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PRATARMĖ 

 
Gerbiamieji, 

 
Apžvelgdami Šiaulių apygardos teismo veiklą per 

praėjusiuosius metus, pristatome reikšmingiausius ir svarbiausius 
įvykius, teismo veiklos sritis, kurios reikšmingai palietė ne tik 
visuomenę, bet ir pačią teismų bendruomenę, taip pat teismo 
nagrinėtų bylų per praėjusius metus įvairovę ir priimtus sprendimus. 

Turime pabrėžti, kad teismų priimti sprendimai turi būti ne tik 
teisėti, teisingi, bet ir drąsūs. Tai reiškia, kad jie negali būti kieno 
nors  veikiami arba nulemiami, išskyrus bylos faktų, teisingo ir 
protingo įstatymų normų taikymo bei teisingumo jausmo, kurį 
kiekvienas teisėjas turi (privalo) turėti ir savo galvoje, ir savo širdyje. 
Tikiu, visi Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje dirbantys 
teisėjai turi šias svarbias savybes, nes jos tarsi lemia teisingumo 
vykdymo svarbiausius prioritetus ir gaires. Turiu pažymėti ir tai, jog 
teisingumo vykdymas negalimas be teismo nepriklausomumo, kurio 
poreikis tiesiogiai atitinka visuomenės interesą, kad jos narių 
konfliktai, kurių jie negali išspręsti patys, būtų sprendžiami 
nepriklausomos valdžios – teisminės valdžios, kuriai nedaro įtakos 
jokios išorinės aplinkybės, netgi jei konfliktas liestų įtakingiausią visuomenės sluoksnį, narį ar net pačią 
valstybę. Akivaizdu ir neginčytina, jog visuomenė siekia, kad teismo procesinis sprendimas būtų priimamas 
atsižvelgus tiktai į bendrojo gyvenimo taisykles, kurias teismai nustato tik teisėtu, paremtu 
nepriklausomumu ir demokratija, būdu. Tai reiškia, kad teismo nepriklausomumas negali būti laikomas 
savitiksliu ir nėra paties teismo privilegija. Tai yra ypatinga visuomenės, jos visų narių, nepaisant rasės, 
tautybės, socialinės grupės, lyties ar kt., teisė turėti nešališką ginčo sprendimo arbitrą. To siekiame ir tikime, 
kad pasieksime. 

Per praėjusius metus teismų sistemoje ir savivaldos institucijose įvyko reikšmingų pokyčių. Štai metų 
pabaigoje paskirtas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas – jaunas, drąsus, energingas, turintis 
patirties akademinėje ir teisminėje veikloje teisėjas Rimvydas Norkus. Reikšmingai pasikeitė Teisėjų tarybos 
vadovybės sudėtis: jos pirmininku buvo išrinktas Lietuvos Aukščiausiojo teismo teisėjas Egidijus Laužikas, 
pavaduotoju – Klaipėdos apygardos teismo teisėjas Arvydas Pocius, sekretoriumi – vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjas Ramūnas Gadliauskas. Pasikeitė ir Šiaulių apygardos teismo vadovybė – 
primininku liepos 3 d. Lietuvos Respublikos prezidento dekretu paskirtas teisėjas Vytautas Kursevičius, 
civilinių bylų skyriaus pirmininke – teisėja Danutė Burbulienė, baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku – 
teisėjas Boleslovas Kalainis. Tikiu – visi anksčiau nurodyti ir kiti pokyčiai reikšmingi, aktualūs ir svarbūs ne tik 
teismų sistemai, bet ir visuomenei.  

Pastaraisiais metais teismai tampa atviresni, teisėjai ne tik drąsiai ir kvalifikuotai priima procesinius 
sprendimus, bet ir paprasta, visuomenei suprantama kalba juos paaiškina, kartu formuojamas naujas 
visuomenės požiūris į Teismų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje, gerinant teisėjų ir teismų tarnautojų 
kompetenciją aptarnaujant piliečius ir teikiant jiems kokybiškas, mandagias, etiškas ir kompetentingas 
teisingumo vykdymo paslaugas. Šioje srityje vyksta nepertraukiami teisėjų ir teismų tarnautojų mokymai, 
kurie vyks ir ateityje. Pažymėtina, jog, įgyvendinant Šveicarijos finansuojamą projektą, dalyje Respublikos 
teismų, taip pat ir Šiaulių apygardos teisme, įdiegtas nuotolinis konferencinis ryšys, kuris pasitarnaus 
teisingumo vykdymo kokybei. Konferenciniu ryšiu tiesiogiai iš teismo posėdžių salės viename teisme bus 
galima susisiekti su kitame Respublikos teisme vykstančiu procesu. Tai brangi naujovė ir technologinis 
pasiekimas, kuris Lietuvos valstybei nieko nekainavo. 

Mūsų darbai ateityje nesustos. Turime tikslą per ateinančius metus, vykdant išorinio administravimo 
funkciją, apsilankyti kiekviename Apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiame teisme, susitikti ir 
aptarti svarbius klausimus ne tik su tų teismų teisėjais, bet ir su visuomene, išklausyti ir įsiklausyti į jų 
nuomonę, padėti išnagrinėti sunkiai sprendžiamus klausimus. 
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Didėjant teismų darbo krūviui siekiame, kad kuo griečiau būtų užpildyti visi laisvi teisėjų etatai. Todėl 
ateityje turėtų mažėti nagrinėjamų bylų trukmė ir teisingumas bus pasiektas greičiau. Teisingumas negali 
būti skubotas, tačiau bylų nagrinėjimo terminai yra ir bus nuolatinio mūsų dėmesio centre. Tai svarbu keletu 
aspektų – pats teisingumas tampa abejotinu, kai jis pasiekiamas pernelyg užvilkintai, visuomenės požiūris į 
teismus prastėja, tai menkina teismų autoritetą ir kt. Todėl bendravimas su visuomene, savęs pristatymas 
kaip atviros, atsakingos, etiškos ir objektyvaus teisingumo siekiančios institucijos yra vienas mūsų prioritetų. 
To siekiame ir sieksime. Visuomenės narių atskirų jos grupių savanorystė teismuose teikiant pagalbą 
liudytojams, nukentėjusiesiems, bendradarbiavimo sutartys su įvairiomis mokymo įstaigomis, moksleiviais ir 
studentais, bendri renginiai susitikimai su žinomais ir mažiau žinomais menininkais, rašytojais,, leidėjais ir 
kitais svarbiais visuomenei žmonėmis, bendri renginiai ir susitikimai su moksleiviais ir kitų socialinių grupių 
žmonėmis – štai tie darbai, kurie be konstitucinės teisingumo vykdymo funkcijos teismams yra svarbūs ir 
reikšmingi ir bus vykdomi. 

2014 metais toliau siekėme, kad teisėjai plėtotų ir gilintų savo dalykinę kvalifikaciją, tobulintų ir 
plėstų teisines žinias. Gyvenimas nestovi vietoje. Atsiranda vis naujų visuomeninių santykių kuriuos 
reguliuoja nauji teisės aktai, todėl stovėti vietoje negalime. Savo žinias tobuliname seminaruose, 
mokymuose, vykstančiuose mūsų šalyje ir užsienyje. Kiekviena nauja patirtis atneša apčiuopiamos naudos ir 
teisėjams ir visuomenei. Priimami sprendimai tampa kokybiškiau argumentuoti, labiau pagrįsti ir 
suprantamesni. Šio laikmečio savitumas įpareigoja nuolat intensyviai sekti gausėjančius teisės šaltinius ir jų 
aiškinimo bei taikymo praktiką, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, taigi stiprinti nuoseklų teisės tiriamąjį 
darbą. Tai dalis teismo uždavinių ir darbų, kuris įgyvendinamas per konkrečių bylų nagrinėjimą, motyvuojant 
priimamus sprendimus, pasiremiant moksliniu teisės aiškinimu ir taikymu. 

Suvokiame Teismo veiklos reikšmę, todėl mūsų tikslas – ir toliau įgyvendinti savo misiją ir kryptingai 
eiti kuo efektyvesniu žmogaus teisių teisminės apsaugos keliu. Tam tikslui pasiekti tikimės visos visuomenės 
palaikymo ir objektyvios argumentuotos bei konstruktyvios kritikos. 
 
Pagarbiai 
 
Šiaulių apygardos teismo  
pirmininkas                                                                             Vytautas Kursevičius  
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ĮŢANGA 

Šiaulių apygardos teismas yra Lietuvos Respublikos teisminės valdţios institucija, 

vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu. 

Šiaulių apygardos teismo misija – teisingumo vykdymas. Teismas siekia tapti aukštą 

visuomenės pasitikėjimą turinčia institucija, tarnaujančia ţmonėms ir prisidedančia prie teisinės 

valstybės bei darnios visuomenės puoselėjimo. 

Vykdydamas savo misiją, teismas uţtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką teismą, 

viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį Europos Sąjungos  reikalavimus ir geriausius teisminės praktikos 

standartus.  

Strateginiam tikslui įgyvendinti Šiaulių apygardos teismas 2014 metais vykdė ilgalaikę 

tęstinę programą „Teisingumo vykdymas“. Programa apima visas teismo veiklos sritis, ją 

vykdydamas teismas prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo, uţtikrina asmenų teisę į teisingą 

ir nešališką teismą, viešą bylų nagrinėjimą. Programos poveikis yra efektyvus teisėtų teismo 

sprendimų priėmimas, tinkamas jų paskelbimas, vykdymas, šių sprendimų stabilumas, didėjanti 

teismo veiklos kokybė ir jos viešumas, teigiamo teismo įvaizdţio kūrimas, visuomenės teisinio 

išprusimo ir jos pasitikėjimo teismų institucija didinimas. 

Siekdamas pagerinti klientų aptarnavimą, teikti kokybiškesnes paslaugas, pakelti 

darbuotojų kompetenciją, sustiprinti vadybos ir administracinius gebėjimus, Šiaulių apygardos 

teismas 2014 metais pasirašė sutartį dėl dalyvavimo Norvegijos finansinio mechanizmo programoje 

„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“. Įgyvendinant projektą teismo 

pirmininkas ir pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir ţiniasklaida vyko į Norvegiją, kur 

susipaţino su teismų įvaizdţio formavimo principais, Norvegijos taikoma teismų klientų 

aptarnavimo metodika, darbo kultūra, sėmėsi kokybiškų paslaugų teikimo, darbuotojų 

kompetencijos kėlimo, vadybos ir administracinių gebėjimų stiprinimo gerosios praktikos. 

2014 metų IV ketvirtyje pradėta vykdyti dar viena projekto veikla – Klientų aptarnavimo 

kokybės gerinimas, Klientų aptarnavimo standarto rengimas ir įdiegimas. Šio projekto metu, atlikus 

sociologinius teismo klientų nuomonės tyrimus dėl asmenų, besikreipiančių į teismus, aptarnavimo 

kokybės, bus parengtas ir įdiegtas Klientų aptarnavimo standartas. 
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1. TEISMO PERSONALAS 

 

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

tarnautojai (patarėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdţių sekretoriai ir kitas administracinis 

personalas). Šis personalas padeda teisėjams įgyvendinti teisingumo vykdymo funkcijas, kad būtų 

uţtikrintas sklandus teismo darbas. 2014 metų pabaigoje Teisme dirbo 18 teisėjų, 42 valstybės 

tarnautojai ir 19 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį.   

2014 metai Baudţiamųjų bylų skyriau pirmininkė ir viena teisėja, sulaukusios 

įstatyme nustatyto pensinio amţiaus, baigė darbą Šiaulių apygardos teisme. Prezidentės dekretu dvi 

teisėjos iš Šiaulių apylinkės teismo buvo paskirtos į Šiaulių apygardos teismą. Viena teisėja papildė 

Baudţiamųjų bylų skyrių, kita – Civilinių bylų skyrių.  

2014 metais pasibaigus teismo pirmininko kadencijai, prezidentės dekretu buvo 

paskirtas Šiaulių apygardos teismo pirmininkas. Pasibaigus Baudţiamųjų ir Civilinių bylų skyrių 

pirmininkų kadencijoms, prezidentės dekretais buvo paskirti nauji skyrių pirmininkai. 2014 metais 

vienam valstybės tarnautojui vertinimo komisijos išvada buvo suteikta trečia kvalifikacinė klasė.  

2014 metai Šiaulių apygardos teisme praktiką atliko trys studentai (vienas studentas iš 

VšĮ Šiaurės Lietuvos kolegijos, kiti du – iš Mykolo Romerio universiteto).   

Šiaulių apygardos teismas siekdamas stiprinti teismo personalo teikiamų paslaugų 

kokybę planuoja teisme diegti asmenų aptarnavimo standartą. Manome, kad tai turėtų padidinti 

visuomenės pasitikėjimą teismų darbuotojų teikiamomis paslaugomis. 
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2. TEISĖJŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ BEI DARBUOTOJŲ 2014 METŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APŢVALGA 

Šiaulių apygardos teismo teisėjų bei teismo darbuotojų įgūdţiai ir kvalifikacija 

tobulinami rengiant mokymus.  

Teisėjų mokymus Molėtuose organizuoja Nacionalinė teismų administracija. Jų 

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

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

registruotis į pageidaujamus seminarus, rinktis mokymo programas pagal savo poreikius. Pagal 

mokymų centro metams sudarytą programą teisėjai turi galimybę individualiai pasirinkti mokymų 

temą bei datą. 

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

reikalų ministro nustatyta tvarka patvirtinti asmenys. Šiems tikslams skiriamos biudţeto lėšos, 

atsiţvelgiant į valstybės tarnautojų darbo uţmokesčiui nustatytus asignavimus. Atsiţvelgiant į 

teismo strateginius tikslus, finansines galimybes ir valstybės tarnautojų mokymo poreikius, 

rengiami einamųjų ir ateinančių metų mokymo planai. 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius dalyvavo: 

 

1. Seminare „Teisėjų kvalifikacijos kėlimo programoje – teisėjas ir ryšiai su visuomene“, 

Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

2. Mokymuose „JAV prokurorų patirties apţvalga prekybos ţmonėmis atvejais“, Vilniuje.  

3. Tarptautinėje konferencijoje „Konstitucinio teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimas 

ir uţtikrinimas“, Vilniuje.  

4. Lietuvos teisininkų kongrese „Teisinės institucijos moderniojoje visuomenėje“ LR Seimo 

rūmuose, Vilniuje.  

5. Seminare „Savireguliacija ir streso įveika“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo 

centre, Molėtų rajone. 

6. „Civilinė teisė. Civilinis procesas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, 

Molėtų rajone. 

7. Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Apeliacija: efektyvumas ir proceso trukmės 

problemos“, Vilniuje. 

8. Seminare „Savireguliacija ir streso įveika. Praktika“, Nacionalinės teismų administracijos 

mokymo centre, Molėtų rajone. 
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9. Seminare „Nuosavybės teisė. Viešieji pirkimai“ ir „Juridiniai asmenys“, Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

10. Paţintiniame vizite dėl visuomenės pasitikėjimo teismais didinimo vykdant projektą ,,Teismų 

sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijos 

gerinimas“, Norvegijoje, Trondheimo ir Oslo miestuose. 

11. Seminare „Teisminė mediacija“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų 

rajone. 

12. Seminare „Europos Sąjungos teisė ir procesas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo 

centre, Molėtų rajone. 

13. Teismų vadovų kvalifikacijos kėlimo programoje „Strateginis planavimas ir finansų valdymas“, 

Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

14. Seminare „Smurtas artimoje aplinkoje: praktiniai įgūdţiai veiksmingai teisinės sistemos 

intervencijai“, Druskininkuose. 

15. Apskrito stalo diskusijoje „Teisėjo ir advokato vaidmenys: suvokimas bei nepriklausomumo 

garantijos“, Vilniuje. 

 

Šiaulių apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis 

dalyvavo: 

 

1. Seminare „Aplinkos poveikio vertinimas ES gamtos direktyvų sąveika“, kuris vyko 

Rumunijoje, Bukarešte.  

2. Mokymuose „JAV prokurorų patirties apţvalga prekybos ţmonėmis atvejais“, Vilniuje.  

3. Seminare „Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, siekiant sumaţinti narkotikų pasiūlą“, 

Vokietijoje, Triero mieste.  

4. Lietuvos teisininkų kongrese „Teisinės institucijos moderniojoje visuomenėje“ LR Seimo 

rūmuose, Vilniuje.  

5. Seminare „Privataus sektoriaus vaidmuo kovojant su prekyba ţmonėmis“, Vokietijoje, Triero 

mieste. 

6. Europos arešto orderio teisminio tinklo konferencijoje, skirtoje Europos arešto orderio taikymo 

problematikai, Londone (Jungtinėje Karalystėje).  

7. Seminare „Nusikaltimai ir Baudţiamieji nusiţengimai / Probacija ir privataus kaltinimo bylų 

nagrinėjimas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

8. Seminare „Tarptautinio teisminio bendradarbiavimo baudţiamosiose bylose, praktika, EAO ir 

MILA modeliai“, Vilniuje.  
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9. Seminare „Administraciniai teisės paţeidimai/Administracinių nuobaudų skyrimas ir skundų 

nagrinėjimas/Administracinių teisės paţeidimų bylų procesas“, Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

10. Mokymuose „Apie kovą su prekyba ţmonėmis“, Vilniuje. 

11. Seminare/konferencijoje „Finansiniai nusikaltimai: neatskleista informacija ir manipuliavimo 

rinka“, ERA konferencijų centre, Triero miestelyje, Vokietijoje. 

12. Seminare „Kalbos tobulinimo kursai teisminio bendradarbiavimo baudţiamosiose bylose 

tematika“ Bulgarijoje, Sofijoje. 

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė 

dalyvavo: 

 

1. Mokymuose „Elektroninis dokumentas ir elektroninė byla“, Vilniuje. 

2. Seminare „Savireguliacija ir streso įveika“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo 

centre, Molėtų rajone. 

3. Seminare „Europos Sąjungos teisė“, Vilniuje. 

4. Seminare „Krovinių veţimo ir draudimo sutartys“.  

5. Seminare „Nuosavybės teisė. Juridiniai asmenys“ ir „Juridiniai asmenys“, Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

6. Seminare „Savireguliacija ir streso įveika. Praktika“, Nacionalinės teismų administracijos 

mokymo centre, Molėtų rajone. 

7. Seminare „Lietuvių kalbos vartosenos ypatumai teismo procese“, Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

8. Seminare „Civilinė teisė. Civilinis procesas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo 

centre, Molėtų rajone. 

9. Seminare „Bendradarbiavimas su neįgaliaisiais“, Vilniuje. 

 

Kiti teismo teisėjai dalyvavo toliau išvardytuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose: 

 

1. Seminare „Teismo ekspertizė“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų 

rajone. 

2. Mokymuose „Elektroninis dokumentas ir elektroninė byla“, Vilniuje. 

3. Seminare „Paveldėjimo teisė“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų 

rajone. 
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4. Seminare „Savireguliacijos ir streso įveika“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo 

centre, Molėtų rajone 

5. Mokymuose „JAV prokurorų patirties apţvalga prekybos ţmonėmis atvejais“, Vilniuje. 

6. Seminare „Teisminė mediacija“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų 

rajone. 

7. Seminare „Europos Sąjungos teisė“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, 

Molėtų rajone. 

8. Seminare „Nusikaltimai ir Baudţiamieji nusiţengimai/Probacija ir privataus kaltinimo bylų 

nagrinėjimas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

9. Tarptautinėje konferencijoje „Konstitucinio teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimas 

ir uţtikrinimas, Vilniuje.  

10. Mokslinėje konferencijoje „Administracinės teisės doktrinos ir praktikos simbiozė uţtikrinant 

efektyvią ţmogaus teisių apsaugą“, Vilniuje. 

11. Seminare „Krovinių veţimo ir draudimo sutartys“, Nacionalinės teismų administracijos 

mokymo centre, Molėtų rajone. 

12. „Nuosavybės teisė. Viešieji pirkimai“ ir „Juridiniai asmenys“, Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

13. Seminare „Subrogacija ir regresas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, 

Molėtų rajone. 

14. Seminare „Lietuvių kalbos vartosenos ypatumai teismo procese“, Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

15. Seminare „Nusikaltimai ir Baudţiamieji nusiţengimai/Probacija ir privataus kaltinimo bylų 

nagrinėjimas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

16. „Civilinė teisė. Civilinis procesas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, 

Molėtų rajone. 

17. Seminare „Teisminė meditacija“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre, Molėtų 

rajone. 

18. Seminare „Europos Sąjungos teisė ir procesas“, Nacionalinės teismų administracijos mokymo 

centre, Molėtų rajone. 

19. Seminare „Turtinių nusikalstamų veikų tyrimas ir turto išieškojimas, Nacionalinės teismų 

administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

20. Seminare „Teismo medicininės ekspertizės ir tyrimai. Psichiatrijos ekspertizės“, Nacionalinės 

teismų administracijos mokymo centre, Molėtų rajone. 

21. Konferencijoje  „Kokybės iniciatyvos teismų sistemoje: iššūkiai ir pasiekimai“, Vilniuje. 
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Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene Vytautas Jončas dalyvavo: 

 

1. Teismų komunikacijos darbo grupės narių susitikime, Vilniuje. 

2. Paţintiniame vizite dėl visuomenės pasitikėjimo teismais didinimo vykdant projektą ,,Teismų 

sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų) kompetencijos 

gerinimas“, Norvegijoje, Trondheimo ir Oslo miestuose. 

 

Teisėjų padėjėjai bei kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją kėlė dalyvaudami: 

 

1. Seminare „Baudţiamasis procesas. Baudţiamoji teisė“, Vilniuje. 

2. Mokymuose dėl Europos arešto orderio išdavimo, Vilniuje. 

3. Konferencijoje „Nacionalinis teisinis identitetas Europos Sąjungoje: iššūkiai ir galimybės“, 

Vilniuje. 

4. Lietuvos teisininkų kongrese „Teisinės institucijos moderniojoje visuomenėje“ LR Seimo 

rūmuose, Vilniuje. 

5. Tarptautinėje konferencijoje „Konstitucinio teismų nepriklausomumo principo įgyvendinimas 

ir uţtikrinimas“, Vilniuje. 

6. Mokslinėje, praktinėje konferencijoje „Baudţiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis, 

Vilniuje. 

7. Mokymuose „Apie kovą su prekyba ţmonėmis“, Vilniuje. 

8. „Integruotos baudţiamojo proceso informacinės sistemos naudotojų mokymus teismams“, 

Panevėţyje. 

9. Mokymuose dėl vaizdo konferencijų įrangos naudojimo, Panevėţyje. 

10. Apskrito stalo diskusijoje „Teisėjo ir advokato vaidmenys: suvokimas bei nepriklausomumo 

garantijos“, Trakuose. 

11. Seminare „Elektroniniai įrodymai. Aktualiausia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Lietuvos 

apeliacinio teismo praktika dėl LR Civilinio proceso kodekso pakeitimų“, „Fizinių asmenų 

bankrotas“, Vilniuje. 

12. Susitikime su UAB Ţmogaus studijų centro atstovais dėl 2009–2014 m. Norvegijos finansinio 

mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ 

projekto „ Teismų sistemos atstovų kompetencijos gerinimas“, Vilniuje. 

 

 

Teismo buhalterės kvalifikaciją kėlė dalyvaudamos šiuose mokymuose: 
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1. Mokymuose su buhalterine programa (dėl darbo uţmokesčio apskaičiavimo), Vilniuje. 

2. Seminare „Metinės finansinės atskaitomybės, parengtos pagal VSFAS, analizė“, Vilniuje. 

3. Seminare „Viešojo sektoriaus subjektų pasirengimas euro įvedimui Lietuvoje“, Šiauliuose. 

4. Tikslinėje konsultacijoje su sistemų STEKAS ir BAFVS konsultantais, Vilniuje. 

5. Seminare „Finansų kontrolės mechanizmas biudţetinėse įstaigose“, Vilniuje. 

 

Dėl nepakankamo 2014 metų teismo finansavimo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys 

pagal darbo sutartis, turėjo ribotą galimybę dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo mokymuose. 

 

 

     

  



Šiaulių apygardos teismo 2014 m. veiklos apžvalga 
 

Puslapis 12 iš 48 
 

3. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA 

ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PRIEŢIŪRA 

 

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 prieţiūra buvo atliekama 

pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko įsakymais patvirtintus planus. 

 

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

administracinės veiklos patikrinimų rezultatai 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymų Nr. V-56 sudarytai 

komisijai, susidedančiai iš komisijos pirmininkės Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininkės Nijolės 

Matuzevičienės, narių Civilinių bylų skyriaus teisėjos Rasos Bartašienės, Baudţiamųjų bylų 

skyriaus teisėjo Zigmo Kavaliausko, pavesta atlikti Šiaulių apylinkės teismo planinį kompleksinį 

patikrinimą pagal minėtu įsakymu patvirtintą planą. Dėl labai didelės patikrinimo apimties 

patikrinimo akto surašymo terminas atidėtas iki 2015 m. vasario 28 d. 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-17 patvirtino 

Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) 2014 metų 

administracinės veiklos prieţiūros planą. Jame numatytos šios priemonės: 

 

PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS BYLŲ NAGRINĖJIMO KOKYBĘ BEI PROCESO 

OPERATYVUMĄ 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Bylų, neišnagrinėtų teisme per 12 mėnesių nuo jų 

gavimo, uţsitęsusio nagrinėjimo prieţasčių 

analizė, reikiamais atvejais atliekami patikrinimai 

kovo  mėnuo Įsakymu paskirti 

atsakingi teisėjai  

2. Darbo bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 120 dienų, 

uţsitęsusio nagrinėjimo prieţasčių analizė, 

reikiamais atvejais atliekami patikrinimai 

rugsėjo mėn. Civilinių bylų 

skyriaus pirmininkas 

3. Vykdymo terminų laikymosi patikrinimas 2013 

metais išnagrinėtose baudţiamosiose ir 

birţelio mėn. Baudţiamųjų bylų 

skyriaus pirmininkas 
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administracinių teisės paţeidimų bylose 

(statistinių pjūvių pagalba) 

4. Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjos 

V. Jokubauskienės darbo patikrinimas 

geguţės mėn. Pirmininko įsakymu 

sudaryta komisija 

 

PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS TEISMO VEIKLOS SKAIDRUMĄ IR ATVIRUMĄ 

VISUOMENEI 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Pranešimų, talpinamų teismų internetiniuose 

puslapiuose, turinio aktualumo ir paruošimo 

profesionalumo patikrinimas 

rugsėjo mėn. Teismo pirmininkas  

 

PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS TEISĖJŲ IR TEISMO PERSONALO VEIKLOS 

EFEKTYVUMĄ 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Asmenų skundų dėl apylinkių teismų teisėjų 

neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo 

vykdymu, tyrimas 

kiekvienu 

atveju gavus 

skundą 

Teismo pirmininkas  

 

Vykdant šį teismo pirmininko patvirtintą planą 2014 metais buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. Darbo bylų, nagrinėjamų ilgiau nei 120 dienų, uţsitęsusio nagrinėjimo prieţasčių 

analizė, atlikta 2014 m. rugsėjo 16 d. Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO 

duomenis tokių bylų nebuvo Akmenės rajono apylinkės teisme, Joniškio rajono apylinkės teisme, 

Pakruojo rajono apylinkės teisme, Kelmės rajono apylinkės teisme, Raseinių rajono apylinkės 

teisme, Telšių rajono apylinkės teisme, Maţeikių rajono apylinkės teisme. Iš viso Šiaulių apygardos 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų ţinioje yra 4 darbo bylos, nagrinėjamos ilgiau kaip 120 

dienų. 

Teismai Sustabdytos Kitos prieţastys Iš viso 

Šiaulių apylinkės teismas  2 2 

Telšių rajono apylinkės teismas  2 2 

Iš viso  4 4 
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 Atlikus patikrinimą pastebėta, kad darbo bylų nagrinėjimas Šiaulių apygardos veiklos 

teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose daugiausia uţtruko dėl šalių, atstovų uţimtumo ir kitų 

prieţasčių (ieškinių tikslinimo, įrodymų rinkimo ir pan.). Teismai iš esmės ėmėsi būtinų priemonių 

uţtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą, todėl uţsitęsusių darbo bylų nagrinėjimo prieţastys yra 

objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. 

 Apylinkių teismų vadovams rekomenduota kontroliuoti darbo bylų, kurios neišnagrinėtos 

ilgiau 120 dienų, eigą atliekant tokių bylų periodinius patikrinimus (apie jų rezultatus informuojant 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkę) ir imtis priemonių įgyvendinti 

koncentruotą ir ekonomišką civilinį procesą, trumpinant terminus tarp teismo posėdţių bei grieţtai 

prisilaikant CPK 413 straipsnyje numatytų pasirengimo bylą nagrinėti teisme ir bylos išnagrinėjimo 

terminų.  

2. Vykdymo terminų laikymosi patikrinimas 2013 metais išnagrinėtose baudţiamosiose ir 

administracinių teisės paţeidimų bylose atliktas 2014 m. rugsėjo 15 d. Dėl patikrinimo buvo 

kreiptasi į NTA su prašymu sugeneruoti Šiaulių apygardos apylinkių teismuose 2013 metais 

išnagrinėtų bylų  statistinius kontrolinius pjūvius pagal šiuos parametrus: 

1) Laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 išnagrinėtos baudţiamosios bylos, kuriose nuo 

įvykio rezultato „įsiteisėjo“ arba „grįţo iš apeliacinės instancijos“ iki „atiduota vykdyti“ praėjo 

daugiau nei trys (kalendorinės) dienos; 

2) Laikotarpiu nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31 išnagrinėtos ATP bylos, kuriose nuo įvykio 

rezultato „įsiteisėjo“ arba „grįţo iš apeliacinės instancijos“ iki „atiduota vykdyti“ praėjo daugiau nei 

3 mėnesiai (90 kalendorinių dienų). 

Atlikus patikrinimą bei įvertinus pateiktus duomenis, konstatuota, kad Šiaulių apygardos 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų teisėjai iš esmės laikosi LR BPK 342 str. numatyto 3 

dienų nuosprendţių pateikimo vykdyti termino baudţiamosiose bylose. Šiaulių apylinkės, 

Radviliškio rajono apylinkės bei Maţeikių rajono apylinkės teismuose pastebėti pavieniai 

paţeidimai, didelių paţeidimų nenustatyta. Atvejų, kad būtų suėjęs LR ATPK 308 str. numatytas 3 

mėnesių ATP bylų pateikimo vykdyti senaties terminas, nenustatyta. 

3. Planinis tikslinis Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjos V. Jokubauskienės darbo 

patikrinimas atliktas 2014 m. birţelio 25 d. Šio tikslinio teisėjos V. Jokubauskienės darbo 

nagrinėjant civilines bylas patikrinimo metu nustatyti trūkumai leido daryti išvadą, kad teisėja 

V. Jokubauskienė kai kuriais atvejais civilinių bylų nagrinėjimą organizuoja nepakankamai 

efektyviai, nesiimama priemonių siekiant operatyviai išnagrinėti bylas. Komisija pasiūlė Šiaulių 

apygardos teisme organizuoti pasitarimą, kurio metu aptarti ir įvertinti nustatytus paţeidimus. 

Patikrinimo rezultatų aptarimas buvo organizuotas 2014 m. rugpjūčio 28 d., jo metu nutarta dėl 

Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjos Virginijos Jokubauskienės organizacinės veiklos tikslinio 
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planinio patikrinimo metu nustatytų paţeidimų apsiriboti svarstymu, įpareigoti l. e. Akmenės rajono 

apylinkės teismo pirmininko pareigas teisėją V. Jokubauskienę priimti atitinkamus vidaus 

norminius aktus, pavedant sustabdytų bylų kontrolę atsakingiems darbuotojams, šiuos aktus atsiųsti 

į Šiaulių apygardos teismą susipaţinti.  

4. Pranešimų, talpinamų teismų internetiniuose puslapiuose, turinio aktualumo ir 

paruošimo profesionalumo patikrinimas atliktas 2014 m. spalio 6 d. Patikrinimo metu nustatyta, kad 

didţioji dalis teismo internetiniame puslapyje patalpintų pranešimų paruošti profesionaliai, turinys 

aiškus, neištęstas.  

5. Šiaulių apygardos teisme 2014 metais atlikta 13 patikrinimų tiriant asmenų skundus dėl 

apygardos bei apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos. Pagal skundus administracinės 

prieţiūros tvarka buvo atlikti Šiaulių apylinkės, Kelmės, Joniškio, Telšių, Akmenės, Raseinių 

rajonų apylinkių teismų teisėjų administracinės veiklos patikrinimai. Patikrinimų objektai buvo: 

nepagrįstai ilgas bylų nagrinėjimas, teisėjų etikos kodekso laikymasis, trukdymas įgyvendinti 

procesines teises, posėdţių vedimo ir fiksavimo reglamentavimo paţeidimai, abejonės dėl bylų 

paskirstymo, šališko proceso vedimo, vykdomųjų dokumentų išdavimo paţeidimai. 

 

3. 2. Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimo rezultatai 

 

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

pirmininko patvirtintą planą. 

 

PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS BYLŲ NAGRINĖJIMO KOKYBĘ BEI PROCESO 

OPERATYVUMĄ 

Eil.

Nr. 

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Bylų, neišnagrinėtų teisme per 12 mėnesių nuo jų 

gavimo, uţsitęsusio nagrinėjimo patikrinimas 

sausio mėn. Skyrių pirmininkai  

2. Pirmos ir apeliacinės instancijų baudţiamųjų ir 

civilinių bylų, neišnagrinėtų per 6 mėn. nuo jų 

gavimo teisme, patikrinimas, uţsitęsusio bylų 

nagrinėjimo prieţasčių išsiaiškinimas ir aptarimas 

geguţės mėn. Skyrių pirmininkai 

4. Procesinių veiksmų atlikimo 2014 metais 

išnagrinėtose pirmosios instancijos 

baudţiamosiose bylose patikrinimas, procesinių 

gruodţio mėn. Baudţiamųjų bylų 

skyriaus 

pirmininkė  
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terminų paţeidimo prieţasčių šalinimo aptarimas  

5. Procesinių veiksmų atlikimo 2014 metais 

išnagrinėtose pirmosios instancijos civilinėse 

bylose terminų laikymasis, procesinių terminų 

paţeidimo prieţasčių šalinimo aptarimas 

gruodţio mėn. Civilinių bylų 

skyriaus 

pirmininkas  

6. Lietuvos Respublikos BPK X dalies tvarka 

nagrinėjamų skundų, skundų dėl suėmimo, skundų 

vykdymo procese išnagrinėjimo terminų, nutarčių 

nuorašų išsiuntimo terminų patikrinimas, terminų 

paţeidimo prieţasčių šalinimo aptarimas 

rugsėjo mėn. Baudţiamųjų bylų 

skyriaus 

pirmininkė  

7. Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo 

organizavimo patikrinimas 

birţelio mėn. Civilinių bylų 

skyriaus 

pirmininkas 

 

PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS TEISĖJŲ IR TEISMO PERSONALO VEIKLOS 

EFEKTYVUMĄ 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos 

dokumentų registravimo LITEKO sistemoje 

operatyvumo patikrinimas (statistinių pjūvių 

pagalba)  

rugsėjo mėn. Teismo 

pirmininkas  

2.  Nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimo 

Šiaulių apskrities centriniam archyvui, trumpo 

saugojimo dokumentų naikinimo patikrinimas 

birţelio mėn. Teismo 

pirmininkas  

3.  Bylų paskirstymo teisėjams tvarkos, taikant 

informacines technologijas, laikymosi kontrolė 

gruodţio mėn. Teismo 

pirmininkas  

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 

Teismo 

pirmininkas  

 

PRIEMONĖS, SUSIJUSIOS SU TEISMO FINANSŲ IR BIUDŽETO KLAUSIMAIS, 

MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NAUDOJIMO SKAIDRUMU BEI APSAUGA 
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Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Biudţeto asignavimų ir lėšų panaudojimo pagal 

esamą sąmatą kontrolė 

gruodţio mėn. Teismo 

pirmininkas  

 

PRIEMONĖS, UŽTIKRINANČIOS NUOLATINĮ TEISĖJŲ IR TEISMO PERSONALO 

KVALIFIKACIJOS KĖLIMĄ 

Eil. 

Nr.  

Priemonės pavadinimas Įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi asmenys 

1. Sąlygų teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos 

kėlimui sudarymas 

Nuolat Teismo 

pirmininkas, 

Skyrių pirmininkai 

 

Vykdant šį planą 2014 metais buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. Ilgiau, negu vienerius metus, nagrinėjamų civilinių bylų patikrinimas atliktas 2014 m. 

sausio 13 d., iš viso patikrintos 34 tokios bylos, padaryta išvada, kad uţsitęsusį bylų nagrinėjimą 

lėmė objektyvios prieţastys: bylos stabdytos dėl ekspertizės atlikimo, taip pat negalint nagrinėti 

bylų, kol nebus išnagrinėtos kitos bylos, nagrinėjamos civiline ar baudţiamąja tvarka. Dėl paskirtos 

ekspertizės sustabdytos 6 bylos, negalint nagrinėti bylų, kol nebus išnagrinėtos kitos bylos, 

nagrinėjamos civiline ar baudţiamąja tvarka, sustabdyta 17 bylų. Dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo 

sustabdyta 1 civilinė byla, tačiau tai pagrįsta, nes reikalavimai byloje yra pareikšti bankrutuojančios 

įmonės ir glaudţiai susiję su atliekamu ikiteisminiu tyrimu. Šiais metais yra 5 apeliacine tvarka 

nagrinėjamos civilinės bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei vienerius metus (iš kurių 3 bylų 

nagrinėjimas remiantis CPK 163 straipsniu sustabdytas, dar vienos bylos nagrinėjimas buvo 

sustabdytas dėl paskirtos ekspertizės). Dalies bylų nagrinėjimas (Nr. 2A-5-124/2014, 2-274-

372/2014, 2-268-267/2014, 2-216-210/2014, 2-158-124/2014, 2-68-372/2014) uţsitęsė dėl a. a. 

teisėjos Jolantos Badaugienės laikino nedarbingumo ir netekties (bylos naujai perskirtos kitiems 

teisėjams nagrinėti 2013 m. spalio pabaigoje). Vis dėlto Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjams pasiūlyta imtis priemonių operatyviam ilgiau nei 12 mėnesių nagrinėjamoms 

civilinėms byloms išnagrinėti, sklandţiau organizuoti savo darbą skiriant teismo posėdţius, 

trumpinti laiko tarpus tarp teismo posėdţių ir grieţčiau vertinti šalių teikiamuose prašymuose dėl 

teismo posėdţių atidėjimo nurodomas prieţastis (atsiţvelgiant į CPK 162
2
 str. 1 d. nuostatas).  

Ilgiau, negu vienerius metus, nagrinėjamų baudţiamųjų bylų patikrinimas atliktas 2014 m. 

sausio 28 d., patikrinta 30 pirmosios instancijos ir 2 apeliacinės instancijos baudţiamųjų bylų. 

Patikrintų bylų nagrinėjimas teisme uţtruko dėl kaltinamųjų, jų gynėjų, nukentėjusiųjų, liudytojų 
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neatvykimo, dėl teisme paskirtų ekspertizių atlikimo, kitų objektyvių prieţasčių. Teisėjai tinkamai 

išnaudojo įstatymu numatytas galimybes siekiant uţtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą teisme. Buvo 

siekiama operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo prieţastis, imtasi priemonių uţtikrinti jų 

dalyvavimą kituose teismo posėdţiuose. Neatvykus kaltinamiesiems dėl teismui neţinomų 

prieţasčių, buvo operatyviai sprendţiami grieţtesnės kardomosios priemonės skyrimo bei paieškos 

paskelbimo klausimai, aktyviai domimasi paieškos rezultatais. Atidedant bylų nagrinėjimą ir 

skelbiant pertraukas, teisėjai siekia suderinti keletą posėdţių į priekį, pertraukos tarp teismo 

posėdţių nėra per ilgos. Atlikus patikrinimą konstatuota, jog Šiaulių apygardos teismo Baudţiamųjų 

bylų skyriaus teisėjai tinkamai organizuoja ir planuoja bylų nagrinėjimą, bylų nagrinėjimo 

vilkinimo faktų nenustatyta. 

2. Civilinių bylų, neišnagrinėtų teisme per šešis mėnesius nuo jų gavimo, patikrinimas 

atliktas 2014 m. geguţės 20 d., patikrintos 53 pirmosios instancijos, 3 apeliacinės instancijos 

civilinės bylos, patikrinimo metu konstatuota, kad uţsitęsusį bylų nagrinėjimą lėmė objektyvios ir 

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

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

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

bylų nagrinėjimui, taip pat bylos stabdytos dėl ekspertizės atlikimo, dėl negalėjimo nagrinėti bylų 

kol nebus išnagrinėtos kitos bylos, nagrinėjamos civiline, baudţiamąja ar administracine tvarka 

(patikrinimo metu sustabdytos yra 22 pirmosios instancijos bylos bei 2 apeliacinės instancijos 

bylos). Dar keliose pirmosios instancijos bylose uţsitęsusį nagrinėjimą lėmė bylų sujungimas su 

kitomis bylomis (Nr. 2-372-154/2014, 2-338-372/2014, 2-123-372/2014). Dviejų pirmosios 

instancijos bylų (Nr. 2-492-154/2014, 2-452-372/2014) nagrinėjimas uţsitęsė dėl procesinių 

dokumentų įteikimo atsakovams ar tretiesiems asmenims, kurie yra uţsienyje. Vis dėlto Šiaulių 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjams pasiūlyta sklandţiau organizuoti savo darbą 

skiriant teismo posėdţius, grieţtai prisilaikant proceso koncentracijos principo, trumpinti laiko 

tarpus tarp teismo posėdţių ir grieţčiau vertinti šalių teikiamuose prašymuose dėl teismo posėdţių 

atidėjimo nurodomas prieţastis (atsiţvelgiant į CPK 156 str. 1 d. nuostatas). Bylų, įvardytų šiame 

sąraše, nagrinėjimo eigą nuspręsta aptarti Civilinių bylų skyriaus teisėjų pasitarime 2014-05-23.    

3. Baudţiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau, negu šeši mėnesiai, patikrinimas atliktas 

2014 m. birţelio 3 d., patikrintos 29 pirmosios instancijos ir 6 apeliacinės instancijos baudţiamosios 

bylos. Atlikus patikrinimą pastebėta, kad bylų nagrinėjimas teisme uţtruko dėl kaltinamųjų, jų 

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

objektyvių prieţasčių. Teisėjai tinkamai išnaudojo įstatymu numatytas galimybes siekiant uţtikrinti 

sklandų bylų nagrinėjimą teisme. Buvo siekiama operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo 

prieţastis, imtasi priemonių uţtikrinti jų dalyvavimą kituose teismo posėdţiuose. Neatvykus 
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kaltinamiesiems dėl teismui neţinomų prieţasčių, buvo operatyviai sprendţiami grieţtesnės 

kardomosios priemonės skyrimo bei paieškos paskelbimo klausimai, aktyviai domimasi paieškos 

rezultatais. Atidedant bylų nagrinėjimą ir skelbiant pertraukas, teisėjai siekia suderinti keletą 

posėdţių į priekį, pertraukos tarp teismo posėdţių nėra per ilgos. Atlikus patikrinimą konstatuota, 

jog Šiaulių apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjai  tinkamai organizuoja ir planuoja 

bylų nagrinėjimą, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. 

4. Bylų dėl viešųjų pirkimų nagrinėjimo organizavimo patikrinimas atliktas 2014 m. 

birţelio 3 d., padaryta išvada, kad nepateisinamai ilgai uţsitęsusio viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 

atvejų nenustatyta, o pačios bylos nagrinėjamos grieţtai prisilaikant CPK  423
6
 ir 423

8
 str. numatytų 

terminų.  

5. Lietuvos Respublikos BPK X dalies tvarka nagrinėjamų skundų, skundų dėl suėmimo, 

skundų vykdymo procese išnagrinėjimo terminų, nutarčių nuorašų išsiuntimo terminų patikrinimas 

atliktas 2014 m. lapkričio 3 d. Atliekant patikrinimą buvo kreiptasi į NTA su prašymu sugeneruoti 

Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka išnagrinėtų baudţiamųjų bylų statistinius kontrolinius 

pjūvius, konstatuota, kad Šiaulių apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjai laikosi LR 

BPK 130 str. bei 310 str. numatytų terminų, šiurkščių paţeidimų nenustatyta. 

6. Procesinių veiksmų atlikimo 2014 metais išnagrinėtose pirmosios instancijos 

civilinėse bylose terminų laikymosi patikrinimas atliktas 2014 m. gruodţio 5 d. Pasirinktinai 

patikrinta 2014 m. kovo–balandţio mėnesiais gautos ginčo teisena nagrinėtinos civilinės bylos, 

kurios buvo išnagrinėtos 2014 m. Padaryta išvada, kad procesinių veiksmų atlikimo 2014 metais 

išnagrinėtose civilinėse bylose terminų iš esmės laikomasi tinkamai. 

7. Procesinių veiksmų atlikimo 2014 metais išnagrinėtose pirmosios instancijos 

baudţiamosiose bylose patikrinimas atliktas 2014 m. gruodţio 16 d. Buvo patikrintos po tris 

kiekvieno Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjo 2014 metais išnagrinėtos pirmosios instancijos 

baudţiamosios bylos. Patikrinti buvo atrinktos iš eilės pagal registravimo numerį  einančios 

konkretaus teisėjo bylos. Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Šiaulių apygardos teismo 

Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjai laikosi LR BPK 420 str. numatyto 7 dienų teismo baudţiamojo 

įsakymo priėmimo termino. Paţeidimų nenustatyta. 

8. Bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų registravimo LITEKO sistemoje 

operatyvumo patikrinimas atliktas 2014 m. spalio 6 d. Patikrinti atsitiktine tvarka buvo pasirinktos 

2014 m. sausio–rugsėjo mėnesiais išnagrinėtos pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos 

civilinės, baudţiamosios ir administracinių teisės paţeidimų bylos (I instancijos baudţiamosios 

bylos – visos). Atlikus patikrinimą, padaryta išvada, kad Šiaulių apygardos teismo darbuotojai 

vykdo 2013 m. geguţės 13 d. įsakymu V-33 patvirtintas Darbo su teismų informacine sistema 

LITEKO aprašu priskirtas roles, suveda reikalingus duomenis teisėjų darbo krūviui apskaičiuoti. 
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Tarpiniai, galutiniai teismo sprendimai įkelti ir prie elektroninės bylos kortelės. Yra netinkamai 

nuasmenintų galutinių sprendimų, kurie skelbiami internete arba netinkamai paţymėti bei techninio 

pobūdţio netikslumai. Per 14 dienų akte nustatyti trūkumai pašalinti. 

9. Nuolatinio saugojimo dokumentų perdavimo į Šiaulių apskrities centriniam archyvą, 

trumpo saugojimo dokumentų naikinimo patikrinimas atliktas. Nustatyta, kad 2014 m. birţelio 20 d. 

teismo archyvarė 2013–2014 metais naikinti paruoštų dokumentų (1995–2008 metų) nesunaikino 

dėl per ilgo derinimo su apskrities archyvu. Teismo archyve sukauptas didelis kiekis dokumentų, 

bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs. Teismo archyvarei rekomenduota aktyviau organizuoti 

teismo archyve esančių dokumentų derinimą su apskrities archyvu ir jų naikinimą. Dėl teismo 

archyve sukauptų bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, iki 2014 m. rugsėjo 1 d. sudaryti 

naikinimo grafiką ir pateikti jį tvirtinti teismo pirmininkui. Toks grafikas sudarytas ir patvirtintas 

teismo pirmininko 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-53. 

10. Bylų paskirstymo teisėjams tvarkos, taikant informacines technologijas, laikymosi 

patikrinimas atliktas 2014 m. gruodţio 22 d., pasirinktinai buvo patikrintas 2014 metų vasario 

mėnesį vykdytas baudţiamųjų, administracinių teisės paţeidimų bylų, ieškinių, pareiškimų 

paskirstymas, perţiūrėti 60 apeliacinės instancijos (numerio šablonas 1A) baudţiamųjų bylų, 72 

apeliacinės instancijos (numerio šablonas 1S) baudţiamųjų bylų, 47 apeliacinės instancijos 

administracinių teisės paţeidimų bylų, 25 baudţiamųjų pirmosios instancijos bylų,  46 apeliacinės 

instancijos (numerio šablonas 2A) civilinių bylų, 54 apeliacinės instancijos (numerio šablonas 2S) 

civilinių bylų, 24 civilinių pirmosios instancijos bylų (numerio šablonas 2), 41 bankroto bylų 

(numerio šablonas B2) skirstymo protokolai. Padaryta išvada, kad tiek pirmosios instancijos, tiek 

apeliacinės instancijos baudţiamosios ir civilinės bylos, apeliacinės instancijos administracinių 

teisės paţeidimų bylos Šiaulių apygardos teisme skirstomos nepaţeidţiant bylų paskirstymo 

taisyklių.  

 

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

(teisėjų) administracinės veiklos prieţiūra uţima vis svarbesnę vietą šiandieninėje teismų sistemoje, 

nes apima priemones, uţtikrinančias bylų nagrinėjimo proceso skaidrumą ir operatyvumą,  

garantuojančias aukštą pareigūnų profesinę kultūrą bei uţtikrinančias 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 prieţiūros procedūra daro įtaką 

vertinant teisėjų veiklą, dėl to teisėjų atrankos sistema tapo objektyvesnė, skaidresnė ir pagrįsta 

teisėjo atsakomybe uţ savo veiksmus 
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4. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ  

BAUDŢIAMŲJŲ BYLŲ APŢVALGA 

 

2014 metais Šiaulių apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriuje dirbo dešimt teisėjų, kurie 

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

apeliacine tvarka nagrinėjo proceso dalyvių skundus dėl apylinkių teismų nuosprendţių bei 

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

skundus dėl apylinkių teismų nutarčių LR  BPK X dalyje nustatyta tvarka. 

 

4. 1. Pirmosios instancijos baudţiamųjų bylų apţvalga 

2014 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 116 pirmosios instancijos baudţiamosios 

bylos, 68 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų.  

Per 2014 metus buvo išnagrinėtos 218 baudţiamosios bylos. Priimti 103 nuosprendţiai, 6 

bylos išnagrinėtos priimant nutartis, priimti 3 teismo baudţiamieji įsakymai, 1 byla nutraukta,  

išduota 30 Europos arešto orderių, šešiose bylose buvo atsisakyta išduoti Europos arešto orderius.  

Nebaigtų pirmosios instancijos baudţiamųjų bylų likutis 2014 metų pabaigoje – 69 

baudţiamosios bylos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

69,128% 

2,013% 

4,027% 

,671% 

20,134% 
4,027% 

Priimta nuosprendţių Priimta baudţiamųjų įsakymų

Priimta nutarčių Nutrauktos bylos

Išduota EAO Atsisakyta išduoti EAO
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Šiaulių apygardos teisme 2014 metais buvo priimti 67 procesiniai sprendimai dėl teikimų ir  

prašymų nuosprendţių ir nutarčių vykdymo procese, 41 teikimų bei prašymų buvo patenkinta, 23 

atmesti, 2 patenkinti iš dalies. 

2014 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudţiamųjų bylų teisėjų ţinioje buvo 19 

pirmosios instancijos baudţiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme uţtruko ilgiau nei 12 mėnesių.  

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

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

išnaudojo įstatymu numatytas galimybes siekiant uţtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą teisme. Buvo 

siekiama operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo prieţastis,  imtasi priemonių uţtikrinti jų 

dalyvavimą kituose teismo posėdţiuose. Neatvykus kaltinamiesiems dėl teismui neţinomų 

prieţasčių, buvo operatyviai sprendţiami grieţtesnės kardomosios priemonės skyrimo bei paieškos 

paskelbimo klausimai, aktyviai domimasi paieškos rezultatais. Atidedant bylų nagrinėjimą ir 

skelbiant pertraukas, teisėjai siekia suderinti keletą posėdţių į priekį, pertraukos tarp teismo 

posėdţių nėra per ilgos. Šiaulių apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjai tinkamai 

organizuoja ir planuoja bylų nagrinėjimą, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. 

 

4. 2. Apeliacinės instancijos baudţiamųjų bylų apţvalga 

 

Šiaulių apygardos teisme 2014 metais buvo gautos 505 apeliacinės instancijos 

baudţiamosios bylos,   329 apeliacinės instancijos baudţiamosiose bylose apeliaciniai skundai buvo 

atmesti,  44 baudţiamosiose bylose buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendţius 

panaikinti, 118 – nuosprendţius pakeisti, 14 apeliacinių skundų palikti nenagrinėti. 
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2014 metais apeliacine tvarka išnagrinėjus baudţiamąsias bylas, 3 pirmosios instancijos 

teismo nuosprendţiai buvo panaikinti ir bylos nutrauktos LR BPK 327 str. 1 p. pagrindais, 7 – LR 

BPK 327 str. 2 p. pagrindais, 27 pirmosios instancijos teismo nuosprendţiai buvo panaikinti ir 

priimti nauji nuosprendţiai LR BPK 329 str. numatytais pagrindais, 4 nuosprendţiai panaikinti ir 

bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, 3 nuosprendţiai panaikinti, bylos 

perduotos prokurorui. 

88 apeliacine tvarka išnagrinėtose baudţiamosiose bylose pirmosios instancijos teismo 

nuosprendţiai buvo pakeisti konstatavus, jog apylinkių teismai netinkamai pritaikė baudţiamąjį 

įstatymą ir netinkamai paskyrė bausmes (LR BPK 328 str. 1 p. ir 2 p.), 30  baudţiamosiose bylose 

nuosprendţiai buvo pakeisti apeliacinės instancijos nutartimis, nustačius, jog nuosprendţiuose 

išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių, arba dėl netinkamai išspręstų kitų 

nuosprendţio klausimų (LR BPK 328 3 p. ir 4 p.). 

2014 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėti 4 skundai dėl  apylinkių teismų 

priimtų nutarčių. Per metus buvo išnagrinėti 393 skundai dėl ţemesniųjų teismų priimtų sprendimų 

LR BPK X dalies tvarka, 263 skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 114 skundų dėl 

apylinkių teismų nutarčių nuosprendţių vykdymo procese. 

2014 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 42 baudţiamosios 

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

apylinkės teismui. 

65,149% 

8,713% 

23,366% 

2,772% 

Apeliaciniai skundai atmesti

Panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendţiai

Pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendţiai

Apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti
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4. 3. Apeliacinės instancijos administracinių teisės paţeidimų 

 bylų apţvalga 

 

Šiaulių apygardos teisme 2014 metais buvo išnagrinėtos 712 apeliacinės instancijos ATP 

bylų,  436 bylose apeliaciniai skundai netenkinti, 138 bylose pirmosios instancijos teismo 

sprendimai panaikinti, 109 – pakeisti,  4 skundai buvo palikti nenagrinėti, 2 bylose procesas buvo 

nutrauktas, 7 bylos persiųstos pagal teismingumą, 16 bylų buvo perduotos iš teismo, kuriam buvo 

teismingos, kitam teismui. 

 

 

  
 

  

63,280% 
20,029% 

15,820% 

,581% 
,290% 

Apeliaciniai skundai atmesti

Panaikinti pirmosios instancijos teismo nuosprendţiai

Pakeisti pirmosios instancijos teismo nuosprendţiai

Apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti

Apeliacinis procesas nutrauktas
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5. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŢVALGA 

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2014 metais dirbo:  

iki 2014-10-31 – 8 teisėjai, 

nuo 2014-11-01 iki 2014-11-17 – 7 teisėjai, 

nuo 2014-11-18 iki 2014-12-31 – 8 teisėjai, 

kurie nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.  

 

5. 1. Pirmosios instancijos civilinių bylų apţvalga 

 

Šiaulių apygardos teisme 2014 metais buvo nagrinėjamos 1275 pirmosios instancijos 

civilinių bylos (į šį skaičių įtrauktas 2014 metais gautų bylų skaičius ir iš 2013 metų perkeltų bylų 

likutis). Buvo išnagrinėta 682 civilinės bylos, likusios 593 civilinės bylos iš 2014 metų buvo 

perkeltos į 2015 metus.  

 

 

 

Palyginti, 2013 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 718 civilinių bylų, 2012 

metais 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. 

Išnagrinėta bylų 
53% 

Neišnagrinėta ir 
perkelta į 2015 

metus 
47% 
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Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas (įvertinus teisėjos Birutės 

Simonaitienės ilgalaikį nedarbingumą) per metus vidutiniškai išnagrinėjo po 89,74 pirmosios 

instancijos bylų. Lyginant su 2013 metais (87,15 bylų vienam teisėjui) išnagrinėtų pirmosios 

instancijos bylų skaičius neţymiai padidėjo. 

 

5. 1. 1. Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 

  

Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 682 pirmosios instancijos bylos. Iš jų: 

1. Ginčo teisena – 294 bylos. 

2. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 4 bylos. 

3. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 355 bylos. 

4. Dokumentinio proceso tvarka – 19 bylų. 

5. Dėl proceso atnaujinimo ir ypatingąja teisena – 10 bylų. 

 

 

 

5. 1. 2. 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 ţalos 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 uţsienio 

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

Ginčo teisena 
43% 

Dokumentinio 
proceso tvarka 

3% 

Dėl bankroto ir 
restruktūrizavimo 

52% 

Dėl teismo įsakymo 
išdavimo, proceso 

atnaujinimo ir 
ypatingąja teisena 

2% 

 
0% 
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asmens veiklos tyrimo, dėl turtinės ir neturtinės ţalos, padarytos paţeidţiant 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 – 3 bylos. 

2.  Su prievolių teise susijusios bylos – 214, iš jų:  

2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių – 178. 

2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių –40. 

2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos – 26. 

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

4.  Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 13. 

5.  Bylos dėl paveldėjimo – 5.  

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

7.  Bylos dėl juridinių asmenų – 516. 

7.1. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto – 478. 

7.2. Bylos dėl įmonės restruktūrizavimo – 33. 

7.3. Bylos dėl juridinio asmens veiklos tyrimo – 3.  

7.4. Bylos dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo – 1. 

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

  

                                                           

 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 

2014 m. 

 

 

 

Grafike nurodytą dalį „Kitos bylos“ sudaro bylos dėl paveldėjimo, darbo teisinių santykių, 

dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės, bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių, 

bei bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo. 

 

5. 2. Civilinių bylų, išnagrinėtų apeliacine tvarka, apţvalga 

 

Šiaulių apygardos teismas kaip apeliacinės instancijos teismas nagrinėja civilines bylas 

pagal byloje dalyvaujančių asmenų atskiruosius ir apeliacinius skundus. 

Šiaulių apygardos teisme 2014 metais buvo nagrinėjamos 1403 apeliacinės instancijos 

civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2014 metais gautų bylų skaičius ir iš 2013 metų perkeltų bylų 

likutis). Buvo išnagrinėtos 1138 civilinės bylos, likusios 265 civilinės bylos iš 2014 metų buvo 

perkeltos į 2015 metus.  

 

Bylos, kylančios iš 
daiktinių teisinių 

santykių 
2% 

Bylos dėl bankroto  
63% 

Su prievolių teise 
susijusios bylos 

28% 

Bylos dėl 
restruktūrizavimo 

4% 

Kitos bylos 
3% 
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Palyginti, 2013 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 1002 civilinės bylos, 

2012 metais 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 149,74 apeliacinės instancijos bylų (įvertinus teisėjos Birutės 

Simonaitienės ilgalaikį nedarbingumą). Lyginant su 2013 metais (121,45 bylų vienam teisėjui) 

išnagrinėtų apeliacinės instancijos bylų skaičius padidėjo 23 procentais. 

Šiaulių apygardos teisme 2014 metais buvo išnagrinėtos 435 civilinės bylos pagal 

apeliacinius skundus (2013 metais – 385 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); 541 civilinė byla pagal atskiruosius 

skundus (2013 metais – 499 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); 3 bylos dėl proceso atnaujinimo apeliacine tvarka 

išnagrinėtose bylose; 159 bylos dėl apylinkės teismų teisėjų nušalinimo, bylos perdavimo nagrinėti 

kitam apylinkės teismui bei bylų sujungimo. 

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

skundus, 250 bylų sprendimus paliko nepakeistus, 31 byloje sprendimus panaikino ir priėmė 

naujus sprendimus, 31 bylose sprendimus panaikino ir bylas perdavė nagrinėti iš naujo pirmosios 

instancijos teismams (iš jų 6 dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų), 5 bylose 

Išnagrinėta bylų 
81% 

Neišnagrinėta ir 
perkelta į 2015 metus 

19% 
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sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 5 bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, nes šalys 

sudarė taikos sutartį, 4 bylose sprendimą panaikino ir pareiškimą paliko nenagrinėtu, 93 bylose 

sprendimus pakeitė (tame skaičiuje 61 sprendimą pakeitė iš dalies), 1 byloje apeliacinį procesą 

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

naujo, 8 bylose sprendimą patikslino. 

Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 313 bylų pirmosios instancijos teismų nutartys paliktos 

nepakeistos, 47 bylose nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 5 bylose nutartys 

panaikintos iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės, 86 bylose nutartys panaikintos ir klausimas 

perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 2 bylose nutartys panaikintos iš dalies 

ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 31 byloje nutartys 

pakeistos, 4 bylose atskirasis skundas pripaţintas nepaduotu ir grąţintas pareiškėjui. Apeliaciniai 

procesai nutraukti 49 bylose, 13 iš jų – atsisakius nuo atskirųjų skundų. 

 

2014 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 39 6  

(15 ) 

13  

(33 ) 
20  

(51 ) 

2.   Joniškio rajono apylinkės 42 9  

(21 ) 

10 

 (24 ) 
23  

(55 )  

3.   Kelmės rajono apylinkės 29 5 

(17 )  

6 

(21 ) 

18 

(62 ) 

4.   Maţeikių rajono apylinkės 113 20 

(18 ) 

23 

(20 ) 

70 

(62 ) 

5.   Pakruojo rajono apylinkės 23 3 

(13 ) 

3 

(13 ) 

17 

(74 ) 

6.   Radviliškio rajono apylinkės 113 5 

(4 ) 

37 

(33 ) 

71 

(63 ) 

7.   Raseinių rajono apylinkės 56 7 

(13 ) 

18 

(32 ) 

31 

(55 ) 

8.   Šiaulių apylinkės 467 60 

(13 ) 

86 

(18 ) 

321 

(69 ) 

9.   Telšių rajono apylinkės 67 14 

(21 ) 

17 

(25 ) 

36 

(54 ) 

 

 

2014 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus 
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39 42 29 
113 

23 

113 
56 

467 

67 

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) 

Iš viso 

Akmenės 
22 

12 

(54,55 %) 

4 

(18,18 %) 
5 

(22,73 %) 
9 

(40,91 %) 
1 

(4,55 %) 
0 

 
Joniškio 

24 
14 

(58,33 %) 

1 

(4,17 %) 
4 

(16,67 %) 
5 

(20,83 %) 
2 

(8,33 %) 
3 

(12,50 %) 

Kelmės 
15 

6 

(40,00 %) 
3 

(20,00 %) 
2 

(13,33 %) 
5 

(33,33 %) 
2 

(13,33 %) 
2 

(13,33 %) 

Maţeikių 
58 

40 

(68,97 %) 
2 

(3,45 %) 
10 

(17,24 %) 
12 

(20,69 %) 
4 

(6,90 %) 
2 

(3,45 %) 

Pakruojo 
12 

6 

(50,00 %) 
1 

(8,33 %) 

2 

( 16,67 %) 
3 

(25,00 %) 
1 

(8,33 %) 
2 

(16,67 %) 

Radviliškio 
67 

33 

(49,25%) 

7 

(10,45 %) 
21 

(31,34 %) 
28 

( 41,79 %) 
1 

(1,49 %) 
5 

(7,46 %) 
Raseinių 

28 
13 

(42,86 %) 

5 

(17,86 %) 
5 

(17,86 %) 
10 

(35,71 %) 
2 

(7,14 %) 

3 

(10,71 %) 
Šiaulių  

267 
168 

(62,92 %) 
22 

(8,24 %) 
30 

(11,24 %) 
52 

(19,48 %) 
13 

(4,87 %) 
34 

(12,73 %) 
Telšių 

31 
15 

(48,39 %) 
5 

(16,13 %) 
5 

(16,13 %) 
10 

(32,26 %) 
5 

(16,13 %) 

1 

(3,23 %) 

VISO 
524 

307 

(58,59 %) 

50 

(9,54 %) 

84 

(16,03 %) 

134 

(25,57 %) 

31 

(5,92 %) 

52 

(9,92 %) 
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Apylinkės 

teismas 

Civilinių 

bylų 

skaičius, 

kuriose dėl 

sprendimų 

paduoti 

apeliaciniai 

skundai 

Nepakeistų 

sprendimų 

skaičius 

(procentinė 

išraiška) 

Pakeistų 

sprendimų 

skaičius 

(procentinė 

išraiška) 

Panaikinti sprendimai Patvirtinus 

taikos 

sutartį 

panaikintų 

sprendimų 

skaičius 

(procentinė 

išraiška) 

Panaikintų 

sprendimų 

ir nutrauktų 

bylų (ar 

pareiškimų 

palikimo 

nenagrinėtu)

skaičius 

(procentinė 

išraiška) 

Nutrauk

tų 

procesų 

skaičius 

(procent

inė 

išraiška) 

Priimtų 

naujų 

sprendimų 

skaičius 

(procentinė 

išraiška) 

Pirmosios 

instancijos 

teismui iš 

naujo nagrinėti 

perduotų bylų 

skaičius 

(procentinė 

išraiška) 

Viso 

 

Akmenės 
17 

8 

(47,06 %) 

5 

(29,41 %) 

1 

(5,88 %) 

3 

(17,65 %) 

4 

(23,53%) 

0 0 0 

Joniškio 
18 

6 

(33,33 %) 

7 

(38,89 %) 

0 4 

(22,22 %) 

4 

(22,22%) 

0 

 

1 

(5,56 %) 

0 

Kelmės 
14 

10 

(71,43 %) 

3 

(21,43 %) 

0 1 

(7,14 %) 

1 

(7,14 %) 

0 0 0 

Maţeikių 
55 

28 

(50,91 %) 

16 

(29,09 %) 

1 

(1,82 %) 

5 

(9,09 %) 

6 

(10,91%) 

2 

(3,64 % 

3 

(5,45 %) 

0 

Pakruojo 
11 

9 

(81,82 %) 

2 

(18,18 %) 

0 0 0 0 0 0 

Radviliš-

kio 44 
31 

(70,45 %) 

4 

(9,09 %) 

3 

(6,82 %) 

5 

(11,36 %) 

8 

(18,18%) 

0 1 

(2,27 %) 

0 

Raseinių 
28 

15 

(53,57 %) 

5 

(17,86 %) 

5 

(17,86 %) 

2 

(7,14 %) 

7 

(25,00%) 

0 1 

(3,57 %) 

0 

Šiaulių 
200 

116 

(58,00 %) 

47 

(23,50 %) 

17 

(8,50 %) 

13 

(6,50 %) 

30 

(15,00%) 

2 

(1,00 %) 

2 

(1,00 %) 

3 

(1,50 %) 

Telšių 
36 

20 

(55,56 %) 

9 

(25,00 %) 

3 

(8,33 %) 

3 

(8,33 %) 

6 

(16,67%) 

0 1 

(2,78 %) 

0 

IŠ VISO 
423 

243 

(57,45 %) 

98 

(23,17 %) 

30 

(7,09 %) 

36 

(8,51 %) 

66 

(15,60%) 

4 

(0,95 %) 

9 

(2,13 %) 

3 

(0,71 %) 
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6. FINANSINĖS  VEIKLOS APŢVALGA 

 

Šiaulių apygardos teismas 2014 metais vykdė vieną programą – „Teisingumo vykdymas“. 

Programa skirta teismo veiklai uţtikrinti 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 biudţeto lėšomis ir pajamų 

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

stengiasi vykdyti maţesnėmis sąnaudomis.  

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

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

teigiamo teismų įvaizdţio formavimas, pasitikėjimo teismais, kaip valdţios 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 2014 m. (forma Nr. B-16). 

            2014 metais Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 

skirta 5486,7 tūkst. Lt paprastųjų išlaidų valstybės biudţeto lėšų ir 7,7 tūkst. Lt pajamų įmokų lėšų. 

Iš viso 2014 metų sąmata sudarė 5494,4 tūkst. Lt.  

            Teismo 2014 m. programos įvykdymas sudaro 100 %. 

            2014 m. programos valstybės biudţeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos 

1 grafike. 

 

                      1. 2014 m. programos valstybės biudţeto išlaidų sąmata, tūkst. Lt. 

 

       

2014 m. programos sąmata 

Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prekėms ir
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          Gautų asignavimų perskirstymas 2014 metais atvaizduotas 2 grafike. 

 

 

     2. Valstybės biudţeto lėšų perskirstymas 2014 metais, tūkst. Lt. 

 

Vadovaujantis 2014 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 138 

„Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 metų asignavimuose numatytų lėšų 

paskirstymo asignavimų valdytojams“ papildomai skirtos lėšos atkurtai darbo uţmokesčio daliai 

mokėti laikotarpiu nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodţio 31 d.  2014 m. darbo uţmokesčio 

fondas padidintas 70,1 tūkst. Lt ir  darbdavio „Sodros“ įmokų dalis padidinta 21,6 tūkst. Lt. 

Padidintos viršplaninės pajamų įmokos 0,7 tūkst. Lt. 2014 metais buvo atlikti sąmatos koregavimai 

tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių. 2 pav. pavaizduota išlaidų sąmata metų pradţioje ir metų 

pabaigoje. 

Pajamų įmokų lėšų planas metų pradţioje sudarė  7,0 tūkst. Lt. Per metus sąmata padidinta 

0,7 tūkst. Lt viršplaninėmis lėšomis. Per metus surinkta 7,8 tūkst. Lt pajamų įmokų lėšų. Iš viso 

2014 metais įsisavinta 7,7 tūkst. Lt pajamų įmokų, iš to skaičiaus – 0,7 tūkst. Lt  2013 metų 

viršplaninių lėšų. Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2014 metų pabaigoje – 0,8 tūkst. Lt.  

        2014 metus Šiaulių apygardos teismas pradėjo turėdamas 404,9 tūkst. Lt kreditorinį 

įsiskolinimą biudţeto lėšų. Iš jų: 

1. Darbo uţmokestis darbuotojams – 219,3 tūkst. Lt. 

2. Gyventojų pajamų mokestis – 47,7 tūkst. Lt.  

3. 9% įmokos VSDFV – 29,5 tūkst. Lt. 

4. 30,98% darbdavio įmokos VSDFV – 91,6 tūkst. Lt. 

5.   Ryšių paslaugos – 4,5 tūkst. Lt. 

2. Transporto išlaikymas – 1,5 tūkst. Lt. 
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3. Turto einamasis remontas - 0,4 tūkst. Lt. 

4. Komunalinės paslaugos – 9,7 tūkst. Lt. 

5. Kitos paslaugos – 0,7 tūkst. Lt. 

 

  2014 m. gruodţio 31 d. teismo kreditorinis įsiskolinimas sudarė 53,8 tūkst. Lt. Iš jų: 

1. 9% įmokos VSDFV – 28,4 tūkst. Lt. 

2. 30,98% darbdavio įmokos VSDFV – 7,8 tūkst. Lt. 

3. Ryšių paslaugos – 4,2 tūkst. Lt. 

6.  Transporto išlaikymas – 0,4 tūkst. Lt. 

7. Komunalinės paslaugos – 12,6 tūkst. Lt. 

8. Kitos paslaugos – 0,4 tūkst. Lt. 

 

       Įsiskolinimas padengtas 2015 m. sausio mėnesio pirmosiomis dienomis.  

       Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2014 metų pabaigoje palyginimas su 

ankstesniais metais atvaizduotas 3 grafike. 

 

 

           3. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2010–2014 metais, Lt. 

 

   2014 metais ilgalaikiam materialiam turtui ir nematerialiam turtui įsigyti valstybės biudţeto 

lėšų neskirta. Per metus neatlygintinai gauta turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto: 

   1. Iš Nacionalinės teismų administracijos:  

   1.1. Ilgalaikio materialaus turto – 108,3 tūkst. Lt. 

   1.2. Atsargų – 16,6 tūkst. Lt. 
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            2. Iš Šiaulių apylinkės teismo į nebalansinę sąskaitą gauta teisėjų mantijų ir ţenklų – 1244 

Lt. 

            Per metus neatlygintinai perduota turto kitam viešojo sektoriaus subjektui:  

            Radviliškio rajono apylinkės teismui perduotas sertifikatas saugioje kriptografinėje 

laikmenoje, įsigijimo savikaina – 149,63 Lt. 

   Valstybės biudţeto lėšomis per metus įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus – 56,3 tūkst. Lt. 

Sunaudota  savo reikmėms 70,7 tūkst. Lt. 

            2014 metais nurašytas netinkamas naudoti turtas:  

           1. Ilgalaikis materialus turtas – 15,9 tūkst.Lt.  

           2. Ūkinis inventorius – 22,4 tūkst.Lt. 

 

            Darbo uţmokesčio fondo kitimas 2008–2014 metais pavaizduotas 4 grafike. 

 

 

                      4. Darbo uţmokesčio fondas  2008–2014 metais, tūkst.. Lt 

 

         

       Nedarbingumo pašalpų pirmomis dviem darbo dienomis pokytis metais atvaizduotos 

5 grafike. 
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   5. Nedarbingumo pašalpos pirmomis dviem darbo dienomis 2010–2014 metais, Lt 

        

2014 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms naudoti sudarė 268,7 tūkst. Lt.  

     Didţiausią metinių išlaidų dalį sudarė išlaidos komunaliniams patarnavimams, ryšių paslaugoms, 

transporto išlaidoms ir ūkio prekėms. 

     Jų paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas 6 grafike. 

 

 

 

 

6.  2014 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms, Lt. 
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            Ilgalaikiam turtui įsigyti 2014 metais valstybės biudţeto asignavimų neskirta.  

            Investicijų  pasiskirstymas 2005–2014 metais atvaizduotas 7 grafike. 

 

 

                      7.   Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, Lt. 
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7. DARBO SU VISUOMENE IR ŢINIASKLAIDA APŢVALGA  

                      

 Šiaulių apygardos teismo veikla 2014 metais atspindėta ne tik pagrindiniuose, bet ir 

regioniniuose leidiniuose, elektroninėje erdvėje. Apie teismo priimtus procesinius sprendimus, 

kolektyvo darbuotojų gyvenimą, teismo kultūrinę, ūkinę veiklą, ekonominio sunkmečio pasekmes: 

įvairiomis temomis pateiktų įvairaus ţanro pranešimų ţiniasklaidoje per savaitę priskaičiuojama 

nuo 3 iki 10. Svarbu, kad pranešimuose apie priimtus procesinius sprendimus atspindėtas oficialus 

teismo komentaras.  

7. 1. Dominuojančios temos 

7. 1. 1.  Ţmogaus gyvybės atėmimo, sveikatos sutrikdymo, seksualinio 

 apsisprendimo  laisvės nusikaltimai 

2014 metais šalies ţiniasklaidoje daug dėmesio buvo skiriama smurtiniams nusikaltimams, 

palyginti su praėjusiu laikotarpiu, ypač regioninėje spaudoje padaugėjo pranešimų ir apie 

nusikaltimus buityje. Tokių pranešimų formatas – trumpas, informacinis su minimaliu sprendimą 

atitinkamoje byloje priėmusio teismo motyvų išdėstymu. Publikacijų, televizijos reportaţų, taip pat 

ir analitinių laidų apie smurtą artimoje aplinkoje buvo šiek tiek maţiau negu 2012 ir 2013 metais. 

Daugiau kaip dešimtmetį spaudos dėmesio centre buvo bylos, susijusios su nusikaltimais prieš 

nepilnamečius, seksualinio apsisprendimo laisvei. Didelio rezonanso sulaukė seksualiniai 

nusikaltimai, kuriuos asmenys padarė prieš savo šeimos narius. Palyginti su ankstesniais metais 

pernai Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo daugiau baudţiamųjų bylų dėl prekybos ţmonėmis. 

Dauguma nusikaltėlių aukų – nepilnametės. Spaudos dėmesio centre taip buvo nagrinėjamos 

baudţiamosios bylos, kuriuose asmenys nusikaltimus padarė visuotinai pavojingu būdu.  

 

7. 1. 2. Politikai, valstybės tarnautojai ir kita 

   Praėjusiais metais Šiaulių apygardos ar jo veiklos teritorijoje esantys teismai gavo daug 

baudţiamųjų bylų, kuriuose kaltinamųjų suole atsidūrė ne tik valstybės tarnautojai, pareigūnai, bet 

ir politikai, pedagogai. Kai kurios bylos jau išnagrinėtos ir jose priimti sprendimai. Apkaltinamasis 

nuosprendis dėl piktnaudţiavimo tarnyba ir kišimosi į valstybės tarnautojo veiklą paskelbtas 

Pakruojo vicemerui, klaipėdietis advokatas pripaţintas kaltu ir nuteistas uţ apgaulinga apskaitos 

tvarkymą, neteisingo duomenų apie pajamas pateikimo bei šmeiţtą. Apeliacine tvarka Šiaulių 

apygardos teismas išnagrinėjo ir dabar jau buvusius Šiaulių regiono aplinkos apsaugos 

departamento direktoriaus pavaduotojo, ir jo sūnaus, Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos 
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komisariato Kelių policijos biuro vyresniojo specialisto skundus. Šie vyrai ţemesnės instancijos 

teismo buvo nuteisti atitinkamai uţ svetimo turto pasisavinimą, dokumentų klastojimą ir uţ 

padėjimą savintis svetimą turtą ir neteisėtą mokėjimo priemonės panaudojimą. Tarp nuteistųjų yra ir 

brakonierių. Į pabaigą eina bylų nagrinėjimas, kuriuose kaltinamųjų suole pedagogai, politikai, 

bankroto administratorius, įkalinimo įstaigos direktorius.  

Ketverius metus didelio spaudos dėmesio centre buvo vadinamoji „Samanėlės“ baudţiamoji 

byla, kurioje buvusio Lietuvos generalinio prokuroro sesuo – bendrovės finansininkė, direktorius, 

taip pat juridinis asmuo buvo nuteisti uţ apgaulingos apskaitos tvarkymą. Bylos nagrinėjimas 

uţsitęsė dėl didelės apimties, kaltinamųjų ligų. Siekiant kaip įmanoma greičiau išnagrinėti šią bylą 

teismas rengė išvaţiuojamuosius teismo posėdţius.  

Per pastaruosius porą metų Šiaulių apygardos teismas taupydamas ne tik valstybės, bet ir 

proceso dalyvių lėšas, laiką surengė ne vieną išvaţiuojamąjį teismo posėdį nagrinėdamas ir 

baudţiamąsias, ir civilines bylas.   

7. 1. 3. Sudėtingos bylos 

Palyginti su ankstesniais metais pernai visuomenę, ţiniasklaidą ypač 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. Spaudos susidomėjimas 

turtiniais ginčais apskritai padidėjo. 2014 metais Šiaulių apygardos teismas išnagrinėjo 342 

bankroto bylas, tai beveik dešimčia bylų daugiau negu pernai. Bylos tapo sudėtingesnės ne tik savo 

apimtimi, bet ir dėl to, kad tarp ginčo šalių vis daugiau atstovų iš uţsienio: Čekijos, Lenkijos, 

Rusijos, Ispanijos, Tolimųjų Rytų valstybių.  

Vienos iš sudėtingiausių – vadinamosios viešųjų pirkimų bylos. 2014 metais teismui pavyko 

išnagrinėti ne vieną tokią bylą, kur sėkmingas teismo procesas padėjo išvengti nuostolių įsisavinant 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirtas lėšas. Tai didelis laimėjimas, kada pavyko ir ginčą 

išspręsti, ir nesuţlugdyti projekto.  

Teismui visos bylos yra prioritetinės. Tik kai kuriuose procesuose ne viskas priklauso ne tik 

nuo ginčo šalių, bet ir nuo teismo. Pavyzdţiui, daug laiko yra sugaištama, kai tenka atlikti sudėtingą 

ekspertizę, tuo labiau uţsienyje. Vadinamųjų bankroto bylų srautas – ekonominio sunkmečio 

pasekmė. Tokios bylos ir pernai buvo ţurnalistų, visuomenės dėmesio centre. Ir nacionalinės, ir 

regioninės spaudos leidiniai, televizijos kanalų ţinių tarnybos  nuosekliai sekė tokių bylų eigą, 

detaliai, objektyviai teismo procesą pateikinėjo skaitytojams, televizijų ţiūrovams arba internetinėje 

erdvėje. Šiaulių apygardos teismas ţiniasklaidos atstovams įstatymų nustatyta tvarka, operatyviai, 
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laiku pateikinėjo informaciją apie teismo procesą minėtose bylose, teismo pozicija matyti, 

televizijos publicistinėse laiduose, leidinių publikacijose. Apeliacine tvarka nagrinėjamu bylų  dėl 

darbo santykių nemaţėjo ir pernai, tačiau ir toliau tokiomis bylomis daţniausiai domėjosi 

regioninės spaudos ţurnalistai.      

   Tendencija, kai teismo spaudos atstovas informaciją apie Šiauliuose nagrinėjamas bylas 

teikė ne tik Šiaulių, bet ir kitų šalies regionų spaudai, išliko ir 2014 metais. Kitų regionų leidinių, 

kuriems yra teikiama informacija apie nagrinėjamas bylas,  ratas dar labiau išsiplėtė.     

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

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

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

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

2014 metais išryškėjo maloni tendencija: nemaţa dalis visuomenės informavimo priemonių Šiaulių 

apygardos teismo parengtus operatyvius pranešimus apie nagrinėjamas bylas, priimtus juose 

sprendimus, kitą teismo veiklos informaciją vis daţniau atkartoja iš esmės be pakeitimų. Tai 

didėjančio pasitikėjimo teismai ţenklas.  

7. 2. 2014 m. teisme įdiegtos inovacijos 

          Nacionalinės teismų administracijos (NTA) vykdomas projektas „Geresnė pagalba 

liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų pastatuose 

sustiprinimą“ pagal 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Efektyvumas, 

kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“, suteikė galimybę Šiaulių apygardos teismo atstovams 

kartu su kolegomis iš kitų šalies teismų staţuotis Norvegijoje, susipaţinti su šios valstybės teismų 

sistemos modeliu. Įgytos ţinios, patirtis  palaipsniui jau taikomi ir apygardos teisme.  

                  Nuo lapkričio 19 dienos posėdţių salėse ant stalų, kurie skirti proceso dalyviams, 

išdėlioti grafinai su švieţiu geriamuoju vandeniu, vienkartiniai plastiko indeliai, servetėlės. Toks 

bene pirmas šalyje teismo pavyzdys visuomenėje, ţiniasklaidoje sulaukė nepaprastai palankaus 

įvertinimo.  

                   Siekiant aukštų aptarnavimo standartų visose teismo veiklos grandyse, buvo ţengtas ir 

kitas ţingsnis, gruodţio 18 dieną Šiaulių apygardos teismas ir Viešoji įstaiga Šiaurės Lietuvos 

kolegija pasirašė bendradarbiavimo sutartį (toliau ţr. nuotrauką). Dokumentas numato daug gerų, 

prasmingų darbų, bet vienas iš jų yra esminis – studentai nuo šiol teisme atliks ir savanorių misiją.  

Tai dar vienas iš perspektyvoje numatytu  teismo ţingsniu arčiau Lietuvos piliečio, ţmogaus, kurį 

likimas atvedė į teismą. Studentai bus apmokyti, ypač rezonansinėse bylose, kur proceso dalyviams 
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būtina pagalba susiorientuoti nepaţįstamoje erdvėje, situacijoje, teikti būtiną pagalbą. 

 

 

                Lapkričio viduryje Šiaulių apygardos teisme vienoje iš posėdţių salių įdiegta vaizdo 

konferencijų sistema, specialistai išbandė, kaip veikia visa įranga. Lietuvos Nacionalinei teismų 

administracijai (NTA) įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos 

bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamą projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir 

saugojimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas teismuose“, tokia įranga įdiegiama didţiuosiuose šalies 

teismuose, 18 teismų speciali įranga suteiks galimybę dalyvauti teismo posėdţiuose nuotoliniu 

būdu.                                                   

7. 3. Projektai 

 

2014 metais Šiaulių apygardos teismas pirmas Lietuvoje iš teismų kartu su kitomis regiono 

teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijomis: prokuratūra, policija, valstybės garantuojamos teisinės 

pagalbos tarnyba, pradėjo vykdyti projektą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos 

teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijose“. Projekto formatas – institucijų atstovų išvykos į įvairius 

Šiaulių regiono kraštus, prisistatymas vietos bendruomenėms. Projekto tikslas – informuoti vietos 

bendruomenę su teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų veikla, pasiektais rezultatais, įvykdytomis ir 
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vykdomomis reformomis, galimybėmis efektyviai ginti savo teises ir laisves, visuomenės bei 

valstybės interesus. Šis projektas bus tęsiamas ir 2015 metais.  

  Pirmoji išvyka surengta  Radviliškio rajono seniūnijose, čia įvyko pirmasis bendras Šiaulių 

apygardos teismo ir kitų regiono teisėsaugos bei teisėtvarkos institucijų vadovų organizuotas 

susitikimas su rajono gyventojais, vietos ūkininkais, verslininkais, įvairių seniūnijų bendruomenių 

atstovais, rajono savivaldybės vadovais, seniūnais, policijos pareigūnais, prokurorais, teisėjais, 

ţiniasklaida. Susitikimo rezultatai pranoko visus projekto organizatorių lūkesčius: Radviliškio 

krašto bendruomenės atstovai susitikimuose dalyvavo   gausiai ir buvo itin aktyvūs. 

Antras susitikimas įvyko Pakruojo ir Joniškio rajonuose.  Šių renginių išvakarėse buvo 

apibendrinta šių regionų gyventojų apklausa apie teisėtvarkos ir teisėsaugos institucijų darbą. 

Daugiau kaip pusė apklaustųjų nurodė, kad pasitiki policijos pareigūnų darbu, o  Pakruojo 

prokurorai, tirdami nusikaltimus, pagal darbo kokybę yra vieni iš lyderių visoje šalyje. Labai 

palankūs ir optimistiški apklausos rezultatai teismams. Apibendrinus apklausos rezultatus nustatyta, 

kad Pakruojo rajone 42 proc. apklaustųjų (114 respondentų) aptarnavimo kultūrą Šiaulių 

apygardos teismuose vertina gerai, 44 proc. (119 respondentai) nurodo, kad aptarnavimo kultūrą 

teismuose jiems sudėtinga įvertinti, nes niekada ten nėra turėję reikalų, 12 proc. (32 respondentai) 

teismo darbuotojų kultūrą vertina neigiamai, 3 proc. (7 respondentai) aptarnavimo kultūros 

teismuose neįvertino. Paklausus Pakruojo rajono gyventojų, kaip jie vertina teismų veiklą, 43 proc. 

apklaustųjų (116 respondentų) nurodė, kad teismų veiklą vertina gerai, 43 proc. (117 respondentų) 

teigė, kad jų veiklą jiems sudėtinga įvertinti, nes nėra susidūrę su teisėjais, 13 proc. (36 

respondentai) teismų veiklą vertina neigiamai, 1 proc. (3 respondentai) neįvertino visiškai. Apie 40 

procentų respondentų pasisakė, jog jie palankiai vertina ir teismų darbuotojų suteikiamą informaciją 

telefonu. Teismams maţiau palankesni buvo Joniškio krašto gyventojų apklausos rezultatai. Tačiau 

iš esmės gyventojai pasisakė teigiamai apie teismų darbą, jo kokybę. Trečiasis susitikimas surengtas 

gruodţio 16 dieną su Joniškio krašto gyventojais 

 Joniškio rajone 27 proc. apklaustųjų (193 respondentų) aptarnavimo kultūrą Šiaulių 

apygardos teismuose vertina gerai, kiek prasčiau joniškiečiai įvertino informavimo kokybę telefonu.    
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Joniškio rajone 19 proc. apklaustųjų (60 respondentų) informavimo kokybę, 

pakankamumą ir aiškumą telefonu Šiaulių apygardos teismuose vertina gerai, 69 proc. (212 

respondentų) nurodo, kad jiems sudėtinga įvertinti, nes nėra skambinę į teismą, 3 proc. (9 

respondentai) informavimo kokybę vertina neigiamai, 9 proc. (29 respondentai) informavimo 

kokybės neįvertino. 

 

   

Apklausus Joniškio rajono gyventojus, kaip vertina teismų veiklą, 19 proc. apklaustųjų (59 

respondentai) teismų veiklą vertina gerai, 63 proc. (195 respondentai) nurodo, kad jų veiklą jiems 
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sudėtinga įvertinti, nes nėra susidūrę su teisėjais, 9 proc. (27 respondentai) teismų veiklą vertina 

neigiamai, 9 proc. (29 respondentai) neįvertino visiškai. 

 

  

 

Pakruojo rajone 39 proc. apklaustųjų (105 respondentai) informavimo kokybę, 

pakankamumą ir aiškumą telefonu Šiaulių apygardos teismuose vertina gerai, 48 proc. (131 

respondentas) nurodo, kad jiems sudėtinga įvertinti, nes nėra skambinę į teismą, 10 proc. (28 

respondentai) informavimo kokybę vertina neigiamai, 2 proc. (2 respondentai) informavimo 

kokybės neįvertino. 
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Apklausus Pakruojo rajono gyventojus, kaip vertina teismų veiklą, 43 proc. apklaustųjų 

(116 respondentų) teismų veiklą vertina gerai, 43 proc. (117 respondentų) nurodo, kad jų veiklą 

jiems sudėtinga įvertinti, nes nėra susidūrę su teisėjais, 13 proc. (36 respondentai) teismų veiklą 

vertina neigiamai, 1 proc. (3 respondentai) neįvertino visiškai. 

 

Bendras teismo, prokuratūros, policijos, Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos projektas 
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Prioritetas – jauki, darbinga aplinka 

Pagaliau pradėta Šiaulių apygardos teismo pagrindinių rūmų Šiauliuose, Dvaro g. 83, 

rekonstrukcija  optimistiškai nuteikia, kad kolektyvas 2016 metais sugrįs į savo namus. Šiuo metu  

Šiaulių apygardos teismas laikinai įsikūrė Tiesos g. 3. Šiuolaikiškos  darbo sąlygos, jauki aplinka 

yra vienas iš kokybiško darbo garantų. Siekdamas kolektyvo darbo drausmės ir visuomeninio 

gyvenimo balanso, teismas organizavo įvairių kultūros renginių, kuriuose dalyvavo miesto 

bendruomenės atstovai.  

2014 metų rugsėjo 14 dieną Šiaulių apygardos teisme organizuotas tradicinis susitikimas su 

Lietuvos rašytojais. Šį kartą mūsų teisme viešėjo eseistas, prozininkas, scenaristas, buvęs Ţurnalistų 

etikos inspektorius, Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, buvęs Sąjūdţio Seimo 

tarybos narys Vincas Ramutis Gudaitis ir Vaclovas Bagdonavičius, filosofijos mokslų kandidatas, 

humanitarinių mokslų daktaras, Vydūno draugijos kūrimo iniciatorius ir vadovas, Visuotinės 

lietuvių enciklopedijos vienas iš rengėjų, Vilniaus edukologijos universiteto dėstytojas.   

Spalio 8 dieną Šiaulių apygardos teisme surengta vieša diskusija – paskaita „Karas rytoj, 

pamąstymai ir įţvalgos“.  Renginys skirtas Lietuvos Konstitucijos dienai paminėti. Pagrindinis 

pranešėjas: Lietuvos Krašto apsaugos savanorių pajėgų majoras Linas Idzelis. Renginio metu 

Šiaulių  „Rasos“ progimnazijos moksleiviams organizuotas ekskursiją po teismą, svečiai 

supaţindinti su teismo kolektyvu, darbu.  

Šiaulių apygardos teismas daug dėmesio skiria bendriems projektams su ateinančios kartos 

atstovais. Praėjusiųjų metų lapkričio 17 dieną Šiaulių apygardos teismas dalyvavo Lietuvos 

nacionalinės teismų administracijos ir Vilniaus universiteto bendrame projekte „Diena su teisėju“. 

Trys universiteto Teisės fakulteto studentai visą dieną stebėjo Šiaulių apygardos teismo pirmininko 

Vytauto Kursevičiaus darbą. Buvo sukurtas filmukas ir pademonstruotas bendrame renginyje 

Vilniuje. Studentų darbas sulaukė ypatingo įvertinimo.   

Nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=hRpOlJNJ1Ec 

          2014 metų birţelio 14 dieną organizuotas tradicinis Šiaulių apygardos teismų darbuotojų 

sąskrydis. Šis renginys skirtas ne tik patiems teismų darbuotojams, bet ir jų šeimų nariams. Bendri 

teismo ir visuomenės renginiai sulaukia ir ţiniasklaidos dėmesio.                   

         Šiaulių apygardos teismas interneto puslapyje ir toliau skelbia ne tik numatytų nagrinėti 

rezonansinių bylų trumpus aprašymus. Pateikiamos ir jau išnagrinėtų bylų sprendimų trumpos 

santraukos. Visuomenė informuojama ir apie teisme vykstančius kultūrinius renginius. Tai 

https://www.youtube.com/watch?v=hRpOlJNJ1Ec
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palengvina pačių ţiniasklaidos atstovų darbą. Teismo interneto svetainėje taip pat skelbiama 

informacija apie teisme vykstančius darbinius teisėjų pasitarimus.           

       Sėkmingai vykdomas darbas ir tarptautiniu lygiu, kaimyninės Liepojos Kurţemės ir Šiaulių 

apygardų teismai ruošiasi naujam susitikimui, derinamos aktualios temos. Kolegos keičiasi 

svarbiomis naujienomis.    

 

 

 


