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1. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismo veikla 2019 metais tradiciškai buvo skelbiama teismo interneto
svetainėje, pagrindiniuose, regioniniuose leidiniuose, elektroninėje erdvėje, taip pat kitų institucijų,
įstaigų interneto svetainėse. Nuo 5 iki 15 – tiek įvairaus žanro pranešimų per savaitę
priskaičiuojama žiniasklaidoje apie teismo priimtus procesinius sprendimus, savanorių misiją,
teismo kultūrinę, ūkinę veiklą. Itin svarbu, kad pranešimuose apie priimtus procesinius sprendimus
yra pateiktas ir oficialus teismo komentaras. Kartu su savo pagrindine misija – teisingumo vykdymu
teismas novatoriškais renginiais prisistatė ir plačiai visuomenei. Daug dėmesio skirta teisme
nagrinėtoms ir atgarsį visuomenėje sukėlusioms byloms.
4200 – tiek lankytojų 2019 metais apsilankė įvairiuose Šiaulių apygardos teismo renginiuose, tai
200 daugiau, negu užpernai. Įgyvendinti įvairūs projektai kartu su Šiaulių miesto kultūros, turizmo
informacijos centrais, savivaldybe. Pagal bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe
teismas sudarė sąlygas miesto mokyklų, gimnazijų mokiniams pažinti įvairias užimtumo sritis,
profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdyti profesinę motyvaciją ir
planuoti būsimą profesinę karjerą. Įgyvendinant šį projektą teisme praktiką atliko septyniolika
gimnazistų, kurios savo gyvenimą planuoja susieti su teisininko profesija.
Nauji ir jau pamėgti projektai – praėjusiais metais teismas ne tik tęsė anksčiau pradėtus projektus:
„Pilietiškumo ugdymo, teismų istorijos pamokos“, „Meno kūrėjų darbai – sielai ir dalykinei
nuotaikai“, „Europos muziejų naktis“, „Žinomi nežinomi momentai iš 780 metų Šiaulių istorijos“,
bet ir pristatė naujus, vienas iš tokių – Talkšos ežero pakrantėje įsikūrusiame stilizuotame Šiaulių
tarpukario miestelyje vykusiuose renginiuose žiūrovams pristatyta teismo inscenizacija „Viešas
Taikos teisėjo civilinės bylos svarstymas“. Šventės dalyviai patys tapo tarpukario Lietuvos teismo
proceso dalyviais. Kartu su neišdildomais įspūdžiais jie gavo ir dovanų – prieš teismo posėdį pačių
pasirašytą autentiško teksto liudytojo priesaiką. Teisėjo vaidmenį atliko kadenciją baigęs Šiaulių
apygardos teismo teisėjas, dabar teismo darbuotojas Alfredas Vilbikas, teismo posėdžio sekretoriaus
– teismo savanoris Romaldas Ivanauskas. Po nuotaikingų, bet ir rimtų posėdžių proceso dalyviai
neskubėdavo palikti prie ežero vykusių kitų renginių. Liepos 6-osios, Valstybės (Lietuvos karaliaus
Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės dienos renginiuose, kuriuos organizavo Šiaulių
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kultūros centras, Šiaulių apygardos teismas dalyvavo pirmą kartą. Lankytojų skaičius pranoko
optimistiškiausias prognozes.
Europos muziejų naktis, kurioje Šiaulių apygardos teismo teismų istorijos muziejus dalyvauja nuo
užpraeitų metų, pritraukia vis daugiau lankytoju, 2019 metais nuo 19.00 val. iki vidurnakčio čia
apsilankė daugiau kaip 2000 žmonių.

„Pilietiškumo ugdymo, teismų istorijos pamokos“ – tai vienas iš anksčiau teisme pradėtų vykdyti ir
didelio dėmesio sulaukiantis projektas. Mokyklinio, akademinio amžiaus jaunimo, taip pat vyresnio
amžiaus atstovams vykdomos ekskursijos po teismo rūmus ir muziejų papildomos naujausia
informacija apie šiuolaikinės šalies teismų sistemos vystymąsi.
2019 metais vien mokyklinio, akademinio amžiaus jaunimui surengta 14 tokių ekskursijų.
Konferencijos, seminarai – yra neatsiejama visos teismo veiklos dalis. Gilias tradicijas turintis
Šiaulių ir kaimyninės Liepojos Kuržemės apygardų teismų bendradarbiavimas dviejų šalių teismų
atstovus kviečia į reguliarias konferencijas. 2019 metų rugsėjį surengta bendra konferencija
„Teisėjų drausminė atsakomybė. Administracinis teisėjų imunitetas – būtinybė ar nepagrįsta
privilegija.“
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Teismo pirmininkas, teisėjai – vieni iš aktyviausių teismo visuomeninės veiklos dalyvių. Šiaulių
apygardos teismo pirmininkas G. Poškus susitinka su teismo savanoriais, skaito paskaitas trečiojo
amžiaus universiteto (TAU) klausytojams, teisėjas N. Masiulis įvairių miesto mokymo įstaigų
moksleiviams veda paskaitas apie teismo veiklą, teisėjo profesiją, rengia improvizuotus teismo
posėdžius, teisėjos N. Matuzevičienė, teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė I. Stasiūnienė,
teisėja L. Muchtarovienė dalyvauja Šiaulių miesto savivaldybės organizuojamame mokinių
profesinio veiklinimo projekte. 2019 metais teisme 15 gimnazistų iš įvairių mieste esančių
gimnazijų (J. Janonio, Lieporių, Romuvos, Didždvario, St. Šalkauskio, Šiaulių universiteto) atliko
praktiką. Teisininko profesiją ketinantys pasirinkti jaunuoliai turėjo galimybę kelias dienas
susipažinti su teismo istorija, čia dirbančiais teisėjais, jų padėjėjais, teismo posėdžių sekretorėmis,
kitais darbuotojais, stebėjo teismo posėdžių procesus. Minėti teisėjai buvo šių moksleivių
kuratoriai.
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Svečiai – nuolatiniai teismo lankytojai, daug jų būta ir praėjusiais metais. Teisme lankėsi Lietuvos
Respublikos Prezidentūros Teisės grupės vadovė, Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji
patarėja Jūratė Šovienė, patarėjos Ieva Saudargaitė ir Elena Masnevaitė. Viešnios susitiko su Šiaulių
apygardos teismo vadovais. Taip pat viešėjo svečiai iš Latvijos – Jelgavos Žiemgalos (Zemgale)
apygardos ir rajono apylinkės teismų. Tarp svečių – ir naujai paskirtas naujasis Lietuvos policijos
generalinis komisaras Renatas Požėla. Svečias susitiko su teismo pirmininku Gražvydu Poškumi,
teismo administracija, teisėjais, kitais kolektyvo nariais.

Kūrybos vakarai – tai renginiai, kurių ne tik teismo, bet ir apylinkių teismų darbuotojai visada
laukia. P. Bugailiškio vardo teismo posėdžių salėje įvyko kūrybos vakaras, kuriame viešėjo
rašytojas, žurnalistas, leidėjas, Kovo 11-osios akto signataras Stasys Kašauskas, rašytojas, buvęs
Rašytojų sąjungos valdybos narys Danielius Mušinskas. Svečius lydėjo vienas iš šių renginių
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pradininkų poetas, publicistas, almanacho „Varpai“ redaktorius šiaulietis Leonas PeleckisKaktavičius. Beveik kasmet rengiamuose tokiuose vakaruose yra lankęsi žymiausi šalies poetai,
rašytojai, publicistai.

Parodos – ne tik teismo darbuotojams. Didelio susidomėjimo sulaukė ekspozicija „Vasario 16osios–Kovo 11-osios signatarai teisėjai“, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 101-osioms metinėms.
Šiaulių apygardos teisme, (Dvaro g. 83 Šiauliai) P. Bugailiškio vardo teismo paroda „Tarpukario
Lietuvos 1923–1936 m. įgaliojimai byloms vesti teismuose.“

Rezonansinės bylos – tai sritis, kuriai teismas skiria ypatingą dėmesį. Apie bylas, kuriuose ginamas
viešas interesas, taip pat korupcinio pobūdžio, kitas itin didelio atgarsio visuomenėje sulaukusias
bylas

visuomenė, žiniasklaida nuosekliai buvo informuojami teismo internetiniame puslapyje,

teikiami komentarai apie teismo priimtus sprendimus, bylų nagrinėjimo eigą.
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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.
2019 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 18 teisėjų, 50 valstybės tarnautojų,
20 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį (1 diagrama).

Personalo skaičius Šiaulių apygardos teisme
Darbuotojai, dirbantys pagal DS

20

Valstybės tarnautojai

50

Teisėjai

18
0

Personalo skaičius Šiaulių apygardos
teisme

10

20

30

40

50

60

Teisėjai

Valstybės tarnautojai

Darbuotojai, dirbantys
pagal DS

18

50

20

1 diagrama. Personalas Šiaulių apygardos teisme
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2.2. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
DARBO SUTARTIS, KONKURSAI IR ATRANKOS
2019 metais Šiaulių apygardos teisme buvo organizuojamos 6 atrankos į pakaitinio (laikinai
negalinčio eiti pareigų) valstybės tarnautojo pareigas, 4 konkursai į laisvas valstybės tarnautojo
pareigas, 1 konkursas į laisvą darbuotojo, dirbančio darbo sutartį, pareigybę. Pažymėtina, kad 2
organizuoti konkursai į karjeros valstybės tarnautojo vyriausiojo specialisto (psichologo) pareigas
neįvyko, pretendentams nepateikus prašymų dalyvauti konkurse. Konkursas į teismo raštinės
skyriaus teismo posėdžių sekretoriaus pareigas pradėtas organizuoti 2019 m. gruodžio 17 d. ir
planuojamas baigti 2020 metais.
Kaip minėta, 2019 metais Šiaulių apygardos teisme organizuotos 6 atrankos į pakaitinio
(laikinai negalinčio eiti pareigų) valstybės tarnautojo pareigas. 3 organizuotos atrankos į teismo
raštinės teismo posėdžių sekretoriaus pareigas neįvyko: vieną atranką laimėjusi kandidatė atsisakė
eiti pareigas, antra atranka atšaukta priimančio asmens sprendimu, trečia atranka neįvyko
kandidatams nepateikus prašymų. (1 lentelė).
Eil.
Nr.
1

2

Paskyrimas
2019-01-08

2019-01-09

Pareigybė

Pareigybės
grupė

Priėmimo teisinis pagrindas

Teismo

Karjeros

Karjeros valstybės tarnautojo

posėdžių

valstybės

priėmimas pagal VTĮ 12 str. 1 d. 1

sekretorius

tarnautojas

p.

Archyvaras

Darbuotojai

Priėmimas pagal DK 66 str. 1 d. 1

(A2)

p. (Neterminuotos darbo sutarties
sudarymas)

3

4

2019-02-01

2019-02-28

Teismo

Karjeros

Priėmimas į pakaitinio VT

posėdžių

valstybės

pareigas pagal VTĮ 15 str. 1 d.

sekretorius

tarnautojas

Teisėjo

Karjeros

padėjėjas

valstybės

Perkėlimas pagal VTĮ 26 str. 1 d.

tarnautojas
5

2019-08-05

Teisėjo

Karjeros

Karjeros valstybės tarnautojo

padėjėjas

valstybės

priėmimas pagal VTĮ 12 str. 1 d. 1

tarnautojas

p.

11

6

2019-09-02

Teisėjo

Karjeros

Priėmimas į pakaitinio VT

padėjėjas

valstybės

pareigas pagal VTĮ 15 str. 1 d.

tarnautojas
7

8

2019-11-12

2019-11-12

Teismo

Karjeros

Priėmimas į pakaitinio VT

posėdžių

valstybės

pareigas pagal VTĮ 15 str. 1 d.

sekretorius

tarnautojas

Teismo

Karjeros

Priėmimas į pakaitinio VT

posėdžių

valstybės

pareigas pagal VTĮ 15 str. 1 d.

sekretorius

tarnautojas

1 lentelė. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal DS priėmimas 2019 m.
2.3. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
DARBO SUTARTĮ, ATLEIDIMAS
2019 metais buvo nutraukta viena darbo sutartis su darbuotoja, dirbančia pagal darbo sutartį.
Trys valstybės tarnautojos atleistos iš einamų pareigų atsistatydinus savo noru, dvi valstybės
tarnautojos tarnybinio kaitumo būdu perkeltos į kitą įstaigą (2 lentelė).
Eil.
Nr.

Paskyrimas

Pareigybė

Pareigybės
grupė

Padalinys

Atleidimo teisinis pagrindas

Šiaulių apygardos teismas
1

2

2019-01-07

2019-02-11

Vyriausiasis Darbuotojai Teismo raštinės

Darbuotojo atleidimas (darbo

specialistas

skyrius

sutarties nutraukimas)

Teisėjo

Karjeros

Baudžiamųjų bylų

Atleidimas (valstybės

padėjėjas

valstybės

skyrius

tarnautojas atsistatydina savo

tarnautojas
3

2019-04-15

noru)

Teisėjo

Karjeros

Civilinių bylų

Perkėlimas tarnybinio

padėjėjas

valstybės

skyrius

kaitumo būdu

tarnautojas
4

2019-05-31

Teisėjo

Karjeros

Civilinių bylų

Atleidimas (valstybės

padėjėjas

valstybės

skyrius

tarnautojas atsistatydina savo

12

tarnautojas
5

2019-11-21

noru)

Teisėjo

Karjeros

Civilinių bylų

Perkėlimas tarnybinio

padėjėjas

valstybės

skyrius

kaitumo būdu

tarnautojas
6

2019-12-16

Teismo

Karjeros

Teismo raštinės

Atleidimas (valstybės

posėdžių

valstybės

skyrius

tarnautojas atsistatydina savo

sekretorius

tarnautojas

noru)

2 lentelė. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal DS atleidimas 2019 m.
2.4. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
DARBO SUTARTĮ, VERTINIMAS
2019 m. pirmąjį ketvirtį Šiaulių apygardos teisme vyko valstybės tarnautojų (2 diagrama) ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kasmetinis veiklos vertinimas. 2019 m. taip pat atliktas
neeilinis valstybės tarnautojų vertinimas.

Valstybės tarnautojų vertinimas 2019 metais
Suteiktos 3 papildomos mokamos dienos

18

Suteiktos 2 papildomos mokamos dienos

2

Padėka

1

Nustatytas 1,00 didesnis koeficientas

4

Nustatytas 0,94 didesnis koeficientas

5

Nustatytas 0,5 didesnis koeficientas

7
0

2

4

6

8

10

Nustatytas
Nustatytas
Nustatytas
0,5 didesnis 0,94 didesnis 1,00 didesnis
koeficientas koeficientas koeficientas
Valstybės tarnautojų vertinimas 2019
metais

7

5

4

12

14

16

18

20

Padėka

Suteiktos 2
papildomos
mokamos
dienos

Suteiktos 3
papildomos
mokamos
dienos

1

2

18

2 diagrama. Valstybės tarnautojų kasmetinis vertinimas
Valstybės tarnautojų kasmetinio vertinimo metu 7 valstybės tarnautojams nustatyta didesnė
pareiginė alga, taikant 0,5 didesnį koeficientą. 5 valstybės tarnautojams nustatyta didesnė pareiginė
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alga, taikant 0,94 didesnį koeficientą. 4 valstybės tarnautojams nustatyta didesnė pareiginė alga,
taikant 1,00 didesnį koeficientą. 1 valstybės tarnautojai įteikta padėka. 18 valstybės tarnautojų
suteiktos 3, o 2 valstybės tarnautojoms – 2 papildomos mokamos poilsio dienos.
Darbuotojų kasmetinio vertinimo metu 9 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, 2018 m.
veikla įvertinta labai gerai ir atitinkamai nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis, lygus
20 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies. 6 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, 2018
m. veikla įvertinta gerai ir atitinkamai nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis lygus 10
procentų pareiginės algos pastoviosios dalies (3 diagrama).

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinis
vertinimas
Vertinimas: labai gerai

9

Vertinimas: gerai

6

0
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, kasmetinis vertinimas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Vertinimas: gerai

Vertinimas: labai gerai

6

9

10

3 diagrama. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį kasmetinis vertinimas
2019 metais Šiaulių apygardos teisme buvo atliktas neeilinis valstybės tarnautojų vertinimas
– 4 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai. Minėtiems valstybės
tarnautojams nustatyta didesnė pareiginė alga, taikant 0,5 didesnį koeficientą.
2.5. PRAKTIKA ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME
2019 metais Šiaulių apygardos teisme 1 studentas iš Vilniaus universiteto Teisės fakulteto savo
dalykinę ir profesinę kompetenciją patikrino ir tobulino atlikdamas praktiką Šiaulių apygardos
teisme.
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2.6. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO PERSONALO KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS
Šiaulių apygardos teismo teisėjų bei teismo darbuotojų įgūdžiai ir kvalifikacija tobulinami
dalyvaujant įvairiuose mokymuose, seminaruose bei konferencijose.
2019 metais mokymuose, seminaruose ar konferencijose dalyvavo 15 Šiaulių apygardos teismo
teisėjų, 26 valstybės tarnautojai bei 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. 1 teisėjas buvo
išvykęs į mokymus, vykusius užsienyje (4 diagrama) (3 lentelė pridedama).
1

15

43

26

2

4 diagrama. Dalyvavimas mokymuose, seminaruose
2.7. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL
DARBO SUTARTĮ, DARBO STAŽAS
2.7.1. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VALSTYBĖS TARNYBOS STAŽAS
2019 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 50 valstybės tarnautojų. Minėtu laiku
7 valstybės tarnautojai turi didesnį nei 25 metų valstybės tarnybos stažą, 6 valstybės tarnautojai
turi didesnį nei 20, bet mažesnį nei 25 metų valstybės tarnybos stažą, 4 valstybės tarnautojai turi
didesnį nei 15, bet mažesnį nei 20 metų valstybės tarnybos stažą, 10 valstybės tarnautojų turi
didesnį nei 10, bet mažesnį nei 15 metų darbo stažą, 7 valstybės tarnautojų valstybės tarnybos
stažas yra nuo 5 iki 10 metų, 16 valstybės tarnautojų stažas yra iki 5 metų (5 diagrama).
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Valstybės tarnautojų valstybės tarnybos stažas
iki 5 metų

16

nuo 5 iki 10 metų

7

nuo 10 iki 15 metų

10

nuo 15 iki 20 metų

4

nuo 20 iki 25 metų

6

25 metai ir daugiau

7
0

2

4

6

8

25 metai ir
daugiau

nuo 20 iki
25 metų

nuo 15 iki
20 metų

7

6

4

Valstybės tarnautojų valstybės
tarnybos stažas

10

12

14

16

18

nuo 10 iki nuo 5 iki 10
iki 5 metų
15 metų
metų
10

7

16

5 diagrama. Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų stažas
2.7.2 DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, DARBO STAŽAS
2019 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį. Minėtu laiku 6 darbuotojai turi didesnį nei 20 metų darbo įstaigoje stažą, 1 darbuotojas turi
didesnį nei 15, bet mažesnį nei 20 metų darbo stažą, 3 darbuotojai turi didesnį nei 10 metų, bet
mažesnį nei 15 metų valstybės tarnybos stažą, 10 darbuotojų darbo stažas yra mažesnis nei 10 metų
(6 diagrama).

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo stažas
iki 10 metų
nuo 10 iki 15 metų
nuo 15 iki 20 metų
didesnis nei 20 metų

11
3
1
6
0

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, darbo stažas

2

4

6

8

10

12

didesnis nei 20
metų

nuo 15 iki 20
metų

nuo 10 iki 15
metų

iki 10 metų

6

1

3

11

6 diagrama. Darbuotojų pagal darbo sutartį darbo stažas Šiaulių apygardos teisme
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2.8. KITI SVARBŪS ĮVYKIAI 2019 METAIS

-

2019 m. trečią ketvirtį Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Gražvydas Poškus paskirtas Šiaulių apygardos teismo pirmininku.

-

2019 m. trečią ketvirtį Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas
Laisvydas Zederštremas paskirtas Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus
teismo pirmininku.
3. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VYKDYTA
ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA
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 buvo 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. 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.
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3.1. ŠIAULIŲ APYGARDOS VEIKLOS TERITORIJOJE ESANČIŲ APYLINKIŲ TEISMŲ
(TEISĖJŲ) ADMINISTRACINĖS VEIKLOS PATIKRINIMŲ REZULTATAI
Vykdant Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-20
patvirtintą Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 2019 metų
administracinės veiklos priežiūros planą, buvo atlikti šie patikrinimai:
Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2019-01-04, 2019-04-01, 2019-06-27, 2019-10-01
patikrino, ar 2019 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.
2019-05-28 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas atliko apylinkių teismų teisėjų darbo
organizavimo baudžiamosiose bylose, kuriose laikotarpiu nuo 2018-07-01 iki 2019-04-30 procesas
nutrauktas suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminui, patikrinimą. Nustatyta viena tokia
baudžiamoji byla Šiaulių apylinkės teismo žinioje, bylos vilkinimo faktų nenustatyta.
2019-05-30 Civilinių bylų skyriaus pirmininkas patikrino, kaip apylinkių teismų teisėjai
organizuoja darbą civilinėse bylose, nagrinėjamose dokumentinio proceso tvarka. Pažeidimų
nenustatyta, atkreiptas dėmesys į teismų informacinės sistemos LITEKO pildymo netikslumus.
2019-10-14 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas atliko apeliacinės instancijos baudžiamųjų
bylų paruošimo nagrinėti Šiaulių apygardos teisme patikrinimą, nustatyti nežymūs pažeidimai, apie
šiuos pažeidimus informuoti apylinkių teismų vadovai.
2019-10-31 Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir
žiniasklaida apibendrino interneto svetainėse skelbiamų teismų pranešimų aktualumą, turinio
aiškumą, taisyklingos kalbos vartoseną, konstatuota, kad apylinkių teismai skelbia per mažai
pranešimų apie teismuose nagrinėjamų bylų procesus.
2019-12-18 Šiaulių apygardos teismo pirmininkas apibendrino apylinkių teismų pirmininkų
vykdytų priemonių, siekiant užtikrinti tolygų darbo krūvio pasiskirstymą tarp apylinkių teismų
rūmų, taikymo ir efektyvumo apibendrinimą. Padaryta išvada, kad Šiaulių apylinkės teismas ir
Telšių apylinkės teismas pakankamai efektyviai sprendė teisėjų darbo krūvio lyginimo problemas
laikotarpiais, kai tam tikruose rūmuose tam tikrais laikotarpiais dirbo mažesnis teisėjų skaičius,
negu nustatyta teisėjų etatų.
2019 metais buvo atliktas vienų apylinkės teismo rūmų planinis kompleksinis patikrinimas:
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2019 metais Šiaulių apygardos teismo pirmininko sudaryta komisija atliko planinį kompleksinį
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų patikrinimą, buvo analizuojama baudžiamųjų, civilinių,
administracinių

nusižengimų

bylų

nagrinėjimo

organizavimo

atitiktis

proceso

įstatymų

reikalavimams, bylų paskirstymo teisinis reglamentavimas ir bylų skirstymo proceso atitiktis teisės
aktų reikalavimams, rūmų teisėjų ir darbuotojų nuomonė apie rūmuose vykdomą vidinę
komunikaciją.
Atlikus patikrinimą konstatuota, kad Šiaulių rūmuose, nagrinėjant baudžiamąsias bylas, iš
esmės yra laikomasi Baudžiamojo proceso kodekse numatytų procesinių terminų. Patikrinus ilgiau
nei 12 mėnesių nagrinėjamas bylas, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta. Iš 30 bylų 16
bylų nagrinėjamos ilgiau nei 24 mėnesiai (teisme gautos laikotarpiu nuo 2007-01-02 iki 2017-1113). Iš pastarosios grupės 12 bylų nagrinėjimas užtruko dėl kaltinamųjų pasislėpimo ir dėl šios
priežasties paskelbtų paieškų. Pažymėta, kad visose šiose bylose teismas aktyviai domisi paieškos
rezultatais. Kitų bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl įvairių objektyvių priežasčių: didelės bylų
apimties ir sudėtingumo, didelio apklaustinų asmenų skaičiaus, kaltinamųjų, nukentėjusiųjų,
liudytojų neatvykimo (dažnai dėl ligos), dėl gynėjų užimtumo ar nedarbingumo, dėl būtinybės skirti
teismo ekspertizes, išreikalauti papildomus duomenis. Pastebėta, kad teismas imasi priemonių
sklandžiam bylų nagrinėjimui užtikrinti: derinamos kelių posėdžių datos į priekį, operatyviai
sprendžiami neatvykusių asmenų atvesdinimo, nubaudimo ar paieškos paskelbimo klausimai,
posėdžiai organizuojami taip, kad kiekvieną bylos nagrinėjimo mėnesį būtų surengta bent po vieną
posėdį. Tačiau pastebėta, kad dažnai pasitaiko atvejų, kuomet pertraukos tarp posėdžių yra ilgesnės
nei vienas mėnuo. Patikrinimo metu nustatyta, kad Šiaulių rūmų teisėjai iš esmės laikosi
Baudžiamojo proceso kodekse numatyto reikalavimo bylų nagrinėjimą organizuoti taip, kad
pertraukos tarp teisiamųjų posėdžių nebūtų ilgesnės nei vienas mėnuo, tačiau pastebėta daug atvejų,
kuomet šio reikalavimo nesilaikoma. Daugiausia tai sąlygojo objektyvios priežastys (teisėjų bei
proceso dalyvių atostogos, užimtumas kitose bylose, dalyvavimas mokymuose, teisėjų bei proceso
dalyvių nedarbingumas, būtinybė atlikti ekspertizes, kaltinamųjų paieška ir kt.). Atlikus patikrinimą
padaryta išvada, kad Šiaulių rūmuose iš esmės yra laikomasi nuosprendžių pateikimo vykdyti 3
dienų termino, tačiau pastebėta žymių pažeidimų. Rekomenduota nuosekliau laikytis minėto
reikalavimo, nustatyti konkrečias nustatytų pažeidimų priežastis ir organizuoti efektyvią
nuosprendžių (nutarčių) pateikimo vykdyti kontrolę. Be to, rekomenduojama tiksliau ir išsamiau
pildyti bylų LITEKO duomenis vykdymo procese.
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Patikrinus civilinių bylų nagrinėjimo organizavimo efektyvumą, nustatyta, kad Šiaulių
apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjai griežtai laikosi Civiliniame procese numatytų bylų, kylančių
iš darbo teisinių santykių, nagrinėjimo terminų. Užsitęsusį tokių bylų nagrinėjimą dažniausiai lemia
objektyvios priežastys: papildomų įrodymų rinkimas, liudytojų apklausa, šalių procesinių
dokumentų trūkumų šalinimas, byloje dalyvaujančių asmenų pagrįsti prašymai dėl bylos
nagrinėjimo atidėjimo. Teisėjai iš esmės tinkamai laikosi pasirengimo civilinių bylų nagrinėjimui
terminų ir parengiamųjų posėdžių skaičiaus, akivaizdaus bylų vilkinimo ar piktnaudžiavimo
procesu pasirengimo bylos nagrinėjimui stadijoje faktų nenustatyta, konstatuota, kad vis dar
pasitaiko atvejų, kai organizuojama daugiau nei du parengiamieji posėdžiai ir nesilaikoma
trisdešimties dienų termino, per kurį turi įvykti parengiamasis teismo posėdis dėl neaiškių arba
nepateisinamų priežasčių. Nustatyta, kad civilinių bylų, kurios Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių
rūmuose nagrinėjamos ilgiau nei dvylika mėnesių, užtrukusio nagrinėjimo priežastys daugeliu
atvejų yra objektyvios ir tiesiogiai nepriklausančios nuo bylas nagrinėjančių teisėjų procesinės
veiklos, tačiau matyti ir atvejų, kuomet buvo galima išvengti užsitęsusio bylų nagrinėjimo griežtai
prisilaikant Civilinio proceso kodekse įtvirtintų pasirengimo teisminiam nagrinėjimui ir teisminio
nagrinėjimo taisyklių, atidžiau kontroliuojant proceso eigą bei griežčiau vertinant proceso dalyvių
teikiamus prašymus.
Patikrinus Šiaulių rūmuose išnagrinėtas administracinių nusižengimų bylas, konstatuota, kad
šio teismo teisėjai laikosi Administracinių nusižengimų kodekso reikalavimų, reglamentuojančių
bylų nagrinėjimo terminus, pastebėti nežymūs pavieniai pažeidimai.
Išanalizavus Šiaulių apylinkės teisme gautų skundų ir pateiktų atsakymų medžiagą,
nustatyta, kad visais atvejais atsakymai į skundus išsiųsti laiku, iš esmės ne ilgiau, negu per 10
darbo dienų, atsakymai motyvuoti, išsamūs ir aiškūs.
Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjų ir darbuotojų anketos duomenys rodo gana
aukštą dirbantiesiems suteiktų darbo sąlygų įvertinimą, dedamas dideles administracijos pastangas
mikroklimatui teisme gerinti, kolektyvui sutelkti, priimamiems sprendimams aiškinti bei
mokymams organizuoti.
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3.2. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO (TEISĖJŲ) ORGANIZACINĖS VEIKLOS
PATIKRINIMO REZULTATAI
Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) organizacinė veikla buvo tikrinama pagal teismo
pirmininko patvirtintą planą.
Vykdant šį planą 2019 metais buvo atlikti šie patikrinimai:
2019-01-25 civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip 12 mėnesių, patikrinimas.
Įvertinus sąraše nurodytas bylas, konstatuota, kad užsitęsusį bylų nagrinėjimą sąlygojo objektyvios
priežastys: šalių procesinių dokumentų tikslinimas, priešieškinio pateikimas, trečiųjų asmenų
įtraukimas, dokumentų įteikimas užsienyje gyvenančiam dalyvaujančiam byloje asmeniui,
teisminės mediacijos procesas, bylos sustabdymas dėl ekspertizės skyrimo ar kol bus išnagrinėta
kita byla.
2019-02-20 baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 12 mėnesių, eigos patikrinimas. Atlikus
patikrinimą pastebėta, kad bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl kaltinamųjų, jų gynėjų,
nukentėjusiųjų, liudytojų neatvykimo, dėl teisme paskirtų ekspertizių atlikimo, dėl teisėjų teisėto
nebuvimo darbe, kitų objektyvių priežasčių. Teisėjai tinkamai išnaudojo teisės aktuose numatytas
galimybes užtikrinti sklandų bylos nagrinėjimą teisme. Teismas aktyviai domisi pasislėpusių
kaltinamųjų paieškos eiga.
2019-02-25 apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų, nagrinėjamų ilgiau kaip 6 mėnesiai,
eigos patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyta, kad teisme yra 6 tokios bylos, jų nagrinėjimas
užtruko dėl būtinybės atlikti įrodymų tyrimą, apklausti liudytojus, taip pat dėl skyriaus teisėjo
teisėto nebuvimo darbe. Nustatyta, kad teisėjai konstruktyviai organizuoja bylų nagrinėjimą.
2019-02-28 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė patikrino civilines apeliacinės instancijos bylas,
neišnagrinėtas teisme per šešis mėnesių 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.
2019-03-22 civilinių juridinių asmenų bankroto bylų, nagrinėjamų ilgiau, negu 4 metus,
patikrinimas. Nustatyta, kad Šiaulių apygardos teisme yra 29 tokios bylos, identifikuotos bylų
užsitęsusio nagrinėjimo priežastys: dėl įmonės turto kilę teisminiai ginčai, taip pat ginčai, kuriuose
dalyvauja bankrutuojanti įmonė. Padaryta išvada, kad ilgą bylos nagrinėjimą sąlygojo objektyvios,
nuo teisėjų nepriklausančios priežastys.
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2019-03-29 baudžiamųjų bylų, kuriose posėdžiai vyko rečiau nei kas 30 dienų patikrinimas.
Patikrinimo metu padaryta išvada, kad teisėjai iš esmės laikosi Baudžiamojo proceso kodekse
įtvirtinto reikalavimo bylas nagrinėti su ne ilgesnėmis nei 1 mėnesio pertraukomis. Dažniausiai tai
įvyksta derinant posėdžių laiką su advokatais, kitais proceso dalyviais, būtinybės atlikti ekspertizes,
kitų objektyvių priežasčių.
2019-04-24 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas atliko procesinių sprendimų surašymo
pirmosios ir apeliacinės instancijos bylose patikrinimą. Nustatyta, kad maksimalus nuosprendžių
surašymo terminas pažeistas nebuvo, tačiau per 14 dienų surašyta 43 procentai nuosprendžių,
kartais nesudėtingose bylose. Rekomenduota neviršyti 14 dienų procesinio sprendimo surašymo
termino nesudėtingose bylose.
2019-05-27 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atliko procesinių sprendimų surašymo
pirmosios ir apeliacinės instancijos bylose patikrinimą. Nustatyta, kad skyriaus teisėjai griežtai
laikosi sprendimų surašymo terminų, tačiau pasitaiko atvejų, kai sprendimo paskelbimas
atidedamas, kartais net keletą kartų, tokie teisėjų veiksmai įvertinti kaip vengtina praktika.
2019-05-28 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. Tais
atvejais, kai baudžiamosios bylos buvo pradėtos nagrinėti vėliau, negu po 20 dienų, buvo sudaryti
nagrinėjimo grafikai.
2019-05-30 atliktas neviešų duomenų žymėjimo teismų informacinėje sistemoje LITEKO
patikrinimas, nustatyta keletas trūkumų, kurie ištaisyti.
2019-06-25 sustabdytų civilinių bylų patikrinimas. Patikrintose bylose piktnaudžiavimo bylos
sustabdymo institutu atvejų nebuvo nustatyta, bylų vilkinimo atvejų taip pat nebuvo nustatyta.
2019-06-25 atliktas dviejų Civilinių bylų skyriaus teisėjų darbo organizavimo patikrinimas,
nustatyta, kad teisėjai laikosi civilinio proceso normų reikalavimų, rūpinasi greitu bylos
išnagrinėjimu, bylų vilkinimo atvejų nenustatyta.
2019-06-25 Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų, turinčių didžiausią pirmosios instancijos bylų
likutį, darbo organizavimo patikrinimas. Konstatuota, kad bylų likutis susiformavo dėl objektyvių
priežasčių, rekomenduota aktyviau organizuoti bylų nagrinėjimo eigą, siekiant išvengti ilgesnių,
negu 1 mėnesio pertraukų tarp posėdžių.
2019-06-27 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atliko baigiamųjų procesinių dokumentų
įteikimo proceso dalyviams, įsiteisėjimo žymėjimo, vykdomųjų raštų išdavimo pirmąja instancija

22

išnagrinėtose civilinėse bylose patikrinimą, nustatyta, kad procesiniai dokumentai išsiunčiami laiku,
vykdomieji raštai išduodami pagrįstai ir operatyviai, užfiksuota keletas pažeidimų skaičiuojant
sprendimų įsiteisėjimo datą.
2019-09-30 ir 2019-11-30 įsiteisėjusių procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose vykdymo
patikrinimas. Patikrinimo metu nustatyti nežymūs baudžiamųjų bylų vykdymo terminų pažeidimai.
2019-09-30 teismo pirmininkas atliko bylų paskirstymo Šiaulių apygardos teisme patikrinimą,
buvo tikrinamas 2019 m. vasario, rugsėjo mėnesiais vykdytas bylų skirstymas, peržiūrint kiekvieną
skirstymo protokolą. Padaryta išvada, kad bylos teisme skirstomos iš esmės nepažeidžiant bylų
paskirstymo taisyklių.
2019-09-30 atliktas bylų baigiamųjų dokumentų ir jų nuasmenintų versijų įkėlimo LITEKO
tvarkos ir terminų laikymosi patikrinimas. Nustatyta, kad iš esmės teismo darbuotojai laikosi
nustatytos tvarkos, nustatyti neatitikimai ištaisyti per įmanomai trumpiausią laiką.
Civilinių bylų skyriaus pirmininkė kiekvieną ketvirtį atliko atskirųjų skundų išsiuntimo
Lietuvos apeliaciniam teismui terminų laikymosi patikrinimą, nustatyta, kad iš esmės terminų
laikomasi tinkamai.
Baudžiamųjų

bylų

skyriaus

pirmininkas

periodiškai

atliko

skundų

nagrinėjamose

baudžiamosiose bylose išsiuntimo Lietuvos apeliaciniam teismui terminų patikrinimą, pažeidimų
nenustatyta.
4. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
2019 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.
Vienas Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas per 2019 metus
vidutiniškai išnagrinėjo 11 pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, 36 bylas pagal apeliacinius
skundus ir 65 bylas pagal skundus aukštesniajam teismui.
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4.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 225 straipsnio 1 dalis numato, kad
apygardos teismui teismingos baudžiamosios bylos, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai
sunkius nusikaltimus, išskyrus bylas, kuriose asmenys kaltinami padarę nusikaltimus, numatytus
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, 149 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse,
150 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 178 straipsnio 3 dalyje, 180 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 182 straipsnio 2
dalyje ir 260 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji nusikalstamos veikos
padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės nariais, Konstitucinio Teismo
teisėjais, teisėjais ar prokurorais.
2019 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 97 pirmosios instancijos baudžiamosios
bylos, 36 bylos buvo perkeltos iš praėjusiųjų metų, 51 neišnagrinėta byla buvo perkelta į 2020
metus.
Analizuojant pastarųjų penkerių metų gautų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų
dinamiką, matyti, kad 2016–2018 metų laikotarpiu šių bylų skaičius mažėjo, tačiau per 2019 metus
išaugo 27 procentais (lyginant su 2018 metais) ir 5,6 procentais viršijo 2015 metų lygį.
Vertinant gautų ir išnagrinėtų bylų santykį, matyti, kad bylų gavimo ir jų nagrinėjimo
intensyvumas nebuvo vienodas: 2016–2018 metų laikotarpiu pirmosios instancijos baudžiamųjų
bylų buvo išnagrinėjama daugiau, nei gaunama, o 2018–2019 metais stebima atvirkštinė tendencija.

Bylų skaičius
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Vertinant bylų nagrinėjimo trukmę pastarųjų penkerių metų laikotarpiu, stebima mažėjimo
tendencija. 2019 metais vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais – 4,62 (2018 m. – 5.64; 2017
m. – 5,52; 2016 m. – 4,46; 2015 m. – 6,98) (teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m.
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vasario 28 d. sugeneruotų Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (Bylų skaičius, I
instancija, Forma 0201-BS).

Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė
mėnesiais
8

Mėnesių skaičius

7
6
5
4
3
2
1
0
2015m.

2016m.

2017m.

2018m.

2019m.

4.2. IŠNAGRINĖTŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKAIČIUS
PAGAL BYLOS POTIPĮ
Per 2019 metus buvo išnagrinėtos 98 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos. Priimti 66
nuosprendžiai, 11 teismo baudžiamųjų įsakymų, 2 bylose taikytos priverčiamosios medicinos
priemonės, 1 byla nutraukta kaltinamajam mirus, 2 bylos persiųstos pagal teismingumą, 1 byla
prijungta prie kitos bylos, 1 byla išnagrinėta priimant nutartį. Be to, buvo išduota 12 Europos arešto
orderių, 3 bylose buvo atsisakyta išduoti Europos arešto orderius, išnagrinėti 47 teikimai
(prašymai), gauti vykdymo procese.
Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2019 metų pabaigoje – 49
baudžiamosios bylos.
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Šiaulių apygardos teisme 2019 metais buvo priimti 47 procesiniai sprendimai dėl teikimų bei
prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese, 31 teikimas bei prašymas buvo patenkintas, 15
atmesta, 1 patenkintas iš dalies.
2019 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 10
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. Atlikus metinį
patikrinimą buvo konstatuota, kad Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai
tinkamai organizuoja ir planuoja bylų nagrinėjimą, bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų nenustatyta.

4.3. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas nagrinėja baudžiamąsias
bylas pagal byloje dalyvaujančių asmenų apeliacinius skundus ir skundus aukštesniajam teismui dėl
Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų priimtų nuosprendžių bei
nutarčių.
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
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teismo Radviliškio rūmai, Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai, Telšių apylinkės teismo Mažeikių
rūmai, Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai.
Šiaulių apygardos teisme 2019 metais buvo gautos 253 baudžiamosios bylos pagal
apeliacinius skundus, 171 byla pagal skundus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
(toliau – BPK) X dalies, BPK 130 straipsnio ir BPK 364 straipsnio tvarka, 406 bylos pagal skundus
ikiteisminio tyrimo metu, 2 bylos dėl teismingumo. Iš viso buvo gautos 832 baudžiamosios bylos
pagal įvairius skundus.
Analizuojant paskutiniųjų kelerių metų duomenis, stebimas šių bylų skaičiaus mažėjimas:
2018 metais buvo gautos 972 tokios bylos, 2017 metais – 974, 2016 metais – 1045. Toliau
pateiktoje diagramoje palyginami duomenys apie Šiaulių apygardos teisme gautas baudžiamąsias
bylas apeliacine tvarka pagal atskiras tokių bylų rūšis (teismų informacinės sistemos LITEKO
duomenys). Lyginant su 2018 metais bendras gautų bylų skaičius sumažėjo 15 procentų, lyginant su
2016 metais – 20 procentų.

Gautų bylų skaičius
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Lyginant su 2018 metais, bendras gautų bylų pagal skundus skaičius sumažėjo 15 procentų,
o lyginant su 2016 metais – 20 procentų. Labiausiai stebimas bylų pagal apeliacinius skundus
skaičiaus mažėjimas: lyginant su 2016 metais, 2019 metais gautų tokių bylų skaičius sumažėjo
37,6 procento.
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Šiaulių apygardos teisme 2019 metais buvo išnagrinėtos 503 baudžiamosios bylos pagal
įvairius skundus: apeliacinius skundus (BPK VI dalis), skundus aukštesniajam teismui (BPK X
dalis) bei skundus bylų vykdymo procese (BPK 364 straipsnis). Iš jų:
-

311 bylos pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos nuosprendžių;

-

12 bylų pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių;

-

102 bylos pagal skundus dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu (BPK 364
straipsnis);

-

40 bylų pagal skundus dėl žemesniųjų teismų priimtų nutarčių (BPK X dalis);

-

36 bylų pagal skundus dėl kardomosios priemonės suėmimo (BPK 130 straipsnis);

-

1 byla dėl bylos perdavimo kitam teismui (BPK 229 straipsnio 2 dalies 2 punktas);

-

1 byla pagal skundą dėl teismo įpareigojimų skyrimo pagal organizuoto nusikalstamumo
užkardymo įstatymą.
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8%

Pagal
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suėmimo
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Pagal skundus
vykdymo procese
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Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs baudžiamąsias bylas pagal apeliacinius
skundus, keičia arba naikina pirmosios instancijos priimtus nuosprendžius ar nutartis, jei nustatomi
materialinės ar procesinės teisės pažeidimai, numatyti BPK 327, 328, 329 straipsniuose. Pirmosios
instancijos teismo nuosprendžiai keičiami, jei netinkamai pritaikytas baudžiamasis įstatymas, jei
neteisingai paskirta bausmė, nuosprendyje išdėstytos teismo išvados neatitinka bylos aplinkybių,
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netinkamai išspręsti kiti nuosprendžio klausimai (BPK 328 straipsnis). Tais atvejais, kuomet
apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priėmė
apkaltinamąjį ar išteisinamąjį nuosprendžius, arba nepagrįstai bylą nutraukė, pirmosios instancijos
teismo nuosprendžiai naikinami ir priimami nauji nuosprendžiai (BPK 329 straipsnis). Taip pat
pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai naikinami, konstatavus, kad pirmosios instancijos
teismas padarė BPK 369 straipsnio 3 dalyje numatytą esminį procesinį pažeidimą, išskyrus
pažeidimus, numatytus šio Kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose (BPK 329 straipsnio 4
dalis). Tam tikrais atvejais pirmosios instancijos teismo nuosprendis gali būti panaikintas, o byla
perduota iš naujo nagrinėti teisme (BPK 326 straipsnio 4 dalis).
2019 metais Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka (BPK VI dalis) buvo išnagrinėtos
323 baudžiamosios bylos:
-

215 bylose apeliaciniai skundai atmesti;

-

62 bylose nuosprendžiai (nutartys) pakeisti;
•

38 bylose nuosprendžiai pakeisti BPK 328 str. 1 ir 2 punktuose numatytais
pagrindais;

-

•

20 bylų – BPK 328 str. 3 ir 4 punktuose numatytais pagrindais;

•

4 bylose pakeistos nutartys.

39 bylose nuosprendžiai (nutartys) panaikinti:
•

10 bylų nuosprendžiai panaikinti ir bylos apeliacinės instancijos teisme nutrauktos
BPK 327 str. 2 p. numatytais pagrindais (2 – suėjus senaties terminui (LAT
panaikino apygardos teismo nutartį), 3 – dėl mažareikšmiškumo; 4 – atleidus
asmenis nuo atsakomybės; 1 – dėl dvigubo nubaudimo)

•

27 bylose nuosprendžiai panaikinti ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str.
numatytais pagrindais (8 – dėl nepagrįsto asmenų išteisinimo (BK 172 str. 2 d., 281
str. 3 d., 281 str. 5 d., 243 str., 182 str. 2 d., 245 str., 208 str.1 d., 222 str. 1 d., 220
str. 1 d.); 15 – dėl nepagrįsto asmenų nuteisimo (BK 176 str. 1 d., 140 str. 3 d., 132
str. 3 d., 281 str. 7 d., 284 str., 140 str. 1 d., 163 str., 137 str. 3 d., 138 str. 2 d. 1,3 p.,
140 str. 2 d., 260 str. 1 d., 187 str. 1 d.); 4 – dėl nepagrįsto atleidimo nuo
baudžiamosios atsakomybės)

•

2 bylose nuosprendis ir nutartis panaikinti, bylos grąžintos iš naujo nagrinėti
apylinkės teismui (dėl teismo šališkumo: tas pats teisėjas priėmė nuosprendį šioje
byloje ir teismo baudžiamąjį įsakymą kito to paties įvykio (konflikto) asmens
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atžvilgiu; pirmosios instancijos teismas nutarties aprašomojoje dalyje nurodė, kad
asmuo padarė 15 veikų, bet įvertino ir pasisakė tik dėl 5 veikų;
-

7 bylose apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos.
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2019 metais Šiaulių apygardos teisme BPK X dalies tvarka, BPK 130 straipsnio bei BPK
364 straipsnio tvarka buvo išnagrinėti 179 skundai dėl apylinkių teismų priimtų nutarčių:
133 skundai buvo atmesti;
12 nutarčių buvo pakeista;
27 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai;
1 nutartis panaikinta, byla grąžinta žemesniajam teismui nagrinėti iš naujo;
6 skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos.
2019 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gauta 1 baudžiamoji byla su
apylinkės teismo pirmininko prašymu spręsti klausimą dėl bylos perdavimo nagrinėti kitos
apylinkės teismui.
Vertinant teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis (Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
ataskaitos (Bylų procesas. (II inst.) Forma 0206) matyti, kad per paskutiniuosius ketverius metus
Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų priimtų nuosprendžių bei
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nutarčių stabilumas nuosekliai didėja: apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų stabilumas išaugo 6,8
proc., bylų dėl žemesniųjų teismų priimtų nutarčių – 11,52 proc.
4.4. 2016–2019 METAIS APELIACINE TVARKA IŠNAGRINĖTŲ APYLINKIŲ TEISMŲ
NUOSPRENDŽIŲ (NUTARČIŲ) SPRENDIMŲ STABILUMO RODIKLIAI

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

400
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351
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239

221
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59,75

62,61

64,10

66,56

Išnagrinėta bylų
pagal apeliacinius skundus
Atmesta apeliacinių skundų ir
I instancijos nuosprendžių (nutarčių)
palikta nepakeista
I instancijos teismo
priimtų ir apeliacine
tvarka išnagrinėtų bei
paliktų nepakeistų teismo
nuosprendžių (nutarčių) stabilumas (%)

4.5. 2016 – 2019 METAIS ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ
ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ PRIIMTŲ NUTARČIŲ STABILUMO RODIKLIAI

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Išnagrinėta bylų
pagal skundus dėl žemesniųjų teismų priimtų
nutarčių

360

199

208

179

226

130

138

133

62,78

65,33

66,35

74,30

Atmesta skundų ir žemesniųjų teismų
priimtos nutartys paliktos nepakeistos
Žemesniųjų teismų nutarčių stabilumas (%)
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4.6. APELIACINE TVARKA IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
PASISKIRSTYMAS PAGAL APYLINKIŲ TEISMUS
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4.7. 2019 METAIS PRIIMTŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ PAGAL APYLINKIŲ
TEISMŲ RŪMUS RODIKLIAI

Raseinių rūmai

Kelmės rūmai

Telšių rūmai

Mažeikių rūmai

Akmenės rūmai

Bendra suma

pakeisti

Pakruojo rūmai

Nuosprendis:

Joniškio rūmai

Apeliacinis skundas atmestas

Radviliškio rūmai

Išnagrinėjimo rezultatas

Šiaulių rūmai

Bylos pagal apeliacinius skundus

93

31

11

15

8

14

18

15

7

212

5

1

1

2

1

11

8

1

39

1

3

1

2

2

20

1

3

nuosprendį

BPK 328 str. 1 ir 2 punktuose 9
numatytais pagrindais
Nutartis: pakeisti nuosprendį BPK
328 str. 3 ir 4 punktuose numatytais 7

4

pagrindais
Nutartis: panaikinti nuosprendį ir
nutraukti bylą BPK 327 str. 1 punkte 1

1

numatytais pagrindais
Nuosprendis: panaikinti nuosprendį ir
nutraukti bylą BPK 327 str. 2 punkte 1

1

3

2

7

numatytais pagrindais
Nuosprendis: panaikinti nuosprendį ir
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Skundai palikti
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4.8. 2019 METAIS ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO VEIKLOS TERITORIJOS
APYLINKIŲ TEISMŲ PRIIMTŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ STABILUMO RODIKLIAI
Analizuojant apylinkių teismų rodiklius šiuo aspektu vertinamas kiekviename teisme (ir
rūmuose) priimtų, aukštesnės instancijos teisme patikrintų ir nepakeistų procesinių sprendimų
santykis (stabilumas) procentais.
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5. APELIACINĖS INSTANCIJOS ADMINISTRACINIŲ TEISĖS NUSIŽENGIMŲ
BYLŲ APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, nagrinėja administracinių
teisės nusižengimų bylas pagal asmenų ir institucijų atstovų apeliacinius skundus dėl Šiaulių
apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų nutarimų ir nutarčių.
Šiaulių apygardos teisme 2019 metais buvo gautos 233, o išnagrinėtos 234 apeliacinės
instancijos administracinių teisės nusižengimų bylos. Analizuojant pastarųjų penkerių metų
duomenis, stebimas akivaizdus tokių bylų skaičiaus mažėjimas: praėjusiais metais buvo gautos 256,
2017 m – 324, 2016 m. – 531, 2015 m. – 600 administracinių teisės nusižengimų (administracinių
teisės pažeidimų) bylos. Taigi, 2019 metais buvo gauta 9 procentais mažiau bylų nei 2018 metais, o
lyginant su 2015 metais šių bylų skaičius sumažėjo daugiau nei dvigubai (61 proc.).

Gautos ir išnagrinėtos ANK bylos
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Bylų skaičius
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0
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2016m.
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Gautos bylos
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2019m.

Išnagrinėtos bylos

Kaip minėta, 2019 metais buvo išnagrinėtos 234 administracinių teisės nusižengimų bylos, iš
kurių:
160 bylose apeliaciniai skundai netenkinti,
48 bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti,
21 byloje pakeisti,
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5 skundai palikti nenagrinėti.
Apeliaciniai skundai
palikti nenagrinėti
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instancijos teismo
sprendimai
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Panaikinti pirmosios
instancijos teismo
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17%

Apeliaciniai skundai
atmesti
71%

Atsižvelgiant į išnagrinėtų bylų ir bylų, kuriose apeliaciniai skundai buvo atmesti, santykį,
nustatomas šių bylų stabilumo rodiklis, 2019 metais tai sudaro 71 procentą. Lyginant paskutiniųjų
penkerių metų duomenis, stebimas ryškus bylų stabilumo augimas.
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6. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2019 metais dirbo 9 teisėjai, kurie
nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines bylas.
Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2019 metus vidutiniškai
išnagrinėjo 51 pirmosios instancijos civilinę bylą, 42 bylas pagal apeliacinius skundus ir 45 bylas
pagal atskiruosius skundus. Per 1 darbo dieną vidutiniškai išnagrinėtos 5 civilinės bylos, iš jų – 2
pirmosios instancijos civilinės bylos ir 3 apeliacinės bylos.
6.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ ANALIZĖ
Pagal CPK 27 straipsnį apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja
civilines bylas: 1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai
eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo; 2) dėl
autorinių neturtinių teisinių santykių; 3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių; 4) dėl
bankroto ir restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto; 5) kurių viena šalis yra
užsienio valstybė; 6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo; 7) pagal
ieškinius dėl juridinio asmens veiklos tyrimo; 8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos
pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo; 9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus
kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai.
Šiaulių apygardos teisme 2019 metais buvo nagrinėjamos 798 pirmosios instancijos civilinės
bylos (jas sudarė: iš 2018 metų perkeltų bylų likutis – 359 bylos ir 2019 metais gautos bylos – 439).
2019 metais buvo išnagrinėtos 453 pirmosios instancijos civilinės bylos, 345 neišnagrinėtos
civilinės bylos buvo perkeltos į 2020 metus. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais – 12,06
(2018 m. – 12,17).
Toliau esančiose diagramose palyginami duomenys apie Šiaulių apygardos teisme gautas ir
išnagrinėtas civilines bylas 2018, 2019 metais (teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m.
vasario 5 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (Bylų skaičius, I
instancija, Forma 0301-BS)).
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2018–2019 m. gautų ir išnagrinėtų bylų santykis
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Atlikus Šiaulių apygardos teisme gautų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos civilinių bylų
skaičių palyginamąją analizę nustatyta, kad Šiaulių apygardos teisme pirmąja instancija
išnagrinėjama daugiau civilinių bylų negu gaunama. Nors lyginant su 2018 metais šis gautų ir
išnagrinėtų civilinių bylų santykis sumažėjo, tačiau tendencija išlieka. Kaip matyti iš 2015–2019
gautų bylų diagramos, 2019 metais Šiaulių apygardos teisme fiksuotas nežymus pirmąja instancija
nagrinėjamų bylų srauto augimas – 2019 metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų gauta
35 bylomis daugiau nei 2018 metais.
Kitoje toliau esančioje diagramoje pateikiami duomenys apie 2019 metais išnagrinėtas
pirmosios instancijos civilines bylas pagal jų potipį.
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6.2. IŠNAGRINĖTŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ SKAIČIUS
PAGAL BYLOS POTIPĮ
Šiaulių apygardos teisme 2019 metais išnagrinėtos 453 pirmosios instancijos civilinės bylos.
Iš jų:
1. Ginčo teisena – 208 bylos.
2. Ypatingąja teisena – 8 bylos.
3. Dokumentinio proceso tvarka – 25 bylos.
4. Dėl proceso atnaujinimo – 1 byla.
5. Dėl teismo įsakymo išdavimo – 6 bylos.
6. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 205 bylos.
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6.3. CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ APELIACINE TVARKA, ANALIZĖ
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 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
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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 teisme 2019 metais apeliacine tvarka buvo nagrinėjamos 964 civilinės
bylos. Į šį skaičių įtrauktos 22 bylos (šablonas „2KT“), kurios pagal įstatymą išimtinai tik teismo
pirmininko arba Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai, t. y. dėl bylų teismingumo
(CPK 34 straipsnio 3 ir 5 dalys), procesinių dokumentų grąžinimo, kai jie paduodami teismui, kuris
nekompetentingas juos nagrinėti (CPK 115 straipsnio 6 dalis), taip pat dėl skirtinguose apygardos
teismo veiklos teritorijoje veikiančiuose teismuose nagrinėjamų bylų sujungimo (CPK 136
straipsnio 4 dalis) ir dėl antstolio veiklos teritorijos pakeitimo (CPK 590 straipsnis). 2019 metais
gautos 806 civilinės bylos nagrinėtinos apeliacine tvarka (364 civilinės bylos pagal apeliacinius
skundus, 420 – pagal atskiruosius skundus ir 22 kitos, t. y. pagal numerio šabloną „2KT“. 158
neišnagrinėtos civilinės bylos buvo perkeltos iš 2018 metų. Per 2019 metus apeliacine tvarka
išnagrinėtos 806 civilinės bylos: 376 bylos pagal apeliacinius skundus, 408 bylos pagal atskiruosius
skundus, 22 bylos, kurios pagal įstatymą priskirtos išimtinai tik teismo pirmininko arba Civilinių
bylų skyriaus pirmininko kompetencijai (šablonas „2KT“). 158 civilinės bylos iš 2019 metų buvo
perkeltos į 2020 metus. Pažymėtina, kad 2019 metais Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas,
įvertinęs apygardos teismų vidutinę bylų nagrinėjimo trukmę, bendrus gaunamų bylų srautus ir
neišnagrinėtų bylų likučius, Šiaulių apygardos teismui nagrinėti perdavė 15 Vilniaus apygardos
teismo ir 65 Klaipėdos apygardos teismo civilines bylas su apeliaciniais skundais.
Toliau esančiose diagramose palyginami duomenys apie Šiaulių apygardos teisme gautas ir
išnagrinėtas civilines bylas apeliacine tvarka 2019 metais, taip pat apie nagrinėjamas ir išnagrinėtas
civilines bylas apeliacine tvarka 2018 ir 2019 metais (teismų informacinės sistemos LITEKO 2020
m. vasario 5 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (II instancija, Forma
0303)).
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2018–2019 metais apeliacine tvarka gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų santykis.
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Atlikus Šiaulių apygardos teismo apeliacine instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičių
analizę nustatyta, kad ir toliau tendencingai mažėja tokių gaunamų bylų skaičius. Palyginus su 2018
metais, apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų Šiaulių apygardos teisme 2019 metais gauta
175 vienetais mažiau. Atitinkamai 2019 metais mažėjo ir išnagrinėtų bylų skaičius, buvo išnagrinėta
141 byla mažiau nei 2018 metais.
Nors stebima tendencija dėl gaunamų apeliacine tvarka civilinių bylų kiekio mažėjimo tiek
pagal apeliacinius, tiek ir pagal atskiruosius skundus, tačiau didesnis mažėjimas nustatytas gaunamų
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bylų pagal apeliacinius skundus: pagal apeliacinius skundus nagrinėjamų civilinių bylų 2019 metais
gauta 107 vienetais mažiau nei 2018 metais; o pagal atskiruosius skundus nagrinėjamų civilinių
bylų 2019 metais gauta 64 vienetais mažiau nei 2018 metais. Pagal numerio šabloną „2KT“ gautų
bylų skaičius išlieka stabilus, palyginus su 2018 metais, 2019 metais buvo gauta tik 4 tokiomis
bylomis mažiau.
Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo priimtus sprendimus ir nutartis
naikina arba keičia, kai yra nustatomi pažeidimai, nurodyti CPK 327, 329, 330 straipsniuose, tai yra
pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas arba (ir) pažeidus materialinės teisės
normas. Pasitaiko, kad pirmosios instancijos teismo sprendimai naikinami byloje nustačius
absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys). Tais
atvejais, kada nustatomi CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti pažeidimai, sprendimas
naikinamas ir byla perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, kadangi manoma,
kad tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvo. Toliau esančiose diagramose palyginami
šių teismų rodikliai pagal apeliacine tvarka išnagrinėtas civilines bylas.
6.4. 2018–2019 METAIS APELIACINE TVARKA IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ
BYLŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL APYLINKIŲ TEISMUS
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2018–2019 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymas pagal
apylinkių teismų rūmus
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6.5. 2018–2019 METAIS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PRIIMTŲ IR APSKŲSTŲ
BEI APELIACINE TVARKA IŠNAGRINĖTŲ TEISMO SPRENDIMŲ STABILUMO
RODIKLIAI
2018 m.

2019 m.
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6.6. 2018–2019 METAIS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PRIIMTŲ IR APSKŲSTŲ
BEI APELIACINE TVARKA IŠNAGRINĖTŲ TEISMO NUTARČIŲ STABILUMO
RODIKLIAI
2018 m.

2019 m.

atskiruosius skundus

520

408

Palikta nepakeista nutarčių

348

252

66,9 %

61,8 %

Išnagrinėta civilinių bylų pagal

I instancijos teismo priimtų ir
apeliacine tvarka išnagrinėtų
bei paliktų nepakeistų teismo
nutarčių stabilumas (%)

46

6.7. 2019 METAIS PRIIMTŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ PAGAL APYLINKIŲ TEISMŲ
RŪMUS RODIKLIAI
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12

o skundas atmestas

Kelmės rūmai

Joniškio rūmai

21

Sprendimas paliktas nepakeistas,

Raseinių rūmai

Radviliškio rūmai

93

Išnagrinėjimo rezultatas

Pakruojo rūmai

Šiaulių rūmai

Bylos pagal apeliacinius skundus

6

17

5

16

28

6

204

5

3

3

4

6

36

1

3

5

18

1

Sprendimas patikslintas
Sprendimas

panaikintas

1
1

ir

priimtas naujas sprendimas
Sprendimas panaikintas ir byla

12

1

7

5

ir byla dėl dalies reikalavimų 1

1

perduota nagrinėti iš naujo

1

1

1
1

3

2

20

2

2

2

19

2

5

Sprendimas panaikintas iš dalies
1

perduota nagrinėti iš naujo
Sprendimas panaikintas (taip pat
ir iš dalies) ir byla nutraukta

1

1

Sprendimas panaikintas (taip pat
ir iš dalies) ir byla nutraukta 2

1

1

4

patvirtinus taikos sutartį
Sprendimas panaikintas ir byla
perduota nagrinėti iš naujo dėl
absoliučių sprendimo negaliojimo

0

pagrindų
Sprendimas

panaikintas

ir

pareiškimas paliktas nenagrinėtas
Apeliacinis skundas pripažintas

0
0
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nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui
Apeliacinis procesas nutrauktas

1

1

Apeliacinis procesas nutrauktas

1

atsisakius nuo skundo
Byla persiųsta pagal teismingumą
Bendra suma

1
135 31

1

1
13

10

2
27

11

26

42

17

312

Telšių rūmai

Mažeikių rūmai

Akmenės rūmai

Bendra suma

3

Kelmės rūmai

Nutartis pakeista

Raseinių rūmai

126 18

Pakruojo rūmai

Nutartis palikta nepakeista

Joniškio rūmai

Radviliškio rūmai

Išnagrinėjimo rezultatas

Šiaulių rūmai

Bylos pagal atskiruosius skundus

9

5

5

6

24

41

8

242

1

1

2

3

1

11

Nutartis panaikinta (taip pat ir iš
dalies) ir klausimas išspręstas iš 14

2

1

1

2

4

3

6

6

5

3

1

4

6

15

33

esmės
Nutartis panaikinta (taip pat ir iš
dalies) ir klausimas perduotas
nagrinėti iš naujo I instancijos

35

3

78

teismui
Nutartis

panaikinta

patvirtinus

1

taikos sutartį
Procesas nutrauktas
Procesas nutrauktas atsisakius nuo
skundo
Atskirasis

skundas

1

13

1

2

1

3

2

19
3

pripažintas

nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui
Byla persiųsta pagal teismingumą

1

Bendra suma

194 27

1
16

11

9

14

38

67

12

388
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6.8. 2018–2019 METAIS IŠNAGRINĖTŲ IR PALIKTŲ NEPAKEISTŲ APYLINKIŲ
TEISMŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ SANTYKIS

900
800
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400
300
200
100
0

823

560

784
446

2018 m.
Išnagrinėta apeliacinių bylų

2019 m.
Palikti nepakeisti pirmosios instancijos teismų procesiniai sprendimai

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.
2019 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Teisingumo vykdymas”
skirta 2020,1 tūkst. Eur paprastųjų išlaidų. Iš jų valstybės biudžeto lėšų 2019,0 tūkst. Eur ir 1,1
tūkst. Eur biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų.
Teismo 2019 metų programos įvykdymas sudaro 100 %. Ataskaitiniu laikotarpiu
panaudotos visos valstybės biudžeto lėšos.
2019 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos
1 paveiksle.
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2019 metų programos sąmata
Darbo užmokestis

1874

Įmokos sodrai
Išlaidos prekėms ir
paslaugoms

5,1 84

Darbdavio socialinė
parama

56

1 pav. 2019 m. programos valstybės biudžeto išlaidų sąmata, tūkst. Eur.
Per metus pagal poreikį buvo atliekamas asignavimų perskirstymas pagal ekonominės
klasifikacijos straipsnius. Gautų asignavimų perskirstymas 2019 metais atvaizduotas 2 paveiksle.
Biudžeto lėšų perskirstymas 2019 metais
2000
1500
1000

Metų pradžioje
Metų pabaigoje

500
0
Darbo
užmokestis

Sodra

Ūkio išlaidos

Darbdavio
socialinė
parama

2 pav. Valstybės biudžeto lėšų perskirstymas 2019 metais, tūkst. Eur
Pajamų įmokų lėšų planas metų pradžioje sudarė 1,0 tūkst. Eur. 2019 metų pradžioje
pajamų įmokų sąmata padidinta 0,1 tūkst. Eur viršplaninėmis 2018 metų pajamų įmokomis. Per
metus surinkta 0,7 tūkst. Eur pajamų įmokų. Iš viso 2019 metais įsisavinta 0,8 tūkst. Eur pajamų
įmokų. Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2019 metų pabaigoje – 4,51 Eur.
2019 m. gruodžio 31 d. teismo kreditinis įsiskolinimas – 149,6 tūkst. Eur biudžeto lėšų.
Iš to skaičiaus:

50

Tiekėjo pavadinimas

Eil.

Laikotarpis

Nr.

1

Grąžintinas darbo užmokestis pagal 2020 metų
įstatymą (25%)

2

3

Ekonomės

Suma,

klasifikacijo

tūkst.

s straipsnis

Eur

2.1.1.1.1.01

98,5

2.1.2.1.1.01

30,5

2.1.1.1.1.01

16,9

2.2.1.1.1.05

0,4

2.2.1.1.1.06

0,1

2.2.1.1.1.11

0,1

2.2.1.1.1.20

2,8

2.2.1.1.1.30

0,3

dalis

VSDFV Šiaulių skyrius 30,98% nuo 2020 metų
grąžintino darbo užmokesčio

dalis

VSDFV 19,5%

2019 m.
gruodis

4

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

2019 m.
gruodis

5

Transporto išlaikymo išlaidos

2019 m.
gruodis

6

Komandiruočių išlaidos

2019 m.
gruodis

7

Komunalinių

paslaugų

įsigijimo 2019 m.

išlaidos
8

gruodis

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 2019 m.
išlaidos

gruodis

Vadovaujantis 2015 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą
apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymu Nr. XII-1927 ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr.903 „Dėl Lietuvos Respublikos
asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos
krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymo
įgyvendinimo“, 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.
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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 metais grąžinta darbo užmokesčio dalis – 98,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos
– 30,5 tūkst. Eur. Išmokėta 2019 m. vasario 14 d.
2020 metais liko išmokėti darbo užmokesčio – 98,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokų –
30,5 tūkst. Eur.
Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2019 metų pabaigoje palyginimas su
ankstesniais metais atvaizduotas 3 paveiksle.

Kreditorinis ūkio išlaidų įsiskolinimas
5000
4020
3659

4000
3053

2714

3000

Metų pabaigoje

2000
1000
0
2016

2017

2018

2019

3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2016 – 2019 metais, Eur.
Per metus neatlygintinai iš Nacionalinės teismų administracijos neatlygintinai gauta turto –
15344,05 Eur suma. Iš jų:
1. Licencijos – 217,80 Eur.
2. Kompiuteriai ir kita kompiuterinė įranga – 5668,28 Eur.
3. Kita biuro įranga – 2819,30 Eur.
4. Kitas materialus turtas – 1542,75 Eur.
5. Ūkinis inventorius – 1600 Eur.
6. Atsargos ir medžiagos – 3495,92 Eur.
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Metų pabaigoje nurašyta sunaudoto ir nebetinkamo naudoti turto:
1. Ilgalaikis materialus turtas – 3899,10 Eur.
2. Nematerialus turtas – 814,24 Eur.
3. Ūkinis inventorius – 1191,42 Eur.
Darbo užmokesčio fondo kitimas 2016–2019 metais pavaizduotas 4 paveiksle.
2000
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4 pav. Darbo užmokesčio fondas 2016–2019 metais, tūkst. Eur
Nedarbingumo pašalpų pirmas dvi darbo dienas pokytis 2016–2019 metais atvaizduotos
5 paveiksle.

Nedarbingumo pašalpos

2500
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1599

1500
1000 782

Nedarb.pašalpos
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265

0
2016
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5 pav. Nedarbingumo pašalpos pirmas dvi darbo dienas 2016–2019 metais, Eur
2019 metų išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti sudarė 84 tūkst. Eur.
Didžiausią metinių išlaidų dalį sudarė išlaidos už komunalinius patarnavimus, ryšių
paslaugas, ūkio prekių ir paslaugų įsigijimą.
Jų paskirstymas tarp ekonominės klasifikacijos straipsnių atvaizduotas 6 paveiksle.

2019 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms
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19248
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13332

5663

5211

5000
0

6 pav. 2019 metų išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur
2019 metais ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti skirta 1,0 tūkst. Eur.
Investicijų pasiskirstymas 2015–2019 metais atvaizduotas 7 paveiksle.
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7 pav. Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tūkst. Eur.
8 paveikslėlyje atvaizduota 2016–2019 m. programos sąmatų paskirstymas darbo
užmokesčiui, „Sodrai“ ir ūkio prekėms įsigyti.

2016 - 2019 m. programos sąmatų palyginimas
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8 pav. Programos sąmatų palyginimas metais, tūkst. Eur.

