai Lietuvoje. 

Aukos psichologinis portretas: pažeidžiamumas ir priklausomybė“, kurie vyko Šiauliuose. 
3. „Viešieji pirkimai Europos Sąjungos teisėje“, kurie vyko Nacionalinės teisingumo 

ministerijos mokymo centre. 
 

Teismo pirmininko patarėja Gitana Ambrazienė ir raštinės vedėja Liudmila Kalabuchova 
kvalifikaciją kėlė dalyvaudamos Valstybės tarnybos departamento organizuojamuose mokymuose 
„Valstybės tarnautojų atrankos egzamino žodžiu (pokalbio) metodika, mokymai vyko Šiauliuose. 
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Vyriausioji specialistė Ramunė Zajančauskytė kvalifikaciją kėlė dalyvaudama: 
 

1. Valstybės tarnautojų – VATARAS ir Valstybės tarnybos valdymo informacinės 
sistemos – VATIS naudotojų mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 

2. „Specializuotos profesinės etikos Valstybės tarnyboje“ mokymuose, kurie vyko 
Šiauliuose. 

 
Teismo buhalterė Vilma Spetylienė kvalifikaciją kėlė dalyvaudama: 

 
1. Seminare“ 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir analizė pagal VSFAS“, 

kuris vyko Vilniuje.  
2. Seminare „Žemesniojo lygio biudžeto vykdymo apskaitos ir ataskaitų sudarymo 

ypatumai ir susijusių teisės aktų pakeitimų komentarai“, kuris vyko Vilniuje. 
 
Dėl nepakankamo 2013 metų teismo finansavimo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis, turėjo ribotą galimybę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. 
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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. Mažeikių ir Radviliškio rajonų apylinkių teismų patikrinimo rezultatai 

 
Mažeikių ir Radviliškio rajonų apylinkės teismų planinis kompleksiniai patikrinimai buvo 

atliekami atitinkamai 2013 metų kovo-birželio ir rugsėjo-gruodžio mėnesiais pagal planą (1 lentelė). 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas 

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. Skundų, kurių objektu nėra teisingumo vykdymas, tyrimo patikrinimas 
9. Bylų paskirstymo patikrinimas 
10. Teismo pirmininko vykdomos organizacinės veiklos priežiūros patikrinimas 
11. Teismo transporto priemonių, tarnybinių mobiliųjų telefonų naudojimo bei išlaidų kontrolės 

patikrinimas 
12. 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, bylų perdavimas teismo archyvui  

 
Mažeikių rajono apylinkės teismo patikrinimo rezultatai 
 
Patikrinimas buvo atliekamas pagal Nacionalinės teismų administracijos pateiktus 

baudžiamųjų bylų sąrašus, kurie buvo sudaryti atrenkant bylas pagal statistinius kontrolinius 
pjūvius, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus. 

Nacionalinė teismų administracija buvo paprašyta pateikti Mažeikių rajono apylinkės teisme 
nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų statistinius kontrolinius pjūvius pagal šiuos parametrus: 

1. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos pirmosios instancijos 
baudžiamosios bylos (išskyrus bylas, užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, bylas, išnagrinėtas 
pagreitinto proceso tvarka bei bylas vykdymo procese), kuriose nuo įvykio rezultato „byla 
gauta“ iki „perduota teisiamajam posėdžiui“ praėjo daugiau nei vienas mėnuo (30 
kalendorinių dienų); 
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2. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos pirmosios instancijos 
baudžiamosios bylos (išskyrus bylas, užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, bylas, išnagrinėtas 
pagreitinto proceso tvarka, bylas vykdymo procese), kuriose nuo įvykio „parengimas 
nagrinėti“ iki „teisiamasis posėdis“ praėjo daugiau nei 20 (kalendorinių) dienų; 

3. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos baudžiamosios bylos, kuriose nuo 
įvykio rezultato „įsiteisėjo“ arba „grįžo iš apeliacinės instancijos“ iki „atiduota vykdyti“ 
praėjo daugiau nei trys (kalendorinės) dienos; 

4. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos baudžiamosios bylos dėl 
baudžiamojo įsakymo išdavimo, kuriose nuo įvykio rezultato „byla gauta“ iki „byla 
išnagrinėta“ praėjo daugiau nei 7 dienos; 

Patikrinimui atlikti buvo pateikti statistiniai kontroliniai pjūviai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4. 
Mažeikių  rajono apylinkės teismo buvo pareikalauta pateikti paaiškinimus dėl visų minėtais 

pjūviais atrinktų baudžiamųjų bylų. 
Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Mažeikių rajono apylinkės teisme, nagrinėjant 

baudžiamąsias bylas, iš esmės yra laikomasi LR BPK numatytų procesinių terminų, tačiau pastebėta 
daug pažeidimų dėl LR BPK 240 str. 1 d. ir 2 d. numatytų bylų perdavimo nagrinėti teisiamajame 
posėdyje bei bylų nagrinėjimo pradžios terminų laikymosi. Be to, Mažeikių rajono apylinkės teisme 
suformuota ydinga praktika  dėl šių terminų pratęsimo ne įstatyme numatytais pagrindais. 

Rekomenduota Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjams planuoti savo darbo ir poilsio 
laiką bei komandiruotes, kad minėti terminai nebūtų praleisti. 

Be to, atkreiptas dėmesys į tai, kad  Mažeikių rajono apylinkės teisme nėra sukurtos aiškios 
ir paprastai vykdomos baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ir vykdymo eigos kontrolės sistemos. Dėl to 
rekomenduota užvesti vieningą registrą ir jame pasirašytinai registruoti svarbius bylų nagrinėjimo ir 
vykdymo etapus.  

Patikrinus LITEKO duomenų pildymo išsamumą bei atitiktį baudžiamųjų bylų duomenims, 
padaryta išvada, kad minėtoje informacinėje sistemoje pateikti duomenys iš esmės atitinka bylų 
duomenis: įkelti visų patikrintų bylų galutiniai teismo sprendimai, nuasmeninti galutiniai 
sprendimai, tarpinės nutartys, įvesta didžioji dalis procesinių įvykių.  

Patikrinimui atlikti buvo pareikalauta pateikti atsitiktine tvarka atrinktas 24 ginčo teisena 
išnagrinėtas civilines bylas (po 3 kiekvieno teisėjo bylas).  

Nacionalinės teismų administracijos buvo paprašyta pateikti šiuos statistinius kontrolinius 
pjūvius: 

5. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos darbo bylos (civilinių bylų 
kategorija 1.2.), kurių išnagrinėjimas užtruko ilgiau nei 120 kalendorinių dienų. 

6. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose įvykis „parengiamasis posėdis“ yra vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo įvykio 
rezultato „paskirta žodiniam nagrinėjimui“. 

7. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose laiko tarpas tarp įvykių „parengiamasis posėdis“ yra daugiau nei 30 kalendorinių dienų. 

8. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose yra daugiau nei 3 įvykiai „parengiamasis posėdis“. 

9. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose nuo įvykio rezultato „byla išnagrinėta“ iki „išsiųstos kopijos“ praėjo daugiau nei 
kalendorinės 5 dienos.  

10. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos civilinės bylos dėl teismo 
įsakymų išdavimo, kuriose nuo įvykio rezultato „byla atiduota teisėjui“ iki įvykio rezultato „byla 
išnagrinėta“ praėjo daugiau nei 2 kalendorinės dienos. 

Patikrinimui atlikti buvo pateikti statistiniai kontroliniai pjūviai Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 
9, Nr. 10. 

Mažeikių rajono apylinkės teismo buvo pareikalauta pateikti paaiškinimus dėl visų 
statistiniais pjūviais atrinktų bylų, išskyrus tas, kuriose buvo akivaizdžiai matyti tik nežymūs 
pažeidimai. 
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Patikrintų bylų analizė leido daryti išvadą, kad pasirengimo teisminiam nagrinėjimui 
stadijoje nustatytų procesinių veiksmų atlikimo terminų (CPK 228–229 str.) dalyje patikrintų bylų 
nesilaikoma, t. y. parengiamieji teismo posėdžiai skiriami vėliau nei per 30 dienų, be to, skiriama 
daugiau nei po 2 parengiamuosius teismo posėdžius.  

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 prieš tai įvardytų smulkių trūkumų.  

Rekomenduota griežtai laikytis civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių 
pasirengimą civilinių bylų nagrinėjimui teisme, ištaisyti akte nurodytus trūkumus dėl duomenų 
įvedimo į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO ir atsižvelgti į šių duomenų įvedimą 
reglamentuojančias rekomendacijas. 
 Patikrinus civilines bylas, kurios teisme nagrinėjamos ilgiau negu vienerius metus, nustatyta 
proceso teisės normų, reglamentuojančių pasirengimą bylą 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 bei tinkamesnio pasirengimo bylos nagrinėjimui. 
Likusiose užsitęsusiose bylose priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai 
nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. Rekomenduota kontroliuoti 
eigą bylų, kurios neišnagrinėtos teisme ilgiau negu vienerius metus, ir imtis priemonių įgyvendinti 
koncentruotą ir ekonomišką civilinį procesą, ypač atsižvelgiant į CPK 228–229 straipsnių nuostatas, 
reglamentuojančias parengiamųjų posėdžių skaičių, bei trumpinant laiko tarpus tarp skiriamų 
teismo posėdžių. 

Administracinių teisės pažeidimų bylų patikrinimui atlikti Nacionalinės teismų 
administracijos buvo paprašyta pateikti šiuos statistinius kontrolinius pjūvius: 

5. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose nuo įvykio 
rezultato „byla gauta“ iki „posėdis“ praėjo daugiau nei 30 dienų (LR ATPK 282 str. 1 d.); 

6. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose nuo įvykio 
rezultato „išnagrinėta“ iki „išsiųsti nuorašai“ ar „išsiųsti nuorašai/nėra vykdoma“ praėjo 
daugiau nei 3 (kalendorinės) dienos (asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, 
institucijai priėmusiai nutarimą ir nukentėjusiajam); 

7. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose nuo įvykio 
rezultato „įsiteisėjo“ arba „grįžo iš apeliacinės instancijos“ iki „atiduota vykdyti“ praėjo 
daugiau nei 3 mėnesiai (90 kalendorinių dienų); 

8. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose buvo 
paskirtas areštas ir nuo įvykio rezultato „byla išnagrinėta“ iki „atiduota vykdyti“ praėjo 
daugiau nei 3 (kalendorinės) dienos; 

9. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-02-28 išnagrinėtos ATP bylos, kurių išnagrinėjimo 
rezultatas yra „nutraukti bylą“. 

NTA pateikė statistinius kontrolinius pjūvius Nr.11, Nr.12, Nr.14, Nr. 15.  
Mažeikių rajono apylinkės teismas buvo paprašytas pateikti paaiškinimus dėl kiekvienos  

pjūviais Nr. 11, 12, 13, 14 atrinktos bylos. 
Be to, buvo  pareikalauta pateikti 24 administracinių teisės pažeidimo bylas pagal komisijos 

paruoštą sąrašą: po 3 kiekvieno teisėjo išnagrinėtas ATP bylas, parinktas atsitiktine tvarka. 
Patikrinus Mažeikių 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.   

Atkreiptas dėmesys į tai, kad  Mažeikių rajono apylinkės teisme nėra aiškios ir paprastai 
vykdomos ATP bylų nagrinėjimo ir vykdymo eigos kontrolės sistemos, todėl rekomenduojame 
atskirame ATP bylų registre registruoti svarbius bylų nagrinėjimo ir vykdymo etapus.  
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Patikrinus LITEKO duomenų pildymo išsamumą bei atitiktį ATP bylų duomenims, padaryta 
išvada, kad minėtoje informacinėje sistemoje pateikti duomenys iš esmės atitinka bylų duomenis: 
„prisegti“ visų patikrintų bylų galutiniai teismo sprendimai, tarpinės nutartys, įvesti svarbūs 
procesiniai įvykiai. Tačiau pastebėta daug pažeidimų,  vedant duomenis, susijusius su arešto 
nuobaudų vykdymu. 

Patikrinimo metu buvo peržiūrėti 115 baudžiamųjų bylų, 186 administracinių teisės 
pažeidimų bylų, 343 civilinių bylų  skyrimo protokolų. Padaryta išvada, kad bylos Mažeikių rajono 
apylinkės teismo 2013 m. vasario, kovo mėnesiais buvo skirstomos nepažeidžiant teismo 
pirmininkės, kitų norminių aktų įtvirtinto teisinio reglamentavimo. Rekomenduota naudoti 
tikslesnius bylų privalomojo skyrimo bei neskyrimo šablonus. 

Patikrinimo metu buvo išanalizuoti ir įvertinti teismo pirmininkės 2012 ir 2013 metais 
atliktos ir organizuotos Mažeikių rajono apylinkės teismo (teisėjų) organizacinės veiklos priežiūros 
dokumentai. Padaryta išvada, kad Mažeikių rajono apylinkės teismo pirmininkės vykdoma teismo 
(teisėjų) organizacinės veiklos priežiūra vykdoma pasitelkus kitus teismo teisėjus ir darbuotojus, 
stengiantis patikrinti įvairias teismo darbuotojų ir teisėjų veiklos sritis. Nepakankamai efektyvi 
pasiruošimo baudžiamųjų bylų teisminiam nagrinėjimui kontrolė, nors, kaip nustatyta šio 
patikrinimo metu, šioje bylų nagrinėjimo stadijoje buvo padaryta nemažai pažeidimų. Patikrinimo 
metu nustatyta, kad teisme nėra vykdoma išnagrinėtų bylų perdavimo teismo raštinei, vykdymo 
nuolatinė kontrolė, pirmininkės vykdoma teismo (teisėjų) organizacinės veiklos priežiūra šiuo 
aspektu nepakankama. Atlikus patikrinimą ir nustačius pažeidimų būtina papildoma kontrolė, ar 
nustatyti pažeidimai buvo pašalinti.  

 
 

Radviliškio rajono apylinkės teismo patikrinimo rezultatai 
 
Baudžiamųjų bylų patikrinimas buvo atliekamas pagal Nacionalinės teismų administracijos 

pateiktus baudžiamųjų bylų sąrašus, kurie buvo sudaryti atrenkant bylas pagal statistinius 
kontrolinius pjūvius, atsižvelgiant į tam tikrus kriterijus. 

Nacionalinė teismų administracija buvo paprašyta pateikti Radviliškio rajono apylinkės 
teisme nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų statistinius kontrolinius pjūvius pagal šiuos parametrus: 

10. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos pirmosios instancijos 
baudžiamosios bylos (išskyrus bylas, užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, bylas, išnagrinėtas 
pagreitinto proceso tvarka bei bylas vykdymo procese), kuriose nuo įvykio rezultato „byla 
gauta“ iki „perduota teisiamajam posėdžiui“ praėjo daugiau nei vienas mėnuo (30 
kalendorinių dienų); 

11. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos pirmosios instancijos 
baudžiamosios bylos (išskyrus bylas, užbaigtas baudžiamuoju įsakymu, bylas, išnagrinėtas 
pagreitinto proceso tvarka, bylas vykdymo procese), kuriose nuo įvykio „parengimas 
nagrinėti“ iki „teisiamasis posėdis“ praėjo daugiau nei 20 (kalendorinių) dienų; 

12. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos baudžiamosios bylos, kuriose nuo 
įvykio rezultato „įsiteisėjo“ arba „grįžo iš apeliacinės instancijos“ iki „atiduota vykdyti“ 
praėjo daugiau nei trys (kalendorinės) dienos; 

13. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos baudžiamosios bylos dėl 
baudžiamojo įsakymo išdavimo, kuriose nuo įvykio rezultato „byla gauta“ iki „byla 
išnagrinėta“ praėjo daugiau nei 7 dienos; 

 
Patikrinimui atlikti buvo pateikti statistiniai kontroliniai pjūviai Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4. 
Radviliškio rajono apylinkės teismo buvo pareikalauta pateikti paaiškinimus dėl visų 

minėtais pjūviais atrinktų baudžiamųjų bylų. 
Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Radviliškio rajono apylinkės teisme, nagrinėjant 

baudžiamąsias bylas, iš esmės yra laikomasi LR BPK numatytų procesinių terminų, tačiau pastebėta 
ir nemažai pažeidimų. Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjai ne visuomet laikosi baudžiamųjų 
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bylų nagrinėjimo pradžios termino, pastebėta daug pažeidimų, motyvuojamų teisėjų užimtumu, jų 
atostogomis bei dalyvavimu seminaruose.  Be to, pastebėta, kad šiame teisme yra laikomasi ydingos 
praktikos sprendžiant bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje terminą ir bylos 
nagrinėjimo pradžios terminą, motyvuojant dideliu teisėjų užimtumu kitose bylose, jų atostogomis 
bei dalyvavimu seminaruose.  

 Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėjams rekomenduota efektyviau planuoti savo 
darbo ir poilsio laiką bei laiką, skirtą mokymams, kad būtų laikomasi įstatyme numatytų procesinių 
terminų. 

Be to, atlikus patikrinimą, pastebėta spragų baudžiamųjų bylų vykdymo kontrolės sistemoje. 
Pastebėta, kad Radviliškio rajono apylinkės teisme nėra vientiso baudžiamųjų bylų registro, 
kuriame  būtų galimybė atsakingiems darbuotojams pasirašytinai nuosekliai fiksuoti esminius bylos 
eigos procesinius įvykius nuo bylos gavimo teisme dienos iki jos įvykdymo ir atidavimo archyvui. 
Komisijos nuomone, viename registre turi būti pasirašytinai atsakingų asmenų registruojami šie 
procesiniai baudžiamųjų bylų įvykiai: bylos perdavimas teisėjui, išnagrinėtos bylos grąžinimas 
teismo raštinei, bylos atidavimo vykdyti data, bylos perdavimas teismo archyvui. 

Patikrinus LITEKO duomenų pildymo išsamumą bei atitiktį baudžiamųjų bylų duomenims, 
padaryta išvada, kad minėtoje informacinėje sistemoje pateikti duomenys iš esmės atitinka bylų 
duomenis: įkelti visų patikrintų bylų galutiniai teismo sprendimai, nuasmeninti galutiniai 
sprendimai, tarpinės nutartys, įvesta didžioji dalis procesinių įvykių. Tačiau pastebėta ir daug 
trūkumų bei klaidų, todėl rekomenduojama kuo tiksliau ir išsamiau pildyti LITEKO duomenis ir 
teisingai įrašyti visus procesinius veiksmus baudžiamosiose bylose. Apibendrinant konstatuojama, 
jog Radviliškio rajono apylinkės teismas nevisiškai išnaudoja LITEKO galimybes. 

Civilinių bylų patikrinimui atlikti buvo pareikalauta pateikti atsitiktine tvarka atrinktų 
penkiolika ginčo teisena išnagrinėtų civilinių bylų (po 3 kiekvieno teisėjo bylas).  

Nacionalinės teismų administracijos buvo paprašyta pateikti šiuos statistinius kontrolinius 
pjūvius: 

11. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos darbo bylos (civilinių bylų 
kategorija 1.2.), kurių išnagrinėjimas užtruko ilgiau nei 120 kalendorinių dienų. 

12. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose įvykis „parengiamasis posėdis“ yra vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo įvykio 
rezultato „paskirta žodiniam nagrinėjimui“. 

13. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose laiko tarpas tarp įvykių „parengiamasis posėdis“ yra daugiau nei 30 kalendorinių dienų. 

14. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose yra daugiau nei 3 įvykiai „parengiamasis posėdis“. 

15. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, 
kuriose nuo įvykio rezultato „byla išnagrinėta“ iki „išsiųstos kopijos“ praėjo daugiau nei 5 
kalendorinės dienos.  

16. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos civilinės bylos dėl teismo 
įsakymų išdavimo, kuriose nuo įvykio rezultato „byla atiduota teisėjui“ iki įvykio rezultato „byla 
išnagrinėta“ praėjo daugiau nei 2 darbo dienos. 

Radviliškio rajono apylinkės teismo buvo pareikalauta pateikti paaiškinimus dėl visų 
statistiniais pjūviais atrinktų bylų, išskyrus tas, kuriose buvo akivaizdžiai matyti tik nežymūs 
pažeidimai. 

Patikrintų bylų analizė leido daryti išvadą, kad pasirengimo teisminiam nagrinėjimui 
stadijoje nustatytų procesinių veiksmų atlikimo terminų (CPK 228–229 str.) dalyje patikrintų bylų 
nesilaikoma, t. y. parengiamieji teismo posėdžiai skiriami vėliau nei per 30 dienų, be to, skiriama 
daugiau nei po 2 parengiamuosius teismo posėdžius.  

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. 
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Patikrintų bylų procesinių įvykių ir teismo procesinių dokumentų įvedimo į teismų 
informacinę sistemą LITEKO analizė leido daryti išvadą, kad šie veiksmai yra atliekami su 
trūkumais. 

Rekomenduota griežtai laikytis civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių 
pasirengimą civilinių bylų nagrinėjimui teisme. Ištaisyti akte nurodytus trūkumus dėl duomenų 
įvedimo į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO ir atsižvelgti į šių duomenų įvedimą 
reglamentuojančias rekomendacijas.  
 Patikrinus civilines bylas, kurios teisme nagrinėjamos ilgiau negu vienerius metus, nustatyta 
proceso teisės normų, reglamentuojančių pasirengimą bylą nagrinėti, pažeidimų. Įvertinus 
priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos pakankamai ilgą laiką, padaryta išvada, kad keliais atvejais 
buvo galima išvengti užsitęsusio bylų nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK 229 str. nuostatų dėl 
laiko tarpo tarp parengiamųjų teismo posėdžių bei tinkamesnio pasirengimo bylos nagrinėjimui. 
Likusiose užsitęsusiose bylose priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai 
nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. Rekomenduota kontroliuoti 
eigą bylų, kurios neišnagrinėtos teisme ilgiau negu vienerius metus, ir imtis priemonių įgyvendinti 
koncentruotą ir ekonomišką civilinį procesą, ypač atsižvelgiant į CPK 228–229 straipsnių nuostatas, 
reglamentuojančias parengiamųjų posėdžių skaičių, trumpinant laiko tarpus tarp skiriamų teismo 
posėdžių, užtikrinant tinkamą pranešimą šalims dėl vyksiančių teismo posėdžių. 

Administracinių teisės pažeidimų bylų patikrinimui atlikti Nacionalinės teismų 
administracijos buvo paprašyta pateikti šiuos statistinius kontrolinius pjūvius: 

14. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose nuo įvykio 
rezultato „byla gauta“ iki „posėdis“ praėjo daugiau nei 30 dienų (LR ATPK 282 str. 1 d.); 

15. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose nuo įvykio 
rezultato „išnagrinėta“ iki „išsiųsti nuorašai“ ar „išsiųsti nuorašai/nėra vykdoma“ praėjo 
daugiau nei 3 (kalendorinės) dienos (asmeniui, kurio atžvilgiu priimtas nutarimas, 
institucijai priėmusiai nutarimą ir nukentėjusiajam); 

16. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose nuo įvykio 
rezultato „įsiteisėjo“ arba „grįžo iš apeliacinės instancijos“ iki „atiduota vykdyti“ praėjo 
daugiau nei 3 mėnesiai (90 kalendorinių dienų); 

17. Laikotarpiu nuo 2012-01-01 iki 2013-08-31 išnagrinėtos ATP bylos, kurių išnagrinėjimo 
rezultatas yra „nutraukti bylą“. 

 
Radviliškio rajono apylinkės teismas buvo paprašytas pateikti paaiškinimus dėl kiekvienos  

pjūviais atrinktos bylos. 
Be to, buvo  pareikalauta pateikti penkiolika administracinių teisės pažeidimo bylų pagal 

komisijos paruoštą sąrašą: po tris kiekvieno teisėjo išnagrinėtas ATP bylas, parinktas atsitiktine 
tvarka. 

Patikrinus Radviliškio rajono apylinkės teisme išnagrinėtas ATP bylas, konstatuota, kad šio 
teismo teisėjai ne visuomet laikosi ATPK reikalavimų, reglamentuojančių ATP bylų nagrinėjimo 
terminus. Teisėjams rekomenduota efektyviau planuoti darbo, atostogų bei mokymams skiriamą 
laiką, kad nebūtų pažeisti procesiniai terminai.  

Patikrinus LITEKO duomenų pildymo išsamumą bei atitiktį ATP bylų duomenims, padaryta 
išvada, kad minėtoje informacinėje sistemoje pateikti duomenys iš esmės atitinka bylų duomenis: 
įkelti bylų galutiniai teismo sprendimai, tarpinės nutartys, įvesti svarbūs procesiniai įvykiai. Tačiau 
pastebėta daug pažeidimų, pildant bylų duomenis vykdymo procese.  

Atlikus patikrinimą, pastebėta spragų ATP bylų nagrinėjimo eigos ir vykdymo kontrolės 
sistemoje. Radviliškio rajono apylinkės teisme nėra vientiso ATP bylų registro, kuriame  būtų 
galimybė atsakingiems darbuotojams pasirašytinai nuosekliai fiksuoti esminius bylos eigos 
procesinius įvykius nuo bylos gavimo teisme dienos iki jos įvykdymo. Nesant minėtų veiksmų 
sisteminio registravimo, teismo administracijai nėra galimybės nuolat sekti nei bylų nagrinėjimo 
eigos, nei atlikti vykdymo kontrolės. Todėl  rekomenduotina užvesti ATP bylų registrą, įvedant 
atskirus stulpelius, kuriuose būtų įrašoma ATP bylų gavimo data, perdavimo teisėjui data, teisėjo 

http://\\SERVER-T58\Server\LVI_CD
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parašas, išnagrinėtos bylos grąžinimo raštinei data, darbuotojo parašas, bylos pateikimo vykdyti 
data, įvykdymo data, perdavimo į teismo archyvą data. 

Patikrinus 50 baudžiamųjų bylų skyrimo protokolų, dviejų šimtų penkiasdešimt septynių 
administracinių teisės pažeidimų bylų skyrimo protokolų, šimto septyniasdešimt devynių civilinių 
bylų skyrimo protokolus, padaryta išvada, kad bylos Radviliškio rajono apylinkės teisme skirstomos 
iš esmės nepažeidžiant norminių aktų reikalavimų, minimaliai redaguojant LITEKO sistemos 
parinktų teisėjų skyrimą byloje. Teisėjams rekomenduota savo darbo laiką budėjimo dienomis 
planuoti taip, kad galėtų skirti laiko išnagrinėti budėjimo dieną gautas pagreitinto proceso 
baudžiamąsias bylas ar ATP bylas, kuriose pristatomas pažeidėjas. Koreguoti Bylų paskirstymo 
teisėjams taisyklių aprašą, naikinant privalomą prašymų administracinių teisės pažeidimų bylose 
skyrimą bylą išnagrinėjusiam teisėjui.  

 Išanalizavus Radviliškio rajono apylinkės teismo pirmininko 2012, 2013 m. organizacinės 
veiklos priežiūros planus bei patikrinimų medžiagą, nustatyta, kad teisme atliekama teismo 
darbuotojų etikos principų laikymosi bendraujant su į teismą atvykusiais asmenimis kontrolė, 
civilinių bylų parengimo nagrinėti terminų kontrolė, civilinių bylų, nagrinėjamų ilgiau negu 12 
mėnesių, užtrukusio nagrinėjimo priežasčių nustatymas, duomenų registravimo LITEKO sistemoje 
operatyvumo kontrolė, darbo bylų nagrinėjimo kontrolė, nuorašų išsiuntimo ATP bylose kontrolė. 
Nors 2012, 2013 metais šios priemonės buvo vykdomos pagal planą, tačiau pastebėta, kad kai kurie 
patikrinimai nėra pakankamai išsamūs dėl patikrintų bylų skaičiaus, kiti – dėl neišsamios užtrukusio 
bylų nagrinėjimo priežasčių analizės, o tai neužtikrina efektyvios organizacinio darbo kontrolės. Vis 
dėlto, planuojant organizacinės veiklos priežiūrą lieka nepaliestos tokios svarbios sritys, kaip 
baudžiamųjų, ATP bylų nagrinėjimo operatyvumas, jų pateikimas vykdyti.  2012, 2013 metais 
priemonės, užtikrinančios baudžiamųjų, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo proceso 
skaidrumą, operatyvumą, nebuvo vykdomos.  Patikrinimo metu pastebėta, kad teismo pirmininkas 
dėl to, kad teisme šiuo metu dirba penki teisėjai vietoje šešių, nagrinėja bylas šimtu procentų 
krūvio, komisijos nuomone, pirmininko pareiga vykdyti organizacinės veiklos kontrolę taip pat yra 
svarbi, nes netinkamas jos vykdymas gali sukelti rimtas pasekmes. Tikrinant Radviliškio rajono 
apylinkės teismo raštinės darbą, nustatyta, kad teismo raštinės vedėja vykdo nepakankamą bylų 
apskaitos kontrolę: kalendorinių metų gale ir metų eigoje nėra sutikrinami duomenys, ar visos 
bylos, LITEKO sistemoje atžymėtos kaip išnagrinėtos, yra perduotos į teismo raštinę. 
Rekomenduojamos priemonės, kaip šią kontrolę vykdyti, pateiktos X skirsnyje. Rekomenduota 
atliekant organizacinės veiklos priežiūrą, siūlome naudotis šiuo metu Nacionalinės teismų 
administracijos generuojamais bylų statistiniais kontroliniais pjūviais, tikrinant procesinių veiksmų 
atlikimo terminų laikymąsi.  

 
 

3.2. 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 
 

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, 

gegužės mėn. 
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užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežasčių išsiaiškinimas ir aptarimas 
4. Procesinių veiksmų atlikimo 2013 metais išnagrinėtose pirmosios 

instancijos baudžiamosiose bylose patikrinimas, procesinių terminų 
pažeidimo priežasčių šalinimo aptarimas 

gruodžio mėn. 

5. Procesinių veiksmų atlikimo 2013 metais išnagrinėtose pirmosios 
instancijos civilinėse bylose terminų laikymasis, procesinių terminų 
pažeidimo priežasčių šalinimo aptarimas 

gruodžio 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 

rugsėjo mėn. 

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

kiekvieną ketvirtį  

8. Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo organizavimo patikrinimas birželio 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 (statistinių pjūvių 
pagalba)  

rugsėjo mėn. 

2.  Nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimo Šiaulių apskrities 
centriniam archyvui, trumpo saugojimo dokumentų naikinimo 
patikrinimas 

birželio mėn. 

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

gruodžio 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 

 
PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS TEISĖJŲ ETIKOS KODEKSO LAIKYMĄSI IR AUKŠTĄ 

TEISMO PERSONALO PROFESINĘ KULTŪRĄ 
 

Eil. 
Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 
terminas 

1. Teismo posėdžių protokolų kalbos kultūros ir atitikties dokumentų 
rengimo taisyklėms patikrinimas 

gegužės mėn. 

 
PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU TEISMO FINANSŲ IR BIUDŽETO KLAUSIMAIS, 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NAUDOJIMO SKAIDRUMU BEI APSAUGA 
 

Eil. 
Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 
terminas 

1. Biudžeto asignavimų ir lėšų panaudojimo pagal esamą sąmatą 
kontrolė 

gruodžio mėn. 

 
PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS NUOLATINĮ TEISĖJŲ IR TEISMO PERSONALO 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMĄ 
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Eil. 
Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 
terminas 

1. Sąlygų teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimui sudarymas Nuolat 
 

 
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., 
neišnagrinėjimo priežasčių analizę, reikiamais atvejais inicijuoja išsamius patikrinimus. Visi plane 
numatyti patikrinimai buvo atlikti, esminių Šiaulių apygardos teismo teisėjų organizacinės veiklos 
trūkumų nenustatyta. 

 
Šiaulių apygardos teisme 2013 metais atlikta 11 patikrinimų tiriant asmenų skundus dėl 

apygardos bei apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos. Pagal skundus administracinės 
priežiūros tvarka buvo atlikti Kelmės, Joniškio, Mažeikių, Raseinių rajonų ir Šiaulių apylinkių 
teismų teisėjų administracinės veiklos patikrinimai. Patikrinimų objektai buvo: nepagrįstai ilgas 
bylų nagrinėjimas, proceso vedimo kokybė, bylų paskirstymas, teisėjų etikos kodekso laikymasis. 

 
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 

 
2013 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 
 

2013 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 94 pirmosios instancijos baudžiamosios 
bylos, 71 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų.  

Per 2013 metus buvo išnagrinėtos 97 baudžiamosios bylos. Priimti 82 nuosprendžiai, 3 
bylos išnagrinėtos priimant nutartis,  7 baudžiamieji įsakymai, 1 byla nutraukta, priimtos 3 nutartys 
dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. 

Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2013 metų pabaigoje – 68 
baudžiamosios bylos.   

 

 

 

85,4%

7,3% 3,1%
1,0%3,1%

Priimta nuosprendžių
Priimta baudžiamųjų įsakymų
Priimta nutarčių 
Nutartys dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo
Nutrauktos bylos  

 

Šiaulių apygardos teisme 2013 metais buvo priimti 69 procesiniai sprendimai dėl teikimų 
bei  prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese. 23 teikimų bei prašymų buvo patenkinta, 
43 atmesti, 3 patenkinti iš dalies. 
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2013 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 23 
pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme užtruko ilgiau nei 12 mėnesių.  

Šių bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl kaltinamųjų, jų gynėjų, nukentėjusiųjų, liudytojų 
neatvykimo, dėl teisme paskirtų ekspertizių atlikimo, kitų objektyvių priežasčių.  Teisėjai tinkamai 
išnaudojo įstatymu numatytas galimybes užtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą teisme. Buvo siekiama 
operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo priežastis,  imtasi priemonių užtikrinti jų dalyvavimą 
kituose teismo posėdžiuose. Neatvykus kaltinamiesiems  dėl teismui nežinomų priežasčių, buvo 
operatyviai sprendžiami griežtesnės kardomosios priemonės skyrimo bei paieškos paskelbimo 
klausimai, aktyviai domimasi paieškos rezultatais. Atidedant bylų nagrinėjimą bei skelbiant 
pertraukas, teisėjai siekia suderinti keletą posėdžių į priekį, pertraukos tarp teismo posėdžių nėra per 
ilgos. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai  tinkamai organizuoja ir 
planuoja bylų nagrinėjimą, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. 

 
4.2. Apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 

 
Šiaulių apygardos teisme 2013 metais buvo gautos 345 apeliacinės instancijos 

baudžiamosios bylos, 129  baudžiamosios bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų. 

 

2013 metais buvo išnagrinėtos 471 apeliacinės instancijos baudžiamosios bylos, 256 
apeliacinės instancijos baudžiamosiose bylose apeliaciniai skundai buvo atmesti, 72 
baudžiamosiose bylose buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendžius panaikinti, 92 
– nuosprendžius pakeisti, 7 apeliacinių skundų palikti nenagrinėti. 

 

60,0%16,9%

21,5%

1,6%

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

 
 

2013 metais apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, 4 pirmosios instancijos 
teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir bylos nutrauktos LR BPK 327 str. 1 p. pagrindais, 11 - LR 
BPK 327 str. 2 p. pagrindais, 46 pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir 
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priimti nauji nuosprendžiai LR BPK 329 str. numatytais pagrindais, 6 nuosprendžiai panaikinti ir 
bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, 5 nuosprendžiai panaikinti, bylos 
perduotos prokurorui. 

 
88 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.), 45  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.). 

 
2013 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtas 855 skundas dėl  apylinkių teismų 

priimtų nutarčių. Per metus buvo išnagrinėti 414 skundai dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų 
LR BPK X dalies tvarka, 290 skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 151 skundai dėl 
apylinkių teismų nutarčių nuosprendžių vykdymo procese. 

 

2013 metais išnagrinėjus asmenų skundus dėl apylinkių teismų nutarčių, 580 skundai buvo 
atmesti, 19 nutarčių buvo pakeista, 152 nutarčių buvo panaikinta, 41 skundai buvo palikti 
nenagrinėti, bylos grąžintos.  

 
2013 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 42  baudžiamosios 

bylos su apylinkių teismų pirmininkų prašymais spręsti klausimą dėl bylų perdavimo nagrinėti kitos 
apylinkės teismui. 
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5. APELIACINĖS INSTANCIJOS 
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ APŽVALGA 

 
 

Šiaulių apygardos teisme 2013 metais buvo išnagrinėtos 684 apeliacinės instancijos ATP 
bylos,  391 bylose apeliaciniai skundai netenkinti, 40 bylose pirmosios instancijos teismo 
sprendimai panaikinti, 181 – pakeisti, 20 ATP bylų buvo nutrauktos apeliacinio proceso metu, 2 
skundai buvo palikti nenagrinėti. 

61,7%
6,3%

28,5%

3,2%

0,3%

Apeliaciniai skundai atmesti
Panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai
Pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai
Apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti
Nutrauktos ATP bylos  
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6. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME  
IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 

 
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2013 metais dirbo:  
iki 2013-01-31 - 9 teisėjai; 
nuo 2013-02-01 iki 2013-04-15 - 8 teisėjai; 
nuo 2013-04-16 iki 2013-10-10 - 9 teisėjai; 
nuo 2013-10-11 - 8 teisėjai; 
kurie nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.  
 

6.1. pirmosios instancijos civilinių bylų apžvalga 
 

Šiaulių apygardos teisme 2013 metais buvo nagrinėjama 1312 pirmosios instancijos civilinių 
bylų (į šį skaičių įtrauktas 2013 metais gautų bylų skaičius ir iš 2012 metų perkeltų bylų likutis). 
Buvo išnagrinėta 718 civilinių bylų, likusios 594 civilinės bylos iš 2013 metų buvo perkeltos į 2014 
metus.  

 

 
 

Palyginimui, 2012 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 778 civilinės bylos, 
2011 metais buvo išnagrinėtos 900 civilinių bylų, 2010 metais 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 87,15 pirmosios instancijos bylų. Lyginant su 2012 metais (86,4 bylų vienam 
teisėjui) išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius nežymiai padidėjo. 

 
 

Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 
 

Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 778 pirmosios instancijos bylos. Iš jų: 
1. Ginčo teisena – 331 byla. 
2. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 15 bylų. 
3. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 343 bylos. 
4. Dokumentinio proceso tvarka – 15 bylų. 
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5. Dėl proceso atnaujinimo ir ypatingąja teisena – 13 bylų. 
 

 
 

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 – 7 bylos. 
2.  Su prievolių teise susijusios bylos – 255, iš jų:  
2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių – 214. 
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių – 35. 
2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos – 39. 
3.  Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 3.  
4.  Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 12. 
5.  Bylos dėl paveldėjimo – 5.  
6.  Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės – 0. 
7.  Bylos dėl juridinių asmenų – 517. 
7.1. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto – 482. 
7.2. Bylos dėl įmonės restruktūrizavimo – 30. 
7.3. Bylos dėl juridinio asmens veiklos tyrimo – 3.  
7.4. Bylos dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo – 2. 
8. Bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 3.  
9. Kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 5. 
 

                                                 
∗ 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 
2013 m. 

 

 
 

Grafike nurodytą dalį „Kitos bylos“ sudaro bylos dėl paveldėjimo, bylos, kylančios iš 
šeimos teisinių santykių, bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo bei kitos bylos, 
nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. 

 
6.2. civilinių bylų, išnagrinėtų apeliacine tvarka, apžvalga 

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

pagal byloje dalyvaujančių asmenų atskiruosius ir apeliacinius skundus. 
 
Šiaulių apygardos teisme 2013 metais buvo nagrinėjamos 1211 apeliacinės instancijos 

civilinių bylų (į šį skaičių įtrauktas 2013 metais gautų bylų skaičius ir iš 2012 metų perkeltų bylų 
likutis). Buvo išnagrinėtos 1002 civilinės bylos, likusios 209 civilinės bylos iš 2013 metų buvo 
perkeltos į 2014 metus.  
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Palyginimui, 2012 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 896 civilinės bylos, 
2011 metais buvo išnagrinėtos 768 civilinės bylos, 2010 metais 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 121,45 apeliacinės instancijos bylų. Lyginant su 2012 metais (99,56 bylų 
vienam teisėjui) išnagrinėtų apeliacinės instancijos bylų skaičius padidėjo 22 procentais. 

Šiaulių apygardos teisme 2013 metais buvo išnagrinėtos 385 civilinės bylos (2012 metais – 
359 bylos, 2011 metais – 354 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, 499 civilinės bylos (2012 metais – 439 bylos, 2011 metais – 390 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; 117 bylų dėl apylinkės teismų teisėjų 
nušalinimo, bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui bei bylų sujungimo. 

Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs iš esmės civilines bylas pagal paduotus apeliacinius 
skundus, 230 bylų sprendimus paliko nepakeistus, 33 bylose sprendimus panaikino ir priėmė 
naujus sprendimus, 41 byloje sprendimus panaikino ir bylas perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios 
instancijos teismams (iš jų 3 dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų), 3 bylose 
sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 2 bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, nes šalys 
sudarė taikos sutartį, 4 bylose sprendimą panaikino ir pareiškimą paliko nenagrinėtu, 61 byloje 
sprendimus pakeitė (tame skaičiuje 38 sprendimus pakeitė iš dalies), 1 byloje apeliacinį procesą 
nutraukė, 5 bylose sprendimą panaikino iš dalies ir bylą dėl dalies reikalavimų perdavė nagrinėti iš 
naujo, 1 byloje sprendimą panaikino iš dalies ir dėl dalies reikalavimų bylą nutraukė, 1 byloje 
sprendimą patikslino, 1 byloje apeliacinis skundas pripažintas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui. 

Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 284 bylose pirmosios instancijos teismų nutartys 
paliktos nepakeistos, 70 bylų nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 6 bylose nutartys 
panaikintos iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės, 59 bylose nutartys panaikintos ir klausimas 
perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 5 bylose nutartys panaikintos iš dalies 
ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 39 bylose nutartys 
pakeistos, 4 bylose atskirasis skundas pripažintas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui. Apeliaciniai 
procesai nutraukti 32 bylose, 5 iš jų – atsisakius nuo atskirųjų skundų. 

 
2013 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 18 0  
 

7  
(39 %) 

11  
(61 %) 

2.   Joniškio rajono apylinkės 35 7  
(20 %) 

12 
 (34 %) 

16  
(46 %)  

3.   Kelmės rajono apylinkės 41 8 
(19 %)  

11 
(27 %) 

22 
(54 %) 

4.   Mažeikių rajono apylinkės 106 13 
(12 %) 

36 
(34 %) 

57 
(54 %) 

5.   Pakruojo rajono apylinkės 12 3 2 7 
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(25 %) (17 %) (58 %) 
6.   Radviliškio rajono apylinkės 86 13 

(15 %) 
27 

(32 %) 
46 

(53 %) 
7.   Raseinių rajono apylinkės 50 11 

(22 %) 
12 

(24 %) 
27 

(54 %) 
8.   Šiaulių apylinkės 429 34 

(8 %) 
118 

(27 %) 
277 

(65 %) 
9.   Telšių rajono apylinkės 63 8 

(13 %) 
22 

(35 %) 
33 

(52 %) 
 

2013 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal  
apylinkių teismus (procentais) 
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Apylinkės 

teismas 

Civilinių bylų 
skaičius, 
kuriose 
paduoti 
atskirieji 
skundai 

Paliktų 
nepakeistų 
nutarčių 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Panaikintos nutartys Pakeistų 
nutarčių 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Nutrauktų 
procesų skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Priimtų naujų 
nutarčių 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Pirmosios instancijos 
teismui iš naujo 
nagrinėti perduotų 
bylų skaičius 
(procentinė išraiška) 

Viso 

Akmenės 
10 

6 
(60,00 %) 

1 
(10,00 %) 

3 
(30,00 %) 

4 
(40,00 %) 

0 0 
 

Joniškio 21 11 
(52,38 %) 

2 
(9,52 %) 

3 
(14,29 %) 

5 
(23,81 %) 

4 
(19,05 %) 

1 
(4,76 %) 

Kelmės 22 11 
(50,00 %) 

2 
(9,09 %) 

2 
(9,09 %) 

4 
(18,18 %) 

5 
(22,73 %) 

2 
(9,09 %) 

Mažeikių 51 31 
(60,78 %) 

9 
(17,65 %) 

7 
(13,73 %) 

16 
(31,37 %) 

3 
(5,88 %) 

1 
(1,96%) 

Pakruojo 6 3 
(50,00 %) 

0 1 
( 16,67 %) 

1 
(16,67 %) 

1 
(16,67 %) 

1 
(16,67) 

Radviliškio 43 18 
(41,86%) 

5 
(11,63 %) 

8 
(18,60 %) 

13 
( 30,23 %) 

6 
(13,95 %) 

6 
(13,95 %) 

Raseinių 23 11 
(47,83 %) 

5 
(21,74 %) 

2 
(8,70 %) 

7 
(30,43 %) 

3 
(13,04 %) 

2 
(8,70 %) 

Šiaulių m. 100 71 
(71,00 %) 

11 
(11,00 %) 

11 
(11,00 %) 

22 
(22,00 %) 

5 
(5,00%) 

2 
(2,00 %) 

Šiaulių r. 14 9 
(64,29 %) 

2 
(14,29 %) 

1 
(7,14 %) 

3 
(21,43 %) 

1 
(7,14 %) 

1 
(7,14 %) 

Šiaulių  152 94 
(61,84 %) 

28 
(18,42 %) 

13 
(8,55 %) 

41 
(26,97 %) 

5 
(3,29 %) 

12 
(7,89 %) 

Telšių 26 9 
(34,62 %) 

5 
(19,23 %) 

5 
(19,23 %) 

10 
(38,46 %) 

4 
(15,38 %) 

3 
(11,54 %) 

VISO 468 274 
(58,55 %) 

70 
(14,96 %) 

56 
(11,97 %) 

126 
(26,92 %) 

37 
(7,91 %) 

31 
(6,62 %) 

Apylinkė
s teismas 

Civilinių 
bylų 
skaičius, 
kuriose 
dėl 
sprendim
ų paduoti 
apeliacini
ai 
skundai 

Nepakeistų 
sprendimų 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Pakeistų 
sprendimų 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Panaikinti sprendimai Patvirtinus 
taikos 
sutartį 
panaikintų 
sprendimų 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Panaikint
ų 
sprendim
ų ir 
nutrauktų 
bylų 
skaičius 
(procenti
nė 
išraiška) 

Nutrauktų 
procesų 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Priimtų 
naujų 
sprendimų 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Pirmosios 
instancijos 
teismui iš 
naujo nagrinėti 
perduotų bylų 
skaičius 
(procentinė 
išraiška) 

Viso 
 

Akmenės 8 5 
(62,50 %) 

0 
 

1 
(12,50 %) 

1 
(12,50 %) 

2 
(25,00 %) 

0 0 1 
(12,50%) 

Joniškio 14 5 
(35,71 %) 

3 
(21,43 %) 

4 
(28,57 %) 

2 
(14,29 %) 

6 
(42,86 %) 

0 
 

0 0 

Kelmės 19 11 
(57,89 %) 

3 
(15,79 %) 

1 
(5,26 %) 

4 
(21,05 %) 

5 
(26,32 %) 

0 0 0 

Mažeikių 55 26 
(47,27 %) 

10 
(18,18 %) 

5 
(9,09 %) 

11 
(20,00 %) 

16 
(29,09 %) 

1 
(1,82 % 

2 
(3,64 %) 

 

Pakruojo 6 4 
(66,67 %) 

2 
(33,33 %) 

0 0 0 0 0 0 

Radviliš-
kio 43 28 

(65,12 %) 
7 

(16,28 %) 
1 

(2,33 %) 
5 

(11,63 %) 
6 

(13,95 %) 
0 2 

(4,65 %) 
0 

Raseinių 27 16 
(59,26 %) 

8 
(29,63 %) 

1 
(3,70 %) 

2 
(7,41 %) 

3 
(11,11 %) 

0 0 0 

Šiaulių 
m. 121 70 

(57,85 %) 
21 

(17,36 %) 
13 

(10,74 %) 
12 

(9,92 %) 
25 

(20,66 %) 
1 

(0,82 %) 
3 

(2,48 %) 
1 

(0,82 %) 

Šiaulių r. 22 18 
(81,82 %) 

1 
(4,55 %) 

0 2 
(9,09 %) 

2 
(9,09 %) 

1 
(4,55 %) 

0 0 

Šiaulių 20 15 
(75,00 %) 

1 
(5,00 %) 

1 
(5,00 %) 

2 
(10,00 %) 

3 
(15,00 %) 

0 1 
(5,00 %) 

0 

Telšių 37 24 
(64,86 %) 

4 
(10,81 %) 

6 
(16,22 %) 

3 
(8,11 %) 

9 
(24,32 %) 

0 0 0 

VISO 372 222 
(59,68 %) 

60 
(16,13 %) 

33 
(8,87 %) 

44 
(11,83 %) 

77 
(20,70 %) 

3 
(0,81 %) 

8 
(2,15 %) 

2 
(0,54 %) 
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7. FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA 
 

 
Šiaulių apygardos teismas 2013 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, jų įforminimas, ir perdavimas sistemos viduje, naudojant naujausias informacines 
technologijas, teigiamo teismų įvaizdžio formavimas, pasitikėjimo teismais, kaip valdžios 
institucija, kėlimas. Teismo sprendimai, nutartys yra kokybiški, efektyvūs, stabilūs, priimami laiku 
ir  atitinka Europos Sąjungos ir kitus tarptautinius teisės aktus, demokratinių valstybių standartus. 
Tai rodoma teismo pateiktoje ataskaitoje apie institucijos strateginių tikslų įgyvendinimą 2013 m. 
(forma Nr. B-16). 

2013 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 
skirta 4425,0 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų valstybės biudžeto lėšų ir 7,4 tūkst. Lt pajamų įmokų lėšų. 
Nepaprastųjų išlaidų teismas neturėjo.  

2013 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos 
1 paveiksle. 
 

2013 m. programos sąmata

31
98

.1

7.9 23
3.8 98

5.2

Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prekėms ir
paslaugoms
Nedarbingumo
pašalpos

 
 
1 pav. 2013 m. programos valstybės biudžeto išlaidų sąmata, tūkst. Lt. 
 
 



28 
 

Šiaulių apygardos teismo 2013 metų darbo apžvalga 

31
99

32
06

98
5
98

5.2

23
2
23

3.8

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Darbo
užmokestis

Sodra Ūkio
išlaidos

Biudžeto lėšų perskirstymas 2013 metais

Metų pradžioje
Metų pabaigoje

 
 

2 pav. Valstybės biudžeto lėšų perskirstymas 2013 metais, tūkst. Lt. 

 

Per metus buvo atliktas biudžeto lėšų sąmatos koregavimas. 2013 m. darbo užmokesčio 
fondas padidintas 7,0 tūkst. Lt ir  darbdavio „Sodros“ įmokų dalis padidinta 2,0 tūkst. Lt. Padidintos 
viršplaninės pajamų įmokos 0,4 tūkst. Lt. 2013 metais buvo atlikti sąmatos koregavimai tarp 
ekonominės klasifikacijos straipsnių. 2 pav. pavaizduota išlaidų sąmata metų pradžioje ir metų 
pabaigoje. 

Pajamų įmokų lėšų planas metų pradžioje buvo 7,0 tūkst. Lt. Per metus sąmata padidinta 
0,4 tūkst. Lt viršplaninėmis išlaidomis. Per metus surinkta 7,0 tūkst. Lt pajamų įmokų lėšų. Iš viso 
2013 metais įsisavinta 6,7 tūkst. Lt pajamų įmokų, iš to skaičiaus – 0,4 tūkst. Lt  2012 metų 
viršplaninių lėšų. Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis metų pabaigoje – 0,7 tūkst. Lt.  

2013 metus Šiaulių apygardos teismas pradėjo turėdamas 88,8 tūkst. Lt kreditorinį 
įsiskolinimą biudžeto lėšų. Iš jų: 

1. Darbo užmokestis darbuotojams – 4,0 tūkst. Lt. 
2. GPM VMI – 38,3 tūkst. Lt.  
3. 9% VSDFV – 24,8 tūkst. Lt. 
4. 30,98% VSDFV – 15,0 tūkst. Lt. 
5.   Ryšių paslaugos – 0,1 tūkst. Lt. 
2. Transporto išlaikymas – 1,1 tūkst. Lt. 
3. Kitos prekės – 1,0 tūkst. Lt. 
4. Komunalinės paslaugos – 4,2 tūkst. Lt. 
5. Kitos paslaugos – 0,3 tūkst. Lt. 

2013 m. gruodžio 31 d. teismo kreditorinis įsiskolinimas sudarė 404,9 tūkst. Lt. Iš jų: 
1. Darbo užmokestis darbuotojams – 219,3 tūkst. Lt. 
2. GPM VMI – 47,7 tūkst.Lt. 
3. 9% VSDFV – 29,5 tūkst. Lt. 
4. 30,98% VSDFV – 91,6 tūkst. Lt. 
5. Ryšių paslaugos – 4,5 tūkst. Lt. 
6.  Transporto išlaikymas – 1,5 tūkst. Lt. 
7. MT einamasis remontas - 0,4 tūkst. Lt. 
8. Komunalinės paslaugos – 9,7 tūkst. Lt. 
9. Kitos paslaugos – 0,7 tūkst. Lt. 
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Įsiskolinimas padengtas 2014 m. sausio mėnesio pirmosiomis dienomis.  
Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2014 metų pabaigoje palyginimas su 

ankstesniais metais atvaizduotas 3 paveiksle. 
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3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2009–2013 metais, Lt. 

 

2013 metais ilgalaikiam materialiam turtui ir nematerialiam turtui įsigyti valstybės 
biudžeto lėšų neskirta. Per metus iš Nacionalinės teismų administracijos neatlygintinai gauta: 

1. Ilgalaikio materialaus turto 42,8 tūkst. Lt . 
2. Nematerialaus turto 3,0 tūkst. Lt. 
3. Ūkinio inventoriaus ir atsargų 14,6 tūkst. Lt. 
Valstybės biudžeto lėšomis per metus įsigyta atsargų 33,8 tūkst. Lt. Sunaudota 35,0 tūkst. 

Lt. 
2013 metais nurašyta ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto nebuvo 
Darbo užmokesčio fondo kitimas 2007–2013 metais pavaizduotas 4 paveiksle. 
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Nedarbingumo pašalpų pirmomis dviem darbo dienomis pokytis metais atvaizduotos 
5 paveiksle. 
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5 pav. Nedarbingumo pašalpos pirmomis dviem darbo dienomis 2008–2012 metais, Lt 

 

2013 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms naudoti sudarė 240,5 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.   2013 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms, Lt. 
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Ilgalaikiam turtui įsigyti 2013 metais valstybės biudžeto asignavimų neskirta. 
Investicijų  pasiskirstymas 2005–2013 metais atvaizduotas 7 paveiksle. 
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                      7 pav.   Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, Lt. 

 



32 
 

Šiaulių apygardos teismo 2013 metų darbo apžvalga 

8. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA 
 

 
2013 metais žiniasklaidoje dominavo iš esmės tos pačios temos, kaip ir ankstesniais. Ir 

regioninėje, ir respublikinėje spaudoje toliau buvo gvildenami su smurtu artimoje aplinkoje susiję 
įvykiai. Ir 2012, ir 2013 metais Šiaulių apygardoje bene daugiausia tokių bylų nagrinėjo Šiaulių 
apylinkės teismas. Palyginti su ankstesniais metais žiniasklaidos, visuomenės nagrinėjamos temos 
nepasikeitė – ir toliau ypač respublikinę spaudą labiausiai domino turtiniai ginčai tarp stambių 
įmonių, kur ginčijamos sumos siekė ne vieną milijoną litų. Jau nebe pirmi metais, kai tokios temos 
labiausiai nagrinėjamos vadinamoje elektroninėje spaudoje.  

Ekonominio sunkmečio pasekmė – nemažėjantis bankroto bylų srautas, tokios bylos ir 
pernai buvo žurnalistų, visuomenės dėmesio centre. Ir nacionalinės, ir regioninės spaudos leidiniai, 
televizijos kanalų žinių tarnybos nuosekliai sekė tokių bylų eigą, detaliai, objektyviai teismo 
procesą pateikinėjo skaitytojams, televizijų žiūrovams arba internetinėje erdvėje. Šiaulių apygardos 
teismų spaudos tarnyba žiniasklaidos atstovams įstatymų nustatyta tvarka, operatyviai, laiku 
pateikinėjo informaciją apie teismo procesus minėtose bylose, teismo pozicija matyti televizijos 
publicistinėse laiduose, leidinių publikacijose. Šalyje įsigaliojus naujam įstatymui dėl fizinių 
asmenų bankroto, vadinamoje elektroninėje spaudoje, televizijoje, įvairiuose leidiniuose ne vieną 
mėnesį buvo plačiai aprašomos bylos, susijusios su fizinių asmenų bankrotu. Visuomenę labiausiai 
domino įsiskolinimų dydis, taip pat tai, kas kaltas dėl žmogaus bankroto – pats žmogus ar kiti 
faktoriai. Atskiros žmonių istorijos aprašomos ir toliau.  

2013 metais įvairių visuomeninių judėjimų atstovai, žurnalistai daug dėmesio skyrė toms 
civilinėms byloms, kuriose ieškovai siekia prisiteisti šimtatūkstantines ir net ne vieną milijoną 
sudarančias neturtinės žalos sumas iš atsakovų – valstybės institucijų ar fizinių asmenų. Kaip ir 
ankstesniais metais, tokios bylos dažniausiai buvo respublikinės spaudos padidinto dėmesio centre. 
Praėjusiais metais radijo, televizijų žinių tarnybų pranešimų, publikacijų apie bylas dėl darbo 
santykių nemažėjo ir pernai, tačiau ir toliau tokiomis bylomis dažniausiai domėjosi regioninės 
spaudos žurnalistai. Bylų apie darbo santykius nemažai nagrinėta Šiaulių miesto apylinkės teisme, 
rajonų apylinkių teismuose.  

Visais laikais visuomenės, respublikinės, ir regioninės spaudos dėmesio centre visada buvo 
bylos, kuriose įvairiais nusikaltimais yra kaltinami visuomenėje žinomi asmenys, pavyzdžiui, 
politikai, valstybės tarnautojai. Didelio atgarsio visuomenėje sulaukė dvi baudžiamosios bylos, 
kuriose teisiamųjų suole atsidūrė du advokatai. Viena byla jau išnagrinėta.  

Dar 2011 metais 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. Teisiamieji posėdžiai šioje byloje numatyti ir 
2014 metais.  

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.  

2013 metais Šiaulių apygardos teismas paskelbė nuosprendį itin didelio visuomenės, 
žiniasklaidos atstovų susidomėjimo sulaukusioje baudžiamojoje byloje, kurioje dvi šiaulietės 
gimnazistės žiauriai, kankindamos nužudė savo bendraamžę, taip pat gimnazistę. Ši baudžiamoji 
byla dabar yra nagrinėjama apeliacinėje instancijoje.  

2010–2013 metais buvo itin pastebima tendencija, kai teismo 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 bylas, kurios buvo nagrinėjamos neviešuose posėdžiuose, 
spaudos atstovai nuolat gaudavo Apygardos teismų spaudos tarnyboje. Kaip ir ankstesniais metais, 
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tarp tokių – vadinamosios išžaginimo, seksualinio prievartavimo bylos, taip pat tos bylos, kuriose 
proceso dalyviai yra nepilnamečiai. Duomenys apie tokias bylas pateikti įstatymų numatyta tvarka.  

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

2013 metais 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 
teisėjams, kurie dėl įvairių priežasčių pateko į etikos sargų akiratį. Neliko be žurnalistų dėmesio ir 
sunkmečio padariniai, aiškintasi, kokias pasekmes ekonominis nuosmukis turėjo teismams.  

Pernai pagaliau pradėta Šiaulių apygardos teismo pagrindinių rūmų Šiauliuose, Dvaro g. 83, 
rekonstrukcija. Ji turi būti užbaigta 2015 metų pabaigoje. Šiuo metu Šiaulių apygardos teismas 
laikinai įsikūrė Šiauliuose, Tiesos g. 3. Teismas išnaudojo visas galimas informavimo priemones, 
kad teismo persikėlimo procesas, laikinas teismo rūmų adresas kuo plačiau būtų žinomas 
visuomenei.  

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 
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.  

2013 metais Šiaulių apygardos teismuose tradiciškai vyko daug įvairių renginių, kuriuose 
tarp dalyvių buvo ir visuomenės atstovai. Pavyzdžiui, rugsėjo 19 dieną Šiaulių apygardos teisme 
viešėjo Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė, prozininkė ir poetė Aldona Ruseckaitė, 
poetas, prozininkas, eseistas Donaldas Kajokas, savaitraščio „Nemunas“ vyriausiasis redaktorius, 
poetas, eseistas Viktoras Rudžianskas. Surengtos atvirų durų dienos. Buvo organizuotas ir Lietuvos 
teismuose vykęs vaikų piešinių konkursas „Teismai gina žmones“, Šiaulių apylinkės teisme 
surengtame žinovų konkurse tarp dalyvių buvo ir žiniasklaidos atstovai.  

Toliau sėkmingai vykdomas darbas ir tarptautinių lygiu, rugsėjį Šiaulių apygardos teisme 
surengta tarptautinė konferencija, Liepojos Kuržemės, Šiaulių apygardos teismų teisėjų padėjėjai 
nagrinėjo problemas, su kuriomis susiduria šios abiejų šalių institucijos. Konferencijoje taip pat 
dalyvavo Lietuvos nacionalinės administracijos atstovai.  
 
 
 
Laikinai einanti teismo pirmininko pareigas 
baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Irena Ivanovienė  


