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PRATARMĖ 

 

Mieli kolegos, gerbiamieji 
 

Štai praėjo dar vieneri metai, kuriais, kaip ir ankstesnieji, buvo turtingi įvykių, pasikeitimų, 

inovacijų ir iniciatyvų. Teismų veikla iš esmės per praėjusius metus nei savo turiniu, nei forma 

nesikeitė, akivaizdu, ji reglamentuota pagrindinių teisės principų ir Konstitucijos, kurioje 

apibrėžiama, jog teismai, teisminė valdžia – tai valstybės teisminės valdžios institucija, kurios 

pagrindinė veiklos kryptis – vykdyti teisingumą. Teisminė valdžia išsiskiria iš kitų valstybės valdžių 

pirmiausia tuo, jog ji formuojama profesiniu pagrindu, yra stabili, teisėjai skiriami iki 65 metų 

amžiaus ir nėra politinės valdžios dalis. Minėta, jog teisminė valdžia savo veikloje pirmiausia 

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

humanizmo, teisės viršenybės ir kitais.  

Taigi, apžvelgdami Šiaulių apygardos teismo veiklos esminius aspektus 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.  

Šiaulių apygardos teisme 2015 metais dirbo (didžiąją metų dalį) 17 teisėjų (iš 19). Tačiau 

metų pabaigoje visi laisvi teisėjų etatai buvo užpildyti. Jiems padėjo 14 teisėjų padėjėjų. Teismo 

posėdžių sekretorių etatai sudaro tik 75 procentai visų teisėjų etatų. Taigi akivaizdu, jog darbo 

organizavimas ir skirstant bylas, ir organizuojant teismo posėdžius buvo gana sudėtingas. Kaip ir 

ankstesniais metais, didžiausią baudžiamųjų bylų statistinį krūvį praėjusiais metais sudarė turtiniai 

nusikaltimai. Iš viso per praėjusius metus gautos 45 tokios kategorijos bylos. Dėl ekonominių 

nusikaltimų gauta 21 baudžiamoji byla, finansinių – 17 baudžiamųjų bylų. Kaip visada svarią dalį 

sudaro nusikaltimai dėl žmogaus gyvybės atėmimo – 14 baudžiamųjų bylų ir žmogaus sveikatos 

sutrikdymo – 21 baudžiamoji byla. Iš viso Šiaulių apygardos teisme baudžiamųjų bylų skyriuje buvo 

išnagrinėta per praėjusius metus 124 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, taip pat 143 

teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Iš jų 48 atvejais skirtos laisvės atėmimo bausmės, 17 

atvejų – bauda, 11 atvejų – laisvės apribojimas. Likusiais atvejais – kitos bausmės rūšys. Vertinant 

lyginamuoju aspektu, laisvės atėmimo bausmė teismų praktikoje vis dar lieka pagrindine bausmės 

rūšimi. Todėl pagrįstai keliamas klausimas dėl bausmių politikos keitimo, siekiant, kad už 

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

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

bausmės, taikant lygtinumo sąlygą – turtinės žalos per teismo nustatytą terminą atlyginimas. 

Paminėtina, jog per praėjusius metus Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriuje buvo 

gautos 353 baudžiamosios bylos, nagrinėtinos  apeliacine tvarka, taip pat 571 administracinių 

teisės pažeidimų byla, nagrinėtina apeliacine tvarka. Apygardos teismo civilinių bylų skyriuje per 

praėjusius metus iš viso išnagrinėta 548 pirmosios instancijos civilinės bylos. Iš jų didžiausią dalį 

sudarė ginčo teisenos civilinės bylos – 239. Apeliacine tvarka per praėjusiuosius metus iš viso 

gauta 1271 civilinė byla. Pažymėtina, kad per apžvalginius metus pirmosios instancijos civilinių 

bylų bendras skaičius turėjo tendenciją mažėti, tačiau kartu didėjo bylų, nagrinėjamų apeliacine 

tvarka, skaičius. Tai reiškia, jog augo apylinkių teismų darbo krūvis.  

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

ganėtinai ilga. Bylos nagrinėjimas užtrunka vidutiniškai nuo 6 iki 13 mėnesių.        

Niekam nekyla abejonių, o teismo pozicija šiuo klausimu yra nekintanti jau daug metų, jog 

teismų priimti sprendimai turi būti ne tik teisėti, teisingi, bet ir drąsūs. Kartu teismų priimamiems 

sprendimams šiuo metu keliami dar didesni reikalavimai, kurie pateikti aprobuoti Teisėjų tarybai. 

Čia keliamas jų formos ir turinio vienybės klausimas, priimamų galutinių (baigiamųjų) teismų 

sprendimų aiškumo suprantamumo, pagrįstos teisinės argumentacijos ir kiti reikalavimai. Be kita 

ko, teismų sprendimų teisėtumas ir teisingumas glaudžiai siejamas su teisminės valdžios 

nepriklausomumu, o tai reiškia, kad jie (sprendimai) negali būti kieno nors veikiami arba 

nulemiami, išskyrus bylos faktų, teisingo ir protingo įstatymų normų taikymo, bei teisingumo 
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jausmo, kurį kiekvienas teisėjas turi (privalo turėti) ir savo galvoje, ir savo širdyje. Kartu tai 

aukščiausia teismų nepriklausomumo išraiška ir tarnystė teisingumui bei žmogui. Šia proga 

sveikinu visus Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje dirbančius teisėjus, teismų darbuotojus, 

visus prisidedančius prie teisingumo vykdymo ir, tikiu, turinčius visas šias svarbias asmenines ir 

dalykines savybes, nes jos tarsi apsprendžia teisingumo vykdymo svarbiausius prioritetus ir gaires. 

Iš dalies pasikartojant ir plėtojant anksčiau išsakytą mintį, turime 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. Teismai nagrinėja bylas ir prieš 

valstybę, ir prieš pačius teismus, ir prieš Seimo, Vyriausybės narius, ir prieš įtakingiausius verslo 

ar visuomenės atstovus, vadovaudamiesi teisingumo teisėtumo ir teisės viršenybės principais – non 

rex est lex, sed lex est rex (ne karalius yra įstatymas, bet įstatymas yra karalius). Šie principai 

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

vykdymas – išskirtinė teismų funkcija, kuriai atlikti reikalingas ypatingas pasišventimas ir 

atsidavimas, o kartu ir nepamatuojamas altruizmas bei didelis žmogiškumas.  Ši „privilegija“ 

teismams suteikta Konstitucijos. Todėl akivaizdu, kad teisėjas, atlikdamas savo pareigas, privalo 

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

vienodai teisingas visiems.  

Akivaizdu ir neginčytina, jog visuomenė siekia, kad teismo procesinis sprendimas būtų 

priimamas atsižvelgus tiktai į bendrojo gyvenimo taisykles, kurias teismai nustato tik teisėtu, 

nepriklausomumu ir demokratija paremtu būdu. Tai reiškia, kad teismo nepriklausomumas negali 

būti laikomas ir nėra savitikslis. 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, pasieksime. 

Per praėjusius metus teismų sistemoje ir savivaldos institucijose reikšmingi pokyčiai iš 

esmės susiję su teismuose nagrinėjamų bylų pagausėjimu, jų nagrinėjimo terminų trumpinimu, 

bręstančiomis reformomis apjungiant teismus, t. y. teismų stambinimu ir bylų tolygesnio 

paskirstymo tarp teismų ir teisėjų problemų sprendimu. Teisminės valdžios institucijose 

reikšmingesnių pokyčių neįvyko, tačiau visuomenės požiūriu, teismai vertinami geriau, žmonės vis 

labiau pasitiki teismais, jų priimamais sprendimais. Pažymėtina ir tai, jog teismų sprendimai tampa 

vis labiau argumentuoti, aiškesni ir suprantamesni visuomenei, teisėjai jau nevengia juos paaiškinti 

visiems suprantama kalba, o žiniasklaida geba juos tinkama forma pateikti visuomenei. Pagaliau 

prasiskina kelią į žiniasklaidą ne tik gauti informaciją apie teismuose priimamus procesinius 

sprendimus, bet ir galimybė pasirinkti tos informacijos gavimo būdus – t. y. suteikti leidimą viešai 

skelbiamuose galutiniuose procesiniuose sprendimuose filmuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus, 

transliuoti. Einama link visiško atvirumo ir demokratijos. Skinasi kelia pažangios informacinės 

technologijos, elektroninės bylos, konferencinio ryšio galimybės, nagrinėjant konkrečias bylas, taip 

pat dalyvaujant nuotoliniuose mokymuose. Tikiu – visi šie pirmiau nurodyti ir kiti būsimi pokyčiai 

reikšmingi, aktualūs ir svarbūs ne tik teismų sistemai, bet ir visuomenei. Laukiame naujo ne tik 

teismų, teisėjų, bet ir visuomenės požiūrio į teisminę veiklą, inovatyvių, drąsių  sprendimų, išminties 

ir nusistovėjusių stereotipų laužymo 

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 išspręsti sunkiai sprendžiamus klausimus. 

Didėjant teismų darbo krūviui siekiame, kad kuo greičiau 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 
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teisingumo siekiančios institucijos yra vienas mūsų prioritetų. To siekiame ir sieksime. Visuomenės 

narių atskirų 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. Nauji teisės institutai (tarėjų), nuolat besikeičianti teismų 

praktika, ypatingai didelį rezonansą turinčiuose procesuose, kaip, pvz., taikant ir naudojant 

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

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

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

konstitucinės pareigos vykdyti teisingumą esminiai aspektai ir kryptys. 

2015 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 negalime nesiekti naujovių. 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 ir 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. 

Teisingumo vykdymas negalimas be konkrečių žmonių – teisėjų, teismų darbuotojų indėlio. 

Jis neįkainojamas visomis prasmėmis – aukšta kultūra, kvalifikacija, darbštumu ir siekiu padėti 

teismo interesantui, besibylinėjančiai močiutei ar verslininkui, nukentėjusiajam nuo nusikalstamos 

veikos  ir pagaliau pačiam nusikaltusiam asmeniui, kuris turi galimybę per teisminį procesą ir 

paskirtą bausmę atpirkti savo kaltės dalį. Todėl teismų darbuotojai nusipelno didžiausios padėkos 

ir teisingo jų darbo atlyginimo. 

Siekiant teisingumo ir visų teismo darbuotojų lygybės principo įgyvendinimo teisingai 

atlyginant darbuotojams už jų konkrečiai atliekamą darbą,  šį atliktą darbą vertindami tik pagal jo 

rezultatus, aukštą aptarnavimo kultūrą ir kvalifikaciją, ir lojalumą teisingumą vykdančiai 

institucijai, praėjusiais metais buvo suteiktos aukštesnės kvalifikacinės klasės net 13 ŠAT valstybės 

tarnautojų. Pažymėtina ir tai, kad teismo posėdžių sekretorėms praėjusiais metais buvo padidinta 

kategorija iki penktos, o šių metų pradžioje – iki šeštos. Tokį padidinimą lėmė iš esmės ne 

finansinių galimybių atsiradimas, bet darbuotojų atliekamo darbo ryškūs kokybiniai pokyčiai, 

pobūdis, sudėtingumas, reikalaujantis žymiai gilesnių  ir platesnių žinių ir gebėjimų, taip pat 

konkurencija darbo rinkoje ir noras pasirinkti tik pačius geriausius. Nesustosime vertindami ir kitų 

valstybės tarnautojų, dirbančių pagal darbo sutartis darbo rezultatus. Sieksime, kad bet kurio 

darbuotojo darbo užmokestis, atlyginimas už darbą atitiktų jų kvalifikaciją, darbo sudėtingumą ir 

kokybę, asmenines savybes, pagarbą žmogui, toleranciją, asmeninius santykius ir lojalumą 

institucijai. Šiose srityse visi valstybės tarnautojai dar turi kur tobulėti. 

Visiems samdomiems teismo darbuotojams sudarytos vienodos sąlygos gauti didesnį atlygį 

už papildomai atliekamą darbą – suteikiant jiems neužimtų etatų sąskaita už papildomų funkcijų 

vykdymą atitinkamai didesnį darbo apmokėjimą. 

Visiems darbuotojams suteiktos vienodos darbo sąlygos, atitinkančios jų atliekamų darbo 

funkcijų vykdymą. Vykdomi mokymai siekiant tobulinti aptarnavimo kultūrą ir įgūdžius, formuojant 

naują požiūrį nukreiptą į kultūringą ir dėmesingą interesantų aptarnavimą teisme, kompetencijų 

kėlimą, keliant didesnius reikalavimus ne tik atliekamo darbo kokybei, bet ir keičiant pačių 

darbuotojų požiūrį į savo darbą, taigi ir į jo elgesį su interesantais, išvaizdą darbo vietoje aprangos 

kodą ir kita. Tai labai svarbu siekiant pagarbos interesantams ir norint pagarbos teisminei 

institucijai ir sau. 
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Atsakingų ir sąžiningų teismo darbuotojų dėka pasiekta, kad konkursai priimant į darbą 

naujus darbuotojus vyksta skaidriai ir į darbą priimami tik pačios aukščiausios kvalifikacijos 

darbuotojai.  

Pagaliau iniciatyvių ir siekiančių teismo autoriteto didinimo visuomenėje teismo darbuotojų 

dėka atsirado naujos sektinos iniciatyvos, formuojančios bendrą teismo ir apskritai teismų įvaizdį. 

Tai:  

informacijos pateikimo naujovės, pasitelkiant modernias technologijas; kiti paprasti 

dalykai, kurie tiesiog pagerina interesantų buvimo teisme ar procesuose asmenų buitines sąlygas. 

Teismai su kiekviena diena, kiekvienu procesu vis atviresni ir vis labiau teigiamai 

visuomenėje vertinami. Tokiam požiūriui įtakos turi daug aspektų ir kartais kasdienybės rutinoje 

nepastebimų smulkmenų: tai ir aptarnavimo kokybės gerinimas, mandagumas ir gebėjimas suprasti 

ir padėti, informacijos suteikimas ir pagaliau pačios visuomenės atstovų per savanorystės instituto 

įgyvendinimą dalyvavimas teismo veikloje, padedant susiorientuoti liudytojams ir 

nukentėjusiesiems, suteikiant jiems psichologinę ir kitokią pagalbą. Teismas yra pasirašęs dvi 

bendradarbiavimo šioje ir kitose srityse sutartis – su Šiaurės Lietuvos kolegija ir su trečiojo 

amžiaus Universitetu. Teismui nuo šiol savanorystės pagrindais padės ir jaunimas savo energija ir 

šiuolaikišku mąstymu, ir vyresnioji karta – savo išmintimi ir patirtimi, per laiką sukauptomis 

žiniomis. Džiaugiamės tuo. Per praėjusius metus buvo užbaigta teismo administracinių patalpų 

renovacija. Į naujas patalpas (buvusias) teismas persikėlė gruodžio mėnesio pabaigoje. Čia daug 

patogiau teismo interesantams, žmonėms, visuomenei. Sudarytos puikios sąlygos proceso dalyviams 

ir darbuotojams, proceso dalyvių patogumui bus įrengta laisva bevielė prieiga prie interneto.  

Tai tik dalis darbų, kuriuos visas teismo kolektyvas, dirbdamas darniai, nors ir nevisiškai 

pritaikytose patalpose, blogomis ir apgailėtinomis sąlygomis, atliko. Todėl dabar persikėlus į 

naujai renovuotas patalpas atliksime jų dar daugiau. Tegul mūsų siekis bus niekada nesustoti ir 

atliekant savo pareigas teisingumo paieškose būti moderniais, inovatyviais,, energingais ir šiek tiek 

idealistais. Sėkmės visam kolektyvui ir AČIŪ.      

Suvokiame teismo veiklos reikšmę, todėl mūsų tikslas ir toliau įgyvendinti savo misiją ir 

kryptingai eiti kuo efektyvesniu žmogaus teisių gynimo ir jų 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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ĮŽANGA 

 

Šiaulių apygardos teismas yra Lietuvos Respublikos teisminės valdžios institucija, 

vykdanti teisingumą Lietuvos Respublikos vardu. 

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

visuomenės pasitikėjimą turinčia institucija, tarnaujančia žmonėms ir prisidedančia prie teisinės 

valstybės bei darnios visuomenės puoselėjimo. Vykdydamas savo misiją, teismas užtikrina 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 2015 metais vykdė ilgalaikę 

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

vykdydamas teismas prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo, užtikrina 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 įvaizdžio kūrimas, visuomenės teisinio 

išprusimo ir pasitikėjimo teismų institucija didinimas. 

Šiaulių apygardos teismas, siekdamas gerinti klientų aptarnavimo kokybę, įdiegė Klientų 

aptarnavimo standartą. Šio projekto metu buvo atliekami sociologiniai teismo klientų nuomonės 

tyrimai dėl asmenų, besikreipiančių į teismus, aptarnavimo kokybės, teismas įvertino tyrimo metu 

nustatytus trūkumus, siekia juo šalinti, gerinti ir tobulinti asmenų aptarnavimą Šiaulių apygardos 

teisme tiek telefonu, tiek teismo patalpose. Svarbus žingsnis klientų aptarnavimo kokybės gerinimo 

linkme – 2015 metais atlikta Šiaulių apygardos teismo rekonstrukcija. Jos metu teisme buvo 

įrengtos 7 posėdžių salės, proceso dalyvių kambariai, Nepilnamečių apklausos kambarys, teisėjų 

pasitarimų kambariai, teismo raštinė buvo pertvarkyta įgyvendinant vieno langelio principą teisme. 

Į teismą atvykę dalyvaujantys byloje asmenys turi galimybę susipažinti su norminiais aktais, 

reglamentuojančiais įvairias teismo veiklos sritis, teismo posėdžių tvarkaraščiu laukiamajame 

įrengtuose ekranuose, juose pateikiama informacija apie virtualų teismo posėdį, liudytojų ir 

nukentėjusiųjų apklausos teismo posėdyje ypatumus, susipažinimo su bylos medžiaga bei jos 

kopijavimo tvarką, asmenų aptarnavimo tvarką. Rekonstrukcijos dėka Šiaulių apygardos teisme 

buvo įrengtos atskiros „saugumo“ zonos teismo teisėjams, darbuotojams ir apsilankantiems teisme 

asmenims, apribota asmenų teisė patekti pas bylą nagrinėjantį teisėją. Šiaulių apygardos teismo 

administracija tikisi, kad teismo rūmuose esančios darbo, bylų nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo 

sąlygos, administracijos pastangos klientų aptarnavimo kokybės gerinime didins bylų nagrinėjimo 

kokybės rodiklius, asmenų pasitikėjimą teismais. 
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1. TEISMO PERSONALAS 

 

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

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

kitas administracinis personalas). Šis personalas padeda teisėjams įgyvendinti teisingumo vykdymo 

funkcijas, kad būtų užtikrintas sklandus teismo darbas. Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2014 

metų rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-59 patvirtinta teismo struktūra: 

2015 m. sausio 1 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 18 teisėjų (Baudžiamųjų bylų skyriuje 

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

Kursevičius taip pat ir Civilinių bylų skyriaus teisėjas. Metų pradžioje dirbo 42 valstybės 

tarnautojai ir 19 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis. 

Šiaulių apygardos teisme 2015 m. sausio 5 d. pradėjo eiti pareigas vyriausioji specialistė 

(psichologė). 

2015 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-328 Laisvė 

Aleknavičienė atleista iš teisėjo pareigų, sulaukus įstatyme numatyto pensinio amžiaus, 2015 m. 

lapkričio 17 Lietuvos Respublikos prezidentės dekretu Nr. 1K-471 Vaclovas Iždonas atleistas iš 

teisėjo pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui. 2015 metus iš Šiaulių apygardos teismo atleisti 4 

valstybės tarnautojai (patiems prašant) ir 1 darbuotojas pagal darbo sutartį (dėl pablogėjusios 

sveikatos).  2015 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-416 paskirtas 

teisėjas Alfredas Vilbikas (Baudžiamųjų bylų skyrius), 2015 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos 

Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-415 paskirta teisėja Jurga Kramanauskaitė-Butkuvienė 

(Civilinių bylų skyrius) ir  2015 m. rugpjūčio 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 

1K-417 paskirta teisėja Irena Stasiūnienė (Civilinių bylų skyrius).   

2015 metais  Šiaulių apygardos teisme buvo organizuoti penki konkursai į valstybės 

tarnautojų pareigas (vienas – į Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigas, kiti – į teismo 

pasėdžio sekretoriaus pareigas).  

2015 metais Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų vertinimo komisijos išvadomis 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjui buvo suteikta pirma kvalifikacinė klasė; trims Civilinių 

bylų skyriaus teisėjų padėjėjams, trims Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų padėjėjams, raštinės 

vedėjai, Civilinių bylų skyriaus raštinės vyriausiajai specialistei, teismo administracijos sekretorei, 

vienai teismo posėdžių sekretorei, raštinės vyriausiajai specialistei ir pirmininko padėjėjui ryšiams 
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su visuomene buvo suteiktos 2 kvalifikacinės klasės; Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjai buvo 

suteikta trečia kvalifikacinė klasė. 

2015 metais Šiaulių apygardos teisme praktiką atliko trys studentai (visi iš VšĮ Šiaurės 

Lietuvos kolegijos).  

2015 metų gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 19 teisėjų, 42 valstybės 

tarnautojai ir 18 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį. 

 

2. TEISĖJŲ, VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ BEI DARBUOTOJŲ 2015 METŲ 

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APŽVALGA 

 

Šiaulių apygardos teismo teisėjų bei teismo darbuotojų įgūdžiai ir kvalifikacija 

tobulinami rengiant mokymus.  

Teisėjų mokymus Molėtuose organizuoja Nacionalinė teismų administracija. Jų 

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

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

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

mokymų centro metams sudarytą programą teisėjai turi galimybę individualiai pasirinkti mokymų 

temą bei datą. 

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

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

atsižvelgiant į valstybės tarnautojų darbo užmokesčiui nustatytus asignavimus. Atsižvelgiant į 

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

rengiami einamųjų ir ateinančių metų mokymo planai. 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas  

Vytautas Kursevičius dalyvavo: 

 

1. Mokymuose  „Bendradarbiavimas su žiniasklaida ir visuomene“, kurie vyko 

Šiauliuose. 

2. Mokymuose „Efektyvus ES teisės taikymas“, kurie vyko Vilniuje. 

3. Apskrito stalo diskusijoje „Bankroto proceso aktualijos. Teismo vaidmuo bankroto 

procese“, kuri vyko Kaune. 

4. Apskrito stalo diskusijoje „Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis“, 

kuri vyko Vilniuje. 

5. Seminare „Mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnyboje“, kuris vyko Vilniuje. 

6. Seminare „Civilinė teisė“, kuris vykos Molėtuose. 

7. Seminare „Teisėjų etika“, kuris vyko Molėtuose. 

8. Mokymuose „Įmonių vadovų ir dalyvių atsakomybė“, kurie vyko Vilniuje. 

9. Seminare „Tarptautinis bylinėjimasis civiliniuose teisiniuose santykiuose“, kuris vyko 

Molėtuose. 

10. Seminare „Lietuvių kalbos vartosena“, kuris vyko Vilniuje. 

11. Seminare „Vaiko teisės praktikoje: vaikams draugiškas teisingumas Europos teisėje –

įvairiapusio pobūdžio paieškos“, kuris vyko Vilniuje. 

12. Mokymuose „Teisminė meditacija“, kurie vyko Šiauliuose. 

13. Mokymuose „Modernių valdymo principų ir metodų taikymas bei strateginis 

planavimas“, kurie vyko Palangoje. 

14. Tarptautinėje konferencijoje „Aiškus ir suprantamas teismo sprendimas: tikrovė ir 

siekiamybė“, kuri vyko Vilniuje. 

 

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė 

dalyvavo: 
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1. Mokymuose „Efektyvus ES teisės taikymas“, kurie vyko Vilniuje. 

2. Apskrito stalo diskusijoje „Bankroto proceso aktualijos. Teismo vaidmuo bankroto 

procese“, kuri vyko Kaune. 

3. Seminare „Teisėjų etika“, kuris vyko Molėtuose. 

4. Mokymuose „Įmonių vadovų ir dalyvių atsakomybė“, kurie vyko Vilniuje. 

5. Apskrito stalo diskusijoje „Neveiksnumo instituto reforma: iššūkiai ir perspektyvos“,  

kuri vyko Vilniuje. 

6. Mokymuose „Modernių valdymo principų ir metodų taikymas bei strateginis 

planavimas“, kurie vyko Anykščiuose. 

 

Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 

Boleslovas Kalainis dalyvavo: 

 

1. Seminare „Vaistų klastojimas ir padirbinėjimas“, kuris vykos Prancūzijoje (Paryžiuje). 

2. Mokymuose apie dokumentų rekvizitų, spausdintų tekstų, spausdinimo priemonių, 

pinigų banknotų bei rašysenos ekspertizes, kurie vyko Šiauliuose. 

3. Seminare „Organizuoti ekonominiai nusikaltimai ES: bylos, tendencijos ir būdai. 

Dėmesys viešiesiems pirkimams“, kuris vyko Triete (Vokietijoje). 

4. Seminare „Tarpvalstybinis teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas siekiant 

sumažinti narkotikų pasiūlą“, kuris vyko Triere, Vokietijoje. 

5. Seminare „Įstatymo dėl ES valstybių narių sprendimų baudžiamose bylose tarpusavio 

pripažinimo ir vykdymo taikymas“, kuris vyko Vilniuje. 

6. Seminare „Tiesioginis ES teisės taikymas nagrinėjant baudžiamąsias bylas savo 

šalyje“, kuris vyko Rumunijoje. 

7. CEPOL mokymuose, kurie vyko Suomijoje. 

8. Seminare „Praktinių įrodymų rinkimo tyrimų aspektai tarptautinėse bylose“,  kuris 

vyko Italijoje. 

9. Seminare „Kova su terorizmu: proceso ir materialinės teisės iššūkiai bei geroji 

praktika“, kuris vyko Ispanijoje. 

 

Kiti teismo teisėjai dalyvavo toliau išvardytuose kvalifikacijos tobulinimo mokymuose: 

 

1. Mokymuose „Efektyvus ES teisės taikymas“, kurie vyko Vilniuje. 

2. Apskrito stalo diskusijoje „Bankroto proceso aktualijos. Teismo vaidmuo bankroto 

procese“, kuri vyko Kaune. 

3. Seminare „Teisėjų etika“, kuris vyko Molėtuose. 

4. Mokymuose „Įmonių vadovų ir dalyvių atsakomybė“, kurie vyko Vilniuje. 

5. Apskrito stalo diskusijoje „Neveiksnumo instituto reforma: iššūkiai ir perspektyvos“, 

kuri vyko Vilniuje. 

6. Mokymuose „Modernių valdymo principų ir metodų taikymas bei strateginis 

planavimas“, kurie vyko Anykščiuose. 

7. Mokymuose „Bendradarbiavimas su žiniasklaida ir visuomene“, kurie vyko 

Šiauliuose. 

8. Mokymuose apie dokumentų rekvizitų, spausdintų tekstų, spausdinimo priemonių, 

pinigų banknotų bei rašysenos ekspertizes, kurie vyko Šiauliuose. 

9. Mokymuose „Efektyvus ES teisės taikymas“, kurie vyko Vilniuje. 

10. Seminare „Civilinė teisė“, kuris vyko Molėtuose. 

11. LTEC Šiaulių skyriaus ekspertų mokymuose, kurie vyko Šiauliuose. 
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12. Mokymuose „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo 

procese“, kurie vyko Šiauliuose.  

13. Seminare „Civilinė teisė“, kuris vyko  Molėtuose. 

14. Seminare „Tarptautinis bylinėjimasis civiliniuose teisiniuose santykiuose“, kuris vyko 

Molėtuose.  

15. Mokymuose „Buhalterinių, finansinių, darbo ekonomikos, darbų saugos, fonoskopinių 

ekspertizių atlikimas“, Šiauliuose. 

16. Seminare „LTEC ekspertizės“, kuris vyko Molėtuose 

17. Seminare „Nepilnamečių justicija“, kuris vyko Molėtuose. 

18. Seminare „Baudžiamoji teisė“, kuris vyko Molėtuose. 

19. Seminare „ES teisingumo teismo vaidmuo baudžiamojoje teisėje“, kuris vyko 

Vokietijoje. 

20. Seminare „Tarptautinis bendradarbiavimas Baudžiamosiose bylose: Europos arešto 

orderis ir abipusis teisinis bendradarbiavimas“, kuris vyko Madride (Ispanijoje).  

21. Seminare „Teisinis atsakas į terorizmą ES“, kuris vyko  Prancūzijoje. 

22. Seminare „Įstatymo dėl ES valstybių narių sprendimų baudžiamose bylose tarpusavio 

pripažinimo ir vykdymo taikymas“, kuris vyko Vilniuje.  

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene Vytautas Jončas dalyvavo: 

 

1. Seminare „Bendravimas su žiniasklaida ir visuomene“, kuris vyko Trakuose. 

2.  Seminare „Teisėsauga ir teismai visuomenės ir pareigūnų akimis“ , kuris vyko 

Vilniuje. 

Patarėjai ir teisėjų padėjėjai bei kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją kėlė 

dalyvaudami: 

 

1. Seminare „Korupcijos prevencija ir kontrolė“, kuris vyko Šiauliuose. 

2. Mokymuose „Buhalterinių, finansinių, darbo ekonomikos, darbų saugos, fonoskopinių 

ekspertizių atlikimas“, kurie vyko Šiauliuose. 

3. Seminare „Skaidrus bylų skirstymo procesas: žmogus v. automatas“, kuris vyko 

Vilniuje. 

4. Seminare „Lietuvos teismų praktikos civilinėje ir civilinio proceso teisėje naujovės“, 

kuris vyko Klaipėdoje. 

5. Seminare „Bendravimas su žiniasklaida. Identiteto vagystė elektroninėje erdvėje. 

Elektroninis nusikalstamumas – laikas ir erdvė“, kuris vyko Vilniuje. 

6. Seminare „Lietuvos teismų praktikos civilinėje ir civilinio proceso teisėje naujovės“, 

Klaipėdoje. 

7. Seminare „Privačių interesų deklaravimas“, kuris vyko  Vilniuje 

8. Seminare „Nacionaliniai socialiniai modeliai: darbo ir socialinių santykių reguliavimo 

pokyčiai Lietuvoje ir ES“, kuris vyko Vilniuje. 

9. Seminare „LTEC ekspertizės“, kuris vyko Šiauliuose. 

10. Mokymuose „Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema“, kurie vyko 

Vilniuje. 

11. Mokymuose „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo 

procese“, kurie vyko Šiauliuose. 
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12. Mokymuose „Klientų aptarnavimas valstybės ir savivaldybių institucijose 

(tarnautojams)“, kurie vyko Šiauliuose. 

13. Mokymuose su Infolex teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistema, kurie vyko 

Šiauliuose. 

 

Vyriausioji specialistė (psichologė) Vaida Šarauskienė dalyvavo: 

1. Mokymuose „Teisinės vaikų apklausos: įvadiniai mokymai“, kurie vyko Vilniuje. 

2. Mokymuose „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo 

procese“, kurie vyko Šiauliuose. 

3. Mokymuose „Specializuoti mokymai vaiko teisių apsaugos specialistams ir 

teisėsaugos pareigūnams, dirbantiems su seksualinę prievartą patyrusiais vaikais“, kurie vyko 

Šiauliuose. 

Teismo finansininkės kvalifikaciją kėlėsi dalyvaudamos šiuose mokymuose: 

 

1. Seminare „Finansų kontrolės sistema viešajame sektoriuje“, kuris vyko Vilniuje. 

2. Mokymuose „Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimo, diegimo ir 

naudojimo valstybės turtui valdyti“, Vilniuje. 

3. Seminare „BAFVS pakeitimų apžvalga, ataskaitų formavimas ir metų pabaigos 

procedūros“, Vilniuje. 

4. Seminare „Darbo užmokesčio naujausių pakeitimų taikymas“, Šiauliuose. 

 

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. 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 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkės Nijolės 

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

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

patikrinimą pagal minėtu įsakymu patvirtintą planą. Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Šiaulių 

apylinkės teisme, nagrinėjant baudžiamąsias bylas, iš esmės yra laikomasi LR BPK numatytų 

procesinių terminų, tačiau pastebėta keletas pažeidimų. Baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų teisme 

ilgiau, negu 12 mėnesių, nagrinėjimas užtruko dėl kaltinamųjų slapstymosi, jų paieškos,  

kaltinamųjų, jų gynėjų gydymosi, nukentėjusiųjų, liudytojų neatvykimo, dėl būtinybės skirti bylose 

ekspertizes, rinkti papildomus duomenis. Kai kuriose bylose nagrinėjimas užtruko dėl didelės bylų 

apimties. Pastebėta, jog Šiaulių apylinkės teismo teisėjai efektyviai sprendžia bylų nagrinėjimo 

operatyvumo klausimus, tinkamai naudojasi įstatymo suteiktomis galimybėmis sklandžiam bylos 

nagrinėjimui teisme užtikrinti: priimtos nutartys dėl neatvykusių asmenų atvesdinimo, 

gyvenamosios vietos patikslinimo, nubaudimo, neatvykusių kaltinamųjų paieškos, griežtesnių 

kardomųjų priemonių paskyrimo. Teismas  aktyviai domisi panaudotų priemonių vykdymu, 

reikalauja neatvykimą pateisinančių duomenų. Bylų vilkinimo faktų nenustatyta. Pastebėta, kad kai  
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kuriose bylose teismo posėdžiai buvo organizuoti su ilgesnėmis nei 2 mėnesiai pertraukomis, tačiau 

visais atvejais šios pertraukos buvo pateisinamos, nes teismo darbą reikėjo derinti su proceso 

dalyvių užimtumu kitose bylose, jų atostogų laikotarpiu ir kt. Be to, komisija pažymi, kad yra 

laikomasi skatintinos praktikos iš anksto su visais proceso dalyviais derinti kelių posėdžių datas į 

priekį. Patikrintų civilinių 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. Patikrinimo metu nustatyta, kad iš 38 ilgiau nei 12 mėnesių nagrinėjamų 

civilinių bylų 16 yra sustabdytos, 22 nagrinėjamos ilgiau nei 12 mėnesių dėl objektyvių priežasčių. 

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 tinkamo pasirengimo bylos nagrinėjimui. 

Likusiose užsitęsusiose bylose priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai 

nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. Patikrinus Šiaulių apylinkės 

teisme išnagrinėtas ATP bylas, konstatuota, kad šio teismo teisėjai  iš esmės laikosi ATPK 

reikalavimų, reglamentuojančių ATP bylų nagrinėjimo terminus, pastebėta keletas pažeidimų, 

susijusių su nepakankamu teismo darbo operatyvumu bylų nagrinėjimo metu bei trūkumai, susiję su 

bylų pateikimu vykdyti. Teisėjams rekomenduota atidžiau ir operatyviau organizuoti bylų 

nagrinėjimą, teismo administracijai organizuoti efektyvesnį bylų vykdymo patikrinimą. Patikrinimo 

metu nustatyta, kad bylos Šiaulių apylinkės teisme skirstomos nepažeidžiant norminių aktų 

reikalavimų, minimaliai redaguojant LITEKO sistemos parinktų teisėjų skyrimą bylose. Patikrinimo 

metu išanalizuoti duomenys leido padaryti išvadą, kad Šiaulių apylinkės teismo pirmininkės 

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

apimanti įvairiapuses teisėjų bei darbuotojų veiklos sritis. Atliekamų patikrinimų apimtys 

pakankamos, kai kuriais atvejais tikrinamų bylų kiekis ypač didelis. Patikrinimų aktų rezultatai 

aptariami teisėjų pasitarimuose, jų metu nustatytus trūkumus stengiamasi operatyviai pašalinti. 

Šiaulių apylinkės teisme nuolat atliekama bylų srautų analizė, teisėjams tenkantis didelių ir 

sudėtingų baudžiamųjų bylų kiekis reguliuojamas, paskirtų civilinių bylų kiekis, įvertinus jo 

netolygumą, taip pat, esant poreikiui, koreguojamas. Teisėjų padėjėjų didelio darbo krūvio 

problema, komisijos nuomone, bus išspręsta 2015 metais priėmus visus teisėjų padėjėjus į naujai 

finansuojamus etatus. 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-25 sudaryta 

komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko Boleslovo 

Kalainio, narių teisėjų Birutės Simonaitienės, Egidijaus Mockevičiaus, 2015-06-18 atliko Kelmės 

rajono apylinkės teismo planinį kompleksinį patikrinimą pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko 

minėtu įsakymu patvirtintą Kelmės rajono apylinkės teismo kompleksinio patikrinimo planą. 

Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Kelmės rajono apylinkės teisme, nagrinėjant baudžiamąsias 

bylas, yra laikomasi LR BPK numatytų procesinių terminų, šiurkščių pažeidimų nepastebėta. 

Atlikus patikrinimą, pastebėta, kad baudžiamųjų bylų nagrinėjimas Kelmės rajono apylinkės teisme 

užtruko dėl kaltinamųjų neatvykimo (daugiausia dėl ligos), jų gynėjų užimtumo, dėl būtinybės skirti 

ekspertizę, dėl kitų asmenų neatvykimo. Komisijos nuomone, teismas visais atvejais ėmėsi visų 

reikalingų priemonių sklandžiam bylų nagrinėjimui užtikrinti: buvo griežtinamos kardomosios 

priemonės, priimtos nutartys dėl atvesdinimų bei paieškos, paskirtos piniginės baudos. Pastebėta, 

kad posėdžiai organizuojami planingai, pertraukos tarp jų nėra per ilgos, teisėjai derina su visais 

proceso dalyviais posėdžių datas, numato kelių posėdžių datas į priekį. Bylų nagrinėjimo vilkinimo 

faktų nenustatyta. Patikrintų bylų analizė leido daryti išvadą, kad pasirengimo teisminiam 
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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. Patikrinimo metu nustatyta, kad 

penkios civilinės bylos sustabdytos, kol bus išspręsta kitos bylos, nagrinėjamos civiline ar 

baudžiamąja tvarka (CPK 163 str. 1 d. 3 p.), dar dvi bylos sustabdytos paskelbus atsakovo paiešką 

(CPK 164 str. 1 p.). Trijose bylose nagrinėjimas atnaujintas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių bylos 

buvo sustabdytos. Atlikus patikrinimą pastebėta, kad civilinių bylų nagrinėjimas Kelmės rajono 

apylinkės teisme daugiausia užtruko dėl šalių neatvykimo, atstovų užimtumo ir kitų priežasčių 

(ieškinio tikslinimo, siekio sudaryti taikos sutartį). Teismas iš esmės ėmėsi būtinų priemonių 

užtikrinti sklandžiam bylų nagrinėjimui. Patikrinus civilines bylas, kurios teisme nagrinėjamos 

ilgiau negu vienerius metus, nustatyta proceso teisės normų, reglamentuojančių pasirengimą bylai 

nagrinėti, neesminių pažeidimų. Įvertinus priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos pakankamai ilgą 

laiką, galima daryti išvadą, kad kai kuriais atvejais buvo galima išvengti užsitęsusio bylų 

nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK 229 str. nuostatų dėl laiko tarpo tarp parengiamųjų teismo 

posėdžių bei tinkamo pasirengimo bylos nagrinėjimui. Likusiose užsitęsusiose bylose priežastys 

(bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų 

procesinės veiklos. Patikrinus Kelmės rajono apylinkės teisme išnagrinėtas ATP bylas, 

konstatuojama, kad šio teismo teisėjai  laikosi ATPK reikalavimų, reglamentuojančių ATP bylų 

nagrinėjimo terminus, šiurkščių pažeidimų nepastebėta. Patikrinimo metu nustatyta, kad bylos 

Kelmės rajono apylinkės teisme 2014 m. vasario, lapkričio mėnesiais buvo skirstomos iš esmės 

nepažeidžiant norminių aktų reikalavimų, minimaliai redaguojant LITEKO sistemos parinktų 

teisėjų skyrimą baudžiamosiose ir civilinėse bylose, administracinių teisės pažeidimų bylose 

LITEKO sistemos parinktų teisėjų skyrimas buvo nuolat redaguojamas, iš esmės bylos, išskyrus 

skundus dėl pareigūnų nutarimų, buvo skiriamos budinčiam teisėjui. Rekomenduota peržiūrėti 

administracinių teisės pažeidimų bylų skirstymo teisinį reglamentavimą taip, kad jas skirstant būtų 

dažniau naudojamasi LITEKO bylų skirstymo sistema. Patikrinimo duomenų pagrindu padaryta 

išvada, kad Kelmės rajono apylinkės teismo pirmininkės planuojama ir atliekama teismo (teisėjų) 

organizacinės veiklos priežiūra pakankamai išsami, apimanti įvairiapuses teisėjų bei darbuotojų 

veiklos sritis. Atliekamų patikrinimų apimtys nėra didelės, tačiau pakankamos. Su patikrinimo 

rezultatais pasirašytinai supažindinami visi teismo teisėjai ir kiti darbuotojai. Patikrinimų aktų 

rezultatai aptariami teisėjų pasitarimuose, jų metu nustatytus trūkumus stengiamasi operatyviai 

pašalinti. Kelmės rajono apylinkės teisme vykdoma efektyvi personalo vadyba, laikinai einanti 

pareigas teismo pirmininkė operatyviai sprendžia problemas, iškylančias dėl darbuotojų laikino 

nedarbingumo, stengiasi teisingai ir proporcingai paskirstyti darbo krūvį teismo personalui. 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-50 sudaryta 

komisija, susidedanti iš komisijos pirmininkės Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjos Virginijos 

Žindulienės, narių teisėjų Linos Muchtarovienės, Broniaus Zalagos, 2015-12-31 atliko Telšių rajono 

apylinkės teismo planinį kompleksinį patikrinimą pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko 

minėtu įsakymu patvirtintą Telšių rajono apylinkės teismo kompleksinio patikrinimo planą. Atlikus 

patikrinimą konstatuota, kad Telšių rajono apylinkės teisme, nagrinėjant baudžiamąsias bylas, iš 

esmės yra laikomasi LR BPK numatytų procesinių terminų, pastebėta keletas pažeidimų. Telšių 

rajono apylinkės teismo teisėjams rekomenduojama efektyviau planuoti savo darbo, mokymosi  ir 

poilsio laiką, kad būtų laikomasi įstatyme numatytų procesinių terminų. Rekomenduota atostogų 

laikotarpiu  skundų priėmimo klausimus pavesti spręsti kitam teisėjui arba teismo pirmininkui, kad 

būtų laikomasi procesinių terminų. Atlikus patikrinimą, nustatyta, kad baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimas užtruko dėl objektyvių priežasčių: dėl kaltinamųjų, liudytojų, gynėjų neatvykimo, dėl 

būtinybės atlikti ekspertizę, dėl bylos didelės apimties. Visais atvejais teismas ėmėsi visų būtinų 

priemonių bylų sklandžiam nagrinėjimui užtikrinti. Bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. 

Patikrintų civilinių 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 
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daugiau nei po 2 parengiamuosius teismo posėdžius. Patikrinus civilines bylas, kurios teisme 

nagrinėjamos ilgiau negu vienerius metus, nustatyta proceso teisės normų, reglamentuojančių 

pasirengimą bylai nagrinėti, neesminių pažeidimų. Įvertinus priežastis, dėl kurių bylos 

nagrinėjamos pakankamai ilgą laiką, galima daryti išvadą, kad dalyje atveju buvo galima išvengti 

užsitęsusio bylų nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK 229 str. nuostatų dėl laiko tarpo tarp 

parengiamųjų teismo posėdžių bei tinkamo pasirengimo bylos nagrinėjimui. Likusiose užsitęsusiose 

bylose priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas 

nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos. Patikrinus Telšių rajono apylinkės teisme išnagrinėtas ATP 

bylas, konstatuojama, kad šio teismo teisėjai  laikosi ATPK reikalavimų, reglamentuojančių ATP 

bylų nagrinėjimo terminus, šiurkščių pažeidimų nepastebėta. Patikrinus bylų skirstymo protokolus, 

nustatyta, kad bylos Telšių rajono apylinkės teisme 2015 m. gegužės mėnesį buvo skirstomos 

nepažeidžiant norminių aktų reikalavimų, minimaliai redaguojant LITEKO sistemos parinktų 

teisėjų skyrimą baudžiamosiose, civilinėse, administracinių teisės pažeidimų bylose.  Telšių rajono 

apylinkės teismo pirmininkės planuojama ir atliekama teismo (teisėjų) organizacinės veiklos 

priežiūra pakankamai išsami, apimanti įvairiapuses teisėjų bei darbuotojų veiklos sritis. Atliekamų 

patikrinimų apimtys nėra didelės, tačiau pakankamos, kai tam tikra veiklos sritis nėra rizikinga. 

Tikrinant veiklos sritis, kuriose buvo pastebėti ar nustatyti pažeidimai, tikrinimo apimtis turėtų būti 

didesnė. Su patikrinimo rezultatais pasirašytinai supažindinami visi teismo teisėjai ir kiti 

darbuotojai. Telšių rajono apylinkės teisme vykdoma efektyvi personalo vadyba, teismo pirmininkė 

operatyviai sprendžia problemas, iškylančias dėl darbuotojų laikino nedarbingumo, stengiasi 

teisingai ir proporcingai paskirstyti darbo krūvį teismo personalui. 

 

Šiaulių apygardos teismo pirmininkas 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-16 patvirtino 

Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) 2015 metų 

administracinės veiklos priežiūros planą.  

Vykdant šį teismo pirmininko patvirtintą planą 2015 metais buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė atliko fizinių asmenų bankroto 

bylų nagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimą. Patikrinus Šiaulių apygardos teismo veiklos 

teritorijoje veikiančiuose apylinkių teismuose 2015 m. išnagrinėtas ir nagrinėjamas fizinių asmenų 

bankroto bylas, nustatyta nemažai atvejų, kuomet pažeidžiamas LR fizinių asmenų bankroto 

įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje nustatytas maksimalus 45 dienų terminas iškelti fizinio asmens 

bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti (nutartis iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją kelti 

priimama per 2,3 – 5 mėnesius).  Kitų fizinių asmenų bankroto bylų nagrinėjimo terminų apylinkių 

teismuose iš esmės laikomasi tinkamai. Apylinkių teismų vadovams rekomenduota kontroliuoti 

fizinių asmenų bankroto bylų 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, griežtai prisilaikant LR fizinių asmenų 

bankroto įstatymo 5 straipsnio 7 dalyje numatytų terminų iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar 

atsisakyti ją kelti.  

2. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis atliko išnagrinėtų 

administracinių teisės pažeidimų bylų perdavimo teismo raštinei kontrolės efektyvumo patikrinimą. 

Padaryta išvada, kad visuose teismuose šis procesas organizuotas gerai, pažymėta, kad visuose 

teismuose gautų bylų perdavimas teisėjams ir jų grąžinimas teismo raštinėms yra pasirašytinai 

atsakingų asmenų fiksuojamas tam tikruose registruose. Taip pat nustatyta, kad visuose teismuose, 

išskyrus Šiaulių apylinkės teismą, pasigendama detalaus reglamentavimo, kokie asmenys yra 

atsakingi už išnagrinėtų bylų grąžinimo teismo raštinei kontrolę pagal registrų duomenis (ne tik 

pagal LITEKO duomenis), nenustatytas tokių patikrinimų periodiškumas. Rekomenduota detaliau 

įpareigoti atsakingus asmenis periodiškai kontroliuoti (ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius) bylų 

perdavimo į teismo raštinę bei jų vykdymą. 

3. 2015 m. lapkričio 16 d. buvo atliktas apylinkių teismų interneto svetainėse skelbiamų 

pranešimų turinio aktualumo, profesionalumo, informacijos išsamumo patikrinimas. Nustatyta, kad 

teismai, lyginant su ankstesniais metais, aktyviau išnaudoja interneto svetaines kaip vieną iš 



Šiaulių apygardos teismo 2015 m. veiklos apžvalga 

 

 
16 

lengviausiai visuomenei prieinamų formų gauti informaciją apie realią teismų veiklą. Konstatuota, 

kad, nors didžioji dalis teismų interneto svetainėse pateiktų pranešimų paruošti profesionaliai, yra 

nemažai pranešimų, kuriuose autoriai piktnaudžiauja detalėmis, tekstai perkrauti antraeile 

informacija. Taip pat nustatyta, kad teismų interneto svetainių skyriuose, kuriuose turi būti 

privaloma skelbti informacija, kai kurių teismų pateikti duomenys yra netikslūs, pasenę arba jų iš 

viso nėra. Teismams rekomenduota peržiūrėti ir patikslinti šiuos skyrius. 

4. Šiaulių apygardos teisme 2015 metais atlikta 11 patikrinimų tiriant asmenų skundus 

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

priežiūros tvarka buvo atlikti Šiaulių apylinkės, Kelmės, Akmenės, Radviliškio rajonų apylinkių 

teismų teisėjų administracinės veiklos patikrinimai. Patikrinimų objektai buvo: nepagrįstai ilgas 

bylų nagrinėjimas, proceso vedimo kultūra, trukdymas įgyvendinti procesines teises, skaidrus bylų 

skirstymas, dokumentų registravimo pažeidimai. 

 

3.2. Šiaulių apygardos teismo organizacinės veiklos patikrinimo rezultatai 

 

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

pirmininko patvirtintą planą. 

Vykdant šį planą 2015 metais buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. 2015-01-19 civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus 

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

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

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

paskirtos ekspertizės sustabdyta 1 byla, dėl negalėjimo nagrinėti bylų kol nebus išnagrinėtos kitos 

bylos, nagrinėjamos civiline ar baudžiamąja tvarka, sustabdyta 20 bylų. Šiais metais yra 8 

apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei vienerius 

metus (4 bylų nagrinėjimas remiantis CPK 163 straipsniu sustabdytas, likusiose 4 bylose 

nagrinėjimas atnaujintas po sustabdymo). Nors užsitęsusį bylų nagrinėjimą iš esmės lėmė 

objektyvios priežastys, Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjams pasiūlyta imtis 

priemonių operatyviam ilgiau nei 12 mėnesių nagrinėjamų civilinių bylų išnagrinėjimui, sklandžiau 

organizuoti savo darbą skiriant teismo posėdžius, trumpinti laiko tarpus tarp teismo posėdžių bei 

griežčiau vertinti šalių teikiamuose prašymuose dėl teismo posėdžių atidėjimo nurodomas priežastis 

(atsižvelgiant į CPK 162
2
 str. 1 d. nuostatas). 

2. 2015-01-29 baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 12 mėn., eigos patikrinimas. 

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

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

priežasčių. Teisėjai tinkamai išnaudojo įstatyme numatytas galimybes užtikrinti sklandų bylų 

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

priemonių užtikrinti jų dalyvavimą kituose teismo posėdžiuose. Neatvykus kaltinamiesiems dėl 

teismui nežinomų priežasčių, buvo operatyviai sprendžiami griežtesnės kardomosios priemonės 

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

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

tarp posėdžių nėra per ilgos. 

3. 2015-05-22 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė atliko bylų dėl 

viešųjų pirkimų nagrinėjimo organizavimo patikrinimą. Patikrinus Šiaulių apygardos teisme 2015 

m. išnagrinėtas ir nagrinėjamas viešųjų pirkimų bylas, nustatyta, kad iš esmės visos nagrinėtos 

viešųjų pirkimų bylos buvo išnagrinėtos per mažiau nei 60 dienų arba keliomis dienomis viršijus šį 

terminą (civilinė byla Nr. 2-529-368/2015 išnagrinėta per 71 dieną, tačiau šioje byloje teismas, 

gavęs atskirąjį skundą, panaikino nutartį nutraukti bylą ir išnagrinėjo bylą iš esmės). Pasirengimo 

stadijoje viešųjų pirkimų byloms nagrinėti CPK 423
6
 str. nuostatų pažeidimų iš esmės nerasta 

(atsiliepimams pateikti skiriamas 7 dienų terminas, pasirengimas bylos nagrinėjimui baigiamas per 

30 dienų nuo ieškinio priėmimo). Vis dėlto nustatyta, kad 30 dienų terminas pasirengti bylos 

nagrinėjimui nežymiai viršytas civilinėse bylose Nr. 2-525-569/2015 ir Nr. e2-699-569/2015. 
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Padaryta išvada, kad nepateisinamai ilgai užsitęsusio viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo atvejų 

nenustatyta, o pačios bylos nagrinėjamos griežtai prisilaikant CPK  423
6
 ir 423

8
 str. numatytų 

terminų.  

4. 2015-06-08 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė patikrino civilines 

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

teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai turi 66 ilgiau nei 6 mėnesiai nagrinėjamas bylas. Įvertinus 

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

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

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

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

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

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

baudžiamąja ar administracine tvarka (nustatyta, kad patikrinimo metu sustabdytos yra 22 pirmosios 

instancijos bylos bei visos 9 apeliacinės instancijos bylos). Dar keliose pirmosios instancijos bylose 

užsitęsusį nagrinėjimą lėmė bylų sujungimas su kitomis bylomis (Nr. e2-488-124/2015, Nr. 2-3776-

823/2015). Vienoje pirmosios instancijos byloje (Nr. 2-508-440/2015) nagrinėjimas užsitęsė dėl 

procesinių dokumentų įteikimo atsakovui, kuris yra užsienyje. Vis dėl to nustatyta pasirengimą 

bylos nagrinėjimui reglamentuojančių CPK normų pažeidimų. Pasirinkus pasirengimą nagrinėti 

bylą paruošiamųjų dokumentų būdu, gali būti pateikiami ne daugiau kaip du paruošiamieji 

dokumentai (neįskaitant ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį) (CPK 227 str. 2 d.). Civilinių bylų skyriaus 

teisėjams pasiūlyta sklandžiau organizuoti savo darbą skiriant teismo posėdžius, griežtai prisilaikant 

proceso koncentracijos principo, procesinės teisės normų, reglamentuojančių pasirengimą bylos 

nagrinėjimui, reikalavimų,  trumpinti laiko tarpus tarp teismo posėdžių bei griežčiau vertinti šalių 

teikiamuose prašymuose dėl teismo posėdžių atidėjimo nurodomas priežastis (atsižvelgiant į CPK 

156 str. 1 d. nuostatas). Bylų, įvardytų patikrinimo akto sąraše, nagrinėjimo eiga aptarta Civilinių 

bylų skyriaus teisėjų pasitarime 2015-06-11.   

5. 2015-06-30 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis atliko 

baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 6 mėnesiai, eigos patikrinimą.  Atlikus patikrinimą 

pastebėta, kad bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl kaltinamųjų, jų gynėjų, nukentėjusiųjų, 

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

tinkamai išnaudojo įstatyme numatytas galimybes užtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą teisme, buvo 

siekiama operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo priežastis, imtasi priemonių užtikrinti jų 

dalyvavimą kituose teismo posėdžiuose. Patikrinimo metu pastebėta, kad dažnėja posėdžių 

atšaukimo atvejų, pažymėta, kad didelės apimties ir sudėtingose bylose sistemingas posėdžių 

atšaukinėjimas sudaro palankias sąlygas proceso dalyviams vilkinti bylos nagrinėjimą, todėl tokiais 

atvejais rekomenduota rengti posėdžius pagal numatytą ir suderintą grafiką. 

6. 2015-09-28 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko išnagrinėtų bylų 

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

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

raštinei kontrolė pakankamai efektyvi, tačiau turėtų būti tobulinama. Teismo raštinės vedėjai 

rekomenduota spręsti dėl išnagrinėtų bylų perdavimo teismo raštinei kontrolės procedūrų bei 

periodiškumo aprašymo bei pareigos Baudžiamųjų bylų raštinės atsakingiems darbuotojams 

pasibaigus kalendoriniams metams užrašyti naujus numerius ant bylų viršelių nustatymo ir 

įtvirtinimo darbuotojų pareigybių aprašymuose ar darbo su LITEKO sistema tvarkoje. Į 2016 metų 

organizacinės veiklos priežiūros planus įtraukti priemones, užtikrinančias savalaikį administracinių 

teisės pažeidimų bylų išnagrinėjimą. 

7. 2015-09-29 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis atliko 2015 

metais Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų vykdymo 

patikrinimą, padaryta išvada, kad atliekant procesinius veiksmus vykdymo procese baudžiamosiose 

bylose, kuriose priimti sprendimai įsiteisėjo iki 2015-09-01, yra laikomasi BPK VII dalies normų 

bei procesinių terminų. 
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8. 2015-09-29 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko patikrinimą dėl nuolatinio 

saugojimo dokumentų perdavimo Šiaulių apskrities centriniam archyvui, trumpo saugojimo 

dokumentų naikinimo patikrinimą. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad teismo darbuotojai 

dokumentus į archyvą perduoda laikydamiesi terminų, teismo archyvarė iš dalies įvykdė teismo 

pirmininko 2014-08-29 įsakymą Nr. V-29 dėl teismo archyve esančių bylų naikinimo. 

9. 2015-10-30 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko duomenų registravimo 

teismų informacinėje sistemoje LITEKO patikrinimą. Nustatyta, kad teismo darbuotojai vykdo 

Darbo su teismų informacine sistema LITEKO aprašu priskirtas roles, suveda reikalingus duomenis. 

Rasta netinkamai nuasmenintų sprendimų, trūkumai pašalinti. 

10. 2015-12-07 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė patikrino 

procesinių veiksmų atlikimo 2015 metais išnagrinėtose pirmosios instancijos civilinėse bylose 

terminų laikymąsi. Padaryta išvada, kad procesinių veiksmų atlikimo 2015 metais išnagrinėtose 

civilinėse bylose terminų iš esmės laikomasi tinkamai. 

11. 2015-12-30 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis patikrino 

procesinių veiksmų atlikimo 2015 metais išnagrinėtose pirmosios instancijos baudžiamosiose 

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

teisiamajame posėdyje terminas nebuvo pažeistas, tačiau keturiose bylose pastebėti bylų 

nagrinėjimo pradžios terminų pažeidimai, nuosprendžio nuorašo išsiuntimo termino pažeidimas 

vienoje byloje, pavieniai atsitiktiniai pažeidimai BPK 420 str. numatyto 7 dienų termino 

baudžiamajam įsakymui priimti.  

12. 2015-12-31 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko bylų paskirstymo tvarkos 

laikymosi patikrinimą. Patikrinus 2015 metų vasario mėnesį vykdytą bylų paskirstymą, padaryta 

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

apeliacinės instancijos administracinių teisės pažeidimų bylos Šiaulių apygardos teisme skirstomos 

nepažeidžiant bylų paskirstymo taisyklių. LITEKO sistemos pagalba teisėjams paskirtų bylų kiekis 

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

 

Šiaulių apygardos teismas, atliekantis jo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų 

administracinės veiklos priežiūrą, planinių kompleksinių apylinkių teismų patikrinimų metu 

pastebėjo kai kurias administracinių teisės pažeidimų bylų skirstymo tendencijas, vertas išsamesnio 

įsigilinimo ir koregavimo. Dalis Šiaulių apygardos apylinkių teismų administracinių teisės 

pažeidimų bylas, kuriose teismo posėdžio datą faktiškai nustato protokolą surašiusios institucijos 

pareigūnai, privalomai skiria nagrinėti bylos nagrinėjimo dieną budinčiam teisėjui. Tokia bylų 

paskirstymo tvarka policijos pareigūnams, nustatantiems teismo posėdžio datą administracinių 

teisės pažeidimų bylose, dažniausiai žinantiems teisėjų budėjimo grafiką, sudaro galimybę 

pasirinkti bylą nagrinėsiantį teisėją, tai vertintina kaip praktika, neatitinkanti skaidraus bylų 

paskirstymo principų. Apygardos teismo nuomone, toks bylų skirstymo būdas negali būti 

pateisinamas teisėjų darbo organizavimo patogumu. Šiaulių apygardos apylinkių teismai paprašyti 

iki 2015 m. gruodžio 15 d. informuoti Šiaulių apygardos teismą, kaip konkrečiame teisme 

skirstomos administracinių teisės pažeidimų bylos, nagrinėjamos protokolą surašiusios institucijos 

pareigūnų nustatytą dieną. Teismams, kuriuose minėtos bylos vis dar skiriamos budinčiam teisėjui, 

iki 2015 m. gruodžio 31 d. ištaisyti tokį reglamentavimą ir apie tai informuoti Šiaulių apygardos 

teismą. Visi Šiaulių apygardos apylinkių teismai informavo Šiaulių apygardos teismą, kad 

netinkamas bylų skirstymo reglamentavimas ištaisytas ir administracinių teisės pažeidimų bylos, 

kuriose bylos nagrinėjimo datą nustato protokolą surašiusios institucijos pareigūnai, skirstomos tik 

LITEKO bylų skirstymo sistema. 

 

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 
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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. 

 

4. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ  

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

2015 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 

 

2015 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 79 pirmosios instancijos baudžiamosios 

bylos, 69 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų.  

Per 2015 metus buvo išnagrinėtos 124 baudžiamosios bylos. Priimti 79 nuosprendžiai, 9 

bylos išnagrinėtos priimant nutartis,  priimti 9 teismo baudžiamieji įsakymai, 1 byla nutraukta,  

išduota 20 Europos arešto orderių, 6 bylose buvo atsisakyta išduoti Europos arešto orderius.  

Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2015 metų pabaigoje – 50 

baudžiamųjų bylų.   

 

 
 

Šiaulių apygardos teisme 2015 metais buvo priimti 143 procesiniai sprendimai dėl teikimų 

bei  prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese, 58 teikimų bei prašymų buvo patenkinta, 

77 atmesti, 8 patenkinti iš dalies. 

 

2015 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 19 

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

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

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

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

operatyviai išsiaiškinti asmenų neatvykimo priežastis, imtasi priemonių užtikrinti jų dalyvavimą 

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

operatyviai sprendžiami griežtesnės kardomosios priemonės skyrimo bei paieškos paskelbimo 

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

pertraukas, teisėjai derina keletą posėdžių į priekį, pertraukos tarp teismo posėdžių nėra per ilgos.   
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Paskutinio patikrinimo metu buvo pastebėta, kad dažnėjo posėdžių atšaukimo atvejų 

(dažniausiai dėl kaltinamųjų ligų), todėl buvo rekomenduojama atsisakyti tokios praktikos. 

Pastebėta, kad teisėjai laikosi minėtos rekomendacijos ir posėdžiai vyko pagal suderintus grafikus. 

Atlikus patikrinimą konstatuojama, jog 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 2015 metais buvo gautos 353 apeliacinės instancijos 

baudžiamosios bylos, 287 apeliacinės instancijos baudžiamosiose bylose apeliaciniai skundai buvo 

atmesti, 45 baudžiamosiose bylose buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendžius 

panaikinti, 129 – nuosprendžius pakeisti, 5 apeliacinių skundų palikti nenagrinėti. 

 

 
 

2015 metais apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, 6 pirmosios instancijos 

teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir bylos nutrauktos LR BPK 327 str. 1 p. pagrindais, 2 – LR 

BPK 327 str. 2 p. pagrindais, 34 pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir 

priimti nauji nuosprendžiai LR BPK 329 str. numatytais pagrindais, 1 nuosprendis panaikintas ir 

byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme, 2 nuosprendžiai panaikinti, bylos 

perduotos prokurorui. 

96 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.), 33 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.). 

2015 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėti 8 skundai dėl  apylinkių teismų 

priimtų nutarčių. Per metus buvo išnagrinėti 392 skundai dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų 

LR BPK X dalies tvarka, 226 skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 197 skundų dėl 

apylinkių teismų nutarčių nuosprendžių vykdymo procese. 
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2015 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 72 baudžiamosios 

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

apylinkės teismui. 

 

 

4.3. Apeliacinės instancijos administracinių teisės pažeidimų 

 bylų apžvalga 

 

 

Šiaulių apygardos teisme 2015 metais buvo išnagrinėta 571 apeliacinės instancijos ATP 

byla, 351 byloje apeliaciniai skundai netenkinti, 101 byloje pirmosios instancijos teismo sprendimai 

panaikinti, 87 – pakeisti,  13 skundų buvo palikti nenagrinėti, 1 byloje procesas buvo nutrauktas, 1 

byla persiųsta pagal teismingumą, 17 bylų buvo perduotos iš teismo, kuriam buvo teismingos, kitam 

teismui. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

5. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2015 metais dirbo:  

iki 2015-07-31 – 8 teisėjai; 

nuo 2015-08-01 iki 2015-09-07 – 7 teisėjai; 

nuo 2015-09-08 iki 2015-12-31 – 9 teisėjai, 

kurie nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.  

 

5.1. Pirmosios instancijos civilinių bylų apžvalgA 

 

Šiaulių apygardos teisme 2015 metais buvo nagrinėjamos 1047 pirmosios instancijos 

civilinių bylos (į šį skaičių įtrauktas 2015 metais gautų bylų skaičius ir iš 2014 metų perkeltų bylų 

likutis). Buvo išnagrinėta 548 civilinės bylos, likusios 499 civilinės bylos iš 2015 metų buvo 

perkeltos į 2016 metus.  
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Palyginti su 2015 metais, 2014 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 682 

civilinės bylos, 2013 metais – 718 civilinių bylų, 2012 metais – 778 civilinės bylos, 2011 metais – 

900 civilinių bylų, 2010 metais – 1025 civilinės bylos, 2009 metais – 884 civilinės bylos, 2008 

metais – 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 66,83 pirmosios instancijos bylų. Lyginant su 2014 metais (89,74 bylų vienam 

teisėjui) išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius tenkantis vienam teisėjui sumažėjo beveik 

25 procentais, tačiau tai sąlygojo pilnai užpildytas Civilinių bylų skyriuje dirbančių teisėjų sąstatas.  

 

 

5.1.1. Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 

  

Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 548 pirmosios instancijos bylos. Iš jų: 

1. Ginčo teisena – 239 bylos. 

2. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 4 bylos. 

3. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 261 byla. 

4. Dokumentinio proceso tvarka – 25 bylos. 

5. Dėl proceso atnaujinimo ir ypatingąja teisena – 19 bylų. 

 

Išnagrinėta bylų 
52% 

Neišnagrinėta ir 
perkelta į 2016 

metus 
48% 
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5.1.2. Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 

 

 Šiaulių apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines 

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

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

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

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

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

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

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

nagrinėja apygardos teismai (Civilinio proceso kodekso 27 straipsnis). 

Išnagrinėtos pirmosios instancijos civilinės bylos pagal reikalavimų skaičių pasiskirsto 

taip:

 

1.  Bylos dėl darbo teisinių santykių – 1 bylos. 

2.  Su prievolių teise susijusios bylos – 215, iš jų:  

2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių – 185. 

2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių – 33. 

2.3. Kitos su prievolių teise susijusios bylos – 25. 

3.  Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 0.  

4.  Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 5. 

5.  Bylos dėl paveldėjimo – 1.  

6.  Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės – 3. 

7.  Bylos dėl juridinių asmenų – 376. 

7.1. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto – 351. 

7.2. Bylos dėl įmonės restruktūrizavimo – 21. 

7.3. Bylos dėl juridinio asmens veiklos tyrimo – 2.  

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

8. Bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 2.  

 

Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių 

2015 m. 

                                                           

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

reikalavimų. 

Ginčo teisena 
44% 

Dokumentinio 
proceso tvarka 

4% 

Dėl bankroto ir 
restruktūrizavimo 

48% 

Dėl teismo įsakymo 
išdavimo, proceso 

atnaujinimo ir 
ypatingąja teisena 

4% 

 
0% 
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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, apžvalga 

 

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

pagal byloje dalyvaujančių asmenų atskiruosius ir apeliacinius skundus. 

 

Šiaulių apygardos teisme 2015 metais buvo nagrinėjamos 1537 apeliacinės instancijos 

civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2015 metais gautų bylų skaičius ir iš 2014 metų perkeltų bylų 

likutis). Buvo išnagrinėtos 1339 civilinės bylos, likusios 198 civilinės bylos iš 2015 metų buvo 

perkeltos į 2016 metus.  

 

Bylos, kylančios iš 
daiktinių teisinių 

santykių 
1% 

Bylos dėl bankroto  
59% 

Su prievolių teise 
susijusios bylos 

36% 

Bylos dėl 
restruktūrizavimo 

3% 

Kitos bylos 
1% 
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Palyginti, 2014 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 1138 civilinės bylos, 

2013 metais – 1002 civilinės bylos, 2012 metais – 896 civilinės bylos, 2011 metais – 768 civilinės 

bylos, 2010 metais – 778 civilinės bylos, 2009 metais – 680 civilinių bylų, 2008 metais – 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 163,29 apeliacinės instancijos bylų. Lyginant su 2014 metais (149,74 

bylų vienam teisėjui) išnagrinėtų apeliacinės instancijos bylų skaičius padidėjo beveik 10 procentų. 

Šiaulių apygardos teisme 2015 metais buvo išnagrinėtos:  

523 civilinės bylos (2014 metais – 435 bylos, 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) pagal 

apeliacinius skundus; 

641 civilinė byla (2014 metais – 541 byla, 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) pagal 

atskiruosius skundus;  

175 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, 359 bylų sprendimus paliko nepakeistus, 26 bylose sprendimus panaikino ir 

priėmė naujus sprendimus, 27 bylose sprendimus panaikino ir bylas perdavė nagrinėti iš naujo 

pirmosios instancijos teismams (iš jų 4 dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų), 2 

bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 3 bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 

nes šalys sudarė taikos sutartį, 4 bylose sprendimą panaikino ir pareiškimą paliko nenagrinėtu, 92 

bylose sprendimus pakeitė (tame skaičiuje 71 sprendimą pakeitė iš dalies), 4 bylas persiuntė pagal 

teismingumą, 6 bylose sprendimą panaikino iš dalies ir bylą dėl dalies reikalavimų perdavė 

nagrinėti iš naujo, 1 byloje sprendimą patikslino. 

Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 380 bylų pirmosios instancijos teismų nutartys 

paliktos nepakeistos, 94 bylose nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 8 bylose 

nutartys panaikintos iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės, 90 bylų nutartys panaikintos ir 

klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 1 byloje nutartis panaikinta 

Išnagrinėta bylų 
87% 

Neišnagrinėta ir 
perkelta į 2016 metus 

13% 
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iš dalies ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 24 bylose 

nutartys pakeistos, 2 bylas persiuntė pagal teismingumą. Apeliaciniai procesai nutraukti 39 bylose, 

8 iš jų – atsisakius nuo atskirųjų skundų. 

 

2015 metų civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 

Teismo pavadinimas Apskųsta 

nutarčių, 

sprendimų 

Pakeista (iš 

to sk. iš 

dalies) 

sprendimų, 

nutarčių 

(procentinė 

išraiška)   

Panaikinta 

(iš to sk. iš 

dalies) 

sprendimų, 

nutarčių 

(procentinė 

išraiška) 

Nepakeista 

sprendimų, 

nutarčių 

(procentinė 

išraiška) 

1.   Akmenės rajono apylinkės 35 7  

(20 ) 

7  

(20 ) 

21  

(60 ) 

2.   Joniškio rajono apylinkės 43 2  

(5 ) 

17 

 (40 ) 

24  

(56 )  

3.   Kelmės rajono apylinkės 42 7 

(17 )  

9 

(21 ) 

26 

(62 ) 

4.   Mažeikių rajono apylinkės 136 14 

(10 ) 

36 

(26 ) 

86 

(63 ) 

5.   Pakruojo rajono apylinkės 25 1 

(4 ) 

3 

(12 ) 

21 

(84 ) 

6.   Radviliškio rajono apylinkės 118 18 

(15 ) 

29 

(25 ) 

71 

(60 ) 

7.   Raseinių rajono apylinkės 69 6 

(9 ) 

17 

(25 ) 

46 

(67 ) 

8.   Šiaulių apylinkės 605 45 

(7 ) 

117 

(19 ) 

443 

(73 ) 

9.   Telšių rajono apylinkės 80 15 

(19 ) 

18 

(23 ) 

47 

(59 ) 
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2015 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus 

 

 

 

35 43 42 
136 

25 
118 

69 

605 

80 
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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 

15 

9 

(60,00 %) 

4 

(26,67 %) 

2 

(13,33 %) 

6 

(40,00 %) 

0 0 

 

Joniškio 
25 

11 

(44,00 %) 

3 

(12,00 %) 

9 

(36,00 %) 

12 

(48,00 %) 

0 2 

(8,00 %) 

Kelmės 
18 

9 

(50,00 %) 

4 

(22,22 %) 

4 

(22,22 %) 

8 

(44,44 %) 

0 1 

(5,56 %) 

Mažeikių 
75 

43 

(57,33 %) 

15 

(20,00 %) 

10 

(13,33 %) 

25 

(33,33 %) 

3 

(4,00 %) 

4 

(5,33 %) 

Pakruojo 
10 

7 

(70,00 %) 

2 

(20,00 %) 

0 2 

(20,00 %) 

0 1 

(10,00 %) 

Radviliškio 
75 

36 

(48,00%) 

9 

(12,00 %) 

15 

(20,00 %) 

24 

(32,00 %) 

8 

(10,67 %) 

7 

(9,33 %) 

Raseinių 
27 

17 

(62,96 %) 

5 

(18,52 %) 

2 

(7,41 %) 

7 

(25,93 %) 

2 

(7,41 %) 

1 

(3,70 %) 

Šiaulių  
336 

216 

(64,29 %) 

50 

(14,88 %) 

41 

(12,20 %) 

91 

(27,08 %) 

8 

(2,38 %) 

21 

(6,25 %) 

Telšių 
42 

25 

(59,52 %) 

6 

(14,29 %) 

6 

(14,29 %) 

12 

(28,57 %) 

3 

(7,14 %) 

2 

(4,76 %) 

IŠ VISO 
623 

373 

(59,87 %) 

98 

(15,73 %) 

89 

(14,29 %) 

187 

(30,02 %) 

24 

(3,85 %) 

39 

(6,26 %) 
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6. FINANSINĖS  VEIKLOS APŽVALGA 

 

 

Šiaulių apygardos teismas 2015 metais vykdė vieną programą – „Teisingumo vykdymas“. 

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

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

– teisingumo vykdymas. Programa tęstinė.  

Programai įgyvendinti teismo veikla finansuojama valstybės biudžeto lėšomis ir pajamų 

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

stengiasi vykdyti mažesnėmis sąnaudomis.  

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 

(procentin

ė 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) 

Iš viso 

 

Akmenės 
20 

12 

(60,00 %) 

7 

(35,00 %) 

0 1 

(5,00%) 

1 

(5,00%) 

0 0 0 

Joniškio 
18 

11 

(61,11 %) 

2 

(11,11 %) 

1 

(5,56 %) 

4 

(22,22 %) 

5 

(27,78%) 

0 

 

0 0 

Kelmės 
24 

15 

(62,50 %) 

7 

(29,17 %) 

1 

(4,17 %) 

0 1 

(4,17 %) 

0 1 

(4,17 %) 

0 

Mažeikių 
61 

39 

(63,93 %) 

11 

(18,03 %) 

3 

(4,92 %) 

4 

(6,56 %) 

7 

(11,48%) 

1 

(1,64%) 

3 

(4,92 %) 

0 

Pakruojo 
15 

13 

(86,67 %) 

1 

(6,67 %) 

0 1 

(6,67 %) 

1 

(6,67%) 

0 0 0 

Radviliš-

kio 43 
28 

(65,12 %) 

10 

(23,26 %) 

2 

(4,65 %) 

2 

(4,65 %) 

4 

(9,30%) 

0 1 

(2,33%) 

0 

Raseinių 
42 

28 

(66,67 %) 

4 

(9,52 %) 

2 

(4,76 %) 

8 

(19,05 %) 

10 

(23,81%) 

0 0 0 

Šiaulių 
245 

182 

(74,29 %) 

37 

(15,10 %) 

15 

(6,12 %) 

9 

(3,67 %) 

24 

(9,80%) 

1 

(0,41 %) 

1 

(0,041 %) 

0 

Telšių 
38 

20 

(52,63 %) 

12 

(31,58 %) 

2 

(5,26 %) 

3 

(7,89 %) 

5 

(13,16%) 

1 

(2,63%) 

0 0 

Iš VISO 
506 

348 

(68,77 %) 

91 

(17,98 %) 

26 

(5,14 %) 

32 

(6,32 %) 

58 

(11,46%) 

3 

(0,59 %) 

6 

(1,19 %) 
0 
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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 2015 

metais (forma Nr. B-15). 

 2015 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Bylų nagrinėjimas” 

skirta 1591,0 tūkst. Eur paprastųjų išlaidų valstybės biudžeto lėšų ir 2,2 tūkst. Eur pajamų įmokų 

lėšų. Iš viso 2015 metų sąmata sudarė 1593,2 tūkst. Eur.  

 Teismo 2015 m. programos įvykdymas sudaro 100 %. 

 2015 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos 

1 paveiksle. 

 

 
                                 

1 pav. 2015 m. programos valstybės biudžeto išlaidų sąmata, tūkst. Eur. 

 

       

Gautų asignavimų perskirstymas 2015 metais atvaizduotas 2 paveiksle. 

 

2015 metų programos sąmata 

Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prekėms ir
paslaugoms
Ilgalaikio turto įsigijimas
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2 pav. Valstybės biudžeto lėšų perskirstymas 2015 metais, tūkst. Eur 

 

2015 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 582 „Dėl Lietuvos 

Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų“ Šiaulių apygardos 

teismui sumažinti asignavimai 47238 Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 39852 Eur. 

2015 m. liepos 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 763 „Dėl Lietuvos 

Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto asignavimų minimaliai mėnesinei algai padidinti 

paskirstymo“ Teismui skirta 1548 Eur, iš jų darbo užmokesčiui –  1182 Eur. 

2015 metais buvo atlikti sąmatos koregavimai tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių. 2 

pav. pavaizduota išlaidų sąmata metų pradžioje ir metų pabaigoje. 

Pajamų įmokų lėšų planas metų pradžioje sudarė 2027 Eur. 2015 metų pradžioje 

Biudžetinių pajamų įmokų sąmata padidinta 223 Eur viršplaninėmis pajamų įmokomis už 2014 

metus. Per metus surinkta 1614,19 Eur pajamų įmokų lėšų. Iš viso 2015 metais įsisavinta 1636,77 

Eur pajamų įmokų. Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2015 metų pabaigoje – 201,07 Eur.  

 

2015 m. gruodžio 31 d. teismo kreditinis įsiskolinimas 52,0 tūkst. Eur biudžeto lėšų. 

Iš to skaičiaus: 

 

E

Eil. 

Nr. 

Tiekėjo  pavadinimas Laikotarpio Ekonomės  

klasifikacijos 

straipsnis 

Suma, 

tūkst. 

Eur 

1 VMI prie LR finansų 

ministerijos 

2015 m. gruodžio 

mėn. 

2.1.1.1.1.01 1

2,6 

2 VSDFV Šiaulių skyrius (9 % ) 2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.1.1.1.1.01 8

,4 

3 Grąžintinas darbo 

užmokestis pagal įstatymą 

(5%)  

2016 metų 

dalis 

2.1.

1.1.1.01 

1

9,7 

4 VSDFV Šiaulių 

skyrius 30,98% nuo grąžintino 

darbo užmokesčio  

2016 metų 

dalis 

2.1.

2.1.1.01 

6

,1 

5 VSDFV Šiaulių 2015 m. 2.1. 1
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skyrius (30.98%) gruodžio mėn. 2.1.1.01 ,1 

6 AB „Lietuvos paštas“  2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.05 

0

,1 

7 AB „TEO LT“  2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.05 

0

,1 

8 UAB „Saurida“  2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.06 

0

,1 

9 UAB „Šiaulių tauro 

ryšiai“ 

2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.10 

0

,1 

1

0 

UAB „Domus 

Lumina“ 

2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.10 

1

,8 

1

1 

UAB „Šiaulių 

vandenys“  

2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.20 

0

,2 

1

2 

AB „Lesto“  2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.20 

1

,2 

1

3 

AB „Šiaulių energija“ 2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.20 

0

,4 

1

4 

IĮ „Ad balticum“  2015 m. 

gruodžio mėn. 

2.2.

1.1.1.30 

0

,1 

 

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

savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio 

(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu, 2015 m. gruodžio 31 d. apskaičiuotas grąžintinas darbo 

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

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

2016 metais grąžintino darbo užmokesčio dalis – 19,7 tūkst. Eur, socialinio draudimo 

įmokos – 6,1 tūkst. Eur.  

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams padengtas 2015 metų sausio mėn. eigoje. Grąžintinas 

darbo užmokestis bus išmokėtas 2016 metų eigoje. 

Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2015 metų pabaigoje palyginimas su 

ankstesniais metais atvaizduotas 3 paveiksle. 

 

      

  

 
                

           3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2011 – 2015 metais, Eur. 
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Per metus neatlygintinai gauta turto iš kitų viešojo sektoriaus subjektų. Iš jų: 

1. Iš Nacionalinės teismų administracijos:  

1.1. Ilgalaikis materialus turtas – 22864,69 Eur (kompiuterinė technika). 

1.2. Atsargos – 3990,17 Eur (kopijavimo popierius, vokai, lankstinukai). 

1.3. Nematerialus turtas – 672,76 Eur (el. parašo sertifikatai, licencijos). 

2. Iš Šiaulių apylinkės teismo: 

2.1. Ilgalaikis nematerialus turtas – 86,68 Eur (el. parašo sertifikatai). 

2.2. Ūkinis inventorius  – 476,14 Eur (mantijos ir ženklai į nebalansinė sąskaitą). 

3. Iš Radviliškio rajono apylinkės teismo: 

3.1. Ilgalaikis nematerialus turtas – 43,34 Eur (el. parašo sertifikatai). 

3.2. Ūkinis inventorius  – 238,07 Eur (mantijos ir ženklai į nebalansinė sąskaitą). 

. 

Per metus neatlygintinai perduota turto kitiems viešojo sektoriaus subjektams:  

1. Šiaulių apylinkės teismui:  

1.1. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo savikaina –  5537,25 Eur (baldai). 

1.2. Ūkinis inventorius –  2369,97 Eur (į nebalansinę sąskaitą). 

2. Raseinių rajono apylinkės teismui:  

2.1. Ūkinis inventorius –  597.26 Eur įsigijimo savikaina (į nebalansinę sąskaitą). 

3. Radviliškio rajono apylinkės teismui:  

3.1. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo savikaina –  1768.42 Eur (baldai). 

3.2. Ūkinis inventorius –  813.81 Eur (į nebalansinę sąskaitą). 

4. Akmenės rajono apylinkės teismui:  

4.1. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo savikaina –  971.10 Eur (baldai).  

4.2. Ūkinis inventorius –  153.72 Eur (į nebalansinę sąskaitą). 

5. Šiaulių tardymo izoliatoriui:  

5.1. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo savikaina – 1525.43 Eur (baldai). 

5.2. Ūkinis inventorius  –  693.07 Eur (į nebalansinę sąskaitą). 

6. Šiaulių Vyriausiajam Policijos komisariatui:  

6.1. Ilgalaikis materialus turtas įsigijimo savikaina – 2864.63 Eur (baldai).  

6.2. Ūkinis inventorius – 112.95 Eur (į nebalansinę sąskaitą). 

 

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

Eur. 2015 metais sunaudota savo reikmėms atsargų ir ūkinio inventoriaus – 25894,57 Eur. 

           

2015 metais nurašytas netinkamas naudoti turtas:  

1. Ilgalaikis materialus turtas – 21166,04 Eur.  

2. Ūkinis inventorius ir atsargos – 16691,40 Eur (nebalansinė sąskaita). 

 

Darbo užmokesčio fondo kitimas 2009–2015 metais pavaizduotas 4 paveiksle. 
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                      4 pav. Darbo užmokesčio fondas  2009 – 2015 metais, tūkst. Eur 

 

Nedarbingumo pašalpų per pirmas dvi darbo dienas pokytis metais atvaizduotos 

5 paveiksle. 

 

 
                 

5 pav. Nedarbingumo pašalpos per pirmas dvi darbo dienas 2011–2015 metais, Eur      

       

2015 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms naudoti sudarė 78938 Eur.  

Didžiausią metinių išlaidų dalį sudarė išlaidos komunaliniams patarnavimams, ryšių 

paslaugoms, transporto išlaidoms ir ūkio prekėms. 

Jų paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas 6 paveiksle. 
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6 pav.   2015 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur 

 

2015 metais ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti skirta 1158 Eur valstybės biudžeto lėšų. 

Įsigyta biuro įranga – televizoriai informacijai pateikti.  

 

            Investicijų  pasiskirstymas 2005–2015 metais atvaizduotas 7 paveiksle. 

 

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

 

7. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA 

                                                                                                 

 Šiaulių apygardos teismo veikla 2015 metais apžvelgta ir pagrindiniuose, ir regioniniuose 

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

darbuotojų gyvenimą, teismo kultūrinę, ūkinę veiklą: įvairiomis temomis pateiktų įvairaus žanro 

pranešimų žiniasklaidoje per savaitę priskaičiuojama nuo 5 iki 11.   Svarbu, kad pranešimuose apie 

priimtus procesinius sprendimus atspindėtas oficialus teismo komentaras.  

2015 metais šalies žiniasklaidoje daug dėmesio buvo skiriama smurtiniams nusikaltimams, 

palyginti su praėjusiu laikotarpiu, ypač regioninėje spaudoje nemažėjo pranešimų ir apie 
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nusikaltimus buityje. Tokių pranešimų formatas – trumpas, informacinis, su trumpais teisėtvarkos ir 

teisėsaugos atstovų komentarais. Publikacijų, televizijos reportažų, taip pat ir analitinių laidų apie 

smurtą artimoje aplinkoje buvo panašiai kaip ir 2014 metais.   

Gerokai daugiau spaudos dėmesio sulaukė bylos, susijusios su nusikaltimais prieš 

nepilnamečius, dėl seksualinio apsisprendimo laisvės. Didelio rezonanso sulaukė seksualiniai 

nusikaltimai, kuriuos asmenys padarė prieš savo šeimos narius. Dauguma nusikaltėlių aukų – 

nepilnamečiai.                                        

 Pernai, kaip ir 2014 metais, Šiaulių apygardos ar jo veiklos teritorijoje esantys teismai 

nagrinėjo baudžiamąsias bylas, kuriose kaltinamųjų suole atsidūrė ne tik valstybės tarnautojai, 

pareigūnai, bet ir politikai, žinomi verslininkai.  Kai kurios bylos jau išnagrinėtos ir jose priimti 

sprendimai.    

Trečius metus iš eilės didelio spaudos dėmesio centre baudžiamoji byla, kurioje teisiamųjų 

suole kartu su kitais kaltinamaisiais yra ir dabartinis Radviliškio miesto meras. Šiaulių apygardos 

teismas žiniasklaidai reguliariai pateikia informaciją apie bylos eigą, priimamus procesinius 

sprendimus.                           

  Nuo 2014 metų neslūgsta visuomenės, žiniasklaidos susidomėjimas turtiniais ginčais tarp 

stambių įmonių, kai ginčijamos sumos siekė ne vieną milijoną litų. Tokios temos labiausiai 

nagrinėjamos vadinamoje elektroninėje spaudoje. Spaudos susidomėjimas turtiniais ginčais 

apskritai padidėjo.    

2015 metais respublikinė, regioninė spauda nemažai dėmesio skyrė vadinamosioms viešųjų 

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

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

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

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

televizijos publicistinėse laiduose, leidinių publikacijose.          

Kitų regionų leidinių, kuriems Šiaulių apygardos teismas teikia informaciją apie 

nagrinėjamų civilinių, baudžiamųjų, administracinių bylų eigą, ratas jau antrus metus iš eilės 

plėtėsi.      

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

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

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

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

Nemaža dalis visuomenės informavimo priemonių Šiaulių apygardos teismo parengtus operatyvius 

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

dažniau atkartoja iš esmės be pakeitimų. Ši tendencija užfiksuota 2014 metais. Tai didėjančio 

pasitikėjimo teismais ženklas.   

Nepriekaištinga darbo kokybė, aukšti klientų aptarnavimo teisme standartai – yra vienas iš  

Šiaulių apygardos teismo veiklos prioritetų. Ne tik nacionalinė, bet ir regioninė spauda plačiai 

visuomenei pristatė Šiaulių apygardos teismo įgyvendinama savanorystės teismuose projektą.  

Praėjusiųjų metų rugsėjo 17 dieną Vilniuje vykusioje Lietuvos Nacionalinės teismų administracijos 

(NTA) organizuotoje tarptautinėje konferencijoje „Nevyriausybinės organizacijos ir teismai: kartu į 

pagalbą liudytojams ir nusikaltimų aukoms“ buvo pristatytas Šiaulių apygardos teismo pranešimas 

„Savanorystė teismuose – nauji iššūkiai visiems proceso dalyviams“. Renginio dalyviai supažindinti 

su teismo patirtimi organizuojant darbą su nukentėjusiaisiais ir liudytojais, teikiant psichologinę 

paramą teismo proceso dalyviams. Šiaulių apygardos teismas – pirmas iš teismų Lietuvoje, kuriame 

savo misiją pradėjo savanoriai. Teismas taip pat pirmas šalyje pradėjo taikyti proceso dalyvių, 

teismo lankytojų aptarnavimo priemones.  

Praėjusiais metais Joniškio rajone buvo surengtas konkursas „Mūsų valstybės tarnautojas 

2015“, konkurso iniciatorius –  Seimo narys Vitalijaus Gailiaus. Birželio 23-ąją minint Valstybės 

tarnautojų dieną, Seimo narys pakvietė paskatinti sąžiningus, dorus, ištikimus duotai priesaikai 

žmones, kurie pareigingai tarnauja žmonėms, valstybei, ir išrinkti geriausiai visuomenei dirbantį, į 

jos lūkesčius įsiklausantį Joniškio rajono valstybės institucijų atstovą. Geriausieji pretendentai buvo 
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pristatyti vietos laikraščiuose „Joniškio dienos“ ir „Sidabrė“. Joniškio bendruomenė 

apdovanojimams išrinko devynis pretendentus. Šiaulių apygardos teismas palaikė Joniškio rajono 

apylinkės teismo teisėjo S. Lebedevo kandidatūrą, jis pateko tarp devynių geriausiųjų finalistu. Jie 

apdovanoti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro Sauliaus Skvernelio garbės raštais ir 

Seimo nario Vitalijaus Gailiaus padėka.  

Nuoseklus darbas su visuomene ir aptarnavimo kokybė prisideda prie teismų autoriteto 

kėlimo. 

   
 
                        

                     
 

 


