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Gerbiami kolegos, ponios ir ponai,
Prasidėjo prasmingi ir
Valstybės bei Teismų sistemai
reikšmingi – 2018 metai. Tai
Valstybės ir kartu jos institucijų –
tarp jų ir teismų jubiliejiniai metai.
Švenčiame šimtmetį.
Šia proga sveikinu Jus ir
visą Šiaulių apygardos Teismo
bendruomenę su Valstybės ir kartu
Teismų
įkūrimo
šimtmečio
jubiliejumi. Tikiu, kad atšventę ir
gražiai pažymėję Valstybės šimto
metų
Jubiliejų,
garbingai
pasitiksime Teismų, kaip vienos
svarbiausių Valstybės institucijų,
šimto metų įkūrimo metines, o mūsų darbuose puikiai derės išmintis ir protas, jaunystė ir patirtis,
geranoriškumas ir tolerancija.
Taigi, laukia daug sudėtingų darbų, svarbių teismų bendruomenei sprendimų ir linksmų
įvykių, kuriems priimti reikės ne tik išminties, bet ir drąsos, kompetencijos ir atsidavimo.
Todėl linkiu mums visiems susikaupimo ir darnos, būti griežtiems, bet teisingiems, gebėti
ne tik išklausyti, bet ir išgirsti, būti jautriems ir supratingiems, telkti teismo darbuotojus
svarbiausiai ir pagrindinei misijai – teisingumo vykdymui.
Kartu savo pavyzdžiu ir nuosekliu darbu siekiant teisingumo puoselėti pagarbą ir etišką
požiūrį į kiekvieną interesantą, kolegą, nesustoti tobulėti, būti motyvuotiems, inovatyviems,
atsakingiems, tolerantiškiems ir toliaregiems.
Jūsų rankose 2017 metų Šiaulių apygardos teismo veiklos apžvalga – darbai, už kuriuos
esame dėkingi visiems teisėjams ir teismų sistemos darbuotojams – žmonėms, su kuriais kasdien
dirbame ir kuriais didžiuojamės. Kartu džiaugiamės mūsų teisėjų ir teismo darbuotojų
profesionalumu, gebėjimu spręsti sudėtingus kasdienius ir nekasdienius įvykius. Mūsų pagrindinis
įvertinimas – tai nuolat didėjantis pasitikėjimas teismais, atvirumo ir aiškumo priimant sprendimus
suvokimas ir įprasminimas. Kiekvieną savo darbo minutę teismo posėdžiuose klausydami skaudžių
nukentėjusiųjų istorijų ar teisingo atsakymo ieškodami teisės aktuose, įstatymuose ir gyvenimo
situacijose, stengiamės būti tais, kurių teisingo sprendimo tikisi krašto, šalies gyventojai, tais,
kuriais galėtų pasitikėti visi susidūrę su teismais ir su jais nesusidūrę. Puikiai suvokiame, kad
kiekvienas interesantas nori būti išgirstas ir išklausytas, suprastas ir įvertintas, nori sulaukti
teisingo sprendimo, paremto ne tik įstatymo raide, bet ir objektyviu, sąžiningu aplinkybių vertinimu,
visuotinai pripažintomis elgesio taisyklėmis, moralės normomis.
Mūsų misija – vykdyti teisingumą. Tai ne tik išspręsti didžiulius kiekius civilinių,
baudžiamųjų, administracinių bylų, bet ir būti atsakingiems valstybei ir kiekvienam jos gyventojui,
besikreipiančiam į teismą. Didesnės garbės ir atsakomybės kaip būti Teisėju, teismų sistemos
darbuotoju aš neįsivaizduoju.
Praėjusiais metais Šiaulių apygardos teismas gavo 2832 bylų, kuriose ginamos pamatinės
visuomenės, valstybės ir jos institucijų, teisingumo vertybės, kuriose sprendžiami komerciniai,
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civiliniai, šeimos ir kiti ginčai bei nesutarimai, nesutarimai ar ginčai su valstybe ir tarp piliečių,
konfliktai su įstatymų reguliuojamais teisiniais santykiais.
Bylų apimtys didelės, bylos sudėtingos, todėl teisėjų darbo krūvis kasmet didėja, nors
atskiruose segmentuose ir stebimas bylų skaičiaus mažėjimas. Jis vienas didžiausių visoje Europoje.
Tendencijos rodo, kad, nors ir skatinama konfliktus spręsti taikiai – teisminės mediacijos pagalba,
ginčai dažniau sprendžiami teisme bylų proceso metu. Vis dėlto teisminės mediacijos populiarumas
įgauna pagreitį. Stipriai jaučiamas teisminės mediacijos bylų padidėjimas.
Teismo administracija, teisėjai ir kiti darbuotojai praėjusiais metais sutelkė pastangas
sumažinti neišnagrinėtų bylų likučius, pagreitinti bylų procesą ir padėti bylos dalyviams greičiau
pasiekti galutinio bylos išnagrinėjimo tikslą – baigiamojo teisingumo akto bylose priėmimą.
Rezultatai suteikia vilties. Kartu reikia pripažinti, kad bylų nagrinėjimo terminai Lietuvoje vieni
sparčiausių Europoje. Turime kuo didžiuotis, tačiau iššūkiai dar laukia: turime protingai
sutrumpinti kai kurių bylų kategorijų nagrinėjimo trukmę, sumažinti skundžiamų sprendimų skaičių,
dar labiau didinti priimamų sprendimų aiškumą.
Mūsų darbas neapsiriboja vien teisingumo vykdymu. Galime didžiuotis savo pasiekimais
populiarindami valstybės ir teismų istoriją, kurdami didžiulį ir neginčijamą palikimą ateities
kartoms. Džiaugiamės pasiekimais įtraukiant visuomenę į teisminės veiklos procesus per
savanorystės instituto puoselėjimą, gražių tradicijų išsaugojimą ir kitą svarbią veiklą. Didžiausias
mūsų tikslas – skaidrus ir efektyvus teismo procesas, aiškus, pagrįstas ir kiekvienam suprantamas
teismo sprendimas, nuoširdus ir žmogui suprantamas jo argumentų ir motyvų paaiškinimas. Tai
esminis uždavinys ateičiai ir kelias į pasitikėjimą teismo bendruomene, teismine valdžia ir visa
valstybe.
Ir baigdamas šį trumpą pristatymą, priminsiu keletą žodžių iš pirmojo nepriklausomos
Lietuvos taikos teisėjo Pelikso Bugailiškio užrašytų priesakų teisėjams:
„Tikras teisėjas – neprivalo niekuomet užmiršti, kad Temidė tik užrištomis akimis
sprendžia, gi teisininkas (teisėjas), būdamas tų ar kitų vėjų flugeriu ne tik nustoja jai (Temidei)
tarnauti, bet padaro žalos visam teisingumo darbui, iškreipdamas jo tikrąją vagą, griaudamas
pasitikėjimą.
Tik stovėdami virš politinių ir socialinių kovų, tam kartui užmiršdami savo asmeninį
„Credo“ mes apsaugosime teismą nuo įtarimų ar užmetimų jį esant politiniu ar klusniu. Ir dėl to
kiekvienam iškraipymui iš teisingumo kelio turi būti pastatyta griežta ir stipri atspara, jų reiškinius
aikštėn kelti privalo kiekvienas teisėjas, ypač turįs reikalo santykiuose su etikos prasižengėliu“.
Ši iliustracija mums visiems tarsi primena, kad „Teisėjas klauso tik įstatymo ir kad tik
Teismui suteikta išimtinė teisė – vykdyti teisingumą, savo veiklą šioje srityje grindžiant
kolegialumo, nešališkumo, demokratijos ir teisėtumo principais“.
To visiems mums ir linkiu.

Teismo pirmininkas

Vytautas Kursevičius
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1. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismo veikla 2017 metais tradiciškai

buvo skelbiama ir

pagrindiniuose, ir regioniniuose leidiniuose, elektroninėje erdvėje, taip pat kitų institucijų, įstaigų
interneto svetainėse.

Apie teismo priimtus procesinius sprendimus, kolektyvo darbuotojų

gyvenimą, teismo savanorių misiją, teismo kultūrinę, ūkinę veiklą įvairiomis temomis pateiktų
įvairaus žanro pranešimų žiniasklaidoje per savaitę priskaičiuojama nuo 6 iki 12. Ypač svarbu, kad
pranešimuose apie priimtus procesinius sprendimus yra pateiktas ir oficialus teismo komentaras.
Vykdydamas savo pagrindinę misiją – teisingumą, teismas novatoriškai prisistatė ir plačiai
visuomenei, įvairaus amžiaus lankytojams suteikdamas galimybę plačiau pažinti šią valstybės
instituciją. Startavo net keturi nauji viešųjų ryšių projektai. O švenčiant 99-ąsias Lietuvos teismų
įkūrimo metines, pirmą kartą teismų istorijoje buvo apdovanoti teismų sistemai labiausiai nusipelnę
žmonės, tarp

jų – teismo pirmininko patarėja Gitana Ambrazienė, jai įteiktas 2-ojo laipsnio

pasižymėjimo garbės ženklas „Už nuopelnus teismų sistemai“.
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Teismo kolektyvas Gitana Ambrazienę pasveikino su teismų sistemos apdovanojimu.

Teismo pirmininko patarėja Gitana Ambrazienė
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Lietuvos teismų diena, renginyje.

Lietuvos teismų diena, renginyje teismo savanorė Danutė Bagdonavičienė (kairėje)
pasitinka teismo lankytojus.
2017 metais Šiaulių apygardos teismas startavo keturiuose naujuose projektuose:
„Pilietiškumo ugdymo, teismų istorijos pamokos“, „Meno kūrėjų darbai – sielai ir dalykinei
nuotaikai“, „Europos muziejų naktis“ (Pirmą kartą Lietuvos teismų istorijoje), „Žinomi nežinomi
momentai iš 780 metų Šiaulių istorijos“.
2017 metais Šiaulių apygardos teismas surengė 15 įvairių visuomenei skirtų renginių.
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2017 metais – dvi laidos tiesioginiame eteryje per valstybinę Lietuvos televizija (LRT)
apie teismo veiklą (pirmą kartą Lietuvos teismų istorijoje).
2017 metais Šiaulių apygardos teisme įvairiuose renginiuose apsilankė apie 2200 žmonių.
2017 metais Šiaulių apygardos teisme išskirtinio (ypač Švedijos karalystės) žiniasklaidos
dėmesio sulaukusioje baudžiamojoje byloje, kurioje Lietuvos Respublikos pilietis Švedijoje buvo
nuteistas kalėti iki gyvos galvos už šios šalies septyniolikmetės merginos nužudymą, surengtas
tiesioginis reportažas švedų kalba apie apygardos teismo sprendimą dėl pripažinimo jam paskirtos
bausmės ir jos vykdymo Lietuvos Respublikoje. Taip pat anglų kalbą pateikta operatyvi informacija
Švedijos žiniasklaidai apie Šiaulių apygardos teismo sprendimą 3-ims radijo stotims, 3-ims žinių
portalams, 2-iem Švedijos TV kanalams.

Švedijos spaudoje interviu su Šiaulių apygardos teismo pirmininku Vytautu Kursevičiumi.
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Susitikimas su Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių teismų teisėjais, jų
pirmininkais.
2017 metais šalies žiniasklaidoje daug dėmesio buvo skiriama įvairiems nusikaltimam, tarp
kurių – smurtiniai, finansiniai, seksualiniai. Palyginti su 2016 metais, pavyzdžiui, regioninėje
spaudoje nemažėjo pranešimų ir apie nusikaltimus buityje. Šių pranešimų formato tendencija išliko
tokia pati – glaustas, informatyvus su teisėtvarkos ir teisėsaugos atstovų trumpais komentarais
pranešimas, televizijos žinių tarnybų reportažas. Publikacijų, televizijos kanalų reportažų, taip pat ir
analitinių laidų apie smurtą artimoje aplinkoje pernai buvo šiek tiek daugiau negu užpernai. Mažiau
domėtasi vadinamosiomis buitinėmis žmogžudystėmis. Pastarąsias iš viso ignoravo ir spauda, tarp
kurios ir regioninė. Kaip ir ankstesniais metais dėmesio centre buvo bylos, kuriuose nukentėjusieji –
nepilnamečiai vaikai.
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Lietuvos teismų diena.

Susitikimas su Lietuvos rašytojais.
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Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Apsilankymas dienraščio „Šiaulių naujienos“
redakcijoje.

Ir 2017 metais Šiaulių apygardos, ar jo veiklos teritorijoje esantys teismai nagrinėjo
baudžiamąsias bylas, kuriuose kaltinamųjų suole atsidūrė ne tik valstybės tarnautojai, pareigūnai,
bet ir politikai, žinomi verslininkai. Paskelbtas nuosprendis vienoje iš garsiausių bylų, kurioje
teisiamųjų suole kartu su kitais kaltinamaisiais buvo ir dabartinis Radviliškio rajono savivaldybės
meras. Taip pat paskelbtas nuosprendis ir vadinamojoje šnipinėjimo byloje, tarp nuteistųjų ir
Rusijos Federacijos pilietis. Šiaulių apygardos teismas žiniasklaidai reguliariai teikė informaciją
apie bylos eigą, priimamus procesinius sprendimus. Visuomenės, žiniasklaidos atstovams teisme
yra sudarytos sąlygos stebėti viešuose teismo posėdžiuose nagrinėjamas bylas.
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Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkės Danutės Burbulienės
jubiliejus.
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Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Laisvydas Zederštremas Naujojoje Zelandijoje,
Oklendo mieste vykusiuose pasaulio meistrų sporto žaidynėse („World Masters Games“), krepšinio
turnyre, iškovojo aukso ir sidabro medalius.
Visada visuomenės veikėjų, žiniasklaidos dėmesio centre yra civilinės bylos. Ir 2017
metais respublikinė, regioninė spauda nemažai dėmesio skyrė vadinamosioms viešųjų pirkimų,
bankroto byloms. Tokiose bylose, kur tarp proceso dalyvių yra dideli ūkio subjektai, žiniasklaidos
susidomėjimas buvo ypač pastebimas. Tokių bylų eiga nuosekliai domėjosi 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 laidose, leidinių publikacijose.
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Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo Gražvydo Poškaus paskaita apie korupciją
Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto (TAU) klausytojams.
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 juose sprendimus, kitą teismo veiklos informaciją vis
dažniau atkartoja iš esmės be pakeitimų, nurodant ir informacijos šaltinį. Ir tai tapo jau natūraliu
reiškiniu. Ši maloni tendencija užfiksuota dar 2014 metais. Tai akivaizdus didėjančio pasitikėjimo
teismais ženklas.
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Šiaulių apygardos teismas – tarptautiniame projekte „Muziejų naktis“
Profesionali, nepriekaištinga darbo kokybė, aukšti klientų aptarnavimo teisme standartai –
yra vienas iš itin svarbių Šiaulių apygardos teismo veiklos prioritetų. Ne tik nacionalinė, bet ir
regioninė spauda visuomenei pristatė Šiaulių apygardos teismo įgyvendinama savanorystės
teismuose projektą, bet ir domėjosi tolimesne jo eiga. Šiaulių apygardos teismo savanoriai buvo ir
yra svarbiausiuose teismo gyvenimo momentuose. Jie jau tapo savotiška teismo vizitine kortele.
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2. TEISMO PERSONALAS. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO APŽVALGA

Teismo personalą sudaro: teisėjai, atliekantys teisingumo vykdymo funkciją, valstybės
tarnautojai (patarėjai, skyrių pirmininkų patarėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretoriai ir
kitas administracinis personalas). Teismo personalas padeda teisėjams įgyvendinti teisingumo
vykdymo funkcijas, kad būtų užtikrintas sklandus teismo darbas.
2017 m. sausio 1 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 18 teisėjų (Baudžiamųjų bylų skyriuje
ir Civilinių bylų skyriuje po 9 teisėjus). Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius
taip pat yra ir Civilinių bylų skyriaus teisėjas.
2017 metais septyni valstybės tarnautojai buvo perkelti į aukštesnes pareigas; penkiems
valstybės tarnautojams suteiktos aukštesnės kvalifikacinės klasės; devyniolikai valstybės tarnautojų
skirtos padėkos.
Lietuvos Prezidentės 2017 m. sausio 11 d. dekretu Nr. 1K-849 nuo 2017 m. vasario 7 d. į
Šiaulių apygardos teismą paskirtas teisėjas Laivydas Zederštremas, kuris dirba Baudžiamųjų bylų
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skyriuje. 2017 metais vienas Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjas Lietuvos Prezidentės
dekretu buvo paskirtas į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmus dirbti teisėju.
2017 metais praktiką Šiaulių apygardos teisme atliko penki studentai (iš Gedimino
technikos universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto ir VĮ Šiaurės Lietuvos
kolegijos).
2017 metais Šiaulių apygardos teismas organizavo aštuonis konkursus į valstybės
tarnautojo pareigas (civilinių ir baudžiamųjų bylų teisėjo padėjėjo pareigas). Du konkursai neįvyko,
kadangi neatvyko nė vienas pretendentas. Vieną kartą atvykę du pretendentai nesurinko reikiamo
balų skaičiaus. Kitų konkursų metu buvo priimti 3 pakaitiniai civilinių bylų ir vienas baudžiamųjų
bylų teisėjo padėjėjas ir viena priimta į nuolatines civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjo pareigas.
2017 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teisme dirbo 19 teisėjų, 49 valstybės tarnautojai ir
21 darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį.
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
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, taip stengiamasi sudaryti kiek įmanoma
geresnes sąlygas teismo darbuotojams kelti kvalifikaciją.
.
3. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA
ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
Teisėjų tarybos 2015-12-18 nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) patvirtintų Administravimo
teismuose nuostatų 5 punkte nustatyta, kad vidiniams teismo administravimui (teismo pareigūnų
organizacinei veiklai ir šios veiklos priežiūrai atitinkamame teisme) teisės aktų nustatyta tvarka
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vadovauja – jį vykdo, organizuoja ir prižiūri teismo pirmininkas. Minėto teisės akto 7 punkte
numatyta, kad apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės
veiklos priežiūrą (išorinį teismų administravimą) atlieka bendrosios kompetencijos apygardos
teismo pirmininkas. Apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Teismų
įstatymu, 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.
Teismų (teisėjų) administracinės veiklos priežiūra apima priemones, užtikrinančias bylų
nagrinėjimo proceso skaidrumą ir operatyvumą, garantuojančias aukštą pareigūnų profesinę kultūrą
bei užtikrinančias teisėjų ir teismų personalo veiklos efektyvumą, teisėjų ir teismo darbuotojų darbo
laiko veiksmingą naudojimą, taip pat teismo raštinės darbą. Priežiūros efektyvumas didele dalimi
priklauso nuo priemonių aktualumo ir apimties, labai svarbu išskirti svarbiausias ir rizikingiausias
veiklos sritis, kuriose priežiūra tam tikru laikotarpiu būtina, atlikus patikrinimus pagal jų rezultatus
spręsti, ar kitais metais tokia pat priemonė reikalinga, nustačius pažeidimų, priemonę būtina kartoti,
kol pažeidimų neliks. 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.

3.1. Šiaulių apygardos veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės
veiklos patikrinimų rezultatai
Vykdant Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-15
patvirtintą Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 2017 metų
administracinės veiklos priežiūros planą, buvo atlikti šie patikrinimai:
1.

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2017-04-11, 2017-06-23, 2017-10-09 patikrino, ar

2017 m. gautos iš apylinkių teismų civilinės bylos su apeliaciniais ir atskiraisiais skundais tinkamai
paruoštos nagrinėti apeliacine tvarka, patikrinimo tikslas – nustatyti trūkumus ir atkreipti Šiaulių
apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų raštinių darbuotojų dėmesį į tinkamą
duomenų įvedimą. Raštinių darbuotojų paprašyta atkreipti dėmesį į tikslų bylos šalių kortelių
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užpildymą, lydraščio apeliacinės instancijos teismui datą, kadangi pasitaiko atvejų, kai elektroninė
byla gaunama nepasibaigus skundo ar atsiliepimų pateikimo terminui, t. y. raštinės darbuotojai iš
anksto parašo lydraštį ir jį įkėlia LITEKO sistemoje.
2.

2017-03-29 paruošta ataskaita apie apylinkių teismų vykdytą kasmetinę turto

inventorizaciją, padaryta išvada, kad reorganizuojami teismai tinkamai atliko kasmetinę turto
inventorizaciją.
3.

2017-04-03, 2017-10-19 atlikti reorganizuojamų teismų pasirengimo reorganizacijai

archyvų tvarkymo – bylų naikinimo patikrinimai, nustatyta, kad dokumentų ir bylų, kurių
saugojimo terminai pasibaigę, naikinimas vyksta sklandžiai.
4.

2017-09-01 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atliko fizinių asmenų bankroto bylų

nagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimą, padaryta išvada, kad apylinkių teismuose ne visais
atvejais laikomasi maksimalaus 45 dienų termino išspręsti dėl fizinio asmens bankroto bylos
iškėlimo, kitų terminų iš esmės laikomasi tinkamai. Apylinkių teismų pirmininkams rekomenduota
kontroliuoti tokių bylų nagrinėjimo eigą, imtis priemonių įgyvendinti koncentruotą ir ekonomišką
procesą.
5.

2017-12-20 Šiaulių apygardos teismo pirmininkas apibendrino apylinkių teismų

pirmininkų vykdomą teisėjų (teismo) organizacinio darbo priežiūrą. Apibendrinus teismų
administracijų taikomas priežiūros priemones, nustatytas tam tikras sistemiškumas: stengiamasi
patikrinti ilgiau negu vienus metus nagrinėjamas baudžiamąsias ir civilines bylas, ilgiau negu 6
mėnesius nagrinėjamas administracinių nusižengimų bylas, kai kurias bylas, kurioms numatyti
sutrumpinti išnagrinėjimo terminai, tikrinama pasirengimo nagrinėti bylą stadija, protokolų
surašymas, atidavimas į raštinę laiku, apeliacinių skundų priėmimas, išsiuntimas, bylų perdavimas
vykdyti. Teismų administracijai rekomenduota ypatingą dėmesį skirti baudžiamosioms byloms,
kuriose kaltinamajam paskirtas suėmimas, civilinėms ir baudžiamosioms byloms, kuriose
dalyvaujančių byloje asmenų sveikatos būklė yra prasta ar jie yra senyvo amžiaus ar neįgalūs,
civilinėms bylos, kuriose sprendžiamas ginčas dėl išlaikymo vaikams ar jų gyvenamosios vietos
nustatymo, civilinėms darbo santykių byloms. Teismų pirmininkams pasiūlyta spręsti dėl
individualios teisėjų veiklos priežiūros.
2017 metais buvo atlikti dviejų apylinkių teismų planiniai kompleksiniai patikrinimai:
2017 m. birželio mėnesį atliktas Pakruojo rajono apylinkės teismo planinis kompleksinis
patikrinimas pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko patvirtintą planą. Patikrinus baudžiamųjų
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bylų nagrinėjimo organizavimą, nustatyta, kad Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjai iš esmės
laikosi Lietuvos Respublikos BPK 240 straipsnio 1 dalyje numatyto bylų perdavimo nagrinėti
teisiamajame posėdyje termino. Tai pat nustatyta, kad teisėjai iš esmės laikosi BPK 240 straipsnio
2 dalyje numatyto dvidešimties dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, tačiau pastebėta
pažeidimų, kuomet 20 dienų bylos nagrinėjimo pradžios terminas praleistas dėl teisėjo atostogų,
mokymų ar užimtumo kitose bylose. Tokiais atvejais rekomenduota išnaudoti BPK 240 straipsnio
3 dalyje numatytą galimybę iš anksto su proceso dalyviais suderinti bylos nagrinėjimo posėdžių
grafiką ir apie tai pažymėti bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje nutartyje. BPK 420
straipsnio 1 dalyje numatyto 7 dienų sprendimo priėmimo termino bylose, pradėtose baudžiamojo
įsakymo priėmimo tvarka, pažeidimų nenustatyta. Atlikus patikrinimą pastebėta, kad ilgesnės nei
trijų mėnesių pertraukos bylų nagrinėjime buvo dėl objektyvių priežasčių: kaltinamojo paieškos bei
kito kaltinamojo darbo užsienyje. Teismas ėmėsi būtinų priemonių bylų operatyviam išnagrinėjimui
užtikrinti, pažeidimų nepastebėta, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. Iš NTA pateikto
statistinio kontrolinio pjūvio duomenų nustatyta, kad 2016 m. sausio 1 d.–2017 m. kovo 31 d.
laikotarpiu buvo nutrauktos 4 baudžiamosios bylos, iš kurių byla Nr. 1-2-287/2016 buvo nutraukta
dėl senaties. Baudžiamoji byla teisme buvo gauta 2013-07-05, perduota nagrinėti teisėjai
R. Razumienei, 2016-02-03 byla buvo nutraukta, suėjus senačiai. Bylos nagrinėjimo Pakruojo
rajono apylinkės teisme laikotarpiu buvo surengti 63 teisiamieji posėdžiai. Bylos nagrinėjimas
užtruko dėl objektyvių priežasčių:

nukentėjusiųjų, liudytojų neatvykimo, dėl kaltinamųjų, jų

mažamečių vaikų sirgimo, gynėjo užimtumo bei sirgimo, dėl būtinybės spręsti didelį skaičių
prašymų, nušalinimų bei skundų. Iš bylos medžiagos matyti, kad teismas ėmėsi visų būtinų
priemonių bylos sklandžiam nagrinėjimui užtikrinti: buvo derinamos kelių posėdžių datos į priekį,
priimami sprendimai dėl asmenų atvesdinimo ir kt. Bylos nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta.
Patikrinimo metu Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjų žinioje buvo viena baudžiamoji byla,
kurios nagrinėjimas užtruko ilgiau, negu 12 mėnesių. Atlikus patikrinimą pastebėta, kad šios bylos
nagrinėjimas teisme užtruko dėl objektyvių priežasčių, daugiausia dėl kaltinamųjų (dėl ligos), jų
gynėjų (dėl ligos bei užimtumo kitose bylose) neatvykimo, būtinybės skirti teismo ekspertizę.
Teismas ėmėsi priemonių sklandžiam bylų nagrinėjimui užtikrinti, buvo derintos kelių posėdžių
datos į priekį, tačiau pastebėta, jog nemaža dalis suplanuotų posėdžių buvo atšaukta dėl proceso
dalyvių atostogų bei gynėjų užimtumo kitose bylose. Rekomenduota efektyviau planuoti posėdžių
datas, atsakingiau derinant su visais proceso dalyviais, kad vėliau būtų išvengta posėdžių
atšaukinėjimo. Bylos nagrinėjimo vilkinimo faktų nepastebėta.

25
Patikrinus pagal statistinį kontrolinį pjūvį „Nuo 2016-01-01 iki 2017-03-31
išnagrinėtos darbo bylos, kurių išnagrinėjimas užtruko ilgiau nei 120 kalendorinių dienų“ atrinktas
tris bylas pripažinta, kad bylų neišnagrinėjimo per 120 dienų priežastys yra objektyvios ir bylos
vilkinimo ar netinkamo bylos nagrinėjimo organizavimo faktų nenustatyta. Patikrinus pagal
statistinį kontrolinį pjūvį „Laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2017-03-31 ginčo teisena išnagrinėtos
civilinės bylos, kuriose laiko tarpas tarp įvykių „parengiamasis posėdis“ yra daugiau nei
kalendorinių 30 dienų“ atrinktas bylas nustatyta, kad iš esmės dauguma atvejų termino praleidimą
lėmė šalių atstovų užimtumas kitose bylose, termino susitaikyti skyrimas, procesinių dokumentų
tikslinimas, priešieškinio pateikimas, ekspertizių skyrimas bei teismo nušalinimo pareiškimų
siuntimas nagrinėti instancine tvarka. Taigi, darytina išvada, kad šie terminai buvo praleisti
nežymiai dėl objektyvių priežasčių. Patikrinus pagal statistinį kontrolinį pjūvį „Laikotarpiu nuo
2016-01-01 iki 2017-03-31 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, kuriose yra daugiau nei 3
įvykiai „parengiamasis posėdis“ atrinktas bylas nustatyta, kad aštuoniose civilinėse bylose
parengiamųjų posėdžių skaičius varijuoja nuo keturių iki septynių. Nustatyta, kad daugiau nei
dviejų parengiamųjų posėdžių skyrimą iš esmės lėmė šalių atstovų užimtumas kitose bylose
(laikinas nedarbingumas), šalių neatvykimas į parengiamąjį posėdį (dėl to šie parengiamieji
posėdžiai laikyti neįvykusiais), prašymai dėl kito parengiamojo posėdžio skyrimo taikos sutarčiai
sudaryti, ekspertizių skyrimas, procesinių dokumentų tikslinimas, priešieškinio pateikimas.
Patikrinimo metu konstatuota, kad CPK XLIV skyriaus, reglamentuojančio vykdomųjų raštų
išdavimo tvarką, nuostatų laikomasi tinkamai. Patikrinus pagal statistinį kontrolinį pjūvį „Civilinių
bylų (gautų nuo 2016-01-01 iki 2017-03-31), kuriose įvykiai pagal LITEKO vyko rečiau nei kas 3
mėnesiai“ atrinktas bylas nustatyta, kad šiose bylose pažeidimų nėra, nes bylos buvo sustabdytos
CPK 163–164 str. numatytais pagrindais arba nustačius terminą susitaikyti santuokos nutraukimo
bylose. Patikrinus civilines bylas, kurios teisme nagrinėjamos ilgiau negu vienus metus, ir įvertinus
priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos pakankamai ilgą laiką, galima daryti išvadą, kad
užsitęsusiose bylose priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios
nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos.
Atlikus patikrinimą daroma išvada, kad Pakruojo rajono apylinkės teisme iš esmės
laikomasi ATPK numatyto 30 dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, tačiau pastebėta ir
pažeidimų. Rekomenduota planingiau organizuoti darbo, poilsio bei mokymų laiką. Atlikus
patikrinimą padaryta išvada, kad Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjai laikosi ATPK 302
straipsnio 5 dalyje numatyto 3 dienų nuorašų įteikimo ar išsiuntimo asmenims bei institucijoms
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termino. Konstatuota, kad Pakruojo rajono apylinkės teisme yra laikomasi ATPK V skyriaus,
reglamentuojančio ATP bylų vykdymą, normų. Bylų, kuriose būtų praleistas ATPK 308 straipsnyje
numatytas 3 mėnesių nutarimų vykdymo

senaties

terminas, nebuvo rasta. Patikrinus visas

nutrauktas ATP bylas, padaryta išvada, kad Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjai laikosi ATPK
numatytų bylos išnagrinėjimo ir nuobaudų skyrimo terminų. Bylose, kurios buvo nutrauktos dėl
senaties, nuobaudų skyrimo terminai buvo praleisti dar iki šių bylų perdavimo nagrinėti teismui.
Patikrinus bylų paskirstymą, vykdytą teisme 2017 metų kovo, balandžio mėnesiais,
padaryta išvada, kad bylos Pakruojo rajono apylinkės teisme skirstomos iš esmės laikantis Pakruojo
rajono apylinkės teismo pirmininko 2016-01-05 įsakymu Nr. V-8 patvirtintų Bylų paskirstymo
Pakruojo rajono apylinkės teismo teisėjams taisyklių. Rekomenduota bylų paskirstymo taisykles
patalpinti teismo interneto tinklalapyje, užtikrinti, kad teisėjų skyrimo ir (ar) neskyrimo priežastys
būtų formuluojamos laikantis Apraše ir Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų
reikalavimų, bylos neskyrimo priežastimi įvedant teisėjo atliktus ikiteisminio tyrimo veiksmus,
nurodyti ikiteisminio tyrimo dokumento numerį, teismo pirmininko įsakymu įgalioti teismo
darbuotojus skirstyti bylas ir pavaduoti bylas skirstantį asmenį, jam nesant darbe.
Patikrinus Pakruojo rajono apylinkės teismo pirmininko planuojamą ir atliekamą teismo
(teisėjų) organizacinės veiklos priežiūrą, nustatyta, kad ji pakankamai išsami, apimanti įvairiapuses
teisėjų bei darbuotojų veiklos sritis. Atliekamų patikrinimų apimtys nėra didelės, tačiau
pakankamos, surašyti patikrinimų aktai iš esmės atitinka formai ir turiniui keliamus reikalavimus.
Su patikrinimo rezultatais pasirašytinai supažindinami teismo teisėjai ir kiti darbuotojai.
Rekomenduota bylų perdavimo teismo raštinei tikrinimo faktą įforminti pagal raštinės vedėjos
surašytą dokumentą, pažymą ar kita, tai leistų teismo pirmininkei efektyviau kontroliuoti raštinės
darbą šioje srityje, pasirenkant bylas patikrinimams, nenaudoti atsitiktinio parinkimo būdo, o
tikrinti visas bylas iš eilės, nustatant patikrinimo apimtis ir laikotarpį, dėl kurio bus atliekamas
tikrinimas, atkreipti dėmesį į nuo 2018 metų vyksiančiai teismų reformai aktualius klausimus ir
2017 metais kontroliuoti archyvaro darbą, paruošiant bylas naikinti, teismo finansininko darbą.
2017 m. gruodžio mėnesį atliktas Akmenės rajono apylinkės teismo planinis kompleksinis
patikrinimas pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko patvirtiną planą. Patikrinus baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo organizavimą, nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjai laikosi
BPK 240 straipsnio 1 dalyje numatyto bylų perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje termino.
Taip pat nustatyta, kad Akmenės rajono apylinkės teismo teisėjai iš esmės laikosi BPK 240
straipsnio 2 dalyje numatyto dvidešimties dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, tačiau pastebėta
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pažeidimų, kuomet 20 dienų bylos nagrinėjimo pradžios terminas žymiai praleistas dėl teisėjo
atostogų, mokymų ar užimtumo kitose bylose. Tokiais atvejais rekomenduota išnaudoti BPK 240
straipsnio 3 dalyje numatytą galimybę iš anksto su proceso dalyviais suderinti bylos nagrinėjimo
posėdžių grafiką ir apie tai pažymėti bylos perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje nutartyje.
Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Akmenės rajono apylinkės teisme yra laikomasi BPK 342
straipsnio 1 dalyje numatyto nuosprendžių pateikimo vykdyti termino. Atlikus patikrinimą
pastebėta, kad ilgesnės nei trijų mėnesių pertraukos baudžiamųjų bylų nagrinėjime buvo dėl
objektyvių priežasčių: kaltinamojo paieškos, kaltinamojo ligos, dėl paskirtos ekspertizės bei kitų
objektyvių priežasčių. Teismas ėmėsi būtinų priemonių bylų operatyviam išnagrinėjimui užtikrinti.
Atlikus patikrinimą pastebėta, kad pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nagrinėjimas Akmenės
rajono apylinkės teisme ilgiau, negu vienus metus užtruko dėl objektyvių priežasčių, t. y. dėl
paskelbtos kaltinamųjų paieškos. Teismas ėmėsi priemonių sklandžiam bylų nagrinėjimui užtikrinti,
aktyviai domėjosi paieškų rezultatais. Bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta.
Patikrinus civilines bylas pagal statistinį kontrolinį pjūvį „Laikotarpiu nuo 2016-01-01
iki 2017-08-31 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, kuriose laiko tarpas tarp įvykių
„parengiamasis posėdis“ yra daugiau nei 30 kalendorinių dienų“ atrinktas bylas nustatyta, kad iš
esmės dauguma atvejų termino praleidimą lėmė bylą nagrinėjančio teisėjo pasikeitimas, teisėjų
atostogos, iš anksto numatyti teisėjų mokymai, komandiruotės, šalių atstovų užimtumas kitose
bylose (laikinas nedarbingumas, atostogos), galimybės kreiptis šalims dėl teisinės pagalbos
suteikimas, termino susitaikyti skyrimas, ekspertizių skyrimas, procesinių dokumentų tikslinimas,
priešieškinio pateikimas, šalių gyvenamosios vietos ar buveinės užsienyje bei naujų proceso dalyvių
įtraukimas į bylos nagrinėjimą (arba jų dalyvavimas pripažintas būtinu). Padaryta išvada, kad
terminai buvo praleisti dėl objektyvių priežasčių. Parengiamųjų posėdžių negali būti daugiau kaip
du (CPK 229 str.). Patikrinus pagal statistinį kontrolinį pjūvį „Laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 201708-31 ginčo teisena išnagrinėtos civilinės bylos, kuriose yra daugiau nei 3 įvykiai „parengiamasis
posėdis“ atrinktas bylas nustatyta, kad šiose civilinėse bylose parengiamųjų posėdžių skaičius
varijuoja nuo 4 iki 9. Civilinėje byloje Nr. 2-14-1008/2016 buvo rengti 9 parengiamieji posėdžiai,
tačiau net 6 jų neįvyko (į 4 neatvyko proceso dalyviai, 1 dėl teisėjos atostogų, 1 dėl teisėjos
komandiruotės), be to, pažymėtina, kad po bylos perdavimo teisėjai (2016-05-12) įvyko vienas
parengiamasis posėdis. Keturi ir daugiau parengiamųjų posėdžių rengta 17 bylų. Nustatyta, kad
daugiau nei dviejų parengiamųjų posėdžių skyrimą iš esmės lėmė teismo sudėties pasikeitimas,
teisėjų laikinas nedarbingumas dėl ligos, komandiruotės, šalių atstovų užimtumas kitose bylose
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(laikinas nedarbingumas), šalių neatvykimas į parengiamąjį posėdį (ko pasėkoje šie parengiamieji
posėdžiai laikyti neįvykusiais), prašymai dėl kito parengiamojo posėdžio skyrimo taikos sutarčiai
sudaryti, ekspertizių skyrimas, procesinių dokumentų tikslinimas, priešieškinio pateikimas.
Patikrinus, kaip vykdomi įsiteisėję teismo sprendimai 2016-01-01 iki 2017-08-31 išnagrinėtose ir
patikrintose bylose, nustatyta, kad išieškotojams vykdomieji raštai išduodami, gavus išieškotojo
prašymą, arba išsiunčiami teismo baigiamajam procesiniam sprendimui įsiteisėjus, bylose yra šių
vykdomųjų raštų išsiuntimo lydraščiai. Apie vykdomojo rašto išdavimą pažymima byloje ir
LITEKO sistemoje. Bylose dėl išlaikymo priteisimo vykdomieji raštai išduodami tą pačią dieną.
Konstatuota, kad CPK XLIV skyriaus, reglamentuojančio vykdomųjų raštų išdavimo tvarką,
nuostatų laikomasi tinkamai. Taip pat patikrintos atsirinktos bylos, siekiant nustatyti, ar buvo
laikomasi CPK 317 straipsnio 2 dalies reikalavimų, t. y. ar įstatymo nustatytu terminu – per
septynias dienas nuo termino sprendimui apskųsti ir atsiliepimų į apeliacinį skundą pateikti
pasibaigimo – bylos su apeliaciniais skundais ir jų priedais buvo išsiųstos Šiaulių apygardos
teismui. Nustatyta, kad šio termino teisme laikomasi tinkamai. Patikrinus pagal statistinį kontrolinį
pjūvį „Laikotarpiu nuo 2016-01-01 iki 2017-08-31 išnagrinėtos civilinės bylos dėl teismo įsakymų
išdavimo, kuriose nuo įvykio rezultato „byla atiduota teisėjui“ iki įvykio rezultato „byla
išnagrinėta“ praėjo daugiau nei 2 kalendorinės dienos“ atrinktas bylas pažeidimų nenustatyta, nes
specialus sutrumpintas bylos išnagrinėjimo terminas daugeliu atvejų buvo praleistas dėl trūkumų
šalinimo instituto naudojimo, teisėjo laikino nedarbingumo ar į terminą įskaičiuotų savaitgalio
dienų. Patikrinus pagal statistinį kontrolinį pjūvį „Civilinių bylų (gautų nuo 2016-01-01 iki 201708-31), kuriose įvykiai pagal LITEKO vyko rečiau nei kas 3 mėnesiai“ atrinktas bylas nustatyta,
kad šiose bylose pažeidimų nėra, nes bylos buvo sustabdytos CPK 163–164 straipsniuose
numatytais pagrindais, dėl bylą nagrinėjančio teisėjo pasikeitimo, šalies užsienio valstybėje arba
nustačius terminą susitaikymui santuokos nutraukimo bylose. Patikrinus civilines bylas, kurios
teisme nagrinėjamos ilgiau negu vienus metus, ir įvertinus priežastis, dėl kurių bylos nagrinėjamos
pakankamai ilgą laiką, padaryta išvada, kad užsitęsusiose bylose priežastys (bylos sustabdymas) yra
objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos.
Atlikus administracinių nusižengimų bylų organizavimo patikrinimą padaryta išvada, kad
Akmenės rajono apylinkės teisme yra laikomasi ATPK 298 str. numatyto 30 dienų bylų
nagrinėjimo pradžios termino, pastebėti tik nežymūs pažeidimai, Akmenės rajono apylinkės teismo
teisėjai laikosi ATPK 302 straipsnio 5 dalyje bei ANK 637 straipsnio 2 dalyje numatyto 3 dienų
nuorašų įteikimo ar išsiuntimo asmenims bei institucijoms termino. Taip pat konstatuota, kad
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Akmenės rajono apylinkės teisme yra laikomasi ATPK V skyriaus, reglamentuojančio ATP bylų
vykdymą, normų. Bylų, kuriose būtų praleistas ATPK 308 straipsnyje numatytas 3 mėnesių
nutarimų vykdymo senaties terminas, nebuvo rasta. Patikrinimo metu nebuvo atrinkta nei viena
byla, kurioje įvykiai pagal LITEKO vyko rečiau nei kas 3 mėnesiai.Atlikus patikrinimą pastebėta,
kad 2 bylos nutrauktos, suėjus nuobaudų skyrimo terminui teisme, kitos 3 bylos buvo nutrauktos dėl
senaties terminui suėjus ne dėl teismo kaltės.
Atlikus bylų paskirstymo patikrinimą, padaryta išvada, kad bylos Akmenės rajono
apylinkės teisme skirstomos laikantis Akmenės rajono apylinkės teismo pirmininko 2015-12-29
įsakymu Nr. V-85 patvirtintų Akmenės rajono apylinkės teismo bylų skirstymo taisyklių.
Išanalizavus Akmenės rajono apylinkės teismo pirmininko planuojamą ir atliekamą teismo
(teisėjų) organizacinės veiklos priežiūrą, nustatyta, kad 2017 metais priežiūros priemonės buvo
pakankamai išsamios, apimančios įvairiapuses teisėjų bei darbuotojų veiklos sritis. Įvertinus teismo
personalo trūkumo problemas 2016 metais bei iššūkius, su kuriais teko susidurti pirmininkavimą
pradėjusiai teisėjai D. Maneikienei, mažesnės priežiūros apimtys 2016 metais pateisinamos.
Atliekamų patikrinimų apimtys nėra itin didelės, buvo naudojami statistiniai kontroliniai pjūviai
pažeidimams identifikuoti, surašyti patikrinimų aktai iš esmės atitinka formai ir turiniui keliamus
reikalavimus. Rekomenduota tikrinant bylas dažniau naudotis statistiniais kontroliniais pjūviais,
surašant patikrinimų aktus ir tikrinimų pažymas laikytis jų formai ir turiniui nustatytų reikalavimų,
aiškiai nurodyti, kokios bylos kokiu būdu buvo tikrinamos, prie aktų pridėti patikrinimo lenteles.
Planuojant patikrinimus, naudoti kuo daugiau Teisėjų tarybos patvirtintų Administravimo teismuose
nuostatų priede „Gairės teismų vidinį bei išorinį administravimą vykdantiems subjektams“
nurodytus būdus ir priemones.
Vykdant administracinės veiklos priežiūros planus buvo atliekami patikrinimai gavus
asmenų skundus dėl teisėjų organizacinės veiklos ar kitą informaciją:
1.

2017-02-15 teismo pirmininko sudaryta komisija tyrė Telšių rajono apylinkės teismo

teisėjų organizacinį darbą, skiriant nagrinėti ir nagrinėjant klausimą dėl suėmimo pagrįstumo ir
termino nustatymo baudžiamojoje byloje Nr. 1-75-339/2016. Komisija, nustačiusi, kad skiriant
nagrinėti ir nagrinėjant klausimą dėl suėmimo pagrįstumo ir termino nustatymo, buvo padaryta
pažeidimų, pagrindine to priežastimi įvardijo nepakankamą teismo teisėjų, administracijos
bendradarbiavimą.
2.

2017-05-16 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko Akmenės rajono

apylinkės teismo teisėjos organizacinio darbo, nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-75-1008/2016,
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patikrinimą, padaryta išvada, kad nėra pagrindo teisėjos veiksmų vertinti kaip pažeidžiančių Teisėjų
etikos kodekso normas.
3.

2017-11-28 teismo pirmininkas V. Kursevičius atliko Raseinių rajono apylinkės

teisme 2017 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais vykdyto bylų paskirstymo tikslinį neeilinį patikrinimą,
pažeidimų skirstant bylas nenustatyta.

2017 m. balandžio 7 d. Šiaulių apygardos teisme vyko apygardos veiklos teritorijoje
esančių apylinkių teismų teisėjų pasitarimas, renginyje aptarti aktualiausi klausimai, iškylančios
problemos, pasiruošimas apylinkių teismų reorganizavimui.
2017 m. spalio 30 d. Šiaulių apygardos teisme įvyko apygardos apylinkių teismų vadovų,
teisėjų pasitarimas. Šiame tradiciniame renginyje aptarti ne tik teismų darbo rezultatai, bet ir
nagrinėtos iškylančios problemos, itin svarbūs teismų reformos klausimai. Pasitarime taip pat
dalyvavo teismų kancleriai, archyvų vadovai, darbuotojai, finansininkai, teismų raštinių atstovai.
Pranešimus perskaitė Šiaulių apygardos teismo Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių pirmininkai
Danutė Burbulienė ir Boleslovas Kalainis. Daug dėmesio skirta teismų reformai, šiame procese
iškylančioms problemoms.

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 2017 metais buvo atlikti šie patikrinimai:
1.

2017-01-24 civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienus metus,

patikrinimas. Nustatyta, kad užsitęsusių bylų skaičius per kalendorinius metus sumažėjo dvigubai,
užsitęsusį bylų nagrinėjimą sąlygojo 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 14 bylų. 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
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griežčiau vertinti šalių teikiamuose prašymuose dėl teismo posėdžių atidėjimo nurodomas priežastis
(atsižvelgiant į CPK 1622 str. 1 d. nuostatas).
2.

2017-01-30 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.

2017-05-18 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 trisdešimt tris ilgiau nei 6 mėnesiai nagrinėjamas bylas.
Įvertinus sąraše nurodytas bylas, konstatuota, kad užsitęsusį bylų nagrinėjimą sąlygojo 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, 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 11 pirmosios instancijos bylų bei 2 apeliacinės instancijos
bylos). 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 2017-05-23.
4.

2017-05-25 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis atliko

pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 6 mėnesiai, eigos patikrinimą.
Patikrinimo metu nustatyta, kad teisme yra 27 pirmosios instancijos bylos, kurių nagrinėjimas
užtruko ilgiau 6 mėnesių. Atlikus patikrinimą pastebėta, kad bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl
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kaltinamųjų, jų gynėjų, nukentėjusiųjų, liudytojų neatvykimo, bylų sudėtingumo, dėl paskirtų
ekspertizių atlikimo, kitų objektyvių priežasčių. Konstatuota, kad teisėjai tinkamai organizuoja ir
planuoja bylų nagrinėjimą.
5.

2017-06-05 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė patikrino civilinių

viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo organizavimą, kad didžioji dalis bylų buvo išnagrinėta per
įstatyme nustatytą terminą, pasirengimo terminai šiose bylose pažeisti nežymiai, pastebėta keletas
atvejų, kai sprendimo paskelbimas tokiose bylose atidedamas po kelis kartus. Padaryta išvada, kad
nepateisinamai ilgai užsitęsusio viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo atvejų nenustatyta.
6.

2017-06-30, 2017-12-11 atlikti raštinių darbuotojų ir posėdžių sekretorių paruoštų

procesinių dokumentų atitikties dokumentų rengimo taisyklių ir kalbos kultūros reikalavimams
laikymosi patikrinimai, nustatyta nežymių pažeidimų ruošiant raštus, klaidos taisytos ir aptartos.
7.

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė kiekvieną mėnesį atliko

atskirųjų skundų išsiuntimo Lietuvos apeliaciniam teismui terminų laikymosi patikrinimą, nustatyta,
kad iš esmės terminų laikomasi tinkamai.
8.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis periodiškai atliko skundų

nagrinėjamose baudžiamosiose bylose išsiuntimo Lietuvos apeliaciniam teismui terminų
patikrinimą, esminių pažeidimų nenustatyta.
9.

2017-09-15 Šiaulių apygardos teismo pirmininkas atliko viešųjų pirkimų vykdymo

Šiaulių apygardos teisme patikrinimą, jo metu padaryta išvada, kad 2017 metų sausio–gegužės
mėnesiais viešieji pirkimai buvo vykdomi iš esmės laikantis teismo pirmininko patvirtinto
reglamentavimo, Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų normų ir principų.
10. 2017-09-18 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko bylų paskirstymo Šiaulių
apygardos teisme patikrinimą, buvo tikrinamas 2017 m. kovo mėnesį vykdytas bylų skirstymas,
peržiūrint kiekvieną skirstymo protokolą, padaryta išvada, kad bylos teisme skirstomos iš esmės
nepažeidžiant bylų paskirstymo taisyklių.
11. 2017-09-29 teismo pirmininkas Vytautas Kursevičius atliko dokumentų perdavimo
teismo archyvui patikrinimą, nustatyta, kad teismo darbuotojai sukauptas bylas ir dokumentus laiku
perduoda teismo archyvui.
12. 2017-10-17 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas atliko daiktinių įrodymų
saugojimo užtikrinimo, naikinimo procedūrų laiku patikrinimą, padaryta išvada, kad daiktiniai
įrodymai saugomi, tvarkomi bei naikinami ne visiškai tinkamai, teismo pirmininko įsakymu
nustatytas terminas pažeidimams pašalinti.
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13. 2017-12-27 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Boleslovas Kalainis patikrino
procesinių veiksmų atlikimo 2017 metais išnagrinėtose pirmosios ir apeliacinės instancijos
baudžiamosiose bylose terminų laikymąsi. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad teisėjai iš esmės
laikosi pasirengimo nagrinėti bylą, nuosprendžių surašymo terminų, tačiau nustatyta ir keletas
nuosprendžių surašymo terminų pažeidimų.
14. 2017-12-29 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Danutė Burbulienė patikrino
procesinių veiksmų atlikimo 2017 metais išnagrinėtose pirmosios ir apeliacinės instancijos
civilinėse bylose terminų laikymąsi. Padaryta išvada, kad procesinių sprendimų surašymo terminų
2017 metais išnagrinėtose civilinėse bylose terminų iš esmės laikomasi tinkamai, nustatyta keletas
nežymių pažeidimų.

4. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
2017 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 Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau –
BPK) X dalyje nustatyta tvarka.
4.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
2017 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gauta 41 pirmosios instancijos
baudžiamoji byla, 44 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų.
Per 2017 metus buvo išnagrinėta 118 pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų. Priimti 74
nuosprendžiai, priimti 7 teismo baudžiamieji įsakymai, išduoti 27 Europos arešto orderiai, 4 bylų
buvo atsisakyta išduoti Europos arešto orderius, 1 byloje prašymas dėl Europos arešto orderio
paliktas nenagrinėtu, 1 byla perduota prokurorui, 2 bylos perduotos pagal teismingumą.
Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2017 metų pabaigoje – 48
baudžiamosios bylos.
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Šiaulių apygardos teisme 2017 metais buvo priimti 58 procesiniai sprendimai dėl teikimų
bei prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese, 40 teikimų bei prašymų buvo patenkinti,
16 atmesti, 2 patenkinti iš dalies.
2017 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 16
pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme užtruko ilgiau nei 12 mėnesių.
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 su proceso dalyviais.
Pastebėta, kad ne visuomet yra laikomasi BPK 243 straipsnio 2 dalyje numatyto
reikalavimo, kad teisiamojo posėdžio pertrauka negali trukti ilgiau nei vieną mėnesį. Teisėjams
rekomenduojama efektyviau planuoti darbo laiką, kad būtų laikomasi minėto reikalavimo. Bylų
nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta.
4.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
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Šiaulių apygardos teisme 2017 metais buvo gauta 341 apeliacinės instancijos baudžiamųjų
bylų. Išnagrinėjus apeliacinės instancijos baudžiamąsias bylas, 220 apeliaciniai skundai buvo
atmesti, 19 baudžiamųjų bylų buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendžius bei
nutartis panaikinti, 104 – nuosprendžius pakeisti, 5 apeliaciniais skundai buvo palikti nenagrinėti,
bylos grąžintos.

2017 metais apeliacine tvarka išnagrinėjus baudžiamąsias bylas, 2 pirmosios instancijos
teismo nuosprendžiai buvo panaikinti ir bylos nutrauktos BPK 327 straipsnio 1 punkto pagrindais,
3 – BPK 327 straipsnio 2 punkto pagrindais, 16 pirmosios instancijos teismo nuosprendžių buvo
panaikinta ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 straipsnyje numatytais pagrindais, 1 nuosprendis
panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teisme.
74 apeliacine tvarka išnagrinėtose baudžiamosiose bylose pirmosios instancijos teismo
nuosprendžiai buvo pakeisti konstatavus, jog apylinkių teismai netinkamai pritaikė baudžiamąjį
įstatymą bei netinkamai paskyrė bausmes (BPK 328 str. 1 p. ir 2 p.), 30 baudžiamųjų bylų
nuosprendžiai buvo pakeisti apeliacinės instancijos nutartimis, nustačius, jog nuosprendžiuose
išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių arba dėl netinkamai išspręstų kitų
nuosprendžio klausimų (BPK 328 3 p. ir 4 p.).
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2017 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėti 199 skundai dėl apylinkių teismų
priimtų nutarčių. Per metus buvo išnagrinėti 47 skundai dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų
BPK X dalies tvarka, 44 skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 108 skundai dėl apylinkių
teismų nutarčių nuosprendžių vykdymo procese, 382 skundai dėl ikiteisminio tyrimo teisėjų
sprendimų.
2017 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 33 baudžiamosios
bylos su apylinkių teismų pirmininkų prašymais spręsti klausimą dėl bylų perdavimo nagrinėti kitos
apylinkės teismui.
5. APELIACINĖS INSTANCIJOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ
BYLŲ APŽVALGA
Šiaulių apygardos teisme 2017 metais buvo išnagrinėtos 325 apeliacinės instancijos
administracinių teisės nusižengimų bylos, iš kurių 197 bylose apeliaciniai skundai netenkinti, 85
byloje pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti, 36 bylose – pakeisti, 7 skundai buvo
palikti nenagrinėti. 11 bylų buvo persiųstos pagal teismingumą.
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6. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2017 metais dirbo9 teisėjai,kurie
nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.

6.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA
Šiaulių apygardos teisme 2017 metais buvo nagrinėjamos1068 pirmosios instancijos
civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2017 metais gautų bylų skaičius ir iš 2016 metų perkeltų bylų
likutis). Buvo išnagrinėtos 605 civilinės bylos, likusios 463 civilinės bylos iš 2017 metų buvo
perkeltos į 2018 metus.

Palyginti, 2016 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėta 641 civilinė byla, 2015
metais – 548 civilinės bylos, 2014 metais – 682 civilinės bylos, 2013 metais – 718 civilinių bylų,
2012 metais – 778 civilinės bylos, 2011 metais – 900 civilinių bylų.
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Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2017 metus
vidutiniškai išnagrinėjo po 67,22 pirmosios instancijos civilines bylas. Lyginant su 2016 metais
(71,22 bylų vienam teisėjui) išnagrinėtų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičius tenkantis
vienam teisėjui sumažėjo 5,62 procento.
6.1.1 Išnagrinėtų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičius pagal bylos potipį
Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos605 pirmosios instancijos civilinės bylos. Iš jų:
1.

Ginčo teisena – 235 bylos.

2.

Dėl teismo įsakymo išdavimo – 4 bylos.

3.

Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 347 bylos.

4.

Dokumentinio proceso tvarka – 13 bylų.

5.

Dėl proceso atnaujinimo ir ypatingąja teisena – 6 bylos.
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6.1.2. Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių
Šiaulių apygardos teismas, kaip pirmosios instancijos teismas, nagrinėja civilines
bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių 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, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto. 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 (Lietuvos Respublikos
civilinio proceso kodekso 27 straipsnis).
Išnagrinėtos pirmosios instancijos civilinės bylos pagal reikalavimų skaičių pasiskirsto
taip:
1.

Bylos dėl darbo teisinių santykių – 4 bylos.

2.

Su prievolių teise susijusios bylos – 152, iš jų:

2.1. Bylos, kylančios iš sutartinių teisinių santykių – 105.
2.2. Bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių – 48.
2.3. Bylos, kylančios iš bankų veiklos ir investicinių paslaugų santykių – 0.



Bendras išnagrinėtų bylų skaičius ir reikalavimų skaičius gali nesutapti, nes vienoje civilinėje byloje gali būti keletas
reikalavimų.
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2.4. Bylos dėl kreditoriaus interesų gynimo (Actio Pauliana) – 3.
2.5. Bylos dėl įskaitymo – 0.
2.6. Bylos dėl restitucijos – 5.
2.7. Bylos dėl komercinio atstovavimo – 1.
2.8. Bylos dėl prievolių užtikrinimo būdų – 3.
2.9. Bylos dėl sandorių negaliojimo – 7.
2.10. Kitos su prievolių teise susijusios bylos – 5.
3.

Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 1.

4.

Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 5.

5.

Bylos dėl paveldėjimo – 1.

6.

Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės –0.

7.

Bylos dėl juridinių asmenų – 426.

7.1. Bylos dėl juridinių asmenų steigimo, jų registravimo – 0.
7.2. Bylos dėl juridinių asmenų teisnumo – 0.
7.3. Bylos dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo – 0.
7.4. Bylos dėl juridinių asmenų reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo – 0.
7.5. Bylos dėl juridinių asmenų bankroto – 420.
7.6. Bylos dėl įmonės restruktūrizavimo – 6.
7.7. Bylos dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo – 0.
7.8. Bylos dėl juridinio asmensveiklos tyrimo – 0.
7.9. Kitos bylos dėl juridinių asmenų – 0.
8.

Bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 1.

9.

Bylos dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių – 55.

10. Kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 5.
11. Bylos su tarptautiniu elementu – 1.
6.1.3. Išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal reikalavimų skaičių
2017 m.
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*Grafike nurodytą dalį „Kitos bylos“ sudaro kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios
teisenos tvarka, bylos, kylančios iš šeimos, darbo, daiktinių, paveldėjimo teisinių santykių, bylos su
tarptautiniu elementu bei bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo.

6.2. CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ APELIACINE TVARKA, APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas
pagal byloje dalyvaujančių asmenų atskiruosius ir apeliacinius skundus.
Šiaulių apygardos teisme 2017 metais buvo nagrinėjamos 1344 apeliacinės instancijos
civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2017 metais gautų bylų skaičius ir iš 2016 metų perkeltų bylų
likutis). Buvo išnagrinėtos1220 civilinių bylų, likusios 124 civilinės bylos iš 2017 metų buvo
perkeltos į 2018 metus.
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Palyginti, 2016 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėtos 1246 civilinės bylos,
2015 metais – 1339 civilinės bylos, 2014 metais – 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 135,56 apeliacinės instancijos bylas. Lyginant su 2016 metais (138,44
bylų vienam teisėjui) išnagrinėtų apeliacinės instancijos bylų skaičius sumažėjo apie 2 procentus.
Šiaulių apygardos teisme 2017 metais buvo išnagrinėtos:
421 civilinė byla (2016 metais – 406 bylos, 2015 metais – 523 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;
639 civilinės bylos (2016 metais – 657 bylos, 2015 metais – 641 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;
160 bylų dėl apylinkės teismų teisėjų nušalinimo, bylos perdavimo nagrinėti kitam
apylinkės teismui bei bylų sujungimo.
Šiaulių apygardos teismas, išnagrinėjęs iš esmės civilines bylas pagal paduotus
apeliacinius skundus, 289 bylų sprendimus paliko nepakeistus, 37 bylose sprendimus panaikino ir
priėmė naujus sprendimus, 15 bylų sprendimus panaikino ir bylas perdavė nagrinėti iš naujo
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pirmosios instancijos teismams (iš jų 3 dėl absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų), 3
bylose sprendimus panaikino ir bylas nutraukė, 3 bylose sprendimą panaikino ir bylą nutraukė, nes
šalys sudarė taikos sutartį, 2 bylose sprendimą panaikino ir pareiškimą paliko nenagrinėtu, 57
bylose sprendimus pakeitė (iš to skaičiaus 29 bylose sprendimą pakeitė iš dalies), 1 byloje
konstatavo absoliučius pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (byla
perduota nagrinėti apygardos administraciniam teismui), 3 bylose sprendimą panaikino iš dalies ir
bylą dėl dalies reikalavimų perdavė nagrinėti iš naujo,3 bylose sprendimą patikslino. Apeliacinis
procesas nutrauktas 3 bylose.
Išnagrinėjus atskiruosius skundus, 423 bylose pirmosios instancijos teismų nutartys
paliktos nepakeistos, 60 bylų nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 8 bylose nutartys
panaikintos iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės, 84 bylose nutartys panaikintos ir klausimas
perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 4 bylose nutartis panaikinta iš dalies ir
klausimas perduotas nagrinėti pirmosios instancijos teismams iš naujo, 13 bylų nutartys pakeistos, 6
bylas persiuntė pagal teismingumą. Apeliaciniai procesai nutraukti 37 bylose, 14 iš jų – atsisakius
nuo atskirųjų skundų.
2017 metų civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rodikliai
Eil.
Nr.

Teismo pavadinimas

Apskųsta
nutarčių,
sprendimų

Pakeista
(t. sk. iš
dalies)

Panaikinta
(t. sk. iš
dalies)
sprendimų, sprendimų,
nutarčių
nutarčių
(procentinė (procentinė
išraiška)
išraiška)

Nepakeista
sprendimų,
nutarčių
(procentinė
išraiška)

1.

Akmenės rajono apylinkės

18

2
(11 )

2
(11 )

14
(78 )

2.

Joniškio rajono apylinkės

49

3
(6 )

13
(26 )

31
(63 )

3.

Kelmės rajono apylinkės

39

5
(13 )

9
(23 )

24
(61 )

4.

Mažeikių rajono apylinkės

135

4
(3 )

32
(24 )

91
(67 )

5.

Pakruojo rajono apylinkės

19

0

5
(26 )

13
(68 )
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6.

Radviliškio rajono apylinkės

86

10
(12 )

15
(17 )

58
(67 )

7.

Raseinių rajono apylinkės

57

2
(4 )

14
(25 )

39
(68 )

8.

Šiaulių apylinkės

431

24
(6 )

77
(18 )

303
(70 )

9.

Telšių rajono apylinkės

88

13
(15 )

13
(15 )

55
(63 )

2017 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal apylinkių
teismus

Apylinkės
teismas

Civilinių bylų
skaičius,
kuriose
paduoti
atskirieji
skundai

Paliktų
nepakeistų
nutarčių
skaičius
(procentinė
išraiška)

5
(71,43 %)

1
(14,29 %)

1
(14,29 %)

2
(28,57 %)

0

0

7

17
(58,62 %)

4
(13,79 %)

7
(24,14 %)

11
(37,93 %)

0

29

1
(3,45 %)

8
(53,33 %)

4
(26,67 %)

3
(20 %)

7
(46,67 %)

0

0

15

Akmenės

Joniškio
Kelmės

Panaikintos nutartys
Priimtų naujų
nutarčių
skaičius
(procentinė
išraiška)

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

Viso

Pakeistų
nutarčių
skaičius
(procentinė
išraiška)

Nutrauktų
procesų
skaičius
(procentinė
išraiška)
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Mažeikių
84

55
(65,48 %)

9
(10,71 %)

13
(15,48 %)

22
(26,19 %)

1
(1,19 %)

5
(5,95 %)

5
(55,55 %)

2
(22,22 %)

1
(11,11 %)

3
(33,33 %)

0

9

1
(11,11 %)

37

24
(64,86%)

4
(10,81 %)

5
(13,51 %)

9
(24,32 %)

2
(5,4 %)

1
(2,7 %)

17
(60,71 %)

3
(10,71 %)

6
(21,43 %)

9
(32,14 %)

0

28

2
(7,14 %)

269

192
(71,37 %)

28
(10,41 %)

29
(10,78 %)

57
(21,19 %)

3
(1,11 %)

13
(4,83 %)

46

31
(67,39 %)

1
(2,17 %)

4
(8,70 %)

5
(10,87 %)

4
(8,70 %)

5
(10,87 %)

354
(67,56 %)

56
(10,69 %)

69
(13,17 %)

125
(23,85 %)

10
(1,91 %)

28
(5,34 %)

Pakruojo
Radviliškio
Raseinių
Šiaulių
Telšių

VISO
524
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7. FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismas 2017 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 kuo mažesnėmis sąnaudomis.
2017 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Teisingumo
vykdymas” skirta 1823 tūkst. Eur paprastųjų išlaidų. Iš jų valstybės biudžeto lėšų 1821,5 tūkst. Eur
ir 1,5 tūkst. Eur pajamų įmokų lėšų.
Teismo 2017 metų programos įvykdymas sudaro 100 %. Ataskaitiniu laikotarpiu
panaudotos visos valstybės biudžeto lėšos.
2017 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys
atvaizduotos 1 paveiksle.

2017 metų programos sąmata
Darbo užmokestis

Įmokos sodrai

Išlaidos prekėms ir
paslaugoms

1 pav. 2017 m. programos valstybės biudžeto išlaidų sąmata, tūkst. Eur.

Gautų asignavimų perskirstymas 2017 metais atvaizduotas 2 paveiksle.
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2
13 0
27
,4

Biudžeto lėšų perskirstymas 2017 metais

1200
1000
800
Metų pradžioje

600
39
6
41
5,
1

Metų pabaigoje

400

98
80
,4

200
0
Darbo
užmokestis

Sodra

Ūkio
išlaidos

2 pav. Valstybės biudžeto lėšų perskirstymas 2017 metais, tūkst. Eur
Per 2017 metus programos sąmatai vykdyti papildomai skirtos valstybės biudžeto lėšos.
2017 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Finansų ministro įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl Lietuvos
Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti paskirstymo“
teismui skirta 4,5 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui – 3,4 tūkst. Eur.
2017 m. lapkričio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 943 „Dėl Lietuvos
Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų perskirstymo tarp teismų“ teismui skirta 4,0
tūkst. Eur darbo užmokesčiui.
2017 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 1,0 tūkst. Eur. 2017 metų pradžioje
pajamų įmokų sąmata padidinta 0,3 tūkst. Eur viršplaninėmis pajamų įmokomis už 2016 metus.
Taip pat sąmata didinta surinktomis 0,2 tūkst. Eur viršplaninėmis lėšomis už 2017 metus. Per metus
surinkta 1,2 tūkst. Eur pajamų įmokų. Iš viso 2017 metais įsisavinta 1,4 tūkst. Eur pajamų įmokų.
Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2017 metų pabaigoje – 0,1 tūkst. Eur.
2017 m. gruodžio 31 d. teismo kreditinis įsiskolinimas 252,0 tūkst. Eur biudžeto lėšų.
Iš to skaičiaus:
E

Tiekėjo pavadinimas

Ekonominės

Suma,
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il.
Nr.

0
1
2
3

Laikotarpio
1
Grąžintinas darbo užmokestis
2018
pagal įstatymą (25%)
metų dalis
2
VSDFV Šiaulių skyrius
2018
30,98%
nuo
grąžintino
darbo metų dalis
užmokesčio
3
VMI GPM
2017
m. gruodis
4
VSDFV 9%
2017
m. gruodis
5
Darbo užmokestis
2017
m. gruodis
6
VSDFV 30,98%
2017
m. gruodis
7
AB „Lietuvos paštas“
2017
m. gruodis
8
UAB „Apsaga“
2017
m. gruodis
9
AB „Eso“
2017
m. gruodis
1
AB „Inter RAO Lietuva“
2017
m. gruodis
1
AB „Šiaulių vandenys“
2017
m. gruodis
1
AB „Šiaulių energija“
2017
m. gruodis
1
V.
Bernotaitės
įmonė
2017
(vertimai)
m. gruodis

klasifikacijos
straipsnis
2.1.
1.1.1.01
2.1.
2.1.1.01
2.1.
1.1.1.01
2.1.
1.1.1.01
2.1.
1.1.1.01
2.1.
2.1.1.01
2.2.
1.1.1.05
2.2.
1.1.1.06
2.2.
1.1.1.20
2.2.
1.1.1.20
2.2.
1.1.1.20
2.2.
1.1.1.20
2.2.
1.1.1.30

tūkst. Eur
9
8,5
3
0,5
1
5,2
1
9,2
7
6,1
9
,8
0
,2
0
,2
0
,1
0
,5
0
,2
0
,8
0
,7

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 grąžinta darbo užmokesčio dalis – 19,7 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos
– 6,1 tūkst. Eur.
2017 metais grąžinta darbo užmokesčio dalis – 78,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos
– 24,4 tūkst. Eur.
2017 m. gruodžio 31 d. teismas gautinų sumų neturėjo.
Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2017 metų pabaigoje palyginimas su
ankstesniais metais atvaizduotas 3 paveiksle.
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3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2013 – 2017
metais, Eur.
Per metus neatlygintinai gauta turto ir finansavimo sumų iš kitų viešojo sektoriaus
subjektų. Iš jų:
Iš Nacionalinės teismų administracijos:
1.Ilgalaikis materialus turtas – 2263135,41 Eur (administracinio pastato rekonstrukcija).
2.Ilgalaikis materialus turtas – 24890,02 Eur (kompiuterinė technika, vaizdo stebėjimo
sistema, specialieji atitvarai).
3. Atsargos ir ūkinis inventorius – 6197,38 Eur (komutacinė spinta, kompiuteriai,
monitoriai, spausdintuvai, kopijavimo popierius, vokai, lankstinukai, bylų viršeliai, „Teismų
praktika“).
4. Nematerialus turtas – 952,27 Eur (licencijos).
Iš Pakruojo rajono apylinkės teismo:
1. Nematerialus turtas – 43,34 Eur (elektroninio parašo sertifikatas).
2.

Teisėjo mantija – 131,89 Eur

3.

Teisėjo ženklas – 131,20 Eur.
Per metus neatlygintinai perduota turto kitiems viešojo sektoriaus subjektui:

1.

Nacionalinei teismų administracijai – 2192,92 Eur (bevielio ryšio prieigos įrenginys).

2.

Šiaulių apylinkės teismui atsargos – 110,00 Eur (lankstinukai).

3.

Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esantiems apylinkių teismams (Mažeikių,

N. Akmenės, Joniškio, Pakruojo, Radviliškio, Kelmės, Raseinių, Telšių) viso - 88 Eur.
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Valstybės biudžeto lėšomis per 2017 metus įsigyta atsargų ir ūkinio inventoriaus –
18159,08 Eur.
Pajamų įmokų lėšomis įsigytos atsargos – 1350,83 Eur.
2017 metais nurašytas netinkamas naudoti turtas, ūkinis inventorius ir atsargos,
sunaudotos veikloje:
1.

Ilgalaikis materialus turtas – 19654,27 Eur.

2.

Ilgalaikis nematerialus turtas – 4475,89 Eur.

3.

Ūkinis inventorius – 4980,02 Eur (nebalansinė sąskaita),

4.

Atsargos, medžiagos – 15081,69 Eur.

5.

Kuras – 4333,33 Eur.
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Darbo užmokesčio fondo kitimas 2011–2017 metais pavaizduotas 4 paveiksle.
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4 pav. Darbo užmokesčio fondas 2011–2017 metais, tūkst. Eur

Nedarbingumo pašalpų per pirmas dvi darbo dienas pokytis metais atvaizduotos
5 paveiksle.
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5 pav. Nedarbingumo pašalpos per pirmas dvi darbo dienas 2013–2017 metais, Eur
2017 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti sudarė 80,4 tūkst. Eur.
Didžiausią metinių išlaidų dalį sudarė išlaidos už komunalinius patarnavimus, ryšių
paslaugas, transporto išlaidos ir ūkio prekėms įsigyti.
Jų paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas 6 paveiksle.
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6 pav. 2017 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur
2017 metais ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti lėšų neskirta.
Investicijų pasiskirstymas 2006–2016 metais atvaizduotas 7 paveiksle.
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7 pav. Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tūkst. Eur.

