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I. TEISMO ISTORIJA IR VEIKLOS TĘSTINUMAS
Šiaulių miesto apylinkės teismas iki 1995 metų buvo įsikūręs Dvaro g. 83, dabartiniuose
Šiaulių apygardos teismo rūmuose. Apylinkės teismą sudaro teismo pirmininkas, pirmininko
pavaduotojas, teisėjai, taip pat kitas teismo personalas. Sovietų laikais šiame pastate buvo įsikūrę
Karininkų namai. 1997 m. Šiaulių miesto apylinkės teismas tapo erdvesnis, buvo pastatytas
šiuolaikiškas priestatas, 735,09 kv. m. plotą užimančiame priestate įsikūrė teisėjai, teismo
posėdžių sekretorės, teisėjų padėjėjai, bei įrengtos 4 teismo posėdžių salės.
1987 m. kovo 26 d. buvo patvirtinti 6 teismo teisėjų etatai. 1991 m. lapkričio 7 d. Lietuvos
Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu nustatyti 7 teismo teisėjų etatai. 1993 m. kovo
25 d. Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyti 10 teismo teisėjų etatų. 1994 m. kovo 24 d.
Lietuvos Respublikos įstatymu nustatyti 17 teismo teisėjų etatų. 2004 m. lapkričio 10 d. Lietuvos
Respublikos prezidento dekretu nustatyti 18 teismo teisėjų etatų. 2008 m. birželio 30 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1427 patvirtinta 20 teisėjų etatų. 2010 gegužės 5 d.
dekretu Nr. 1K-356 teisėjų etatų skaičius nuo 2011 m. sausio 1 d. padidintas iki 21.
Šiaulių rajono apylinkės teismas nuo 1998 metų buvo įsikūręs Dvaro g. 81 patalpose. 1987
m. kovo 26 d. buvo patvirtinti 2 teisėjų etatai. Nuo 1994 m. kovo 24 d. patvirtinti 7 teisėjų etatai.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos apylinkių teismų reorganizavimo įstatymu nuo 2013
m. sausio 1 dienos Šiaulių miesto apylinkės teismas ir Šiaulių rajono apylinkės teismas
reorganizuoti sujungimo būdu į Šiaulių apylinkės teismą. 2013 metai šiam teismui buvo pirmieji
veiklos metai, todėl dar nėra galimybės veiklos rezultatų palyginti su 2012 metais. Per šį
laikotarpį vyko daug pasikeitimų organizacinėje teismo veikloje.
Reorganizuoto teismo veiklos teritorija apima Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių
teritorijas.
2012 m. spalio 16 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr.1K-1244, Šiaulių
apylinkės teismo pirmininke nuo 2013 m. sausio 1 dienos paskirta Gema Janušienė. Lietuvos
Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2012 m. gruodžio 5 d. pasirašytu dekretu Nr. 1K1300, Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjas Arūnas Bartkus paskirtas Šiaulių apylinkės teismo
pirmininko pavaduotoju nuo 2013 m. sausio 1 d., o 2012 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1K-1301,
Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė paskirta Šiaulių apylinkės teismo
pirmininko pavaduotoja nuo 2013 m. sausio 1 d.
Teismo pavaduotojai Arūnas Bartkus paskirtas kuruoti teisėjų, nagrinėjančių
baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas, darbą, o Rasa Milvydaitė - teisėjų,
nagrinėjančių civilines bylas, darbą.
Po reorganizavimo Šiaulių apylinkės teismo administracija įsikūrė Vilniaus g. 247,
Šiauliuose, civilinės bylos nagrinėjamos pastate, adresu Dvaro g. 81, o baudžiamosios ir
administracinės teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos pastate, adresu Vilniaus g. 247, Šiauliuose.
2013 m. sausio 3 dieną žiniasklaidos atstovams ir visuomenei pristatytas Šiaulių apylinkės
teismas, kuris, įgyvendinant 2012 metais rugsėjo mėnesį priimtą Apylinkių teismų įstatymą,
buvo reorganizuotas sujungus Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono apylinkių teismus. Oficialioje
pristatymo ceremonijoje dalyvavo ne tik Šiaulių apygardos teismų, kitų teisėsaugos institucijų
atstovai, bet ir svečiai iš Prezidentūros, Lietuvos Aukščiausiojo, Lietuvos apeliacinio teismų.
Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas Ernestas Rimšelis susirinkusiems perdavė
Prezidentės sveikinimus, patarėjas savo kalboje akcentavo, kad šalies teismai sujungti pirmiausia
siekiant palengvinti teisėjų darbą, suteikti jiems galimybę specializuotis, pagerinti bylų
nagrinėjimą.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo ir Teisėjų tarybos pirmininkas Gintaras Kryževičius
sveikinimo kalboje negailėjo gražių žodžių Šiaulių teismų vadovams, darbuotojams už tai, kad
sudėtingo teismų sujungimo darbai buvo atlikti sklandžiai, kad čia į teismų reformą žiūrima su
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optimizmu. Teismo darbuotojus, svečius sveikino ir Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų
bylų skyriaus teisėja, Teisėjų tarybos sekretorė Laima Garnelienė.
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis naujojo Šiaulių apylinkės
teismo pirmininkei Gemai Janušienei įteikė simbolinį raktą, kurį 1998 metais tuometiniam
Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininkui B. Kalainiui įteikė statybininkai, statę teismo
priestatą.

Šiaulių apylinkės teismas yra pirmoji instancija (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
15 str.):
1) civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
2) baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
3) hipotekos teisėjų kompetencijai priskirtoms byloms;
4) administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
5) byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.
Įstatymų nustatytais atvejais apylinkių teismų teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjų,
vykdymo teisėjų funkcijas, taip pat kitas apylinkių teismų kompetencijai įstatymų paskirtas
funkcijas.
Šiaulių apylinkės teismas savo veikloje, įgyvendindamas teismo strateginius tikslus,
vadovaujasi aukščiausiais objektyvumo, nešališkumo ir žmogaus teisių apsaugos standartais.
Teismas, orientuodamasis į visuotinai pripažintą teisingumo bei teisinės valstybės siekį, supranta
kiekvieno žmogaus reikšmę ir indėlį į visavertės demokratinės visuomenės plėtrą bei vertina
stabilų ir nuoseklų valstybės vystymąsi.
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II. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
2.1. TEISMO FINANSAVIMAS

Teismo finansavimas - vienas iš tiesiogiai teismo veiklą įtakojančių ekonominių
veiksnių: tik pakankamas finansavimas leidžia sudaryti dirbantiems normalias darbo sąlygas,
aprūpinti būtinomis darbui priemonėmis, sudaryti palankias sąlygas kvalifikacijos kėlimui.
Šiaulių apylinkės teismas ( toliau –„Teismas“) 2013 m. vykdė vieną programą –
‘‘Teisingumo vykdymas“, kuri buvo finansuojama iš dviejų finansavimo šaltinių: valstybės
biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Teismas buvo bendrosios kompetencijos
teismas, vykdantis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos teismų įstatyme
nustatytas funkcijas, kurių pagrindinė – teisingumo vykdymas. Kaip pirma instancija, teismas
nagrinėjo jo kompetencijai įstatymų priskirtas civilines, baudžiamąsias, administracinių teisės
pažeidimų bylas, bylas susijusias su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu, atliko kitas įstatymų
priskirtas funkcijas. Teismo vykdomos programos tikslas – užtikrinti operatyvų ir savalaikį bylų
nagrinėjimą, kas atspindi vertinimo kriterijų ataskaitoje.
Pagal 2012 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos apylinkių teismų reorganizavimo
įstatymą Nr. XI-1882 nuo 2013 m. sausio 1 d. Šiaulių miesto apylinkės ir Šiaulių rajono
apylinkės teismas reorganizavimo būdu sujungtas į Šiaulių apylinkės teismą. Asignavimai
Teismo reorganizacijai neskirti.
Pagal 2012 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos 2013 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XI-65 2013 m. Teismo
programai ‘‘Teisingumo vykdymas“ patvirtinta 5339,0 tūkst. Lt asignavimų išlaidoms, iš jų
darbo užmokesčiui 3757,0 tūkst. Lt. ( valstybės biudžeto lėšos : 5336,0 tūkst. Lt, biudžetinių
įstaigų pajamų įmokos: 3,0 tūkst. Lt)
Teismo biudžetinių lėšų sąskaitoje LT227300010002407006 metų pradžioje ir
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų nebuvo.
Teismo specialiųjų lėšų sąskaitoje LT227300010002407420 metų pradžioje ir
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje lėšų nebuvo.
Teismo depozitinių lėšų sąskaitoje LT227300010002409596 metų pradžioje buvo 35,4
tūkst. Lt. Per 2013 m. įmokėta užstatų 53,5 tūkst. Lt, grąžinta pagal priklausomybę 32,9 tūkst.
Lt., likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 56,0 tūkst. Lt.
Per 2013 m. surinkta ir pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos įmokos kodu 8928 įmokų už suteiktas paslaugas (išduodamų
dokumentų kopijas) 3 731,7 Lt, gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį 3 400 Lt.
2013 m. pradžiai negauti biudžeto asignavimai specialiosioms programoms yra 101,59 Lt,
laikotarpio pabaigai negauti biudžeto asignavimai specialiosioms programoms yra 433,29 Lt.
Patvirtinti 2013 m. valstybės biudžeto asignavimai programai ‘‘Teisingumo vykdymas“
(valstybės biudžeto lėšos) 5 429,0 tūkst. Lt iš jų: 3 828,0 tūkst. Lt darbo užmokesčiui (70,5
procentai 2013 m. asignavimų sumos), socialinio draudimo įmokoms 1 186,0 tūkst. Lt ( 21,8
proc. 2013 m. asignavimų sumos), kitoms išlaidoms 415,00 tūkst. Lt (7,7 proc. 2013 m.
asignavimų sumos). Patvirtinti 2013 m. valstybės biudžeto asignavimai ataskaitiniam laikotarpiui
programai „Teisingumo vykdymas“ (valstybės biudžeto lėšos)“ panaudoti 100 %.
2013 m. programos sąmata „Teisingumo vykdymas“ (biudžetinių įstaigų pajamų
įmokos)“ dėl biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio 2013 m. gruodžio 31 d. padidinta 0,1
tūkst. Lt, o dėl viršplaninių biudžetinių įstaigų pajamų įmokų – 0,3 tūkst. Lt. Patvirtinti 2013 m.
valstybės biudžeto asignavimai ataskaitiniam laikotarpiui programai „Teisingumo vykdymas“
(biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)“ panaudoti 100 %.
Teismas finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai įsipareigojimų ataskaitinio
laikotarpio pabaigai neturi.

6

Teismo mokėtinos sumos 2013 m. sausio 1 dienai buvo 110,8 tūkst. Lt, iš jų: darbo
užmokesčiui 59,9 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokoms 17,9 tūkst. Lt, kitoms išlaidoms 33,0
tūkst. Lt.
Mokėtinų sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai 491,4 tūkst. Lt. Tame skaičiuje:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Pavadinimas
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
AB „TEO“ ( už ryšio paslaugas per 2013 m. 12 mėn.)
AB „Lietuvos paštas“ ( už paslaugas per 2013 m. 11-12 mėn.)
UAB „Tele2“ ( už ryšio per 2013 m. 11-12 mėn.)
AB „LESTO“ (už elektros energiją per 2013 m. 12 mėn.)
VMI prie LRFM (GPM per 2013 m. 12 mėn.)
UAB „Kalbų spektras“ (už vertimą per 2013 m. 12 mėn.)
UAB „Ventus Nafta“ ( už degalus per 2013 m. 12 mėn.)
Už prekes per 2013 m. 12 mėn.
Teismo darbuotojai ( darbo užmokestis per 2013 m. 10-12 mėn.)
UAB „Energijos kodas“ (už elektros energiją per 2013 m. 12 mėn.)
UAB „Šiaulių vandenys“ ( už vandenį per 2013 m. 12 mėn.)
DN VYTAUTO 149 SB (paslaugos per 2013 m. 11 mėn.)
VĮ "Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras" (paslaugos per 2013
m. 12 mėn.)
Teismo proceso dalyviams ( kelionės išlaidos už 2013 m. 11-12
mėn.)
UAB „Vertimo namai“ (už vertimą per 2013 m. 12 mėn.)
Teismo darbuotojai (komandiruotės išlaidos per 2013 m. 11-12
mėn.)
UAB „REDO ŠIAULIAI“ (paslaugos per 2013 m. 11 mėn.)
UAB „Šiaulių energija“ (šildymas per 2013 m. 11-12 mėn.)
UAB „Šiaulių liftas“ (paslaugos per 2013 m. 12 mėn.)

Suma, tūkst. Lt
191,1
1,0
24,6
0,1
2,3
62,6
0,9
1,3
0,8
185,5
2,1
0,4
0,1
0,4
0,9
1,2
0,3
0,1
15,3
0,4

Yra mokėtinų sumų, kurių terminas praleistas daugiau kaip 10 dienų. Ši suma susidarė
dėl atkurtos valstybės tarnautojų ir teisėjų darbo užmokesčio dalies ( pareiginės algos
koeficientams ir priedams už kvalifikacinę klasę) už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013
m. gruodžio 31 d. Pagal 2013 m. spalio 21 d. Teismo pirmininko įsakymą Nr. V-116 „Dėl
atkurtos darbo užmokesčio dalies išmokėjimą“ atkurtą teisėjų ir valstybės tarnautojų darbo
užmokesčio dalį Teismas išmokėjo 2014 m.
Didelės mokėtinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų sumos susidarė dėl
teismų reorganizavimo. Atleistiems
trims darbuotojams išmokėta išeitinių išmokų ir
kompensacijų už nepanaudotas atostogas 60,3 tūkst. Lt. 2013 m. trims Teismo teisėjams baigėsi
teisėjo įgaliojimų laikas. Jiems išmokėta išeitinių išmokų ir kompensacijų už nepanaudotas
atostogas 63,6 tūkst. Lt.
Apie lėšų trūkumą 2013 metams yra informuota Lietuvos Respublikos finansų ministerija
2013 m. sausio 10 d. raštu Nr. S-31 (3.27), 2013 m. balandžio 16 d. raštu Nr. S-208 (3.27),
2013 m. gegužės 10 d. raštu Nr. S-246 (3.27), 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. S-251 (3.27) bei
2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. S-354(3.27), Nacionalinė teismų administracija 2013
m. gegužės 10 d. raštu Nr. S-247 (3.27), 2013 m. liepos 16 d. raštu Nr. S-251 (3.27) 2013 m.
rugsėjo 26 d. raštu Nr. S-354(3.27), Teisėjų taryba - 2013 m. rugsėjo 26 d. raštu Nr. S-354(3.27).
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Gautinos sumos laikotarpio pradžioje yra 0,5 tūkst. Lt (Centrinės hipotekos įstaiga už
komunalines paslaugas 0,4 tūkst. Lt ir AB TEO LT už ryšių paslaugas 0,1 tūkst. Lt). Gautinos
sumos laikotarpio pabaigai yra 0,1 tūkst. Lt (Centrinės hipotekos įstaiga už komunalines
paslaugas per 2013 m. 12 mėn.).
2013 m. darbo užmokesčio sąnaudas sudarė 4095,1 tūkst. Lt.: iš jų teisėjams – 2083,8
tūkst. Lt, valstybės tarnautojams – 1485,7 tūkst. Lt ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo
sutartis, 525,6 tūkst. Lt.
2013 m. sąnaudos prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 564,8 tūkst. Lt.
Ryšių paslaugų sąnaudos 2013 m. sudarė 188,5 tūkst. Lt. , iš jų 0,9 tūkst. Lt. mobilusis
ryšys, 13,9 tūkst. Lt. fiksuotas ryšys ir 173,7 tūkst. Lt. pašto paslaugos.
Teismas patikėjimo teise valdo du automobilius. 2013 m. teismo transporto išlaidos
sudarė 19,7 tūkst. Lt., iš jų : 13,0 tūkst. Lt. degalų įsigijimas, 1,4 tūkst. Lt. transporto draudimo
išlaidos, 5,3 tūkst. Lt. kitos transporto išlaidos.
Spaudinių sąnaudos teisme 2013 m. sudarė 1,6 tūkst. Lt. Teismas per ataskaitinį
laikotarpį iš Nacionalinės teismų administracijos nemokamai gavo spaudinių už 0,7 tūkst. Lt.
Kitų prekių sąnaudos 2013 m. sudarė 73,4 tūkst. Lt., iš jų: kanceliarinės prekės – 46,1
tūkst. Lt., švaros, higienos, ūkinės prekės – 9,0 tūkst. Lt., ūkinio inventoriaus – 13,1 tūkst. Lt.,
kitos prekės – 5,2 tūkst. Lt. Teismas per ataskaitinį laikotarpį iš Nacionalinės teismų
administracijos nemokamai gavo atsargų už 30,8 tūkst. Lt. 2013 m. pabaigai nenurašytų atsargų
likutis ( be degalų) buvo 9,2 tūkst. Lt (nemokamai gautas popierius).
2013 m. teisme darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo, dienpinigių ir gyvenamojo
ploto išlaidų sąnaudos 4,9 tūkst. Lt, teismo automobilių kurui (vykstant į mokymus ir seminarus
kvalifikacijos kėlimui) išleista 2,9 tūkst. Lt.
9,8 tūkst. Lt buvo panaudota ilgalaikio materialaus turto einamajam remontui. Sutvarkyti
Teismo pastato, esančio Dvaro g. 81, Šiauliuose, laiptai. Lėšos skirtos iš Nacionalinės teismų
administracijos vykdomos programos „Centralizuotas teismų aprūpinimas“
2013 m. Teismas išleido 1,3 tūkst. Lt. kvalifikacijos kėlimui Lietuvoje.
Per ataskaitinė laikotarpį Teismo sąnaudos samdomiems ekspertams (už veiksnumo
nustatymą) buvo 77,1 tūkst. Lt. 76,3 tūkst. Lt apmokėta iš Nacionalinės teismų administracijos
vykdomos programos „Centralizuotas teismų aprūpinimas“.
2013 m. Teismo komunalinių paslaugų sąnaudos buvo 150,4 tūkst. Lt., iš jų: šilumos
energija – 83,1 tūkst. Lt., elektros energija - 55,7 tūkst. Lt., vandentiekis ir kanalizacija – 6,5
tūkst. Lt., kitos komunalinės paslaugos – 5,1 tūkst. Lt.
Ataskaitinio laikotarpio Teismo kitų paslaugų sąnaudos sudarė 34,0 tūkst. Lt., iš jų:
vertimai – 14,0 tūkst. Lt., kelionės išlaidos teismo proceso dalyviams – 8,5 tūkst. Lt., kitos
paslaugos - 11,5 tūkst. Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį Teismas iš Nacionalinės teismų administracijos nemokamai
gavo už 19,6 tūkst. Lt. Per 2013 m. Per ataskaitinį laikotarpį perduotas nematerialus turtas
(sertifikatas saugioje kriptografinėje laikmenoje) Šiaulių apygardos administraciniam teismui ir
Klaipėdos apygardos teismui, kurio įsigijimo savikaina – 0,3 tūkst. Lt.
Visiškai amortizuotas nematerialus ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo savikaina - 64,7 tūkst.
Lt (94,5 proc. viso turimo ilgalaikio materialaus turto), naudojamas veikloje. Teismo ilgalaikio
materialaus turto ( be negyvenamųjų pastatų) savikaina yra 916,3 tūkst. Lt, iš jo visiškai
nusidėvėjęs ilgalaikis materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina - 547,6 tūkst. Lt (59,8 proc.)
naudojamas veikloje.
2.2. TEISMO STRUKTŪRA
Siekiant užtikrinti efektyvų Šiaulių apylinkės teismo teisėjų darbą, tinkamą darbo
aplinką, padedančią priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus, teisėjams jų funkcijas įgyvendinti

8

padeda teismo personalas. Teismo organizacinę struktūrą sudaro: teismo pirmininkas, teismo
pirmininko pavaduotojai ir teismo pirmininko patarėjas, teisėjai, teisėjų padėjėjai, atstovas ryšiams su
žiniasklaida ir visuomene, vyriausiasis specialistas (darbui su personalu), administracijos sekretorius,
padaliniai: Raštinė, Ūkio skyrius, Buhalterija, Archyvas, Informatikai.

Pagal Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 28 d. nutarimą Nr.13P-156-(7.1.2) „Dėl
pavyzdinių apygardų, apygardų administracinių ir apylinkių teismų struktūrų" patvirtintas tipines
teismų struktūras, teisme, kuriame yra 27 teisėjų etatai, patvirtinta 100 etatų kito aptarnaujančio
personalo: 61 valstybės tarnautojų etatai, 39 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai.
2.2.1. TEISĖJAI
Teismai bylas nagrinėja laikydamiesi proceso šalių lygiateisiškumo, teisės į teisinę
pagalbą, teisės į tinkamą, operatyvų, ekonomišką procesą, teisės būti išklausytam, rungimosi,
nekaltumo prezumpcijos, teismo nešališkumo, teismo proceso viešumo, betarpiškumo ir
draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principų. Apylinkės teisme bylas nagrinėja
vienas teisėjas, turintis visus proceso įstatymuose numatytus teismo įgaliojimus. Teismas
sprendimus bylose priima Lietuvos Respublikos vardu. Teisėjams negali būti daromas joks
politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris
galėtų turėti įtakos jų sprendimams. Niekas neturi teisės reikalauti, kad teisėjas atsiskaitytų dėl
konkrečioje byloje priimto sprendimo.
Teisėjas yra valstybės pareigūnas ir turi valstybės valdžios įgaliojimus. Teisėjo
reikalavimai, susiję su teisingumo vykdymu, yra privalomi visoms valstybės valdžios
institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems
juridiniams bei fiziniams asmenims. Už teisėjo reikalavimų nevykdymą atsakoma įstatymų
nustatyta tvarka.
2013 m. Šiaulių apylinkės teisme patvirtinti 27 teisėjų etatai:
Šiaulių teismo pirmininko įsakymu Arūnas Bartkus, Aleksandras Prygunkovas, Bronius
Vinciūnas, Alfredas Vilbikas, Astra Karpytė, Petras Simėnas, Eleonora Kvasauskienė, Asta
Čebatoriūtė, Jurgita Kolyčienė, Marius Steponaitis, Erminijus Baziulis, Ernesta Montvidienė,
Alma Berniūnaitė paskirti nagrinėti baudžiamąsias ir administracinės teisės pažeidimų bylas, tarp
jų ir bylas su nepilnamečiais, ikiteisminio tyrimo funkcijas atliko teisėja Eleonora Kvasauskienė,
Alfredas Vilbikas ir Petras Simėnas.
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Civilines bylas, tame tarpe šeimos ir darbo bylas, nagrinėjo Gema Janušienė, Rasa
Milvydaitė, Jarūnė Sedalienė, Laura Karmazaitė, Lina Muchtarovienė, Aldona Monstavičienė,
Alma Jurgelienė, Gražina Mataitienė, Edita Kavaliauskienė, Jonas Stubrys, Arvydas
Martinavičius, Irena Stasiūnienė, Vida Žostautienė, Raimonda Andrulienė.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. vasario 4 d. dekretu Nr. 1K-884 2013 m. vasario
4 d. Petras Simėnas atleistas iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjo pareigų.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. balandžio 22 d. dekretu Nr. 1K – 1435 paskirta
teisėja Rima Gudienė.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. rugpjūčio 5 d. dekretu Nr. 1K-1538 teisėja
Eleonora Kvasauskienė 2013 m. rugsėjo 9 d. atleista iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjos pareigų,
pasibaigus teisėjo įgaliojimų laikui.
Rugsėjo 9 dieną į užtarnautą poilsį iškilmingai išlydėta Šiaulių apylinkės teismo teisėja
Eleonora Kvasauskienė. „Jos kelias į teisėjo profesiją tikrai nuostabus, pavydėtinas – nuo
paprastos darbininkės fabrike iki profesionalaus teisininko, – apie kolegę atsiliepė Šiaulių
apygardos teismo pirmininkas Boleslovas Kalainis. Teisėjai teko dirbti posėdžių sekretorės,
tardytojos ir prokurorės pareigose, vadovavo ir Civilinės metrikacijos skyriui. Ši didžiulė
gyvenimo patirtis išugdė tvirto charakterio teisėją. Nuoširdumas, skoningas stilius tik papildė ją
kaip asmenybę.“ Pačių nuoširdžiausių žodžių E. Kvasauskienei negailėjo dabar jau buvę jos
bendradarbiai. „Mane visada kerėjo gerbiamos Eleonoros elegancija, – apie teisėją kalbėjo
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė Gema Janušienė. – Kaip moteris aš visada tuo
pasidžiaugdavau, pagalvodama, kaip nuostabu, kad mūsų kolektyve, kur yra daug gabaus,
kūrybingo jaunimo, dirba tokia žavi kolegė. O dar ir tikras profesionalas.“ Bendradarbiai teisėjai
linkėjo dar neapsiriboti tik pensininko duona, o savo žinias panaudoti visada paklausioje
teisininko profesijoje.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. spalio 14 d. dekretu Nr. 1K-1597 teisėja
Aldona Monstavičienė 2013 m. lapkričio 10 d. atleista iš pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui.
2013 m. gruodžio 6 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1668 teisėjas
Arvydas Martinavičius nuo 2013 m. gruodžio 16 d. perkeltas į Šiaulių apygardos administracinį
teismą.
2013 m. gruodžio 17 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K – 1675 į Šiaulių
apylinkės teismą paskirtas teisėjas Martynas Galvičius.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2013 m. gruodžio 17 d. dekretu Nr. 1K-1673 teisėja
Raimonda Andrulienė 2013 m. gruodžio 29 d. atleidžiama iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjos
pareigų ir skiriama Klaipėdos apygardos teismo teisėja.

2.2.2. VALSTYBĖS TARNAUTOJAI IR DARBUOTOJAI, DIRBANTYS PAGAL
DARBO SUTARTĮ
Teismo personalą sudaro teismo darbuotojai, užtikrinantys tinkamą teismo
funkcionavimą, padedantys teisėjams eiti pavestas pareigas.
2013 metų sausio 1 d. teisme buvo patvirtinta 54 valstybės tarnautojų ir 34 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės. Iš viso 88 teismo personalo pareigybės. Užimtos 90
pareigybių (2 pareigybės – vyresniojo finansininko ir Ūkio skyriaus vedėjo pareigybė nuo 2013
m. gegužės 4 d. buvo panaikintos). Per 2013 metus buvo priimta 10 naujų teismo darbuotojų,
atleista 1 darbuotoja, 4 darbuotojams pakeistos darbo sutarties sąlygos. 2013 metų pabaigoje
buvo 89 teismo personalo (išskyrus teisėjus) etatai.

2.3. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 74 straipsniu apylinkės teismo
pirmininką penkeriems metams, bet ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės dekretu skiria
Respublikos Prezidentas Teisėjų tarybos patarimu. Šiaulių apylinkės teismui vadovauja teismo
pirmininkė Gema Janušienė, kuri Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. spalio 16 d. dekretu
Nr.1K-1244 paskirta penkeriems metams.
Vadovaujantis 2011 m. kovo 25 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2.)
patvirtintais Teismų administravimo nuostatais teismo pirmininkas patvirtino 2013 m. vasario 27
d. įsakymu Nr. V-57 Šiaulių apylinkės teismo administracinės veiklos priežiūros planą kuriame
numatė priemones, padedančias jam atlikti vidinę teismo administracinės veiklos priežiūrą,
užtikrinti teisme nagrinėjamų bylų kokybę ir proceso operatyvumą, proceso skaidrumą ir
atvirumą visuomenei, numatė priemones užtikrinančias teisėjų, teismo darbuotojų veiklos
efektyvumą, teismo finansinės ūkinės veiklos, materialinių vertybių naudojimo skaidrumą bei
apsaugą.
Teismo darbuotojų susirinkimų metu nuolat aptariamas bendravimo su piliečiais
kultūros, tarnautojų etikos taisyklių laikymasis. Bendrų teisėjų susirinkimų metu nuolat
analizuojamos panaikintų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių priežastys. Siekiant veiklos
efektyvumo, nuolat vykdoma bylų pokyčių analizė, rengiamos ataskaitos, peržiūrimas teisėjų
darbo krūvis. Aptariami, analizuojami Teismo administracinės veiklos priežiūros plano
vykdymo rezultatai. Teismo pirmininkas ir jo pavaduotojai teisėjų susirinkimų metu aptaria
teismo posėdžių vedimo kultūrą, nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir
kitus Teisėjų etikos kodekso principus, darbo organizavimo klausimus, darbo rezultatus,
analizuoja teisminę praktiką, sprendžia iškilusias problemas.
Bendruose susirinkimuose su prokuratūros, probacijos tarnybos, tardymo izoliatoriaus ir
policijos pareigūnais aptariami aktualūs klausimai, iškylantys dėl bylų nagrinėjimo.
2.4. TEISMO VEIKLOS SKAIDRUMAS IR ATVIRUMAS VISUOMENEI
Siekdamas veiklos efektyvumo, skaidrumo, teismas darbą organizuoja, vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Teisėjų tarybos
nutarimais, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu bei kitais teisės aktais ir vidaus
norminiais aktais: Teismo nuostatais, Darbo reglamentu ir Vidaus tvarkos taisyklėmis.
Užtikrindamas veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, teismas vadovaujasi 2002 m.
Korupcijos prevencijos įstatymu ir Teisėjų tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 13P213-(7.1.3) patvirtinta Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose
nustatymo metodika bei siekdamas sumažinti korupcijos mąstą bei šalinti korupcijos prielaidas,
teismo pirmininkas įsakymu sudarė korupcijos prevencijos komisiją, kurios sudėtyje yra
komisijos pirmininkas (teisėjas) ir 4 komisijos nariai. Tuo pačiu įsakymu patvirtino
antikorupcinės prevencijos komisijos nuostatus, Antikorupcinė programą ir Antikorupcinės
programos įgyvendinimo priemonių planą 2013 - 2014 metams. Šių priemonių tikslas- sukurti
ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir jos kontrolės sistemą. Numatyti kovos
su korupcija tikslai ir uždaviniai neatsiejami su socialinių problemų sprendimu ir visuomenės
apsauga nuo korupcijos grėsmių.
Įgyvendinant vieną iš šios programos punktų, bylos teisėjams yra paskirstomos taip, kad
būtų užtikrinta proceso šalių ir proceso dalyvių teisė į nepriklausomą ir nešališką teismą. Jos
paskirstomos naudojantis kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Teisėjų tarybos
patvirtintomis Bylų paskirstymo teisėjams taisyklėmis, kurios užtikrina, kad bylos būtų
paskiriamos atsižvelgiant į teisėjų darbo krūvio tolygumą, bylų sudėtingumą, įstatymuose
numatytus draudimus teisėjui nagrinėti konkrečią bylą, teisėjo pakeitimą, teisėjų nušalinimo ar
nusišalinimo aplinkybes, laikinojo nedarbingumo, atostogų ar komandiruotės atvejus. Siekiant
užtikrinti bylų paskirstymo tikslus, vadovaujamasi tikimybinio (atsitiktinio), paprasto bylos
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paskyrimo konkrečiam teisėjui principais, todėl bylas teisėjams paskirstantis asmuo negali
priskirti bylų konkrečiam teisėjui, išskyrus įstatymo numatytus ir kitus būtinus atvejus.
Atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene nuolat teikia informaciją apie teisme
nagrinėjamas bylas, kurios kelia didelį visuomenės susidomėjimą bei informaciją žiniasklaidai
apie rezonansinių bylų eigą bei teismo veiklą.
Taip pat siekdamas užtikrinti didesnį atvirumą visuomenei, svetainėje
http://www.sateismai.teismai.lt nuolat skelbiami pranešimai apie aktualius teismo įvykius,
svetainėje pateikta teismo istorija, metinės veiklos apžvalgos, finansinės ataskaitos, patalpinta
išsami informacija apie teismo struktūrą ir kontaktus. Interneto puslapyje ir toliau skelbia ne tik
numatytų nagrinėti rezonansinių bylų trumpus aprašymus, bet pateikiamos ir jau išnagrinėtų bylų
sprendimų trumpos santraukos.
Teismo informacinėje lentoje pateikiama informacija apie teismą, jo darbo laiką,
susipažinimo su bylomis, kopijų išdavimo tvarka, baudų ir žyminio mokesčio sumokėjimą,
informacija apie privačią ir valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, skelbiami nagrinėjamų bylų
tvarkaraščiai.
2013 metais teisme vyko įvairūs renginiai, kuriuose tarp dalyvių buvo ir visuomenės
atstovai. Plėtodamas teisines demokratines vertybes bei siekdamas užmegzti glaudesnius ryšius
su ugdymo įstaigų bendruomene, teismas organizavo švietėjiškas programas moksleiviams,
studentams, nuolat sudaromos galimybės jaunimui apsilankyti teisme, susipažinti su teismo
darbu, paskatinti juos rinktis teisėjo profesiją. Minint šalies Konstitucijos dieną, teisme
organizuotas renginys tarp policijos, prokuratūros, žiniasklaidos bei teismų atstovų „Protų
mūšis“.
2013 metais Teismas bendradarbiavo su šalies aukštosiomis mokyklomis, suteikdamas
galimybę studentams atlikti mokomąją praktiką, gilinti studijų metu įgytas teorines žinias,
išmokti jas taikyti praktikoje. Teisėjai buvo skiriami studentų praktikos vadovais. Pagal
pasirašytas Studento praktinio mokymo sutartis 2013 metais praktiką atliko dešimt studentų iš
Šiaurės Lietuvos kolegijos ir du Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto. Praktikos metu
studentai pagal individualius praktikos tikslus ir uždavinius susipažino su įstaigos struktūra,
darbo organizavimu bei kompetencija, bylų nagrinėjimo procesu, bylų skirstymo praktika teisme,
teismo raštinės ir archyvo darbu. 2013 m. gegužės mėnesį vieną savaitę teisme praktiką atliko
moksleivė iš Didždvario gimnazijos, kurios metu ji susipažino su raštinės, archyvo darbu, stebėjo
teismo posėdžius.
2.5. TEISĖJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Teisėjams yra privalomasis kvalifikacijos kėlimas - specialių profesinių žinių plėtimas ir
įgūdžių formavimas. Kiekvienais metais teisėjų mokymo programos, aprobuotos Teisėjų tarybos,
pateikiamos teismams. Teisėjai iki einamųjų metų gruodžio 1 d. preliminariai elektroniniu būdu
registruojasi į mokymus pagal pateiktą Mokymo centro mokymų planą. Mokymo centras
patikrinęs, kurie teisėjai galėtų dalyvauti seminaruose, atsiunčia einamųjų metų pradžioje
dalyvių sąrašus ir kvietimus į seminarus. 2013 m. teisėjai kvalifikaciją tobulino dvidešimt
trijuose Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centro seminaruose bei tarptautiniuose
seminaruose Lenkijoje, Ispanijoje Austrijoje ir Rumunijoje. 2013 m. lapkričio 29 d. Teisėjai
dalyvavo Vilniaus universiteto organizuotoje akademinėje diskusijoje „Viešasis interesas ir
investicinė aplinka: subalansuoto požiūrio link“.
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2.6. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Siekdamas užtikrinti tinkamą teismo veiklą bei vykdydamas mokymo politikos
įgyvendinimą, teismas organizuoja teismo darbuotojų mokymus, vadovaudamasis Teismų
įstatymu, Valstybės tarnybos įstatymu, Valstybės tarnautojų mokymo organizavimo taisyklėmis,
analizuodamas teisėjų padėjėjų kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal sutartis,
mokymo poreikius. Teisme yra vykdomas teismo valstybės tarnautojų kitų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo, mokymų poreikio planavimas. Teisėjų padėjėjai, pageidaujantys dalyvauti
mokymuose, kiekvienų metų pabaigoje elektroniniu būdu registruojasi į mokymus pagal pateiktą
Nacionalinės teismų administracijos Mokymo centro mokymų planą, taip pat yra kviečiami į
Teisėjų padėjėjų asociacijos organizuojamus seminarus.
2013 metais aštuoniolika valstybės tarnautojų kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose,
kurie buvo finansuojami iš įstaigos lėšų, skirtų mokymams, biudžeto lėšų bei Europos Sąjungos
lėšų:
Baudžiamasis procesas. Civilinė teisė; (1 valstybės tarnautojas)
Fizinių asmenų bankrotas;(1 valstybės tarnautojas)
Informacinės sistemos atrankos modulis (1 valstybės tarnautojas) ;
Įslaptintų dokumentų valdymo praktiniai aspektai (1 valstybės tarnautojas);
Kovos prieš prekybų žmonėmis problematika ir sprendimai Lietuvoje. Aukos psichologinis
portretas; pažeidžiamumas ir priklausomybė (3 valstybės tarnautojai);
Personalo administravimo procedūrų vadovas ir elektroninės asmens bylos modulis (1
valstybės tarnautojas);
Profesinė etika Valstybės tarnyboje (2 valstybės tarnautojai);
Specializuota profesinė etika valstybės tarnyboje (1 valstybės tarnautojas);
Valstybės tarnautojų registro (VATARAS) ir Valstybės tarnybos informacinės sistemos
VATIS naudotojų mokymai (1 valstybės tarnautojas);
Viešieji pirkimai : praktinis organizavimas, teismų praktikos apžvalga, dažniausios
perkančiųjų organizacijų daromos klaidos (1 valstybės tarnautojas);
VT atrankos (egzamino žodžiu) metodika (1 valstybės tarnautojas);
VSAKIS praktinis taikymas viešojo sektoriaus įstaigose (1 valstybės tarnautojas);
Informacinės sistemos atrankos modulis (1 valstybės tarnautojas);
Įslaptintų dokumentų valdymo praktiniai aspektai (1 valstybės tarnautojas);
Profesinė etika valstybės tarnyboje (2 valstybės tarnautojai).
III. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ
3.1. EEKTRONINĖ BYLA IR BYLŲ IŠNAGRINĖJIMO REZYLTATAI
Nuo 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus teisės normoms, susijusiomis su elektroninės bylos,
informacinių ir elektroninių ryšių technologijų teismuose naudojimu, teismas, vadovaudamasis
Teisėjų tarybos 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 13P-74-(7.1.2) patvirtintu su teismo proceso
bylomis susijusių elektroninių duomenų teismuose tvarkymo, įtraukimo j apskaitą ir saugojimo
naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas tvarkos aprašu, ėmėsi aktyvių
veiksmų, kad būtų sudarytos reikiamos techninės sąlygos ir būtų tinkamai pasirengta nagrinėti
elektroniniu būdu gaunamas civilinės bylos. Iš viso per 2013 m. pusmetį buvo gauta 832
elektroninės civilinės bylos.
Šiaulių apylinkės teismas, vykdydamas Lietuvos Respublikos Teismų įstatyme numatytas
funkcijas ir įgyvendindamas išsikeltą strateginį tikslą, per 2013 metus išnagrinėjo 14452 bylas. Iš
jų: 1256 baudžiamąsias bylas, 9421 civilines bylas, 3775 administracinių teisės pažeidimų bylas.
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Be to, ataskaitiniu laikotarpiu buvo išnagrinėti 6521 kiti teisiniai dokumentai: 26 prašymai dėl
proceso atnaujinimo, 4610 ikiteisminio tyrimo dokumentai, 715 teikimai ir prašymai
baudžiamųjų bylų vykdymo procese, 174 prašymų civilinių bylų vykdymo procese, 996
prašymai sankcionuoti nutarimą ir prašymai ATP bylų vykdymo procese.
Teisėjų bendras darbo krūvis - 73,13, o darbo krūvis nagrinėjant baudžiamąsias ir civilines
bylas – 47,31 proc. 2013 metais nagrinėdami baudžiamąsias bylas, teismo teisėjai priėmė 659
nuosprendžių, iš kurių 196 buvo apskųsti, 29 nuosprendžiai pakeisti ir 15 panaikinti. Teismo
priimtų nuosprendžių stabilumas – 97,72 proc.
Per 2013 metus buvo apskųsta 169 teismo priimti sprendimai civilinėse bylose, iš jų 14
buvo pakeisti, 22 panaikinti. Šiaulių apylinkės teismo sprendimų stabilumas – 99,77 proc.
Diagramose pateikiami duomenys, kaip keitėsi bylų nagrinėjo rezultatai iki Šiaulių
rajono apylinkės teismo ir Šiaulių miesto apylinkės teismo sujungimo ir rezultatai po sujungimo.

3.2. Teisėjų darbo krūvis
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3.3. Darbo krūvis nagrinėjant baudžiamąsias ir civilines
bylas
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3.4 Baigta baudžiamųjų bylų
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3.5. Apskųsta nuosprendžių
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3.6 Priimta nuosprendžių
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3.7. Nuosprendžių stabilumas
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3.8. Baigta civilinių bylų
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3.9. Apskųsta civilinių bylų
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3.11. Baigta administracinės teisės pažeidimų bylų
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3.12. Išnagrinėta ikiteisminio tyrimo dokumentų
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3.13. Išnagrinėta prašymų dėl proceso atnaujinimo
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3.14. Išnagrinėta bylų vykdymo procese
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3.15 Neišnagrinėtų bylų likučiai
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3.16. APIBENDRINIMAS

Apibendrinant 2013 m. Teismo veiklą, pažymėtina, kad ji buvo kontrastinga,
besikeičianti, spalvinga ir kryptinga. Po reorganizacijos reikėjo pertvarkyti teismo dokumentų
valdymą, dirbant per tris teismo pastatus, persiorientuoti dirbti dideliame kolektyve. Darbą
organizuoti taip, kad nenukentėtų bylų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo ir priėmimo kokybė.
Nepaisydamas visų iškilusių problemų, siekdamas užtikrinti efektyvų, operatyvų, nešališką bei
kokybišką bylų nagrinėjimą, teismas 2013 metais siekė savo pagrindinio veiklos tikslo- vykdyti
teisingumą, nagrinėjant bylas bei vykdant ikiteisminio tyrimo funkcijas.
Teismas ir toliau stengsis nuolat tobulinti savo veiklą, bendradarbiaudamas su kitomis
teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijomis, gerindamas asmenų aptarnavimo kokybę. Savo veikla
sieks didesnio visuomenės pasitikėjimo.

