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1. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA
Apie Šiaulių apygardos teismo veiklą 2020 metais buvo skelbiama teismo interneto svetainėje,
šalies pagrindiniuose, regioniniuose leidiniuose, elektroninėje erdvėje, kitų institucijų, įstaigų
interneto svetainėse. Žiniasklaidoje paskelbta nuo 5 iki 17 pranešimų per savaitę apie teismo priimtus
sprendimus, savanorių misiją, teismo kultūrinę, ūkinę veiklą.
2020 metais Šiaulių apygardos teismo interneto svetainėje paskelbtas 121 pranešimas apie
teismo priimtus sprendimus baudžiamosiose, civilinėse, administracinėse bylose. Visuomenės
susidomėjimą sukėlusi informacija apie teisme nagrinėjamų bylų eigą, juose priimtus sprendimus
buvo skelbiama operatyviai ir nuosekliai, teikiamas oficialus teismo komentaras. Ypatingas dėmesys
skirtas teisme nagrinėtoms ir atgarsį visuomenėje sukėlusioms byloms, rezonansinėms byloms,
kuriuose ginamas viešasis interesas, korupcinio pobūdžio bei kitoms, visuomenės susidomėjimo
sulaukusioms byloms. Teismo interneto svetainėje paskelbta informacija tiek turiniu, tiek forma
atitiko nustatytus teisės aktų reikalavimus. Dėl pandemijos šalyje įvedus karantiną, žiniasklaidos,
visuomenės atstovams buvo sudarytos sąlygos teismo procesus stebėti naudojant vaizdo konferencijų
programą „Zoom“, teismų sistemos vaizdo konferencinę programą.
2020 metais teismas organizavo novatoriškų projektų ir renginių. Bendradarbiaujant su Šiaulių
„Aušros“ muziejumi, 2020 m. vasario 11 d. surengta paroda-konferencija „Nuo žemaičių kalbos iki
pavieto teismo“, organizuoti renginiai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiui, tarptautinei
moters dienai paminėti, surengta ekskursijų po teismų muziejų, priimtos lankytojų delegacijos iš
įvairių šalies miestų. Pagal bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių miesto savivaldybe yra numatyta
bendrų mokymo įstaigų auklėtiniams skirtų projektų, tačiau dėl šalyje susidariusios pandeminės
situacijos kai kuriuos projektus (kartu su Šiaulių miesto kultūros, turizmo informacijos centrais,
Šiaulių miesto savivaldybe) pavyko įgyvendinti tik iš dalies.
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Teismo pirmininkas, teisėjai – vieni iš aktyviausių teismo visuomeninės, administracinės
veiklos dalyvių. Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Gražvydas Poškus 2020 m. birželio 10 d.
Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmuose susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano
Nausėdos Teisės grupės patarėjomis Ieva Saudargaite ir Inga Žukovaite. Šio susitikimo metu aptartos
aktualiausios teismų sistemos problemos ir perspektyvos, kalbėta apie problemas, su kuriomis teismai
susidūrė, vykdydami savo funkcijas šalyje paskelbus karantiną. Teisėjai nuotoliniu būdu dalyvavo
įvairiose konferencijose, seminaruose.
2020 metais rezonansinėse bylose, kitoje teismo veikloje pasitelkti 5 savanoriai. 2020 metais
Šiaulių apygardos teismo savanorių gretas papildė trys nauji nariai.
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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.
2020 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 16 teisėjų, 49 valstybės tarnautojai,
15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (1 diagrama).

Personalo skaičius Šiaulių apygardos teisme
Teisėjai
16

Darbuotojai,
dirbantys pagal darbo
sutartis
15

Valstybės tarnautojai
49

1 diagrama. Personalas Šiaulių apygardos teisme

2.2.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KONKURSAI

2020 m. į valstybės tarnautojų pareigybes priimti 4 asmenys.
Eil.
Nr.
1

Pareigybės

Priėmimo

teisinis

Paskyrimas

Pareigybė

2020-03-13

Teismo

Karjeros

Teismo

Pakaitinio

valstybės

posėdžių

valstybės

raštinės

tarnautojo,

laimėjusio

sekretorius

tarnautojas

skyrius

konkursą į karjeros VT

grupė

Padalinys

pagrindas

pareigas

toje

pačioje

7

įstaigoje, perkėlimas pagal
VTĮ 22 str. 1 d.
2

3

4

2020-03-06

2020-10-01

2020-11-11

Teisėjo

Karjeros

Civilinių

Perkėlimas pagal VTĮ 26

padėjėjas

valstybės

bylų

str. 3 d.

tarnautojas

sksyrius

Vyriausiasis

Karjeros

Karjeros

valstybės

specialistas

valstybės

tarnautojo priėmimas pagal

(psichologas)

tarnautojas

VTĮ 12 str. 1 d. 1 p.

Teisėjo

Karjeros

Civilinių

Karjeros

padėjėjas

valstybės

bylų

tarnautojo priėmimas pagal

tarnautojas

skyrius

VTĮ 12 str. 1 d. 1 p.

valstybės

1 lentelė. Valstybės tarnautojų priėmimas į pareigas 2020 m.

2.3.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ, TEISĖJŲ, DARBUOTOJŲ,
DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ, ATLEIDIMAS

2020 m. buvo atleisti du teisėjai, vienas prezidento dekretu - pasibaigus įgaliojimų laikui, kitas
prezidento dekretu - pažeminus teisėjo vardą. Taip pat 2020 m. buvo nutrauktos 5 darbo sutartys su
darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį. Atleisti du valstybės tarnautojai, taip pat du valstybės
tarnautojai buvo perkelti tarnybinio kaitumo būdu į kitas įstaigas.
Eil.
Nr.

Paskyrimas Pareigybė

Pareigybės
grupė

Padalinys

Atleidimo teisinis pagrindas

Šiaulių apygardos teismas
1

2020-02-23 Teisėjo
padėjėjas

Karjeros

Civilinių

valstybės

skyrius

bylų Perkėlimas tarnybinio kaitumo
būdu

tarnautojas
2

2020-08-06 Teisėjas

Atleidimas
įgaliojimų

(pasibaigus
laikui,

Lietuvos

Respublikos Prezidento 2020
m. birželio 5 d. dekretas Nr.
1K-308)

8

3

2020-08-10 Teisėjo
padėjėjas

Karjeros

Civilinių

valstybės

skyrius

bylų Perkėlimas tarnybinio kaitumo
būdu

tarnautojas
4

2020-08-10 Teisėjo
padėjėjas

Pakaitinis

Civilinių

karjeros

skyrius

bylų Atleidimas (pagal VTĮ 51 str. 1
d. 6 p.)

valstybės
tarnautojas
5

2020-09-11 Baudžiamųjų Darbuotoja
bylų

Baudžiamųjų
raštinės biuras

specialistė
6

2020-09-21 Vyresnioji

bylų Atleidimas pagal DK 56 str. 1
d. 4 p. (įgijus teisę į visą
senatvės pensiją)

Darbuotoja

specialistė

Teismo

raštinės Atleidimas pagal DK 56 str. 1

skyrius

d. 4 p. (įgijus teisę į visą
senatvės pensiją)

7

2020-09-21 Specialistė

Darbuotoja

Teismo

raštinės Atleidimas pagal DK 56 str. 1

skyrius

d. 4 p. (įgijus teisę į visą
senatvės pensiją)

8

2020-09-21 Civilinių bylų Darbuotoja
specialistė

Civilinių
raštinės biuras

bylų Atleidimas pagal DK 56 str. 1
d. 4 p. (įgijus teisę į visą
senatvės pensiją)

9

2020-10-05 Komendantas Darbuotojas Ūkio skyrius

Atleidimas pagal DK 56 str. 1
d. 4 p. (įgijus teisę į visą
senatvės pensiją)
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2020-10-20 Teisėjas

2020 m. rugpjūčio 17 d.
Lietuvos

Respublikos

prezidento dekretu Nr. 1K-371
teisėjo įgaliojimai sustabdyti,
2020 m. spalio 20 d. teisėjas
atleistas iš pareigų

9

11

Karjeros

Teismo

specialistė

valstybės

skyrius

(lietuvių

tarnautojas

2020-12-26 Vyriausioji

raštinės Valstybės tarnybos santykių
pasibaigimas mirties atveju

kalbos
redaktorė)
12

Karjeros

Atleidimas (pagal VTĮ 51 str. 1

posėdžių

valstybės

d. 1 p.)

sekretorė

tarnautoja

2020-12-31 Teismo

2 lentelė. Valstybės tarnautojų, teisėjų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atleidimas 2020
m.

2.4.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ
PAGAL DARBO SUTARTĮ, VERTINIMAS

2020 m. sausio mėn. Šiaulių apygardos teisme vyko valstybės tarnautojų ir darbuotojų
dirbančių pagal darbo sutartis kasmetinis veiklos vertinimas už 2019 m.
Penkiems valstybės tarnautojams, kurių veikla įvertinta labai gerai, nustatyta didesnė
pareiginė alga, taikant 0,5 didesnį pareiginės algos koeficientą. Vienam valstybės tarnautojui, kurio
veikla įvertinta labai gerai, nustatyta didesnė pareiginė alga, taikant 1,00 didesnį pareiginės algos
koeficientą. Viena valstybės tarnautoja, kurios veikla įvertinta labai gerai, perkelta nuolatiniam darbui
į Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjos pareigas. Dvidešimt šešiems valstybės tarnautojams, kurių
veikla įvertinta labai gerai, suteiktos 3 apmokamas poilsio dienos. Vienai valstybės tarnautojai,
nesutikus su veiklos vertinimo rezultatu – „gerai“, nuspręsta atlikti tarnybinės veiklos vertinimą
vertinimo komisijoje, vertinimas vyko 2020 m. vasario 12 d. Komisija vertinimo nepakeitė, valstybės
tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui siūlymų nepateikė. Likusių valstybės tarnautojų veikla
įvertinta gerai. (2 diagrama)
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Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas 2020 m.

26
6
1

1

3
0

Labai gerai - 0,5 Labai gerai - 1,00
didesnis
didesnis
pareiginės algos pareiginės algos
koeficientas
koeficientas
Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas 2020 m.

6

0

Labai gerai perkėlimas į
nuolatinias
pareigas

Labai gerai - 3
apmokamos
poilsio dienos

Gerai

Patenkinamai

Nepatenkinamai

1

26

3

0

0

1

2 diagrama. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas 2019 m.
Vertinant 2019 m. darbuotojų, dirbančių, pagal darbo sutartis, veiklą pritarta tiesioginių
vadovų pateiktoms išvadoms, kuriomis keturių darbuotojų metinė veikla įvertinta labai gerai. Pritarta
dvylikos darbuotojų 2019 m. veiklos vertinimo išvadoms, kuriomis šių darbuotojų metinė veikla
įvertinta gerai. (3 diagrama)

Drabuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimas 2019 m.
4

12

Labai
gerai

Gerai

Drabuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, veiklos vertinimas 2019 m.

Labai gerai

Gerai

4

12

3 diagrama. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimas 2019 m.
2020 m. liepos 1 d. valstybės tarnautojai Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėjai buvo atliktas
neeilinis valstybės tarnautojo vertinimas, tarnybinė veikla įvertinta – „labai gerai“ ir nustatyta didesnė
pareiginė alga, taikant 0,94 didesnį koeficientą.
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2.5.

ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISMO PERSONALO KVALIFIKACIJOS
TOBULINIMAS

Šiaulių apygardos teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis, įgūdžiai ir kvalifikacija 2020 m. buvo tobulinami dalyvaujant įvairiuose mokymuose,
seminaruose, konferencijose, diskusijose. Dėl susiklosčiusios ekstremalios situacijos pasaulyje, buvo
atšaukti mokymai, turėję vykti užsienio šalyse, Lietuvoje 2020 m., atsižvelgiant į ekstremalią
situaciją, dauguma mokymų vyko nuotoliniu būdu.
2020 m. kvalifikaciją tobulino 11 Šiaulių apygardos teismo teisėjų, 22 valstybės tarnautojai,
2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Vienas valstybės tarnautojas 2020 m. kovo mėn.
kvalifikaciją tobulino mokymuose vykusiuose užsienyje.

2.6.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ
PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO STAŽAS

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VALSTYBĖS TARNYBOS STAŽAS
2020 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 49 valstybės tarnautojai. Minėtai datai
10 valstybės tarnautojų turėjo didesnį nei 25 metų valstybės tarnybos stažą, 4 valstybės tarnautojai
turėjo didesnį nei 20, bet mažesnį nei 25 metų valstybės tarnybos stažą, 5 valstybės tarnautojai turėjo
didesnį nei 15, bet mažesnį nei 20 metų valstybės tarnybos stažą, 9 valstybės tarnautojų turėjo didesnį
nei 10, bet mažesnį nei 15 metų darbo stažą, 10 valstybės tarnautojų valstybės tarnybos stažas buvo
nuo 5 iki 10 metų, 11 valstybės tarnautojų stažas buvo iki 5 metų (4 diagrama).

Valstybės tarnautojų valstybės tarnyboje stažas
11
nuo 5 m. iki 10 m.

10
9

nuo 15 m. iki 20 m.

5
4

25 m. ir daugiau

Valstybės tarnautojų valstybės
tarnyboje stažas

10
25 m. ir
daugiau

nuo 20 m.
iki 25 m.

nuo 15 m.
iki 20 m.

10

4

5

nuo 10 m. nuo 5 m. iki
iki 15 m.
10 m.

4 diagrama. Šiaulių apygardos teismo valstybės tarnautojų stažas

9

10

iki 5 m.
11

12

DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTĮ DARBO STAŽAS
2020 m. gruodžio 31 d. Šiaulių apygardos teisme dirbo 15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį. Minėtai datai 4 darbuotojai turi didesnį nei 20 metų darbo įstaigoje stažą, 1 darbuotojas turi
didesnį nei 15, bet mažesnį nei 20 metų darbo stažą, 1 darbuotojai turi didesnį nei 10 metų, bet
mažesnį nei 15 metų valstybės tarnybos stažą, 9 darbuotojų darbo stažas yra mažesnis nei 10 metų (6
diagrama).

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo stažas
iki 10 metų

9

nuo 10 iki 15 metų

1

nuo 15 iki 20 metų

1

didesnis nei 20 metų

4

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartį, darbo stažas

didesnis nei 20
metų

nuo 15 iki 20
metų

nuo 10 iki 15
metų

iki 10 metų

4

1

1

9

5 diagrama. Darbuotojų pagal darbo sutartį darbo stažas Šiaulių apygardos teisme

2.7.

KITI SVARBŪS ĮVYKIAI 2020 METAIS

2020 m. atsižvelgiant į Nacionalinio sveikatos centro rekomendacijas ir į susiklosčiusią
epideminę situaciją visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Šiaulių apygardos teisme buvo priimti
įsakymai dėl veiklos organizavimo karantino laikotarpiu bei ekstremalios situacijos laikotarpiu.
Įsakymuose buvo apibrėžta tvarka, kuria vadovaujantis buvo organizuojami teismo posėdžiai žodinio
proceso tvarka, apibrėžta tvarka, kuria vadovaujantis buvo leista susipažinti su bylos medžiaga teismo
lankytojams. Taip pat nuo 2020 m. pirmojo ketvirčio buvo priimami įsakymai dėl nuotolinio darbo
nustatymo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, stengiantis
užtikrinti kuo mažesnį asmenų kontaktavimą darbo aplinkoje.
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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 kokybę bei proceso operatyvumą, teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei,
garantuojančias aukštą teisėjų ir teismo personalo profesinę kultūrą bei užtikrinančias jų veiklos
efektyvumą. 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.
Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės
veiklos patikrinimų rezultatai
Vykdant Šiaulių apygardos teismo pirmininko 2020 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-20
patvirtintą Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 2020 metų
administracinės veiklos priežiūros planą, buvo atlikti šie patikrinimai:
1.

Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių pirmininkai kiekvieną ketvirtį tikrino, ar 2020 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.

Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių pirmininkai atitinkamai 2020-05-15 ir 2020-03-31 atliko bylų
užvedimo patikrinimus, Civilinių bylų skyriaus pirmininkė nustatė, kad civilinės bylos Šiaulių ir Telšių
apylinkių teismuose iš esmės užvedamos laikantis bylų numeravimo taisyklių, Baudžiamųjų bylų skyriaus
pirmininkas, patikrinęs vieno mėnesio laikotarpiu užvestas baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų
bylas, pažeidimų nenustatė.
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3.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2020-04-09 atliko apylinkių teismų teisėjų darbo organizavimo,
nagrinėjant pagreitinto proceso baudžiamąsias bylas, patikrinimą, patikrinimo apimtis – trijų mėnesių
laikotarpiu gautos baudžiamosios bylos, pažeidimų nenustatyta.

4.

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2020-05-25 atliko terminų, priimant sprendimus už akių civilinėse
bylose, patikrinimą, patikrinimo apimtis trijų mėnesių laikotarpiu gautos civilinės bylos, reikšmingo ir
sisteminio delsimo priimti sprendimus už akių nenustatyta, tačiau pasitaikė atvejų, kai terminai nežymiai
pažeidžiami.

5.

Teismo pirmininkas kiekvieną ketvirtį atliko Šiaulių ir Telšių apylinkių teismų ir jų rūmų gautų bylų, bylų
likučio statistikos analizę, įvertino darbo krūvio tolygumo užtikrinimo priemonių efektyvumo vertinimą.

6.

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2020-05-28 atliko galutinių procesinių sprendimų kopijų
išsiuntimo išnagrinėtose administracinių nusižengimų bylose patikrinimą, patikrinimo apimtis – keturių
mėnesių laikotarpiu išnagrinėtos administracinių nusižengimų bylos, pastebėti nežymūs pavieniai
pažeidimai.

7.

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė 2020-05-29 atliko laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėse
bylose terminių patikrinimą, patikrinimo apimtis – trijų mėnesių laikotarpiu gautos civilinės bylos,
nustatyti termino pažeidimai dviejose bylose.

8.

Šiaulių apygardos teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene ir žiniasklaida 2020-09-30 atliko
apylinkių teismų informacijos talpinimo interneto svetainėse tvarkos reglamentavimo ir praktikos analizę.

2020 metais atliktų apylinkių teismų rūmų planinių kompleksinių patikrinimų rezultatai:
2020 metais Šiaulių apygardos teismo pirmininko sudarytos komisijos atliko planinius
kompleksinius Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų ir Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų
patikrinimus, 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 sudarytas darbo sąlygas, kvalifikacijos kėlimo galimybes,
vykdomą vidinę komunikaciją.
Atlikus Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų patikrinimą konstatuota, kad Telšių rūmuose,
nagrinėjant baudžiamąsias bylas, iš esmės yra laikomasi BPK numatytų procesinių terminų.
Patikrinimo metu Telšių rūmuose buvo tik viena baudžiamoji byla, kurios nagrinėjimas teisme
užtruko ilgiau nei 12 mėnesių dėl kaltinamojo paieškos. Bylų nagrinėjimo vilkinimo faktų
nenustatyta. Priimant teismo baudžiamuosius įsakymus Telšių rūmuose ne visuomet laikomasi BPK
420 straipsnio 1 dalyje numatyto 7 dienų teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo termino dėl ydingos
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praktikos šio termino pradžią skaičiuoti nuo bylos perdavimo teisėjui dienos. Vidinė kontrolė Telšių
rūmuose atliekama gerai. Rekomenduota efektyviau išnaudoti LITEKO sistemos galimybes ir atlikti
kuo didesnio skaičiaus bylų patikrinimą, patikrinimų rezultatus ir pažeidimų šalinimo būdus aptarti
teisėjų ir darbuotojų susirinkimuose.
Patikrinus civilinių bylų nagrinėjimo organizavimo efektyvumą, nustatyta, kad apylinkės
teisme tinkamai laikomasi CPK 413 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų bylų, kylančių iš darbo santykių,
nagrinėjimo terminų, nors patikrinimo metu nenustatyta, kad sustabdytas bylas būtų nepagrįstai
delsiama atnaujinti išnykus sustabdymo pagrindui, tačiau teisme ne visuomet reguliariai ir nuosekliai
atliekama kontrolė, ar nėra išnykę bylų sustabdymo pagrindai, apylinkės teisme iš esmės tinkamai
laikomasi CPK 228-229 straipsniuose nustatytų pasirengimo bylos nagrinėjimui terminų ir tvarkos,
tačiau pasitaiko atvejų, kai įstatyme nurodyti terminai yra pažeidžiami dėl neaiškių arba
nepateisinamų priežasčių, civilinių bylų nagrinėjimas apylinkės teisme parastai užsitęsia dėl
objektyvių priežasčių, t. y. poreikio stabdyti bylų nagrinėjimą dėl privalomų ir (ar) fakultatyvių
pagrindų buvimo, tačiau pasitaiko atvejų, kuomet proceso trukmę ilgina ir netinkamas paties teismo
vadovavimas jam. Vidinė darbo organizavimo priežiūra nagrinėjant civilines bylas apylinkės teisme
vykdoma pakankami gerai, reikšmingų civilinių bylų vilkinimo ir (ar) sisteminių bylų nagrinėjimo
faktų nenustatyta. Civilinių bylų nagrinėjimo organizavimo kontrolės priemonės iš esmės
parenkamos tinkamos. Be to, esant poreikiui imtasi veiksmų, kad būtų pašalinti teisėjų veiklos
trūkumai.
Patikrinus Telšių rūmuose išnagrinėtas administracinių nusižengimų bylas, konstatuota, kad
šio teismo teisėjai iš esmės laikosi Administracinių nusižengimų kodekso reikalavimų,
reglamentuojančių bylų nagrinėjimo terminus, pastebėti nežymūs pavieniai pažeidimai.
Patikrinimo metu taip pat nustatyta, kad bylos Telšių apylinkės teismo Telšių rūmuose 2018
ir 2019 metais buvo skirstomos iš esmės nepažeidžiant Telšių apylinkės teismo bylų paskirstymo
teisėjams taisyklių aprašo, nustatyti nežymūs Aprašo pažeidimai ir klaidos, padarytos IBPS
dokumentus skirstyti įgaliotų bei neįgaliotų asmenų, taip keletas netikslumų įvedant skirstymui
reikšmingus duomenis į LITEKO sistemą. Nustatyti atvejai, kai teisėjų skyrimas buvo panaikintas
todėl, kad skiriant bylą nebuvo įvertintos privalomam skyrimui reikšmingos aplinkybės.
Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų teisėjų ir darbuotojų anketos duomenys parodė
pakankamai aukštą dirbantiesiems suteiktų darbo sąlygų įvertinimą. Dėl anketose išreikšto
nepasitenkinimo valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaunamu darbo užmokesčio dydžiu komisija,
įvertinusi Telšių apylinkės teismo finansavimo darbo užmokesčiui trūkumą, teismo administracijos
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pastangas taupyti lėšas, teismo administracijos veiksmų nevertino kaip nepakankamų. Apklausų
duomenys rodo poreikį gerinti administracijos veiksmus priimamiems sprendimams aiškinti bei
komunikacijai vykdyti.
Atlikus Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų patikrinimą padaryta išvada, kad Kelmės
rūmuose, nagrinėjant baudžiamąsias bylas, iš esmės yra laikomasi BPK numatytų procesinių terminų.
Patikrinimo metu Kelmės rūmuose buvo tik viena baudžiamoji byla, kurios nagrinėjimas šiame
teisme užtruko ilgiau nei 12 mėnesių dėl įvairių objektyvių priežasčių. Bylų nagrinėjimo vilkinimo
faktų nenustatyta. Kelmės rūmų teisėjai ne visuomet laikosi BPK 240 straipsnio 2 dalyje numatyto
dvidešimties dienų bylų nagrinėjimo pradžios termino, rasta

pažeidimų. Pastebėta, kad nėra

laikomasi įstatymo reikalavimo sudaryti iš anksto suderintą posėdžių grafiką tais atvejais, kuomet dėl
įvairių priežasčių (darbo krūvio, atostogų, užimtumo kitose bylose) nėra galimybės pradėti bylą
nagrinėti per 20 dienų. Vidinė kontrolė Kelmės rūmuose iš esmės atliekama gerai. Rekomenduota
planuojant patikrinimus atsižvelgti į operatyvumo kriterijų bei nuosekliau laikytis planuose numatytų
patikrinimų terminų, patikrinimų rezultatus ir pažeidimų šalinimo būdus aptarti teisėjų ir darbuotojų
susirinkimuose.
Patikrinus civilinių bylų nagrinėjimo organizavimo efektyvumą, nustatyta, kad Kelmės
rūmuose įprastai tinkamai laikomasi CPK 413 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytų bylų, kylančių iš
darbo santykių, nagrinėjimo terminų, tačiau nustatyta ir atvejų, kai užsitęsusį bylos procesą lėmė
pernelyg užtrukęs pasirengimas bylos nagrinėjimui teisme; teisme ne visuomet reguliariai ir
nuosekliai atliekama kontrolė tikrinant, ar nėra išnykę bylų sustabdymo pagrindai, apylinkės teisme
iš esmės tinkamai laikomasi CPK 228-229 straipsniuose nustatytų pasirengimo bylos nagrinėjimui
terminų ir tvarkos, tačiau pasitaiko atvejų, kai įstatyme nurodyti terminai yra pažeidžiami dėl teisėjų
ir / ar šalių atstovų atostogų, užimtumo, teisėjų užimtumo nagrinėjant kitas bylas. Apylinkės teisme
taikoma vidaus administravimo kontrolė, siekiant užkirsti kelią civilinių bylų išnagrinėjimo
vilkinimui, atitinka Nuostatų reikalavimus ir laikytina veiksminga. Civilinių bylų nagrinėjimo
organizavimo kontrolės priemonės parinktos tinkamos, leidžiančios kuo racionaliau organizuoti
civilinių bylų nagrinėjimą. Be to, apylinkės teisme derintos tiek kolektyvinės, tiek individualios
priemonės, kuriomis siekta išsiaiškinti ir pašalinti užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežastis, taip pat
esant poreikiui imtasi veiksmų, kad būtų pašalinti teisėjų veiklos trūkumai.
Patikrinus visas nutrauktas administracinių nusižengimų bylas, daroma išvada, kad Kelmės
rūmų teisėjai laikosi įstatyme numatytų administracinių teisės pažeidimų bei administracinių
nusižengimų bylų išnagrinėjimo ir nuobaudų skyrimo terminų. Bylų vilkinimo faktų nenustatyta.
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Vidinė kontrolė Kelmės rūmuose iš esmės atliekama gerai. Rekomenduojama

planuojant

patikrinimus, atsižvelgti į operatyvumo kriterijų bei nuosekliau laikytis planuose numatytų
patikrinimų terminų, patikrinimų rezultatus ir pažeidimų šalinimo būdus aptarti teisėjų ir darbuotojų
susirinkimuose.
Patikrinus bylų skirstymo teisinį reglamentavimą bei skirstymo procesą, nustatyta, kad bylos
Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmuose 2019 ir 2020 metais (laikotarpis iki 2020-08-30) buvo
skirstomos iš esmės nepažeidžiant Šiaulių apylinkės teismo bylų paskirstymo teisėjams tvarkos
aprašo, nustatyti nežymūs Aprašo pažeidimai ir klaidos, taip pat keletas netikslumų įvedant
skirstymui reikšmingus duomenis į LITEKO sistemą.
Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmų teisėjų ir darbuotojų anketos duomenys rodo
pakankamai aukštą dirbantiesiems suteiktų darbo sąlygų įvertinimą, dedamas dideles administracijos
pastangas darbuotojų saugumui užtikrinti, kvalifikacijai kelti, priimamiems sprendimams aiškinti.
Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) organizacinės veiklos patikrinimo rezultatai
Šiaulių apygardos teismo (teisėjų) organizacinė veikla buvo tikrinama pagal teismo
pirmininko patvirtintą planą.
Vykdant šį planą 2020 metais buvo atlikti šie patikrinimai:
1.

2020-01-29 civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip 12 mėnesių, patikrinimas. Įvertinus
sąraše nurodytas bylas, konstatuota, kad užsitęsusį bylų nagrinėjimą sąlygojo jų sustabdymas, teisėjų
pasikeitimas, dokumentų įteikimo poreikis užsienyje gyvenantiems asmenims, , ekspertų apklausos,
papildomų įrodymų rinkimo, teisėjai iš esmės ėmėsi priemonių bylos nagrinėjimui užtikrinti, bylų
vilkinimo ar netinkamo bylos nagrinėjimo organizavimo faktų nenustatyta.

2.

2020-02-19 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, kitų objektyvių
priežasčių. Teisėjai tinkamai išnaudojo teisės aktuose numatytas galimybes užtikrinti sklandų
bylos nagrinėjimą teisme.

3.

2020-04-15 administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo terminų patikrinimas, pažeidimų
nenustatyta.

4.

2020-04-30 laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėse bylose terminų patikrinimas,
pažeidimų nenustatyta.
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5.

2020-09-30 teismo lituanistė atliko teismo procesinių sprendimų atitikties Procesinių sprendimų
kokybės standartuose išdėstytoms rekomendacijoms patikrinimą (atitikties bendrinės lietuvių
kalbos reikalavimams aspektais).

6.

2020-10-27 ir 2020-10-30 procesinių sprendimų surašymo ir bylos grąžinimo pirmajai instancijai
terminų patikrinimai, pažeidimų nenustatyta.

7.

2020-10-29 ir 2020-10-30 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė bei Baudžiamųjų bylų skyriaus
pirmininkas atliko procesinių sprendimų surašymo pirmosios ir apeliacinės instancijos bylose
patikrinimą. Nustatyta, kad teisėjai griežtai laikosi sprendimų surašymo terminų, tačiau pasitaiko
atvejų, kai sprendimo paskelbimas atidedamas, tokie teisėjų veiksmai įvertinti kaip vengtina
praktika.

8.

2020-11-30 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atliko baigiamųjų procesinių dokumentų
įsiteisėjimo žymėjimo patikrinimą, užfiksuota keletas pažeidimų skaičiuojant sprendimų
įsiteisėjimo datą.

9.

2020-11-30 sustabdytų civilinių bylų patikrinimas. Patikrintose bylose piktnaudžiavimo bylos
sustabdymo institutu atvejų nebuvo nustatyta, bylų vilkinimo atvejų taip pat nebuvo nustatyta.

10. 2020-11-30 baudžiamųjų įsakymu priėmimo terminių patikrinimas, pažeidimų nenustatyta.
11. 2020-12-22 baudžiamųjų pirmosios instancijos bylų, kuriose nuo parengimo nagrinėti iki
teisiamojo posėdžio praėjo daugiau nei 20 dienų, patikrinimas. Nustatyta, kad teisėjai nuosekliau,
nei praėjusiais metais, laikosi norminių aktų nuostatų, reglamentuojančių bylos pradėjimą
nagrinėti teisiamajame posėdyje. 2020-12-31 atliktas neviešų duomenų žymėjimo teismų
informacinėje sistemoje LITEKO patikrinimas, nustatyta keletas trūkumų, kurie ištaisyti.
12. 2020-12-28 Civilinių bylų skyriaus pirmininkė atliko darbo organizavimo bylose, kurių
nagrinėjimo terminai sutrumpinti, patikrinimą, viešųjų pirkimų ir darbo bylų netinkamo
organizavimo faktų nenustatyta, pasitaikė atvejų, kai atskirieji skundai fizinių asmenų bankroto
bylose buvo išnagrinėti pažeidžiant tokių bylų išnagrinėjimo terminus.
13. Kiekvieną ketvirtį įsiteisėjusių procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose vykdymo patikrinimas.
Patikrinimo metu nustatyti nežymūs baudžiamųjų bylų vykdymo terminų pažeidimai.

14. Kiekvieną ketvirtį bylų paskirstymo Šiaulių apygardos teisme patikrinimą, buvo tikrinami visi
privalomojo skyrimo, teisėjų ir kolegijos narių pasikeitimo atvejai jų pagrįstumo aspektais, taip
kiekvieno ketvirčio vieno mėnesio bylų paskirstymas, peržiūrint kiekvieną skirstymo protokolą.
Padaryta išvada, kad bylos teisme skirstomos iš esmės nepažeidžiant bylų paskirstymo taisyklių.
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15. 2020-10-26 apibendrinti teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų anketavimo, siekiant
išsiaiškinti teismo strategini ų tikslų suvokimą, darbo sąlygų keitimo, papildomo komunikavimo
poreikius, duomenys.
16. Du kartus per metus buvo atliekamas 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.
17. Du kartus per metus buvo atliekamas garso įrašų, informacinių pažymų bei posėdžių protokolų
įkėlimo į teismų informacinę sistemą LITEKO terminų laikymasis, nustatyta keletas terminių
pažeidimų, kuriuos rekomenduota pašalinti.
18. Skyrių pirmininkai vykdė teisėjų vadovavimo procesui patikrinimus, nustatyta, kad teisėjai
teismo posėdžiams pirmininkauja mandagiai, korektiškai, dalykiškai, yra pastabūs, dėmesingi ir
atidūs, pagarbiai elgiasi su dalyvaujančiais bylose asmenimis, laikosi proceso reikalavimų dėl
posėdžių eigos.
19. Du kartus per metus Baudžiamųjų ir Civilinių bylų raštinių biurai tikrino išnagrinėtų bylų
perdavimo teismo raštinėms terminus, pažeidimų nenustatė.
20. Civilinių bylų skyriaus pirmininkė kiekvieną ketvirtį atliko atskirųjų skundų išsiuntimo Lietuvos
apeliaciniam teismui terminų laikymosi patikrinimą, nustatyta, kad iš esmės terminų laikomasi
tinkamai.
21. Baudžiamųjų

bylų

skyriaus

pirmininkas

periodiškai

atliko

skundų

nagrinėjamose

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

4. ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ
BYLŲ APŽVALGA
2020 metais iki rugpjūčio 17 d. Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo
devyni teisėjai, o po minėtos datos – aštuoni 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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Vienas Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas per 2020 metus
vidutiniškai išnagrinėjo 10 pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, 32 bylas pagal apeliacinius
skundus ir 58 bylas pagal skundus aukštesniajam teismui.

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.
2020 metais Šiaulių apygardos teisme buvo gautos 97 pirmosios instancijos baudžiamosios
bylos, 49 bylos buvo likusios neišnagrinėtos iš praėjusiųjų metų, 56 neišnagrinėtos bylos perkeltos į
2021 metus (teismų informacinės sistemos LITEKO 2021-01-28 sugeneruotų Baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo ataskaitų duomenys (Bylų skaičius, I instancija, Forma 0201-BS).
Analizuojant pastarųjų šešerių 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), o 2020 metais vėl sumažėjo, šiek tiek nukrisdamas žemiau 2015
metų gautų bylų skaičiaus.
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 – 2020 metais stebima atvirkštinė tendencija.
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Vertinant bylų nagrinėjimo trukmę pastarųjų penkerių metų laikotarpiu, stebima mažėjimo
tendencija. 2020 metais vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais – 4,59 (2019 m. 4,62, 2018 m.
– 5,64; 2017 m. – 5,52; 2016 m. – 4,46; 2015 m. – 6,98) (teismų informacinės sistemos LITEKO
2021-01-28 sugeneruotų Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenys (Bylų skaičius, I
instancija, Forma 0201-BS)
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4.2. IŠNAGRINĖTŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
SKAIČIUS PAGAL BYLOS POTIPĮ
Per 2020 metus buvo išnagrinėta 90 pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų. Priimti 56
nuosprendžiai, 9 teismo baudžiamieji įsakymai, 2 bylose taikytos priverčiamosios medicinos
priemonės, 1 byla išnagrinėta priimant nutartį. Be to, buvo išduota 16 Europos arešto orderių, 2 bylose
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buvo atsisakyta išduoti Europos arešto orderius, išnagrinėti 53 teikimai (prašymai), gauti vykdymo
procese. Nebaigtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2020 metų pabaigoje – 56
baudžiamosios bylos (teismų informacinės sistemos LITEKO 2021-01-28 sugeneruotų Baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenys (Bylų skaičius, I instancija, Forma 0201-BS).

Dėl priverčiamųjų
medicinos priemonių
2%

Priimta baudžiamųjų
įsakymų
10%

dėl EAO išdavimo
20%

Pagal bendrąsias
proceso taisykles
68%

Šiaulių apygardos teisme 2020 metais buvo priimti 53 procesiniai sprendimai dėl teikimų bei
prašymų nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese, 26 teikimai bei prašymai buvo patenkinti, 25
atmesti, 2 patenkinti iš dalies.
2020 metų pabaigoje Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų teisėjų žinioje buvo 18
pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas teisme užtruko ilgiau nei 12 mėnesių.
Bylų nagrinėjimas teisme užtruko dėl kaltinamųjų, jų gynėjų, nukentėjusiųjų, liudytojų
neatvykimo, dėl šalyje paskelbto karantino, 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
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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 teismo
Radviliškio rūmai, Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai, Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmai,
Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmai.
Šiaulių apygardos teisme 2020 metais buvo

gautos 283 baudžiamosios bylos pagal

apeliacinius skundus, 159 byla pagal skundus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
(toliau – BPK) X dalies, BPK 130 straipsnio ir BPK 364 straipsnio tvarka, 334 bylos pagal skundus
ikiteisminio tyrimo metu, 2 bylos dėl teismingumo. Iš viso buvo gautos 778 baudžiamosios bylos
pagal įvairius skundus.
Analizuojant paskutiniųjų kelerių metų duomenis, stebimas šių bylų skaičiaus mažėjimas:
2019 metais buvo gautos 832 tokios bylos, 2018 metais – 972, 2017 metais – 974, 2016 metais –
1045. Žemiau 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 2019 metais bendras gautų bylų skaičius sumažėjo 6,4 procentų,
lyginant su 2016 metais – 25,5 procentų.

Baudžiamųjų bylų pagal skundus gavimas
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Šiaulių apygardos teisme 2020 metais buvo išnagrinėtos 428 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:
-

258 bylos pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos nuosprendžių;

-

10 bylų pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių;

-

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

-

42 bylos pagal skundus dėl žemesniųjų teismų priimtų nutarčių (BPK X dalis);

-

31 byla pagal skundus dėl kardomosios priemonės suėmimo (BPK 130 straipsnis);

-

2 bylos dėl bylos perdavimo kitam teismui (BPK 229 straipsnio 2 dalies 2 punktas);
(teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys)
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20%

Kiti
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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).
2020 metais Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka (BPK VI dalis) buvo išnagrinėtos 268
baudžiamosios bylos:
-

167 bylose apeliaciniai skundai atmesti;

-

64 bylose nuosprendžiai (nutartys) pakeisti;

-

•

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

•

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

•

1 byloje pakeista nutartis.

33 bylose nuosprendžiai (nutartys) panaikinti:
•

22 bylose nuosprendžiai panaikinti ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str.
numatytais pagrindais (8 - dėl nepagrįsto asmenų išteisinimo

•

1 byloje nuosprendis panaikintas, byla nutraukta BPK 327 straipsnio 1 punkte
numatytu pagrindu;

•

3 bylų nuosprendžiai panaikinti ir bylos apeliacinės instancijos teisme nutrauktos
BPK 327 str. 2 p. numatytais pagrindais

•

1 byloje nuosprendis panaikintas, byla perduota prokurorui

•

4 bylose nuosprendžiai panaikinti, bylos grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės
teismui

•
-

2 bylose panaikintos nutartys

4 bylose apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos.
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2020 metais Šiaulių apygardos teisme BPK X dalies tvarka, BPK 130 straipsnio bei BPK 364
straipsnio tvarka buvo išnagrinėti 158 skundai dėl apylinkių teismų priimtų nutarčių:
121 skundų buvo atmesta;
24 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai;
6 nutartys buvo pakeistos;
7 skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos.
2020 metais Šiaulių apygardos teisme iš apylinkių teismų buvo gautos 2 baudžiamosios bylos,
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
nutarčių stabilumas nuosekliai didėjęs, paskutiniaisiais metais nukrito į 2017 metų lygį. Bylų dėl
žemesniųjų teismų priimtų nutarčių tęsiasi nuoseklus stabilumo rodiklio augimas, lyginant su 2016
m. išaugo 13,16 proc.
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4.4. 2016 – 2020 METAIS APELIACINE TVARKA IŠNAGRINĖTŲ
APYLINKIŲ TEISMŲ NUOSPRENDŽIŲ (NUTARČIŲ) SPRENDIMŲ
STABILUMO RODIKLIAI
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4.5. 2016 – 2020 METAIS ŠIAULIŲ APYGARDOS TEISME IŠNAGRINĖTŲ
ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ PRIIMTŲ NUTARČIŲ STABILUMO RODIKLIAI
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4.6. APELIACINE TVARKA IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ
PASISKIRSTYMAS PAGAL APYLINKIŲ TEISMUS
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4.7. 2020 METAIS PRIIMTŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ PAGAL
APYLINKIŲ TEISMŲ RŪMUS RODIKLIAI
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Nutartis:

skundas

paliktas
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4.8. 2020 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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Apeliacine tvarka išnagrinėta bylų
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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.
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Šiaulių apygardos teisme 2020 metais buvo

gautos 233, išnagrinėtos 234 apeliacinės

instancijos administracinių teisės nusižengimų bylos. Analizuojant pastarųjų penkerių metų
duomenis, stebimas akivaizdus tokių bylų skaičiaus mažėjimas: praėjusiais metais buvo gautos 233,
2019 m - 256, 2017 m – 324, 2016 m. – 531 administracinių teisės nusižengimų (administracinių
teisės pažeidimų) bylos. Taigi, 2020 metais buvo gauta 31 procentu mažiau bylų nei 2019 metais, o
lyginant su 2016 metais šių bylų skaičius sumažėjo daugiau nei trigubai.

Gautos ir išnagrinėtos ANK bylos
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Kaip minėta 2020 metais buvo išnagrinėtos 168 administracinių teisės nusižengimų bylos, iš
kurių:
115 bylų apeliaciniai skundai netenkinti,
36 bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti,
15 bylų – pakeisti,
2 skundai palikti nenagrinėti.
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Atsižvelgiant į išnagrinėtų bylų ir bylų, kuriose apeliaciniai skundai buvo atmesti santykį,
nustatomas šių bylų stabilumo rodiklis, kuris 2020 metais yra 68 procentai. Lyginant paskutiniųjų
penkerių metų duomenis, stebimas bylų stabilumo augimas su nedidele paskutiniųjų metų korekcija.
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6. TEISME IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA
Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje iki 2020 m. rugpjūčio 6 d. dirbo 9 teisėjai,
nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d. – 8 teisėjai, kurie nagrinėja pirmosios ir apeliacinės instancijos civilines
bylas.
Vienas Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2020 metus vidutiniškai
išnagrinėjo 44 pirmosios instancijos civilines bylas, 50 bylų pagal apeliacinius skundus ir 43,5 bylų
pagal atskiruosius skundus. Per 1 darbo dieną vidutiniškai išnagrinėtos 5 civilinės bylos, iš jų 1,5
pirmosios instancijos civilinė byla ir 3 apeliacinės bylos.

6.1.

PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA

Pagal CPK 27 straipsnį apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja
civilines bylas: 1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių 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.
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Šiaulių apygardos teisme 2020 metais buvo nagrinėjamos 663 pirmosios instancijos civilinės
bylos (jas sudarė: iš 2019 metų perkeltų bylų likutis – 346 bylos ir 2020 metais gautos bylos – 317).
2020 metais buvo išnagrinėta 381 pirmosios instancijos civilinė byla, 282 neišnagrinėtos civilinės
bylos buvo perkeltos į 2021 metus.
Palyginus Šiaulių apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičius
nustatyta, kad 2020 metais Šiaulių apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamų bylų gauta
ženkliai mažiau nei 2018 ar 2019 metais, atitinkamai 87 ir 122 civilinėmis bylomis.
2018 – 2020 m. gautų ir išnagrinėtų bylų santykis
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Vertinant bylų nagrinėjimo trukmę pastarųjų trejų metų laikotarpiu, stebimas vidutinės bylos
nagrinėjimo trukmės (mėnesiais) mažėjimas. 2020 metais vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė,
mėnesiais – 10,03 (2018 m. – 12,17, 2019 m. – 12,06) (teismų informacinės sistemos LITEKO
2021 m. vasario 3 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (Bylų skaičius, I
instancija, Forma 0301-BS)).
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Mėnesių skaičius
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Išnagrinėtų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičius pagal bylos potipį
Šiaulių apygardos teisme 2020 metais išnagrinėta 381 pirmosios instancijos civilinė byla. Iš
jų:
1. Ginčo teisena – 220 bylų.
2. Dokumentinio proceso tvarka – 18 bylų.
3. Dėl proceso atnaujinimo – 5 bylos.
4. Dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 128 bylos.
5. Kitos – 10.
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Šiaulių apygardos teisme 2020 metais išnagrinėjus bylą ginčo teisena buvo priimti 75 teismo
sprendimai, 38 bylos nutrauktos patvirtinus tarp šalių sudarytą taikos sutartį. 2020 metų pabaigoje
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Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų žinioje buvo 24 pirmosios instancijos
civilinės bylos, kurių nagrinėjimas teisme užtruko ilgiau nei 12 mėnesių. Bylų nagrinėjimas teisme
užtruko dėl negalėjimo nagrinėti bylos kol nebus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline,
baudžiamąja tvarka ar administracine tvarka, paskirtos ekspertizės, byloje dalyvaujančių asmenų ir
(ar) jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį dėl ligos, užimtumo kitoje byloje ar kitų svarbių priežasčių,
užtrukusio šalių taikinamojo proceso (mediacijos) ir kitų objektyvių priežasčių. Atlikus ilgiau
nagrinėjamų civilinių bylų patikrinimą buvo konstatuota, kad Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų
skyriaus teisėjai iš esmės ėmėsi būtinų priemonių užtikrinti sklandų bylų nagrinėjimą, bylų vilkinimo
ar netinkamo jų nagrinėjimo organizavimo faktų nenustatyta.

6.2.

APELIACINĖS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ 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 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 teisme 2020 metais apeliacine tvarka buvo nagrinėjamos 984 civilinės
bylos. Į šį skaičių įtraukta 14 bylų (šablonas „2KT“), kurios pagal įstatymą priskirtinos 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).
2020 metais gautos 826 civilinės bylos nagrinėtinos apeliacine tvarka (442 civilinės bylos
pagal apeliacinius skundus, 370 – pagal atskiruosius skundus ir 14 kitų, t. y. pagal numerio šabloną
„2KT“). 158 neišnagrinėtos apeliacinės civilinės bylos buvo perkeltos iš 2019 metų.
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Analizuojant paskutiniųjų kelerių metų duomenis matyti, kad per pastaruosius dvejus metus
apeliacine tvarka gaunamų civilinių bylų skaičius išliko stabilus: 2019 metais buvo gautos 806 tokios
bylos. Tačiau lyginant su ankstesniais metais, stebimas šių bylų skaičiaus mažėjimas: 2018 metais
buvo gauta 981 tokia byla, 2017 metais – 1185, 2016 metais – 1208. Toliau pateiktoje diagramoje
palyginami duomenys apie Šiaulių apygardos teisme gautas civilines bylas apeliacine tvarka pagal
atskiras tokių bylų rūšis (teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Lyginant su 2019 metais
bendras gautų bylų skaičius padidėjo 2,4 procentais, tačiau lyginant su 2018 metais šis skaičius
sumažėjo 16 procentų, o lyginant su 2017 metais – 30 procentų.
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Šiaulių apygardos teisme 2020 metais apeliacine tvarka išnagrinėta 819 civilinių bylų: 431
byla pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismų sprendimų, 374 bylos pagal
apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismų nutarčių bei 14 bylų, kurios pagal įstatymą
priskirtos išimtinai tik teismo pirmininko arba Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai
(šablonas „2KT“). 165 apeliacinės civilinės bylos iš 2020 metų buvo perkeltos į 2021 metus.
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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.
2020 metais Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl
pirmosios instancijos teismų sprendimų buvo išnagrinėta 431 civilinė byla:
-

319 bylų apeliaciniai skundai atmesti;

-

12 bylų pirmosios instancijos teismo sprendimai pakeisti;

-

36 bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai pakeisti iš dalies ir patikslinti;

-

64 bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti:
•

21 byloje pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti ir priimti nauji sprendimai;

•

30 bylų pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti ir bylos perduotos iš naujo
nagrinėti pirmosios instancijos teismams;

•

2 bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti ir bylos perduotos iš naujo
nagrinėti pirmosios instancijos teismams, kai konstatuoti absoliutūs pirmosios instancijos
teismo sprendimo negaliojimo pagrindai;
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•

8 bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti iš dalies ir dėl dalies
reikalavimų bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismams;

•

2 bylose pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti ir bylos nutrauktos;

•

1 byloje pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir pareiškimas paliktas
nenagrinėtas.
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Pirmosios
instancijos teismo
sprendimai
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Apeliaciniai
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74%

2020 metais Šiaulių apygardos teisme apeliacine tvarka pagal atskiruosius skundus dėl
pirmosios instancijos teismų nutarčių buvo išnagrinėtos 374 civilinės bylos:
-

264 bylose pirmosios instancijos teismo nutartys paliktos nepakeistos;

-

30 bylų pirmosios instancijos teismo nutartys panaikintos ir klausimai išspręsti iš esmės;

-

4 bylose pirmosios instancijos teismo nutartys panaikintos iš dalies ir klausimai išspręsti iš esmės;

-

50 bylų pirmosios instancijos teismo nutartys panaikintos ir klausimai perduoti nagrinėti iš naujo
pirmosios instancijos teismui;

-

4 bylose pirmosios instancijos teismo nutartys pakeistos;

-

22 bylose procesai nutraukti.
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2018 – 2020 metais pirmosios instancijos teismo priimtų ir apskųstų bei apeliacine tvarka
išnagrinėtų teismo sprendimų stabilumo rodikliai
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2018 – 2020 metais pirmosios instancijos teismo priimtų ir apskųstų bei apeliacine
tvarka išnagrinėtų teismo nutarčių stabilumo rodikliai
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70,6 %

Vertinant teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis matyti, kad per pastaruosius
metus Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų priimtų sprendimų bei
nutarčių stabilumas ženkliai padidėjo: apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų stabilumas išaugo 9,2 proc.,
bylų dėl žemesniųjų teismų priimtų nutarčių – 8,8 proc.
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Apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymas pagal apylinkių teismus
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14

12

4

teismui
Nutartis

panaikinta

patvirtinus

taikos sutartį
Procesas nutrauktas

7

Procesas nutrauktas atsisakius nuo

1

skundo
Atskirasis

skundas

pripažintas

1

nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui

4

14

1

2

1

Byla persiųsta pagal teismingumą

2

2

Byla sujungta su kita byla

2

2

2020 metų Šiaulių apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių 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.

Šiaulių apylinkės teismas

Telšių apylinkės teismas

Apeliacine tvarka išnagrinėta bylų

183

84

Atmesta apeliacinių skundų

129

65

Sprendimų stabilumas procentais

70,5

77,4
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Išnagrinėta bylų pagal skundus dėl
pirmosios instancijos teismų priimtų 231

103

nutarčių
Atmesta

skundų

dėl

pirmosios

instancijos teismų priimtų nutarčių
Pirmosios instancijos teismų priimtų
nutarčių stabilumas procentais
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80
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Sprendimų stabilumas

Nutarčių stabilumas

Radviliškio rūmai

Joniškio rūmai

Pakruojo rūmai

Raseinių rūmai

Kelmės rūmai

Telšių rūmai

Mažeikių rūmai

Akmenės rūmai

Telšių apylinkės teismas

Šiaulių rūmai

Šiaulių apylinkės teismas

Apeliacine tvarka išnagrinėta bylų

109

18

10

2

21

23

28

46

10

Atmesta apeliacinių skundų

80

11

7

1

13

17

20

39

6

Sprendimų stabilumas procentais

73,4

61,1

70

50

61,9

73,9

71,4

84,8

60

38

8

10

12

16

40

45

20

Išnagrinėta bylų pagal skundus dėl
pirmosios

instancijos

priimtų nutarčių

teismų 147
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Atmesta skundų dėl pirmosios
instancijos teismų priimtų nutarčių
Pirmosios
priimtų

instancijos
nutarčių

104

21

8

5

6

10

37

29

13

55,3

100

50

50

62,5

92,5

64,4

65

teismų

stabilumas 70,7

procentais
100

100
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Stabilumas proc.
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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.
2020 metams Šiaulių apygardos teismo išlaidų sąmatoje programai ,,Teisingumo vykdymas”
skirta 2075 tūkst. Eur paprastųjų išlaidų. Iš jų valstybės biudžeto lėšų 2074 tūkst. Eur ir 1 tūkst. Eur
biudžetinių įstaigų pajamų įmokų lėšų.
Teismo 2020 metų programa įvykdyta 100 %. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudotos visos
valstybės biudžeto lėšos.
2020 m. programos valstybės biudžeto lėšų sąmatos sudedamosios dalys atvaizduotos
1 paveiksle.
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2020 metų programos sąmata
Darbo užmokestis

1920
Įmokos sodrai
Išlaidos prekėms ir
paslaugoms

19

79

Darbdavio socialinė
parama

57

1 pav. 2020 m. programos valstybės biudžeto išlaidų sąmata, tūkst. Eur.

Metų eigoje pagal poreikį buvo atliekamas asignavimų perskirstymas pagal ekonominės
klasifikacijos straipsnius. Gautų asignavimų perskirstymas 2020 metais atvaizduotas 2 paveiksle.
Biudžeto lėšų perskirstymas 2020 metais
2000
1500
1000

Metų pradžioje
Metų pabaigoje

500
0
Darbo
užmokestis

Sodra

Ūkio išlaidos

Darbdavio
socialinė
parama

2 pav. Valstybės biudžeto lėšų perskirstymas 2020 metais, tūkst. Eur

Pajamų įmokų lėšų planas metų pradžioje sudarė 1,0 tūkst. Eur. 2020 metų pradžioje pajamų
įmokų sąmata nebuvo padidinta viršplaninėmis pajamų įmokomis už 2019 metus. Per metus surinkta
0,6 tūkst. Eur pajamų įmokų. Iš viso 2020 metais įsisavinta 0,6 tūkst. Eur pajamų įmokų.
Nepanaudotų pajamų įmokų lėšų likutis 2020 metų pabaigoje – 4,51 Eur.
2020 m. gruodžio 31 d. teismo kreditinis įsiskolinimas 48,8 tūkst. Eur biudžeto lėšų.
Tame skaičiuje:
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Eil.

Tiekėjo pavadinimas

Už laikotarpį

Nr.

Ekonomės

Suma,

klasifikacijos

tūkst.

straipsnis

Eur

1

GPM VMI

2020 m. gruodis

2.1.1.1.1.01

15,2

2

VSDFV 1,45%

2020 m. gruodis

2.1.2.1.1.01

0,1

3

VSDFV 19,5%

2020 m. gruodis

2.1.1.1.1.01

30,6

4

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos

2020 m. gruodis

2.2.1.1.1.05

0,3

5

Transporto išlaikymo išlaidos

2020 m. gruodis

2.2.1.1.1.06

0,2

6

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos

2020 m. gruodis

2.2.1.1.1.20

2,0

7

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

2020 m. gruodis

2.2.1.1.1.30

0,2

8

Socialinės išmokos

2020 m. gruodis

2.7.3.1.1.01

0,2

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 visam 2016 - 2020 metų laikotarpiui sudaro 393,9 tūkst. Eur. Šio laikotarpio socialinio
draudimo įmokos sudaro 121,8 tūkst. Eur.
2016 metais grąžinta darbo užmokesčio dalis – 19,7 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos –
6,1 tūkst. Eur. 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 metais grąžinta darbo užmokesčio dalis – 98,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos –
30,5 tūkst. Eur. Išmokėta 2019 m. vasario 14 d.
2020 metais grąžinta darbo užmokesčio dalis – 98,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokos –
30,5 tūkst. Eur. Išmokėta 2020 m. vasario 13 d.
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Teismo ūkio išlaidų kreditorinio įsiskolinimo 2020 metų pabaigoje palyginimas su
ankstesniais metais atvaizduotas 3 paveiksle.

Kreditorinis ūkio išlaidų įsiskolinimas
4000
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2714
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Metų pabaigoje
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1500
1000
500
0
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2020

3 pav. Teismo ūkio išlaidų kreditorinis įsiskolinimas 2017 – 2020 metais, Eur.

Per metus iš Nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro
neatlygintinai gauta kompiuterinės įrangos – 40303,83 Eur įsigijimo savikaina.
Metų pabaigoje nurašyta sunaudoto ir nebetinkamo naudoti turto:
1. Ilgalaikis materialus turtas – 1258,08 Eur.
2. Nematerialus turtas – 1350,17 Eur.
3. Ūkinis inventorius – 707,41 Eur.
Darbo užmokesčio lėšų kitimas 2017 – 2020 metais pavaizduotas 4 paveiksle.
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4 pav. Darbo užmokesčio lėšos 2017 – 2020 metais, tūkst. Eur
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Nedarbingumo pašalpų už pirmas dvi darbo dienas pokytis metais atvaizduotos 5 paveiksle.
Nedarbingumo pašalpos
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dirb.pagal sutartis

0
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5 pav. Nedarbingumo pašalpos už pirmas dvi darbo dienas 2017 – 2020 metais, Eur

2020 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms įsigyti sudarė 78 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.
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2020 m. išlaidos prekėms ir paslaugoms
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6 pav. 2020 metais išlaidos prekėms ir paslaugoms, Eur

2020 metais ilgalaikiam materialiam turtui įsigyti skirta 1,0 tūkst. Eur.
Investicijų pasiskirstymas 2016–2020 metais atvaizduotas 7 paveiksle.
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7 pav. Lėšos ilgalaikiam materialiam ir nematerialiam turtui įsigyti, tūkst. Eur.

8 paveikslėlyje atvaizduota 2017 m. - 2020 m. programos sąmatų paskirstymas
darbo užmokesčiui, Sodrai ir ūkio prekių įsigijimui.
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2017 - 2020 m. programos sąmatų palyginimas
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8 pav. Programos sąmatų palyginimas metais, tūkst. Eur.

