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ĮŽANGA 

 

Teismas, planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata, ir 

109 straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Lietuvos 

Respublikos teismų sistemą, jų kompetenciją, teismų organizavimo, veiklos, administravimo ir 

savivaldos sistemą, teisėjų statusą, jų skyrimo, karjeros, atsakomybės bei kitus su teismų veikla 

susijusius klausimus reglamentuoja Konstitucija, Teismų įstatymas ir kiti įstatymai. 

Šiaulių apygardos teismas – vienas iš penkių Lietuvos Respublikoje veikiančių bendrosios 

kompetencijos apygardos teismų. Apygardos teismas yra pirmoji instancija civilinėms (turtiniai 

reikalavimai, didesni nei 40 000 eurų, įmonių bankrotas ir restruktūrizavimas, civiliniai viešojo 

konkurso teisiniai santykiai, turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų 

teises, atlyginimas ir kt.) ir baudžiamosioms (sunkių ir labai sunkių nusikaltimų) byloms, kurias 

civilinio ir baudžiamojo proceso įstatymai priskiria apygardos teismo, kaip pirmosios instancijos 

teismo, kompetencijai. Taip pat apygardos teismas yra ir apeliacinė instancija byloms dėl 

neįsiteisėjusių apylinkių teismų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių, nutarimų, priimamų 

administracinių nusižengimų, baudžiamosiose ir civilinėse bylose. 2018 metais Šiaulių apygardos 

teismo veiklos teritorijoje veikė du apylinkių teismai: Šiaulių apylinkės teismas, kurį sudaro Šiaulių, 

Kelmės, Radviliškio, Raseinių, Joniškio, Pakruojo rūmai, Telšių apylinkės teismas, susidedantis iš 

Telšių, Mažeikių ir Akmenės rūmų. 

Apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Teismų įstatymu, 

Administravimo teismuose nuostatais, pats asmeniškai ir pavesdamas Baudžiamųjų ir Civilinių bylų 

skyrių pirmininkams bei teisėjams, organizuoja ir kontroliuoja Šiaulių apygardos teismo bei teisėjų, 

taip pat Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų ir teisėjų organizacinę 

bei administracinę veiklą. Administracinė priežiūra atliekama pagal Šiaulių apygardos teismo 

pirmininko įsakymais patvirtintus planus, parengtus pagal Teisėjų tarybos patvirtintus esminius 

kriterijus planiniams kompleksiniams patikrinimams atlikti. 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.  

Šiuo laikotarpiu ypač akcentuojamas poreikis didinti teismo atvirumą visuomenei, stiprinti 

veiklos viešinimą ir taip atkurti piliečių pasitikėjimą teismų sistemos profesionalumu ir skaidrumu. 
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Siekdamas pagerinti klientų aptarnavimą, teikti kokybiškesnes paslaugas, pakelti darbuotojų 

kompetenciją, sustiprinti vadybos ir administracinius gebėjimus, Šiaulių apygardos teismas  parengė 

ir įdiegė Klientų aptarnavimo standartą. Teismas ir 2018 metais siekė gerinti klientų aptarnavimą, 

vykdė aptarnavimo monitoringą. Siekdamas padėti teisminio nagrinėjimo dalyviams jaustis saugiai 

vykstant teismo procesui, Šiaulių apygardos teismas pasitelkė savanorius vykstant sudėtingų ir 

rezonansinių bylų procesams.  

Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas 

nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti. Reikia pažymėti, 

kad didelis naujų teisės aktų srautas ir nuolatinė jų kaita, tiesiogiai taikomų Europos Sąjungos teisės 

aktų gausa reikalauja kvalifikuotų, turinčių patirtį teisininkų ir kitų darbuotojų, gebančių užtikrinti 

kompetentingą teismo funkcijų įgyvendinimą. 

Vykdydamas Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 175 teismo pirmininkui 

nustatytą pavedimą parengti ir išleisti metinę teismo darbo apžvalgą, kurioje atsispindėtų ne tik bylų 

skaičius, jų nagrinėjimo rezultatai, bet ir kiti aktualūs klausimai – teismų finansinis aprūpinimas, 

personaliniai pasikeitimai ir pan., Šiaulių apygardos teismo pirmininkas teikia visuomenei 2018 m. 

teismo veiklos apžvalgą. Apžvalgoje aptariami 2018 metais Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtų 

baudžiamųjų, civilinių, administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo rezultatai, apibendrintas 

išorinės ir vidinės teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos kontrolės vykdymas, 

atskleisti apygardos teismo personalo vadybos, teismo materialinio-finansinio aprūpinimo aspektai. 

 

1. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA  

 

 Šiaulių apygardos teismo veikla 2018 metais tradiciškai  buvo skelbiama ne tik teismo 

interneto svetainėje, bet 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 5 iki 14. Labai 

svarbu, kad pranešimuose apie priimtus procesinius sprendimus yra pateiktas ir oficialus teismo 

komentaras. Vykdydamas savo pagrindinę misiją – teisingumą, teismas ir pernai novatoriškai 

prisistatė plačiai visuomenei, įvairaus amžiaus lankytojams suteikdamas galimybę giliau pažinti šią 

valstybės instituciją. Švenčiant Lietuvos, jos teismų 100-ąsias įkūrimo metines, surengta 30 įvairių 

renginių, iš kurių didžioji dalis skirti visuomenei. 2018 metais Šiaulių apygardos teisme daug 
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dėmesio skirta teismo vidinės komunikacijos ir organizacinės struktūros stiprinimui, teisminės 

mediacijos populiarinimui.  

 

2018 metais Šiaulių apygardos teismas tęsė anksčiau pradėtus projektus:  „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“, startavo ir nauji.  
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2018  metais Šiaulių apygardos Šiaulių apygardos teismo rūmai Lietuvos valstybės atkūrimo 

100-mečio minėjimo išvakarėse nušvito valstybės vėliavos spalvomis, taip įsiliedami į miesto 

visuotinę akciją „Šviesos keliu“ (istorinių objektų „atgimimas“). Šios akcijos idėja – pagrindinius ir 

svarbius Šiaulių miestui objektus apšviesti trispalvėmis šviesomis ir parengti ekskursiją „Prieš 100 

metų Šiauliuose...“. Dabar ši šviesos instaliacija teismo rūmus puošia nuolat.    

 

2018 metais Šiaulių apygardos teismas ir Šiaulių miesto savivaldybės administracija pasirašė  

bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią teismas įsipareigojo sudaryti galimybę miesto bendrojo 

ugdymo mokyklų mokiniams susipažinti su teismo darbu, teisininko profesija, taip pat suteikti 

galimybę atlikti ne tik socialinę-pilietinę, bet ir savanorišką veiklą. Dvi gimnazistės, puoselėjančios 

viltis pasirinkti teisininko profesiją, teisme kelias dienas turėjo galimybę susipažinti su teisėjų, jų 

padėjėjų, kitų darbuotojų darbu.  
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2018 metais Šiaulių apygardos teisme įvairiuose renginiuose apsilankė apie 3000 žmonių.     

2018 metais Šiaulių apygardos teismo kolektyvas Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo 

Frenkelio vilos formuojamame parko rožyne pasodino rožę „MarieCurie“. Tai teismo dovana 

muziejui minint  Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir „Aušros“ muziejaus įkūrimo 95-

metį.  Parko rožynas formuojamas miestui, valstybei pažymint reikšmingus įvykius, datas.  

  

Tarp išskirtinių renginių ir tokie kaip Nacionalinės teismų administracijos (NTA) teismų 

komunikacijos darbo grupės išvažiuojamasis posėdis Šiaulių apygardos teisme, Šiaulių Trečiojo 

amžiaus universiteto (TAU) teisinių žinių fakulteto klausytojams iškilmingas mokslų baigimo 

diplomų įteikimas, Kauno apylinkės teismo kolektyvo pažintinė viešnagė,  tarptautinė konferencija 

„Istoriniai Lietuvos ir Latvijos teismų vystymosi aspektai“, pastarąją organizavo Šiaulių ir Liepojos 

Kuržemės apygardų teismai, tai jau penktas bendradarbiaujančių teismų renginys. Taip pat 

įgyvendinta  nemažai kitų projektų.    
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2018 metais šalies žiniasklaida ir toliau daug dėmesio skyrė įvairiems nusikaltimam, tarp 

kurių –  smurtiniai, finansiniai, seksualiniai. Palyginti su 2017 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, palyginti su ankstesniais metais, nepadaugėjo. Mažiau  

domėtasi vadinamosiomis buitinėmis žmogžudystėmis. Pastarosios temos spaudos, tarp kurios ir 

regioninė, buvo dažniausiai ignoruojamos.  Kaip ir ankstesniais metais, dėmesio centre buvo bylos, 

kuriuose nukentėjusieji – nepilnamečiai vaikai. Daugiau publikacijų būta ir apie kelių eismo taisyklių 

pažeidėjus – ypač, kai tai padarė visuomenei žinomi asmenys.  



8 

 

 

Ir 2018 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. 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.                              

Visada visuomenės veikėjų, žiniasklaidos dėmesio centre yra civilinės bylos. Ir 2018  metais 

respublikinė, regioninė spauda nemažai dėmesio skyrė vadinamosioms viešųjų pirkimų, bankroto 

byloms.       

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

žurnalistai, visuomeninių organizacijų atstovai nuolat gauna  per teismo atstovą spaudai  

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 įgyvendinamą savanorystės teismuose projektą, 

bet ir domėjosi tolimesne jo eiga. Šiaulių apygardos teismo savanoriai buvo ir yra svarbiausiuose 

teismo gyvenimo momentuose, neatsėjama teismo gyvenimo dalis.     
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2. METINĖ PERSONALO ATASKAITA 

2.1. PERSONALAS ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME 

 

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

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

kitas administracinis personalas), darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

2018 m. gruodžio 31d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 18 teisėjų, 49 valstybės tarnautojai, 20 

darbuotojų,  dirbančių pagal darbo sutartį (1 diagrama). 
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1 diagrama. Personalas Šiaulių apygardos teisme 

 

2.2. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO 

SUTARTIS, KONKURSAI IR ATRANKOS 

 

2018 metais Šiaulių apygardos teisme buvo organizuojamos 9 atrankos į pakaitinio (laikinai 

negalinčio eiti pareigų) valstybės tarnautojo pareigas ir 9 konkursai į laisvas valstybės tarnautojo 

pareigas (1 lentelė). 

   

KETVIRTIS ATRANKA / KONKURSAS REZULTATAS 

I ketvirtis Civilinių bylų skyriaus teisėjo 

padėjėjo (pakaitinio) atranka 

Priimtavalstybės tarnautoja 

Giedrė Lušytė. 

I ketvirtis Teismo posėdžių sekretorės 

konkursas 

Priimta valstybės tarnautoja 

Jolanta Plungienė. 

II ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

(pakaitinio) atranka 

Neįvyko neatvykus 

pretendentams. 

II ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

konkursas 

Pretendentai nesurinko 

reikiamo balų skaičiaus. 

18

49

20

0

87

Teisėjai Valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal DS
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II ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

konkursas 

Priimta valstybės tarnautoja 

Kristina Rupšienė. 

II ketvirtis Civilinių bylų skyriaus teisėjo 

padėjėjo konkursas 

Priimtavalstybės tarnautoja 

Eglė Zajančauskaitė. 

II ketvirtis Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjo padėjėjo konkursas 

Priimtas valstybės tarnautojas 

Dovydas Slabys. 

III ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

konkursas 

Priimta valstybės tarnautoja 

Monika Šiaulytė. 

III ketvirtis Vyriausiojo specialisto 

(psichologo) konkursas 

Neįvyko pretendentams 

nepateikus prašymų dalyvauti 

konkurse. 

III ketvirtis Baudžiamųjų bylų skyriaus 

(pakaitinio) atranka 

Priimta valstybės tarnautoja 

Radvilė Vaidžiulytė–

Jazdauskienė. 

IV ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

(pakaitinio) atranka 

Neįvyko pretendentams 

nepateikus prašymų dalyvauti 

konkurse. 

IV ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

konkursas 

Priimta valstybės tarnautoja 

Justina Samuilė. 

IV ketvirtis Vyriausiojo specialisto 

(psichologo) konkursas 

Neįvyko pretendentams 

nepateikus prašymų dalyvauti 

konkurse. 

IV ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

(pakaitinio) atranka 

Neįvyko neatvykus 

pretendentams. 

IV ketvirtis Civilinių bylų skyriaus teisėjo 

padėjėjo (pakaitinio) atranka 

Neįvyko pretendentams 

nepateikus prašymų dalyvauti 

konkurse. 

IV ketvirtis Teismo posėdžių sekretoriaus 

(pakaitinio) atranka 

Atranka numatoma 2019 m. 

sausio 21 d. 9.00 val. 

IV ketvirtis Civilinių bylų skyriaus teisėjo 

padėjėjo (pakaitinio) atranka 

Neįvyko pretendentams 

nepateikus prašymų dalyvauti 

konkurse. 

  1 lentelė. Konkursai ir atrankos Šiaulių apygardos teisme 2018 m. 
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Vadovaujantis 2002 m. birželio 24 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu „Dėl 

valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam valstybės tarnautojui taisyklių 

patvirtinimo“, 2018 m. lapkričio 21 d. į valstybės tarnautojo teismo raštinės skyriaus teismo posėdžių 

sekretoriaus pareigas vyko pokalbis su buvusia valstybės tarnautoja.  Pokalbio metu buvusi valstybės 

tarnautoja nesurinko reikiamo balų skaičiaus, tad atranka į minėtas pareigas buvo tęsiama pagal 

numatytą procedūrą. 

Pažymėtina, kad 2018 metais nebuvo organizuotos atrankos nė į vienas darbuotojo, dirbančio 

pagal darbo sutartį, pareigas. 

 

2.3. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO 

SUTARTIS, KONKURSAI IR ATRANKOS 

 

2018 m. pirmąjį ketvirtį Šiaulių apygardos teisme vyko valstybės tarnautojų (2 diagrama) ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetinis veiklos vertinimas, o 2018 m. trečiąjį ketvirtį 

atliktas neeilinis valstybės tarnautojų vertinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 2 diagrama. Valstybės tarnautojų kasmetinis vertinimas 

 

 Valstybės tarnautojų kasmetinio vertinimo metu 3 valstybės tarnautojai (posėdžių 

sekretorė Inga Sidorenkienė, posėdžių sekretorė Audronė Peleckienė ir posėdžių sekretorė Indrė 

Šležienė) perkelti į aukštesnes pareigas, 2 valstybės tarnautojams (teisėjo padėjėjai Eglei 
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Zajančauskaitei ir posėdžių sekretorei Kristinai Rupšienei) suteikta trečia kvalifikacinė klasė, 19 

valstybės tarnautojų (pirmininko patarėjai Gitanai Ambrazienei, pirmininko padėjėjui ryšiams su 

visuomene ir žiniasklaida Vytautui Jončui, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjai Indrei 

Galvanauskaitei, Raštinės skyriaus vedėjai Liudai Kalabuchovai, Civilinių bylų skyriaus raštinės 

(poskyrio) vedėjai Astai Šaučikovienei, Baudžiamųjų bylų skyriau sraštinės (poskyrio) vedėjai 

Laimai Burbienei, Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjams Donatai Šimkutei,  Ignei Maslovienei, 

Dianai Jakubėnei, Rūtai Rudzinskaitei, Baudžiamųjų bylų skyriaus  teisėjų padėjėjams Linui Dagiui, 

Jurgitai Trukšinienei, Donatui Dauginiui, Renatai Guruškinienei, Renatai Masiulienei, Deimantei 

Kačiukevičienei, posėdžių sekretorėms Irenai Dominauskienei, Raimondai Katiliūtei, Sonatai 

Paplauskienei) įteikta padėka. 

 Darbuotojų kasmetinio vertinimo metu 8 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį 

(specialistės baudžiamosioms byloms Gintarės Darginavičiūtės, vyriausiosios specialistės Justinos 

Samuilės, kurjerės technikės Eimantės Girdenienės, specialistės Leokadijos Mažulytės, archyvarės 

Stanislavos Rinevienės, specialistės civilinėms byloms Marytės Juozapaitienės, vyresniosios 

specialistės civilinėms byloms Virginijos Sitnikienės, Ūkio skyriaus vedėjo Algirdo Užumeckio), 

veikla buvo įvertinta labai gerai, jiems nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis, lygus 20 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. Devynių darbuotojų (komendanto Česlovo Petrausko, 

vertėjos Jevgenijos Zitos Bajarūnienės, specialistės civilinėms byloms VandosPašilytės, 

vyriausiosios specialistės Rasos Lideikienės, vyresniosios specialistės Eugenijos Badarienės, 

specialistės baudžiamosioms byloms Vitalijos Drazdovienės, vyresniosios specialistės 

baudžiamosioms byloms Loretos Bagdonienės, informatikos skyriaus vedėjo Dariaus Lašinio) 2017 

m. veikla įvertinta gerai ir atitinkamai nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis, lygus 10 

procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (3 diagrama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 diagrama. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį kasmetinis vertinimas 
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2018 m. trečiąjį ketvirtį Šiaulių apygardos teisme buvo atliktas neeilinis valstybės tarnautojų 

vertinimas – dvylikos valstybės tarnautojų veikla buvo įvertinta labai gerai. Vienuolika valstybės 

tarnautojų, dirbančių teismo posėdžių sekretoriumi, buvo perkelti į aukštesnes B lygio 7 kategorijos 

posėdžių sekretoriaus pareigas (Violeta Paskočinienė, Raimonda Katiliūtė, Jolanta Plungienė, 

Kristina Rupšienė. Irena Dominauskienė, Sonata Paplauskienė, Diana Tarozienė, Ieva Rimdeikienė, 

Irena Skaringienė, Raimonda Katiliūtė, Inga Grigaitienė), iš jų dešimčiai valstybės tarnautojų 

suteikta trečia kvalifikacinė klasė, vienai valstybės tarnautojai suteikta antra kvalifikacinė klasė 

(Sonatai Paplauskienei). Neeilinio vertinimo metu iš dvylikos vertintų valstybės tarnautojų vienai 

valstybės tarnautojai (Finansų skyriaus vedėjai Vilmai Spetylienei) komisija nutarė suteikti pirmą 

kvalifikacinę klasę. 

2.4. PRAKTIKA ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME 

 

2018 metais Šiaulių apygardos teisme 3 studentės savo dalykinę ir profesinę kompetenciją 

patikrino ir tobulino atlikdamos praktiką Šiaulių apygardos teisme. Vasario–kovo mėnesiais praktiką 

Šiaulių apygardos teisme atliko dvi studentės iš Mykolo Romerio universiteto ir Vilniaus 

universiteto, gegužės mėnesį – studentė iš Šiaulių valstybinės kolegijos. 

 

2.5. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO PERSONALO KVALIFIKACIJOS 

TOBULINIMAS 

 

Šiaulių apygardos teismo teisėjų bei teismo darbuotojų įgūdžiai ir kvalifikacija tobulinami 

dalyvaujant įvairiuose mokymuose, seminaruose bei konferencijose. 

 

 

4 diagrama. Dalyvavimas mokymuose, seminaruose 

 

2018 metais mokymuose, seminaruose ar 

konferencijose dalyvavo 15 Šiaulių apygardos 

teismo teisėjų, 9 valstybės tarnautojai bei 4 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Du 

teisėjai buvo išvykę į mokymus, vykusius 

užsienyje (4 diagrama). 
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VALSTYBĖS 
TARNAUTOJŲ 

TARNYBOS 
STAŽAS

7
25 METAI 

IR 
DAUGIAU

4

NUO 20 
IKI 25 
METŲ

9

NUO 15 
IKI 20 
METŲ

10

NUO 10 
IKI 15 
METŲ

19

IKI 10 
METŲ

2.6. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO 

SUTARTĮ, DARBO STAŽAS 

 

2.6.1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VALSTYBĖS TARNYBOS STAŽAS 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 49 valstybės tarnautojai. Minėtądieną 7 

valstybės tarnautojai turi didesnį nei 25 metų valstybės tarnybos stažą, 4 valstybės tarnautojai turi 

didesnį nei 20 metų, bet mažesnį nei 25 metų valstybės tarnybos stažą, 9 valstybės tarnautojai turi 

didesnį nei 15 metų, bet mažesnį nei 20 metų valstybės tarnybos stažą, 10 valstybės tarnautojų turi 

didesnį nei 10 metų, bet mažesnį nei 15 metų darbo stažą, 19 valstybės tarnautojų valstybės 

tarnautojų stažas yra mažesnis nei 10 metų (5 diagrama). 

 

  

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

5 diagrama. Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų stažas 

 

 

 

2.6.2. DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, DARBO STAŽAS 

 

2018 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartį. Minėtą dieną 6darbuotojai turi didesnį nei 20 metų darbo įstaigoje stažą, 1 darbuotojas turi 
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DARBUOTOJŲ 
PAGAL DS 

DARBO 
STAŽAS

6

DIDESNIS 
NEI 20 
METŲ

1

NUO 15 
IKI 20 
METŲ

3

NUO 10 
IKI 15 
METŲ

10

IKI 10 
METŲ

didesnį nei 15 metų, bet mažesnį nei 20 metų darbo stažą, 3 darbuotojai turi didesnį nei 10 metų, bet 

mažesnį nei 15 metų valstybės tarnybos stažą, 10 darbuotojųdarbo stažas yra mažesnis nei 10 metų  

(6 diagrama). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

5 diagrama. Darbuotojųpagal darbo sutartį darbo stažas Šiaulių apygardos teisme 

 

2.7. KITI SVARBŪS ĮVYKIAI 2018 M. 

 

- 2018 m. antrąjį ketvirtį Šiaulių apygardos teismo teisėja Ernesta Montvidienė paskirta 

Lietuvos apeliacinio teismo teisėja; 

- 2018 m. antrąjį ketvirtį teisėjas Alfredas Vilbikas atleistas iš Šiaulių apygardos teismo teisėjo 

pareigų pasibaigus įgaliojimų laikui; 

- 2018 m. ketvirtąjį ketvirtįŠiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje darbą 

pradėjoteisėjas Nerijus Masiulis. 
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3. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA 

ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA 

 

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. 

 

Šiaulių apygardos veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos 

patikrinimų rezultatai 

 

Vykdant Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-19 

patvirtintą Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 2018 metų 

administracinės veiklos priežiūros planą, buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2018-04-09, 2018-06-28, 2018-10-09 patikrino, ar 

2018 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.  

2. 2018-05-15 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atliko apylinkių teismų teismo įsakymų 

išdavimo civilinėse bylose patikrinimą, konstatuota, kad CPK 435 straipsnio 1 dalyje ir 

436 straipsnio 1 dalyje nustatytų teismo įsakymo išdavimo civilinėse bylose procesinių 

terminų Šiaulių apygardos apylinkių teismuose yra laikomasi tinkamai. Pažeidimų 

nenustatyta. 

3. 2018-04-13 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas patikrino, kaip laikomasi 

baudžiamųjų įsakymų priėmimo terminų Šiaulių apygardos veiklos teritorijoje 

dirbančiuose apylinkių teismuose, konstatuota, kad baudžiamųjų įsakymų priėmimo 
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termino iš esmės yra laikomasi, tačiau pastebėta ir šio termino pažeidimų atvejų (nuo 5 iki 

10 dienų). 

4. 2018-12-31 Šiaulių apygardos teismo pirmininkas apibendrino apylinkių teismų 

pirmininkų vykdomą teisėjų (teismo) organizacinio darbo priežiūrą. Apibendrinimas 

atliktas surinkus duomenis apie 2018 metais suplanuotus ir atliktus organizacinius 

veiksmus, siekiant užkirsti kelią bylų vilkinimui ir užtikrinti nepertraukiamą bylos 

nagrinėjimo efektyvumą, analizuotos tikrinamų sričių priežiūros apimtys, išsamumas, 

aktyvių priemonių taikymas užsitęsusiems teisminiams procesams trumpinti.  

 

2018 metais buvo atlikti dviejų apylinkių teismų planiniai kompleksiniai patikrinimai: 

 

2018 m. liepos mėnesį atliktas Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų planinis 

kompleksinis patikrinimas pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko patvirtintą planą.  

Atlikus vienuolikos ilgiau negu 12 mėnesių nagrinėjamų baudžiamųjų bylų patikrinimą 

pastebėta, kad pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nagrinėjimas Radviliškio rūmuose užtruko dėl 

įvairių objektyvių priežasčių, t. y. dėl paskelbtos kaltinamųjų paieškos, dėl būtinybės skirti teismo 

ekspertizes, dėl kaltinamųjų, jų gynėjų nedarbingumo, dėl gynėjų užimtumo, dėl nukentėjusiųjų, 

civilinių ieškovų bei liudytojų neatvykimo. Pastebėta, kad teismas imasi priemonių sklandžiam bylų 

nagrinėjimui užtikrinti, tačiau kai kuriose bylose pasigesta didesnio teismo aktyvumo organizuojant 

nagrinėjimą. Beveik kiekvienoje byloje pertraukos tarp posėdžių yra ilgesnės nei vienas mėnuo, 

nenurodant jokių priežasčių (nėra duomenų apie bylų datos derinimą su proceso dalyviais). Bylose, 

kuriose yra paskelbta kaltinamųjų paieška, teismas nepakankamai aktyviai domisi paieškos 

rezultatais.Bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta.  

Patikrinus atrinktų bylų, kuriose įvykiai vyko rečiau, negu kas 6 mėnesius, medžiagą bei 

LITEKO duomenis, nustatyta, kad ilgesnės nei 6 mėnesių pertraukos tarp įvykių LITEKO sistemoje 

atsirado dėl procesinių veiksmų, susijusių su pasislėpusių kaltinamųjų paieška, dėl būtinybės atlikti 

ekspertizę. Bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nepastebėta. Rekomenduota aktyviau domėtis 

pasislėpusių kaltinamųjų paieškos rezultatais, informaciją apie tai pildyti LITEKO sistemoje.  

Peržiūrėjus, kaip Radviliškio rūmų teisėjai laikosi BPK 240 straipsnio 2 dalyje numatyto 

dvidešimties dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, pastebėta pažeidimų, kuomet 20 dienų bylos 

nagrinėjimo pradžios terminas žymiai praleistas dėl teisėjo atostogų, mokymų ar užimtumo kitose 

bylose. Tokiais atvejais rekomenduojama išnaudoti BPK 240 straipsnio 3 dalyje numatytą galimybę 
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iš anksto su proceso dalyviais suderinti bylos nagrinėjimo posėdžių grafiką ir apie tai pažymėti bylos 

perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje nutartyje.  

Patikrinimo metu nustatyta, kad Radviliškio rūmų teisėjai iš esmės laikosi BPK 

243 straipsnio 2 dalyje numatyto reikalavimo bylų nagrinėjimą organizuoti taip, kad pertraukos tarp 

teisiamųjų posėdžių nebūtų ilgesnės nei vienas mėnuo, tačiau pastebėta ir pažeidimų. Daugiausia tai 

sąlygoja objektyvios priežastys (teisėjų bei proceso dalyvių atostogos, užimtumas kitose bylose), 

tačiau pastebėta atvejų, kuomet iš bylų medžiagos priežasties nėra galimybės nustatyti. 

Rekomenduota bylų nagrinėjimą organizuoti taip, kad ilgesnės nei vieno mėnesio pertraukos tarp 

teisiamųjų posėdžių būtų skelbiamos tik išimtinais atvejais ir tik dėl objektyvių priežasčių (pvz. 

proceso dalyvių užimtumo kitose bylose), kurios turėtų atsispindėti posėdžių protokoluose ar kitoje 

bylos medžiagoje.  

Patikrinus civilinių bylų nagrinėjimo organizavimą, nustatyta, kad Šiaulių apylinkės teismo 

Radviliškio rūmų teisėjai tinkamai laikosi CPK 413 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų bylų, kylančių 

iš darbo teisinių santykių, nagrinėjimo terminų. Užsitęsusį tokių bylų nagrinėjimą dažniausiai lemia 

objektyvios priežastys: bylą nagrinėjančio teisėjo pasikeitimas, bylos sustabdymas, procesinių 

dokumentų tikslinimas, liudytojų apklausos bei papildomų įrodymų rinkimas, naujos šalies 

įtraukimas į bylos nagrinėjimą, galimybės šalims ginčą užbaigti taikiai suteikimas. Tačiau pastebėta, 

kad pasitaiko atvejų kai yra nukrypstama nuo CPK įtvirtintų pasirengimo tokių bylų nagrinėjimui 

taisyklių (pvz. skirti daugiau nei du parengiamieji posėdžiai). 

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėjai iš esmės laikosi CPK 229 straipsnyje 

numatytų pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui terminų ir parengiamųjų posėdžių skaičiaus, tačiau 

pastebėta ir pažeidimų, kai skiriami daugiau nei du parengiamieji posėdžiai šalių prašymu, dėl 

papildomų įrodymų rinkimo ar dėl taikos sutarties sudarymo galimybių. Be to, pastebėta pažeidimų, 

kai parengiamasis posėdis yra skiriamas vėliau nei per trisdešimt dienų nuo bylos paskyrimo 

žodiniam nagrinėjimui dėl neaiškių priežasčių, ar kai antrasis parengiamasis posėdis, kuris turi įvykti 

ne vėliau kaip per trisdešimt dienų, skiriamas praleidus šį terminą dėl teisėjų atostogų ar iš anksto 

numatytų teisėjų mokymų.  

Radviliškio rūmų teisėjai tinkamai laikosi galutinio procesinio sprendimo priėmimo ir 

paskelbimo ginčo teisena išnagrinėtose civilinėse bylose tvarkos, tačiau nustatyta pažeidimų, 

susijusių su Šiaulių apylinkės teismo vidaus administravimo aktuose nustatytų terminų nesilaikymu, 

išsiunčiant teismo sprendimo kopijas šalims ir išnagrinėtą civilinę bylą perduodant į teismo raštinę 

Patikrinimo metu nustatyta, kad civilinėse bylose, kurios teisme nagrinėjamos ilgiau nei 

dvylika mėnesių, priežastys (bylos sustabdymas) yra objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios nuo 
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bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės veiklos, tačiau matyti ir atvejų, kuomet buvo galima išvengti 

užsitęsusio bylų nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK įtvirtintų pasirengimo teisminiam 

nagrinėjimui ir teisminio nagrinėjimo taisyklių. Atsižvelgiant į per paskutinius dvylika mėnesių 

išnagrinėtų civilinių bylų, kurios buvo nagrinėjamos ilgiau nei dvylika mėnesių, proceso eigą, 

konstatuota, kad beveik visais atvejais bylų nagrinėjimas užtruko dėl objektyvių priežasčių (bylų 

sustabdymo) ar kitų priežasčių, kurios taip pat laikytinos objektyviomis, o išnykus sustabdymo 

pagrindui buvo išnagrinėtos operatyviai ir sklandžiai, bylų vilkinimo atvejų nenustatyta. Tačiau 

keliais atvejais buvo galima išvengti užsitęsusio bylų nagrinėjimo dėl atidumo ir tinkamesnio 

pasirengimo bylos nagrinėjimui. 

Patikrinus Radviliškio rūmuose išnagrinėtas administracinių teisės pažeidimų, 

administracinių nusižengimų bylas, konstatuota, kad šio teismo teisėjai iš esmės laikosi ATPK  bei 

ANK reikalavimų, reglamentuojančių bylų nagrinėjimo terminus. Tačiau pastebėta ir pažeidimų: ne 

visuomet yra laikomasi 30 dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino. Rekomenduota teisėjams 

atsakingiau planuoti darbo ir atostogų laiką, kad bylų nagrinėjimo pradžios terminas nebūtų 

praleistas. 

Bylų paskirstymo teisėjams patikrinimo metu nustatyta, kad bylos ir ikiteisminio tyrimo 

dokumentai Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmuose skirstomi iš esmės nepažeidžiant Šiaulių 

apylinkės teismo bylų paskirstymo teisėjams tvarkos aprašo. Patikrinimo metu nustatyti tam tikri 

netikslumai keičiant teisėjams nagrinėjamų bylų tipus, įvedant teisėjų komandiruočių laikotarpius, 

taip pat keletas nepagrįstų bylų skyrimo ar neskyrimo teisėjų komandiruočių laikotarpiais atvejų. 

2018 m. gruodžio mėnesį atliktas Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų planinis 

kompleksinis patikrinimas pagal Šiaulių apygardos teismo pirmininko patvirtiną planą.  

Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Mažeikių rūmuose, nagrinėjant baudžiamąsias bylas, iš 

esmės yra laikomasi BPK numatytų procesinių terminų, tačiau pastebėta pažeidimų.Patikrinus ilgiau 

nei 12 mėnesių nagrinėjamas bylas, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta ir pastebėta, kad 

teismas imasi  priemonių sklandžiam bylų nagrinėjimui užtikrinti. Tačiau yra nemažai atvejų, kuomet 

pertraukos tarp posėdžių yra ilgesnės nei vienas mėnuo. Tokių pažeidimų pastebėta ir kitose bylose. 

Daugiausia tai sąlygoja objektyvios priežastys (teisėjų bei proceso dalyvių atostogos, užimtumas 

kitose bylose, teisėjų bei proceso dalyvių nedarbingumas, kaltinamojo paieška ir kt.).Rekomenduota 

bylų nagrinėjimą organizuoti taip, kad ilgesnės nei vieno mėnesio pertraukos tarp teisiamųjų 

posėdžių būtų skelbiamos tik išimtinais atvejais ir tik dėl objektyvių priežasčių (pvz., proceso 

dalyvių užimtumo kitose bylose), kurios turėtų būti nurodytos posėdžių protokoluose ar kitoje bylos 

medžiagoje. Nustatyta, kad Mažeikių rūmų teisėjai laikosi BPK 240 straipsnio 2 dalyje numatyto 
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dvidešimties dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, tačiau pastebėta keletas pažeidimų, kuomet 

20 dienų bylos nagrinėjimo pradžios terminas praleistas dėl teisėjo atostogų 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. Mažeikių rūmuose yra laikomasi vidaus 

taisyklėmis nustatytos bylų perdavimo į teismo raštinę tvarkos bei BPK 342 straipsnio 1 dalyje 

numatytos  nuosprendžių pateikimo vykdyti tvarkos, pastebėti pavieniai nežymūs pažeidimai. 

Patikrinimo metu nustatyta, kad Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėjai daugeliu 

atvejų tinkamai laikosi CPK 413 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų bylų, kylančių iš darbo teisinių 

santykių, nagrinėjimo terminų. Užsitęsusį tokių bylų nagrinėjimą dažniausiai lemia objektyvios 

priežastys: priimtas patikslintas ieškinys, bylų sujungimas, šalių neatvykimas į numatytą teismo 

posėdį dėl pateisinamų priežasčių, bylą nagrinėjančio teisėjo teisėtas nebuvimas darbe dėl ligos, 

bylos nagrinėjimo atnaujinimas, priimtas priešieškinis, galimybės šalims susitarti taikiai suteikimas, 

bylą nagrinėjančio teisėjo pasikeitimas. Tačiau pastebėta, kad pasitaiko atvejų, kai yra nukrypstama 

nuo CPK įtvirtintų pasirengimo tokių bylų nagrinėjimui taisyklių (pvz., skiriami daugiau nei du 

parengiamieji posėdžiai, kitas parengiamasis posėdis skiriamas vėliau nei per trisdešimt dienų (žr. 

CPK 229 str.)) ir nesilaikoma CPK 235 straipsnio 3 dalyje nustatyto penkių darbo dienų teismo 

posėdžio pertraukos termino. Padaryta išvada, kad Mažeikių rūmų teisėjai tinkamai laikosi galutinio 

procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo ginčo teisena išnagrinėtose civilinėse bylose tvarkos, 

tačiau nustatyta pažeidimų, susijusių su CPK 285 straipsnio 7 dalyje numatytos priimto sprendimo už 

akių patvirtintos kopijos išsiuntimo neatvykusiai ar procesinio dokumento nepateikusiai šaliai 

pareigos vykdymu. Civilinėse bylose, kurios teisme nagrinėjamos ilgiau nei dvylika mėnesių, 

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

teisėjų procesinės veiklos, tačiau matyta atvejų, kuomet buvo galima išvengti užsitęsusio bylų 

nagrinėjimo griežtai prisilaikant CPK įtvirtintų pasirengimo teisminiam nagrinėjimui ir teisminio 

nagrinėjimo taisyklių, atidžiau kontroliuojant proceso eigą bei vertinant proceso dalyvių teikiamus 

prašymus.  

Patikrinus Mažeikių rūmuose išnagrinėtas administracinių teisės pažeidimų, administracinių 

nusižengimų bylas, konstatuota, kad šio teismo teisėjai laikosi ATPK bei ANK reikalavimų, 

reglamentuojančių bylų nagrinėjimo terminus, pastebėti nežymūs pavieniai pažeidimai. Patikrinimo 

metu nebuvo administracinių nusižengimo bylų, kurių nagrinėjimas teisme užtruko ilgiau nei 6 

mėnesiai.  
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Bylų paskirstymo teisėjams patikrinimo metu nustatyta, kad bylos ir ikiteisminio tyrimo 

dokumentai Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmuose skirstomos nepažeidžiant Telšių apylinkės 

teismo bylų paskirstymo teisėjams tvarkos aprašo.  

Vykdant administracinės veiklos priežiūros planus buvo atliktas patikrinimas gavus asmenų 

skundą dėl teisėjo organizacinės veiklos:2018-03-05 teismo pirmininko sudaryta komisija atliko 

neeilinį tikslinį patikrinimą Šiaulių apylinkės teismo teisėjosadministracinės veiklos, vykdant Šiaulių 

apylinkės teismo (teisėjų) organizacinės veiklos, susijusios su civilinės bylos Nr. 2-278-291/2015 

nagrinėjimu ir vykdymu, priežiūrą,. 

2018 metais buvo vykdomos ir metodinio pobūdžio priemonės: apylinkių teismų teisėjų 

pasitarimai, aptariant iškylančias problemas sprendžiant darbo krūvio netolygumą, bylų paskirstymą, 

apibendrinant darbo rezultatus, apylinkių teismų raštinių poskyrių vedėjų pasitarimas bylų 

operatyvaus paruošimo ir išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui klausimams bei problemoms 

aptarti. 

 

Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) organizacinės veiklos patikrinimo rezultatai 

 

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

pirmininko patvirtintą planą. 

Vykdant šį planą 2018 metais buvo atlikti šie patikrinimai: 

1. 2018-01-09 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 derina keletą posėdžių į priekį. 

2. 2018-01-24 civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienus metus, 

patikrinimas. Pažymėta, kad 2017 m. sausio mėnesį atlikus analogišką patikrinimą, 

nustatyta, jog Šiaulių apygardos teisme ilgiau nei 12 mėnesių buvo nagrinėjamos 24 

civilinės bylos, 2018-12-31 tokių bylų buvo 16. Pripažinta, jog bylų nagrinėjimo 
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operatyvumas gerėja.Įvertinus sąraše nurodytas bylas, konstatuota, kad užsitęsusį bylų 

nagrinėjimą lėmė objektyvios ir subjektyvios priežastys: trūkumai parengiant ieškinius, 

ieškinių tikslinimas, priešieškinio pateikimas bylos nagrinėjimo metu, atskirais atvejais 

šalių prašymai atidėti bylos nagrinėjimą (pvz., dėl galimybės sudaryti taikos sutartį, dėl 

užimtumo kitose bylose), teisėjų procesiniai sprendimai pasirengiant bylų nagrinėjimui, 

bylų stabdymai dėl ekspertizės atlikimo, dėl negalėjimo nagrinėti bylų kol nebus 

išnagrinėtos kitos bylos, nagrinėjamos civiline ar baudžiamąja tvarka (nustatyta, kad 

patikrinimo metu sustabdytos yra 8 pirmosios instancijos bylos bei 1 apeliacinės 

instancijos byla). 

3. 2018-03-07 civilinių bylų registravimo patikrinimas. Padaryta išvada, kad Šiaulių 

apygardos teisme 2017 m., siekiant LITEKO sistemoje parodyti teisėjų darbo krūvį 

bankroto bylose, yra išskiriami tik keli tarpiniai procedūriniai klausimai (pvz., dėl 

bankroto pripažinimo tyčiniu, dėl kreditorių susirinkimų, dėl ginčijamų kreditorinių 

reikalavimų), kurių pagrindu yra užvedamos savarankiškos bylos, be to, iki 2017 m. 

birželio mėn. Šiaulių apygardos teisme buvo susiklosčiusi praktika užvesti naujas bylas 

pagal prašymus/pareiškimus dėl vykdomojo rašto išdavimo pagal CPK 646 straipsnio 3 

dalį ir dėl išieškotojo ar skolininko pakeitimo vykdymo procese, suteikiant numerio 

šabloną 2VP ir elektroninėje kortelėje pažymint potipį „ginčo teisena“. 

4. 2018-05-02 sustabdytų civilinių bylų patikrinimas. Patikrintose bylose piktnaudžiavimo 

bylos sustabdymo institutu atvejų ir nebuvo nustatyta, tačiau, siekiant užtikrinti tinkamą 

CPK 163 straipsnio 3 punkto taikymą bankroto bylose, teisėjų dėmesys atkreiptas į 

susiformavusią praktiką, pagal kurią teismas, spręsdamas dėl būtinybės sustabdyti bylą ar 

bylos dalį, kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama 

civiline tvarka dėl įmonės bankroto pripažinimo tyčiniu, kiekvienu konkrečiu atveju turi 

įvertinti ne tik abejose bylose pareikštų reikalavimų dalyką ir pagrindą, tačiau 

atsižvelgiant į bankroto proceso tikslus ir principus – kuo operatyviau išspręsti kreditorių 

reikalavimų (ne)patenkinimo klausimą, kartu likviduojant bankrutavusios įmonės skolų 

naštą ir taip užtikrinant skolininko teisių bei teisėtų interesų apsaugą, o taip pat užkirsti 

kelią byloje dalyvaujantiems asmenims piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis – įvertinti 

visus bankroto administratoriaus prašyme dėl bankroto pripažinimo tyčiniu nurodytus 

tyčinio bankroto požymius ir juos galimai patvirtinančius įrodymus, t. y. ištirti visus 

reikšmingus faktus, įmonės vadovo veiksmų visumą, įvertinti kiekvieną nurodytą įmonės 

veiksmą atskirai, išanalizuoti visus pateiktus įrodymus.  
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5. 2018-05-02 baudžiamųjų bylų, kuriose posėdžiai vyko rečiau nei kas 30 dienų 

patikrinimas. Patikrinimo metu padaryta išvada, kad teisėjai iš esmės laikosi BPK 243 

straipsnyje įtvirtinto reikalavimo bylas nagrinėti su ne ilgesnėmis nei 1 mėnesio 

pertraukomis. Dažniausiai tai įvyksta derinant posėdžių laiką su advokatais, kitais 

proceso dalyviais. 

6. 2018-05-29 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė patikrino civilines apeliacinės instancijos 

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

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai, nagrinėdami civilines bylas apeliacinėje 

instancijoje, griežtai laikosi proceso koncentracijos ir operatyvumo principų reikalavimų, 

rūpinasi greitu bylos išnagrinėjimu, bylų vilkinimo, aplaidumo atvejų nenustatyta. 

7. 2018-06-05 įsiteisėjusių procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose vykdymo 

patikrinimo metu baudžiamosiose bylose vykdymo pažeidimų nenustatyta. 

8. 2018-06-08 apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 6 

mėnesiai, eigos patikrinimas.  Patikrinimo metu nustatyta, kad teisme yra 2 tokios bylos, 

jų nagrinėjimas užtruko dėl būtinybės atlikti įrodymų tyrimą, apklausti liudytojus, 

specialistus, ekspertą, dėl gynėjų užimtumo, liudytojų neatvykimo. 

9. 2018-06-26 patikrintas civilinių viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo 

organizavimas.Nepateisinamai ilgai užsitęsusio viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo atvejų 

nenustatyta, o pačios bylos nagrinėjamos griežtai prisilaikant CPK 4234, 4235, 4236 ir 

4238 straipsniuose numatytų terminų. 

10. 2018-09-28 išnagrinėtų pirmosios ir apeliacinės instancijos civilinių bylų, kuriose 

sprendimo paskelbimas atidėtas du ir daugiau kartų, patikrinimas.Atlikus išnagrinėtų 

pirmosios ir apeliacinės instancijos civilinių bylų, kuriose galutinio procesinio sprendimo 

(nutarties) priėmimas, paskelbimas atidėtas du ir daugiau kartų, patikrinimą, grubių 

pareigingumo principo pažeidimų nenustatyta, dažniausiai galutinių procesinių 

sprendimų (nutarčių) priėmimas, paskelbimas atidedamas dėl objektyvių priežasčių, 

nepiktnaudžiaujant suteikta teise, prisilaikant įstatymų ir kitų teisės aktų. 

11. 2018-09-28 baudžiamųjų bylų, kuriose sprendimo paskelbimas atidėtas du ir daugiau 

kartų, patikrinimas.Konstatuota, kad teisėjai laikosi nuosprendžių (nutarčių) priėmimo 

tvarkos reikalavimų, nustatyta viena labai sudėtinga didelės apimties byla, kurioje 

nuosprendžio paskelbimas atidėtas daugiau negu 2 kartus. 
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12. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė kiekvieną ketvirtį atliko atskirųjų skundų išsiuntimo 

Lietuvos apeliaciniam teismui terminų laikymosi patikrinimą, nustatyta, kad iš esmės 

terminų laikomasi tinkamai. 

13. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas periodiškai atliko skundų nagrinėjamose 

baudžiamosiose bylose išsiuntimo Lietuvos apeliaciniam teismui terminų patikrinimą, 

esminių pažeidimų nenustatyta. 

14. 2018-10-19 apylinkių teismų interneto svetainių atitikties teisės aktų reikalavimams 

patikrinimas, nustatyti nežymūs trūkumai, apylinkių teismai įpareigoti papildyti 

svetaines. 

15. 2018-10-19 civilinių juridinių asmenų bankroto bylų iškėlimo ir likvidavimo terminų 

patikrinimas. Nustatyta, kad teisėjai laikosi pasirengimo nagrinėti bankroto bylą terminų. 

Bankroto bylų užsitęsusį likvidavimo procesą lemia objektyvūs veiksniai. 

16. 2018-10-29 baudžiamųjų pirmosios instancijos bylų, kuriose nuo parengimo nagrinėti iki 

teisiamojo posėdžio praėjo daugiau nei 20 dienų, patikrinimas. Nustatyta, kad teisėjai 

laikosi norminių aktų nuostatų, reglamentuojančių bylos pradėjimą nagrinėti 

teisiamajame posėdyje. 

17. 2018-10-29 Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų, turinčių didžiausią pirmosios instancijos 

bylų likutį, darbo organizavimo patikrinimas. Konstatuota, kad bylų likutis susiformavo 

dėl objektyvių priežasčių, didesnioji dalis bylų nagrinėjama trumpiau negu 6 mėnesiai. 

18. 2018-10-31 Baudžiamųjų bylų skyriaus dviejų teisėjų, kurių pirmosios instancijos bylų 

nagrinėjimo terminai labiausiai viršija vidurkį, organizacinio darbo patikrinimas. 

Patikrinimo metu bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. 

19. 2018-10-31 Civilinių bylų skyriaus teisėjų, turinčių didžiausią pirmosios instancijos bylų 

likutį, darbo organizavimo patikrinimas. Atlikus patikrinimą padaryta išvada, kad teisėjų 

žinioje esančių neišnagrinėtų pirmosios instancijos bylų didesnis likutis susiformavo dėl 

objektyvių priežasčių: privalomo bylos sustabdymo (CPK 163 str.) ir didesnio gautų bylų 

skaičiaus 2017 metais. Pažymėta, kad didžioji dalis neišnagrinėtų bylų yra nagrinėjamos 

trumpiau nei 6 mėnesiai. 

20. 2018-10-31 Civilinių bylų skyriaus teisėjų, turinčių didžiausią pirmosios instancijos bylų 

likutį, darbo organizavimo patikrinimas. Atlikus patikrinimą darytina išvada, kad teisėjų 

išnagrinėtų bylų, kurios buvo nagrinėjamos ilgiau nei vidurkis, nagrinėjimas užtruko dėl 

objektyvių priežasčių: dėl negalėjimo nagrinėti bylų, kol nebus išnagrinėtos kitos bylos, 

nagrinėjamos civiline ar baudžiamąja tvarka (CPK 163 str. 3 p.), dėl paskirtos 
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ekspertizės, bylą nagrinėjančio teisėjo pasikeitimo, šalių procesinių dokumentų 

tikslinimo, trečiųjų asmenų įtraukimo į bylos nagrinėjimą, byloje paskirtos teisminės 

mediacijos proceso, užtrukusios šalių taikinimo procedūros, kasmetinių atostogų, vienos 

iš šalių ligos. Susipažinus su šių bylų nagrinėjimo eiga matyti, kad teisėjai tinkamai 

organizuoja bylų nagrinėjimą pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, griežtai laikosi 

civilinio proceso terminų, rūpinasi greitu bylų išnagrinėjimu, bylų vilkinimo, aplaidumo 

atvejų nenustatyta. 

21. 2018-11-22 teismo pirmininkas atliko bylų paskirstymo Šiaulių apygardos teisme 

patikrinimą, buvo tikrinamas 2018 m. vasario, kovo mėnesiais vykdytas bylų skirstymas, 

peržiūrint kiekvieną skirstymo protokolą, padaryta išvada, kad bylos teisme skirstomos iš 

esmės nepažeidžiant bylų paskirstymo taisyklių. 

22. 2018-11-29 pasirengimo nagrinėti pirmosios instancijos civilines bylas patikrinimas. 

Nustatyta, kad teisėjai tinkamai organizuoja pasirengimą nagrinėti pirmosios instancijos 

civilines bylas pagal bendrąsias ginčo teisenos taisykles, griežtai laikosi civilinio proceso 

terminų, tačiau vis dar pasitaiko atvejų, kai elektroninėse civilinėse bylose, kuriose tam 

tikrų procesinių dokumentų priėmimo klausimas yra sprendžiamas teisėjo rezoliucija, 

dokumento kortelėje neįvedama (neatžymima) rezoliucija, taip pat atvejų, kai bylos 

nagrinėjimo pasirengimo stadijoje metu išspręsti tam tikri procesiniai klausimai (pvz. 

nustatomas pasirengimas paruošiamųjų dokumentų būdu, byla skiriama nagrinėti teismo 

posėdyje ir kt.) į LITEKO sistemą įvedami kaip įvykis, kuris išspręstas posėdyje, o ne 

kaip įvykis procese. 

23. 2018-12-31 baudžiamųjų bylų, kuriose procesas nutrauktas suėjus baudžiamosios 

atsakomybės senaties terminams, patikrinimas. Nustatyta, kad dėl senaties buvo nutrakta 

viena baudžiamoji byla, kurios eiga nuo 2012 metų buvo nuolat tikrinama, bylos 

vilkinimo faktų nenustatyta. 
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4. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Strateginis tikslas:  

Vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios ir apeliacinės 

instancijos teismui 

1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir atitinkamų metų Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų 

asignavimų panaudojimas. 

 

 

Programos 

kodas 
Programos pavadinimas 

Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur) 

Patvirtinta

s  

asignavim

ų planas 

Patikslinta

s 

asignavim

ų planas* 

Faktiškai 

panaudota 

asignavimų 

Panaudota 

asignavimų nuo 

asignavimų, 

nurodytų 

patikslintame 

plane, dalis 

(proc.)** 

1 2 3 4 5 6 

01 002 Teisingumo vykdymas 1997 1997 1997 100 

Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė 

parama 

    

      
 

 

 

Teismas, planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, nustatydamas misiją, strateginį tikslą, 

programą ir priemones strateginiam tikslui įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios, samprata ir 109 

straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. 

Strateginio tikslo įgyvendinimas matuojamas efekto vertinimo kriterijais. Kadangi efekto 

kriterijai turėtų vertinti strateginio tikslo įgyvendinimo poveikį visai visuomenei, rengiant strateginio 

planavimo tobulinimo teismuose metodikas vadovaujamasi rekomendacija, kad bendrą poveikį visai 

visuomenei sukuria ne atskiras teismas, o teismų sistema (ypač atsižvelgiant į tai, kad galutinis 
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rezultatas dažnai pasiekiamas tik po kelių instancijų teismų sprendimų). Atsižvelgęs į minėtą 

rekomendaciją, strateginio tikslo pažangai matuoti, teismas 2018 metams nustatė du strateginio tikslo 

efekto vertinimo kriterijus: 

1. Visuomenės pasitikėjimas teismais pastaraisiais metais auga (grafike pateikiamas 

visuomenės nuomonės vertinimų, 2016–2018 m. atliktų „Vilmorus“, dėl pasitikėjimo teismais 

(išreikštų procentais) metinis vidurkis ir 2019–2021 m. prognozė): 

Šio strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami visuomenės 

nuomonės apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys (procentine išraiška), iš kurių matyti, jog 

visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklis 2018 metais lyginant su 2017 metais padidėjo 0,55 proc. 

Palyginus trijų metų šio efekto vertinimo kriterijaus rodiklius, matyti, kad visuomenės pasitikėjimas 

teismais gerėja. 

 

1 grafikas. Visuomenės pasitikėjimas teismais, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis (procentais), 2016–2018 m. ir 2019–2021 m. 

prognozė.Šis rodiklis rodo, ar teismas išnagrinėja tokį bylų kiekį, kokį gauna per ataskaitinį 

laikotarpį. Jei rodiklis viršija 100 procentų, tuomet teisme per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėjama 

daugiau bylų negu gaunama, t. y. atitinkamai mažinamas ataskaitinio laikotarpio pradžios 

neišnagrinėtų bylų likutis. 
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2 grafikas. Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip matyti iš grafike pateiktų duomenų, Šiaulių apygardos teisme 2018 m. išnagrinėta 

žymiai daugiau bylų, negu buvo gauta naujų bylų per 2018 m. Akivaizdu, tokiu būdu yra mažinamas 

neišnagrinėtų bylų likutis, spartinama bylų nagrinėjimo trukmė ir kartu gerinamas teismų įvaizdis 

visuomenėje. 

 

5. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ  

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

2018 metais Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo devyni teisėjai, 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. 
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5.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

2018 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 65 pirmosios instancijos baudžiamosios 

bylos,  39 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų.  

Per 2018 metus buvo išnagrinėtos 77 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos. Priimti 65 

nuosprendžiai, 5 teismo baudžiamieji įsakymai, 4 bylose asmenims taikytos priverčiamosios 

medicinos priemonės, 2 bylos perduotos prokurorui, 1 byla persiųsta pagal teismingumą. Be to, buvo 

išduota 17 Europos arešto orderių, 2 bylose buvo atsisakyta išduoti Europos arešto orderius. 

Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2018 metų pabaigoje – 9 

baudžiamosios bylos.   

 

 

 

Šiaulių apygardos teisme 2018 metais buvo priimti 53 procesiniai sprendimai dėl teikimų bei  

prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese, 35 teikimų bei prašymų buvo patenkinti, 16 

atmesta, 2 patenkinti iš dalies. 

2018 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 9 

pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, 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 
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klausimai, aktyviai domimasi paieškos rezultatais. Atidedant bylų nagrinėjimą bei skelbiant 

pertraukas, teisėjai derina  keletą posėdžių į priekį su proceso dalyviais.  Pastebėta, kad teisėjai 

efektyviau, nei praėjusiais metais, planavo darbo laiką ir nuosekliau laikėsi BPK 243 straipsnio 2 

dalyje numatyto reikalavimo, kad teisiamojo posėdžio pertrauka negali trukti ilgiau nei vieną mėnesį. 

Bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. 

 

5.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

Šiaulių apygardos teisme 2018 metais buvo išnagrinėta 351 apeliacinės instancijos 

baudžiamoji byla. Išnagrinėjus apeliacinės instancijos baudžiamąsias bylas, 225 apeliaciniai skundai 

buvo atmesti,  31 byloje buvo priimti sprendimai pirmosios instancijos nuosprendžius bei nutartis 

panaikinti, 88 –  pakeisti, 7 bylose apeliaciniais skundai buvo palikti nenagrinėti, bylos grąžintos. 

 

 

2018 metais Šiaulių apygardos teisme buvo išnagrinėti 208 skundai dėl  apylinkių teismų 

priimtų nutarčių. Per metus buvo išnagrinėti 54 skundai dėl žemesniųjų teismų priimtų sprendimų 

BPK X dalies tvarka, 30 skundai dėl kardomosios priemonės suėmimo, 124 skundai dėl apylinkių 

teismų nutarčių nuosprendžių vykdymo procese, 397 skundai dėl ikiteisminio tyrimo teisėjų 

sprendimų.  
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2018 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 9 baudžiamosios bylos 

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

apylinkės teismui. 

 

5.3. APELIACINĖS INSTANCIJOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ 

 BYLŲ APŽVALGA 

 

Šiaulių apygardos teisme 2018 metais buvo išnagrinėta 260 apeliacinės instancijos 

administracinių teisės nusižengimų bylų, iš kurių 167 bylose apeliaciniai skundai netenkinti, 69 

bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti, 20 bylų – pakeisti, 1 skundas paliktas 

nenagrinėtu, 2 bylos buvo persiųstos pagal teismingumą, 1 byloje buvo priimtas sprendimas 

atsisakyti perduoti kitam teismui. 

 

 

 

6. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2018 metais dirbo9 teisėjai,kurie nagrinėja 

pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.  

Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2018 metus vidutiniškai 

išnagrinėjo 60 pirmosios instancijos civilinių bylų, 45 bylas pagal apeliacinius skundus ir 58 bylas 
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pagal atskiruosius skundus. Per 1 darbo dieną vidutiniškai išnagrinėtos 6 civilinės bylos, iš jų 2 

pirmosios instancijos civilinės bylos ir 4 apeliacinės bylos. 

 

6.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

Šiaulių apygardos teisme 2018 metais buvo nagrinėjamos 897 pirmosios instancijos civilinės 

bylos (į šį skaičių įtrauktas 2018 metais gautų bylų skaičius ir iš 2017 metų perkeltų bylų likutis). 

Buvo išnagrinėtos 538 civilinės bylos, likusios 359 civilinės bylos iš 2018 metų buvo perkeltos į 

2019 metus.  

 

 

 

Pažymėtina, kad 2018 metais išnagrinėta 20 proc. daugiau bylų nei gauta. Šis gautų ir 

išnagrinėtų bylų santykis, lyginant su 2017 metais, išaugo 6 proc. 

 

Išnagrinėtų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičius pagal bylos potipį 

  

Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 537 pirmosios instancijos civilinės bylos. Iš jų: 

1. Ginčo teisena – 199 bylos. 

2. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 4 bylos. 
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3. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 302 bylos. 

4. Dokumentinio proceso tvarka – 17 bylų. 

5. Dėl proceso atnaujinimo ir kt.– 15 bylų. 

 

 

 

LITEKO duomenimis, 2018 metais Šiaulių apygardos teisme 233 pirmosios instancijos 

civilinės bylos išnagrinėtos trumpiau nei per 6 mėnesius, 105 civilinės bylos nagrinėtos ilgiau nei 6 

mėnesius, 200 civilinių bylų – ilgiau nei 12 mėnesių (įskaitant bylas dėl juridinių asmenų bankroto 

bylos iškėlimo). 

 

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 dėl Šiaulių apygardos teismo 

veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų priimtų procesinių sprendimų. 

Šiaulių apygardos teisme 2018 metais buvo nagrinėjamos 1105 apeliacinės instancijos 

civilinės bylos (į šį skaičių įtrauktas 2018 metais gautų bylų skaičius (981) ir iš 2017 metų perkeltų 
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bylų likutis (124)). Buvo išnagrinėtos 947 civilinės bylos, likusios 158 civilinės bylos iš 2018 metų 

buvo perkeltos į 2019 metus. 

 

 

 

Palyginti: Šiaulių apygardos teismas 2017 metais gavo 1185 naujas bylas, išnagrinėjo 1220 

bylų, 2016 metais gavo 1208 naujas bylas, išnagrinėjo 1246 bylas. 

Po teismų reformos Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje veikia 2 apylinkių teismai: 

Šiaulių apylinkės teismas ir Telšių apylinkės teismas, kuriuos sudaro 9 teismo rūmai:Šiaulių 

apylinkės teismo Šiaulių rūmai, Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai, Šiaulių apylinkės teismo 

Joniškio rūmai, Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai, Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai, 

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai, Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai, Telšių apylinkės 

teismo Mažeikių rūmai, Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai. Šiaulių apygardos teismas atlieka 

procesinę šių apylinkių teismų priimtų procesinių sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę. 
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2018 m. apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus 

 

 

 

2018 metais apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose 67,2 proc. pirmosios instancijos teismo 

procesinių sprendimų buvo palikti nepakeisti, iš jų 67 proc. – bylose pagal apeliacinius skundus ir 

67,4 proc. – bylose pagal atskiruosius skundus. 
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2018 m. bylose pagal apeliacinius skundus priimti procesiniai sprendimas 
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2018 m. bylose pagal atskiruosius skundus priimti procesiniai sprendimai 
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2018 m. išnagrinėtų ir paliktų nepakeistų apylinkių teismų procesinių sprendimų 

santykis 

 

 

7. FINANSINĖS  VEIKLOS APŽVALGA 

 

Šiaulių apygardos teismas vykdo 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.  

            2018 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Teisingumo vykdymas” 

skirta 1997,1tūkst.Eur paprastųjų išlaidų. Iš jųvalstybės biudžeto lėšų 1996,0 tūkst. Eur ir 1,1 

tūkst.Eurbiudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų. 

Teismo 2018 metų programos įvykdymas sudaro 100 %. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos 

visos valstybės biudžeto lėšos. 
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            2018 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos 

1 paveiksle. 

 

 

                              1 pav. 2018 m. programos valstybės biudžeto išlaidų sąmata, tūkst.Eur. 

 

Per metus pagal poreikį buvo atliekamas asignavimų perskirstymas pagal ekonominės 

klasifikacijos straipsnius. Gautų asignavimų perskirstymas 2018 metais atvaizduotas 2 paveiksle. 

 

 2 pav. Valstybės biudžeto lėšų perskirstymas 2018 metais, tūkst. Eur 

Pajamų įmokų lėšų planas metų pradžioje sudarė 1,0 tūkst. Eur. 2018 metų pradžioje  pajamų 

įmokų sąmata padidinta 0,1 tūkst. Eur viršplaninėmis pajamų įmokomis 2017 metais.Per metus 

surinkta 0,8 tūkst. Eurpajamų įmokų. Iš viso 2018 metais įsisavinta 0,8 tūkst. Eur pajamų įmokų. 

Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2018metų pabaigoje –0,1 tūkst. Eur.  

2018 m. gruodžio 31 d. teismo kreditinis įsiskolinimas  156,2 tūkst. Eur   biudžeto lėšų.  

Iš to skaičiaus: 
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Eil. 

Nr. 

Tiekėjo  pavadinimas Laikotarpis Ekonomės  

klasifikacijo

s straipsnis 

Suma, 

tūkst. 

Eur 

1 Grąžintinas darbo užmokestis pagal 

įstatymą (25%)  

2019 metų 

dalis 

2.1.1.1.1.01 98,5 

2 VSDFV Šiaulių skyrius 30,98% 

nuo grąžintino darbo užmokesčio  

2019 metų 

dalis 

2.1.2.1.1.01 30,5 

3 VMI GPM 2018 m. 

gruodis   

2.1.1.1.1.01 13,8 

4 VSDFV 9% 2018 m. 

gruodis   

2.1.1.1.1.01 10,2 

5 Darbo užmokestis 2018 m. 

gruodis   

2.1.1.1.1.01 0,1 

6 AB „Lietuvos paštas“ 2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.05 0,2 

7 UAB „Prie viaduko“  2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.06 0,1 

8 UAB „Apsaga“ 2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.06 0,1 

9 UAB „Švarūnė“ 2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.06 0,1 

10 UAB „Apsaga“ 2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.11 0,4 

11 AB „Eso“  2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.20 0,1 

12 UAB Elektrum Lietuva“ 2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.20 0,2 

13 ŠRATC 2018 m. 

gruodis   

2.2.1.1.1.20 0,1 
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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 per visą 2016–2020 metų laikotarpį 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. Išmokėta 2016 m. spalio 28 d. 

2017 metais grąžinta darbo užmokesčio dalis – 78,8 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 

24,4 tūkst. Eur. Išmokėta 2017 m. vasario 17 d. 

2018 metais grąžinta darbo užmokesčio dalis –  98,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos – 

30,5 tūkst. Eur. Išmokėta 2018 m. gegužės 18 d. 

2019 – 2020 metais liko išmokėti darbo užmokesčio – 196,9 tūkst. Eur, socialinio draudimo 

įmokų – 60,8 tūkst. Eur. 

2018 m. gruodžio 31 d. teismo gautinos sumos sudarė 0,2 tūkst. Eur. Iš jų: 0,1 tūkst. Eur 

VSDFV darbdavio įmokų permoka ir 0,1 tūkst. Eur GPM įmokų permoka.  

 Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2018 metų pabaigoje palyginimas su ankstesniais 

metais atvaizduotas 3 paveiksle. 

 

 

3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2015–2018 metais, Eur. 

 

Per metus neatlygintinai gauta turto ir finansavimo sumų iš kitųviešojo sektoriaus subjektų.  

   Iš Nacionalinės teismų administracijos gauta:  

1. Vaizdo stebėjimo ir apsaugos sistema– 2869,07Eur. 
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2. Kompiuteriai – 1714,08 Eur. 

3. Automobilis – 22900,00 Eur. 

   2.   Ūkinis inventorius – 482,26 Eur (įeigos kontrolės sistema). 

3.   Paslaugos – 2678,00Eur (durų pakeitimas). 

4.  Atsargosir medžiagos – 6381,88 Eur. 

 

Metų pabaigoje inventorizacijos metu nurašyta sunaudoto ir nebetinkamo naudoti turto: 

1. Ilgalaikis materialus turtas – 2194,39 Eur. 

2. Nematerialus turtas – 3302,30 Eur. 

3. Ūkinis inventorius – 2565,94 Eur. 

 

            Darbo užmokesčio fondo kitimas 2015–2018 metaispavaizduotas 4 paveiksle. 

 

                      4 pav. Darbo užmokesčio fondas  2015–2018 metais, tūkst. Eur 

 

      Nedarbingumo pašalpų už pirmas dvi darbo dienas pokytis metais atvaizduotos 5 paveiksle. 
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5 pav. Nedarbingumo pašalpos už pirmas dvi darbo dienas 2015 – 2018 metais, Eur      

 

 2018 metais išlaidos prekėms ir paslaugomsįsigyti sudarė 99,8 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. 

 

 

                             6 pav.   2018 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur 

 

2018 metais ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti skirta 1,0 tūkst. Eur.   
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            Investicijų  pasiskirstymas 2015–2018 metais atvaizduotas 7 paveiksle. 

 

 

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

 

  8 paveikslėlyje atvaizduota 2015–2018 m. programos sąmatų paskirstymas darbo 

užmokesčiui, „Sodrai“ ir ūkio prekėms įsigyti. 

 

 

                              8 pav.  Programos sąmatų palyginimas metais, tūkst. Eur. 
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