Šiaulių apylinkės teismo 2018 metų veiklos ataskaita

I. TEISMO PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS

Teismo pirmininkė R. Milvydaitė.

2018-ieji – jubiliejiniai ir permainų metai. Minėjome ne tik Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
šimtmetį, bet ir Lietuvos teismų sistemos savarankiškumo atgavimo šimtmetį. Permainų metais
pavadinau todėl, kad po teismų reformos, nuo 2018-ųjų sausio 1 d., prie Šiaulių apylinkės teismo (toliau
– Teismas) buvo prijungti iki tol savarankiškai veikę penki apylinkių teismai: Joniškio rajono, Kelmės
rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono ir Raseinių rajono. Nuo 2018 m. sausio 1 d. Teismą sudaro
šeši rūmai – Joniškio rūmai, Kelmės rūmai, Pakruojo rūmai, Radviliškio rūmai, Raseinių rūmai ir Šiaulių
rūmai. Pastarieji rūmai yra didžiausi, juose dirba visa Teismo administracija.
2018-aisiais pasikeitė ir Teismo vadovai: nuo sausio 1 d. laikinai pirmininko pareigas ėjo Teismo
pirmininko pavaduotojas Audrius Sadauskas. Balandžio 27 d. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė
du dekretus, kuriais mane, Šiaulių rūmų teisėją, paskyrė Teismo pirmininke, Šiaulių rūmų teisėją E. Šukį
– Teismo pirmininko pavaduotoju. Mes pareigas pradėjome eiti nuo gegužės 2 d.
Po reformos beveik dvigubai padaugėjo teisėjų ir darbuotojų, aptarnaujama teritorija išaugo
maždaug 5-kis kartus. Teismo darbą stengiamės organizuoti taip, kad nenukentėtų bylų nagrinėjimo,
asmenų aptarnavimo ir priėmimo kokybė. 2018 m. gegužę pradėjo dirbti psichologas, kuris apsaugo
vaiką nuo traumuojančio poveikio vykstant teismo procesui. Dėl įvairių priežasčių, kuomet bylos
dalyviai neturi galimybės dalyvauti posėdžiuose teisme, rengiami nuotoliniai teismo posėdžiai. Tokių
posėdžių 2018 m. surengta beveik dvigubai daugiau nei pernai – 95.
Siekėme užtikrinti efektyvų, nešališką ir kokybišką bylų nagrinėjimą. Teisme 2018 m. išnagrinėta
15 829 civilinės bylos, 1886 baudžiamosios bylos ir 1999 administracinių nusižengimų bylos. Civilinių
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bylų sprendimų stabilumo rodiklis sudarė 99,91 proc., baudžiamųjų bylų – 98,31 proc. Tai laikytina
aukštu stabilumo rodikliu. Tokių rezultatų pasiekėme tik profesionalių, atsakingų ir sąžiningų darbuotojų
dėka, kuriems esu labai dėkinga. Džiaugiuosi savanoriais, kurie teikia pagalbą nukentėjusiesiems ir
liudytojams.
Siekdami sustiprinti Teismo vidinę komunikaciją ir organizacinę struktūrą, lankėmės visuose
Teismo rūmuose ir bendravome su darbuotojais, organizavome savaitgalio išvykas, Lietuvos teismų
šimtmečiui sodinome ąžuolus, organizavome bendras šventes, susitikimus, pagerbėme geriausiai
dirbusius darbuotojus.
Didelį dėmesį skyrėme išorinei komunikacijai – teismo atvirumui, viešumui, bendravimui su
žiniasklaida. Teismas nuolat organizuoja susitikimus su vaikais ir jaunimu, dažnai vyksta paskaitos
senjorams. Dedame dideles pastangas, kad pasitikėjimas teismais augtų. Mūsų Teismas yra atviras,
modernus, saugus ir socialiai atsakingas.
Apie 2018 m. atliktus darbus, skaitykite šiame leidinyje.
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II. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ
2.1.

Teisme išnagrinėtų civilinių bylų apžvalga

Kaip jau buvo minėta, nuo 2018 m. sausio 1 d. Teismą sudarė šeši teismo rūmai – Joniškio rūmai,
Kelmės rūmai, Pakruojo rūmai, Radviliškio rūmai, Raseinių rūmai ir Šiaulių rūmai, kuriuose civilines
bylas nagrinėjo 36 teisėjai. Šiaulių rūmuose specializacija nagrinėti civilines bylas yra nustatyta 16
teisėjų (viena teisėja 2018 m. buvo vaiko priežiūros atostogose). Kituose rūmuose nagrinėjamų bylų
specializacijos 2018 m. nustatytos nebuvo – juose teisėjai civilines bylas nagrinėjo taip pat nagrinėdami
ir kitas bylas – baudžiamąsias ar administracinių nusižengimų bylas.
2018 m. Teisme buvo gauta 15 349 civilinės bylos,
1706 bylos buvo perkeltos iš 2017 m. 2018 m. Teisme
išnagrinėta 15 829 civilinės bylos. Nors 2017 m. Teismas
nebuvo sudarytas iš rūmų, dabar Teismą sudarančiuose
rūmuose (2017 m. – savarankiškuose apylinkių
teismuose) iš viso buvo išnagrinėta 17 680 civilinių bylų.
Pateikiant grafiką lyginamajai analizei, grafike
nurodomas 2017 m. išnagrinėtų bylų skaičius yra gautas
sudėjus civilines bylas, išnagrinėtas 2017 m. Raseinių
rajono apylinkės teisme, Radviliškio rajono apylinkės
teisme, Pakruojo rajono apylinkės teisme, Kelmės rajono
apylinkės teisme, Joniškio rajono apylinkės teisme ir Šiaulių apylinkės teisme.
Nors žemiau esantis grafikas parodo, kad 2018 m. Teisme išnagrinėtų civilinių bylų skaičius
lyginant su 2017 m. sumažėjo, pažymėtina, kad per 2018 m. Teisme buvo išnagrinėta daugiau civilinių
bylų, nei per juos buvo gauta – gauta 15 349 civilinės bylos, o išnagrinėta – 15 829.
Civilinių bylų skaičiaus kitimas 2017-2018 metais
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Iš 15 829 Teisme išnagrinėtų civilinių bylų Raseinių rūmuose buvo išnagrinėta 1520 civilinių
bylų, Radviliškio rūmuose – 2124 civilinės bylos, Pakruojo rūmuose – 907 civilinės bylos, Kelmės
rūmuose – 1141 civilinė byla, Joniškio rūmuose – 1201 civilinė byla, Šiaulių rūmuose – 8936 civilinės
bylos.
Pateikta diagrama iliustruoja 2018 m. Teismo rūmuose išnagrinėtų civilinių bylų proporcinį
santykį.
2018 metais Šiaulių apylinkės teisme atskiruose rūmuose išnagrinėtų
civilinių bylų proporcinis santykis
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Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 4076 bylos buvo baigtos priimant sprendimą, 3830 bylų
baigtos priimant teismo įsakymą, 240 bylų – priimant preliminarų sprendimą ir 472 civilinės bylos –
priimant dalinį sprendimą. Taip pat 1022 civilinės bylos buvo nutrauktos, iš kurių 425 bylos nutrauktos
jose patvirtinant taikos sutartį.
Didžiausią dalį 2018 m. išnagrinėtų civilinių bylų sudarė bylos dėl teismo įsakymo išdavimo –
6311 civilinių bylų. Antrą didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė bylos, nagrinėjamos ginčo
teisenos tvarka – 5545 civilinės bylos. 2018 m. buvo išnagrinėtos 2235 civilinės bylos ypatingosios
teisenos tvarka, 1375 civilinės bylos – supaprastinto proceso tvarka, 306 civilinės bylos – dokumentinio
proceso tvarka, 50 civilinių bylų – dėl fizinių asmenų bankroto ir 25 civilinės bylos – dėl proceso
atnaujinimo.
Pagal atskiras civilinių bylų kategorijas 2018 m. Teisme išnagrinėtos civilinės bylos
1. Bylos dėl darbo teisinių santykių – 42 bylos;
2. Su prievolių teise susijusios bylos – 5609 bylos;
3. Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 2053 bylos;
4. Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 166 bylos;
5. Bylos dėl paveldėjimo – 43 bylos;
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6. Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės - 13 bylų;
7. Bylos dėl juridinių asmenų – 14 bylų;
8. Bylos dėl fizinių asmenų bankroto – 50 bylų;
9. Bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 1 byla;
10. Bylos pagal skundus dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo sprendimų –
1 byla;
11. Bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 8731 byla;
12. Bylos su tarptautiniu elementu – 40 bylų;
Kaip matyti iš žemiau pateiktos diagramos, pernai Teismas ypatingosios teisenos tvarka
išnagrinėjo 8731 civilinę bylą, iš kurių 222 civilinės bylos dėl antstolių veiksmų ir atsisakymo juos atlikti;
367 civilinės bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje /
teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo; 314 civilinių bylų dėl juridinę
reikšmę turinčių faktų nustatymo ir kt. Iš visų ypatingosios teisenos tvarka išnagrinėtų civilinių bylų,
didžiausią bylų dalį sudarė civilinės bylos, kurios pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei kitus
įstatymus nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka (7709 civilinės bylos), iš jų 1153 civilinės bylos dėl
teismo leidimų išdavimo.
Antrąją didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė su prievolių teise susijusios bylos – 5609.
Iš jų daugiausiai išnagrinėta civilinių bylų, kylančių iš sutartinių teisinių santykių (4604 civilinės bylos),
iš kurių 1270 bylų - dėl pirkimo – pardavimo, 972 bylos - dėl atlygintinų paslaugų teikimo, 1447 bylos dėl paskolos. Taip pat išnagrinėta 431 civilinė byla, kylanti iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių,
417 civilinių bylų, susijusių su civiline atsakomybe, 110 bylų, susijusių su deliktine atsakomybe, 63
civilinės bylos dėl neturtinės žalos atlyginimo.
Taip pat reikšmingą išnagrinėtų civilinių
bylų dalį sudarė bylos, kylančios iš šeimos
teisinių santykių – 2053. Iš jų beveik pusė, t. y.
986 bylos buvo susijusios su santuoka. Iš jų 713
bylų – dėl santuokos nutraukimo abiejų
sutuoktinių bendru sutikimu, 210 bylų – dėl
santuokos nutraukimo dėl vieno ar abiejų
sutuoktinių kaltės. Taip pat išnagrinėtos 909
civilinės bylos, susijusios su vaikų ir tėvų
teisėmis ir pareigomis. Iš jų 691 byla – dėl
išlaikymo vaikams priteisimo, 479 bylos – dėl
vaiko gyvenamosios vietos nustatymo. 2018 m.
išnagrinėtos 343 bylos dėl globos ir rūpybos, iš
jų daugiausiai– net 190 bylų – dėl pilnamečių asmenų globos ir rūpybos ir 135 bylos – dėl nuolatinės
vaiko globos (rūpybos).
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Išnagrinėtų civilinių bylų pagal atskiras kategorijas skaičius 2018 metais
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Sprendimų stabilumas civilinėse bylose. 2018 m. iš 4076 civilinių bylų, išnagrinėtų priimant
teismo sprendimus, Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka buvo apskųsti 206 Teismo teisėjų priimti
teismo sprendimai (2017 m. - 271). Išnagrinėjus apeliacinius skundus, palikti nepakeisti 165 teismo
sprendimai, 17 teismo sprendimų buvo pakeisti (2017 m. – 35) ir 16 teismo sprendimų panaikinti (2017
m. – 34).
Teismo 2018 m. sprendimų stabilumo rodiklis sudarė 99,91 proc., tai laikytina aukštu stabilumo
rodikliu.
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Iš 2018 m. Šiaulių rūmuose priimtų sprendimų
Teismo 2018 m. sprendimų stabilumo
buvo apskųsti 123 sprendimai, iš jų 7 sprendimai buvo
pakeisti, 10 sprendimų – panaikinta. Iš 2018 m. rodiklis sudarė 99,91 proc., tai
Raseinių rūmuose priimtų sprendimų buvo apskųsti laikytina aukštu stabilumo rodikliu.
22 sprendimai, iš kurių 2 pakeisti, o 1 panaikintas. Iš 2018 m. Pakruojo rūmuose priimtų sprendimų buvo
apskųsta 10 sprendimų, iš kurių 3 pakeisti, panaikintų nebuvo. Iš 2018 m. Joniškio rūmuose priimtų
sprendimų buvo apskųsta 14 sprendimų, 3 pakeisti ir 2 panaikinti. Iš 2018 m. Kelmės rūmuose priimtų
sprendimų buvo apskųsta 11, iš kurių 1 panaikintas, pakeistų nebuvo. Iš 2018 m. Radviliškio rūmuose
priimtų sprendimų buvo apskųsti 25. Iš jų 1 pakeistas ir 2 panaikinti.
Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė. 2018 m. vienos
2018 m. vienos civilinės bylos
civilinės bylos nagrinėjimas truko vidutiniškai 1,38 mėnesio
nagrinėjimas truko vidutiniškai (2017 m. – 1,32 mėn.). Lyginant su 2017 m., vidutinė vienos
1,38 mėnesio.
civilinės bylos nagrinėjimo trukmė iš esmės nesikeitė.
2018 m. 113 baigtų civilinių bylų nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 12 mėnesių (2017 m. – 103),
552 civilinių bylų (2017 m. – 685) – nuo 6 iki 12 mėnesių, likusių 15 180 (2017 m. – 16 918) civilinių
bylų nagrinėjimas truko iki 6 mėnesių. Taigi, 2018 m. Teisme 95,80 proc. civilinių bylų išnagrinėta per
terminą iki 6 mėnesių, 3,48 proc. bylų – nuo 6 iki 12 mėnesių ir tik 0,71 proc. bylų – ilgiau nei 12
mėnesių.

2018 m. išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus pagal nagrinėjimo
trukmę procentinė išraiška
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2017 ir 2018 metais išnagrinėtų civilinių bylų trukmė
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2.2. Teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga
2018 m. Teisme buvo gautos 1876 baudžiamosios bylos, 254 baudžiamosios bylos perkeltos iš
2017 m., išnagrinėtos 1886 baudžiamosios bylos, būtent:
1) Teismo Šiaulių rūmuose išnagrinėtos 749 baudžiamosios bylos;
2) Teismo Radviliškio rūmuose išnagrinėtos 288 baudžiamosios bylos;
3) Teismo Raseinių rūmuose išnagrinėtos 257 baudžiamosios bylos;
4) Teismo Kelmės rūmuose išnagrinėtos 209 baudžiamosios bylos;
5) Teismo Pakruojo rūmuose išnagrinėtos 194 baudžiamosios bylos;
6) Teismo Joniškio rūmuose išnagrinėtos 189 baudžiamosios bylos.
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Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų diagrama pagal Teismo rūmus.

2018 m. Teisme išnagrinėtos 829 baudžiamosios bylos
priimant teismo nuosprendžius ir 962 baudžiamosios bylos 2018 m. Teisme išnagrinėtos
išnagrinėtos priimant teismo baudžiamuosius įsakymus.
1886 baudžiamosios bylos.
2018 m. Teisme 33 baudžiamosios bylos nutrauktos, 8
baudžiamosios bylos perduotos prokurorui, kai teismas savo
iniciatyva byloje nustatytų trūkumų pašalinti negali ir tai trukdo bylos nagrinėjimui bei teisingumo
įgyvendinimui.
2018 m. Teisme nuteisti 1753 fiziniai asmenys (iš jų 30 nepilnamečiai), išteisinti 36 fiziniai
asmenys, būtent:
1) Teismo Šiaulių rūmuose nuteisti 697 fiziniai asmenys (iš jų 10 nepilnamečiai), išteisinti 20
fizinių asmenų;
2) Teismo Radviliškio rūmuose nuteisti 280 fizinių asmenų (iš jų 5 nepilnamečiai), išteisinti 2
fiziniai asmenys;
3) Teismo Raseinių rūmuose nuteisti 250 fizinių asmenų (iš jų 2 nepilnamečiai), išteisinti 9
fiziniai asmenys;
4) Teismo Kelmės rūmuose nuteisti 180 fizinių asmenų (iš jų 3 nepilnamečiai), išteisinti 2 fiziniai
asmenys;
5) Teismo Pakruojo rūmuose nuteisti 174 fiziniai asmenys (iš jų 8 nepilnamečiai), išteisintas 1
fizinis asmuo;
6) Teismo Joniškio rūmuose nuteisti 172 fiziniai asmenys (iš jų 2 nepilnamečiai), išteisinti 2
fiziniai asmenys.
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Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas 2018 m. Teisme išnagrinėtos baudžiamosios bylos
pasiskirstė taip:
• nusikaltimai žmogaus gyvybei – 2 bylos;
• nusikaltimai žmogaus sveikatai – 746 bylos;
• nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 36 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 14 bylų;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui – 4 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 15 bylų;
• nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 4 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms laisvėms – 2 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei – 2 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 336 bylos;
• nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 25 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 20 bylų;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 54 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams – 34
bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 66 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis,
sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga – 27 bylos;
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• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 79 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 2 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 367 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 164 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklai – 34 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 1 byla;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo
priemonių klastojimu – 46 bylos;
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 11 bylų.

Viešajai tvarkai

Nuosavybei, turtinėms teisėms

Transporto eismo saugumui

Žmogaus sveikatai
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Daugiausiai išnagrinėtų baudžiamųjų bylų diagrama pagal Teismo rūmus.

Kaip matyti iš pateiktų statistinių duomenų, 2018 m. Teismas daugiausiai – 746 – baudžiamąsias
bylas išnagrinėjo dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai. Šią baudžiamųjų bylų kategoriją daugiausiai sudarė
bylos dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo pagal Lietuvos Respublikos
baudžiamojo kodekso 140 straipsnį, apimantį ir smurtą artimoje aplinkoje. Šios kategorijos baudžiamųjų
bylų išnagrinėta visuose Teismo rūmuose daugiausiai, būtent: 1) Šiaulių rūmuose – 265, 2) Radviliškio
rūmuose – 120, 3) Pakruojo rūmuose – 110, 4) Joniškio rūmuose – 74, 5) Kelmės rūmuose – 81, 6)
Raseinių rūmuose – 96.
Antrąją didžiausią išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengimai transporto eismo saugumui – 367 baudžiamosios bylos, kurias visas sudarė nusikaltimai
dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto eismo saugumo, ar transporto priemonių eksploatavimo
taisyklių pažeidimų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 281 straipsnis). Šių bylų aukštas
rodiklis siejamas su baudžiamosios atsakomybės įtvirtinimu už vairavimą transporto priemonių esant
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apsvaigusiam nuo alkoholio, kai kraujyje nustatyta daugiau negu 1,5 promilės alkoholio, bei šios
kategorijos baudžiamųjų bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1) Šiaulių rūmuose – 109, iš
jų 90 dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, 2) Radviliškio rūmuose – 45, iš jų 44 dėl vairavimo
apsvaigus nuo alkoholio, 3) Pakruojo rūmuose – 23, iš jų 21 dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, 4)
Joniškio rūmuose – 48, iš jų 46 dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, 5) Kelmės rūmuose – 59, iš jų
55 dėl vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, 6) Raseinių rūmuose - 83, iš jų 73 dėl vairavimo apsvaigus
nuo alkoholio.
Trečiąją didžiausią išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams – 336 baudžiamosios bylos, kurias
daugiausia sudarė tokios nusikalstamos veikos, kaip vagystės, sukčiavimai, bei šios kategorijos
baudžiamųjų bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1) Šiaulių rūmuose – 175, 2) Radviliškio
rūmuose – 43, 3) Pakruojo rūmuose – 24, 4) Joniškio rūmuose – 35, 5) Kelmės rūmuose – 25, 6) Raseinių
rūmuose – 34.
Ketvirtąją didžiausią išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengimai viešajai tvarkai – 164 baudžiamosios bylos, kurias visas sudarė nusikaltimai dėl viešosios
tvarkos pažeidimo, bei šios kategorijos baudžiamųjų bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1)
Šiaulių rūmuose – 69, 2) Radviliškio rūmuose – 30, 3) Pakruojo rūmuose – 7, 4) Joniškio rūmuose – 6,
5) Kelmės rūmuose – 27, 6) Raseinių rūmuose – 25.
2018 m. Teisme išnagrinėta 1486 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese: 1)
Šiaulių rūmuose – 846, 2) Radviliškio rūmuose – 197, 3) Pakruojo rūmuose – 129, 4) Joniškio rūmuose
– 91, 5) Kelmės rūmuose – 107, 6) Raseinių rūmuose – 116.
Sprendimų stabilumas baudžiamosiose bylose.
Teismo nuosprendžių stabilumo
2018 m. Teisme iš 829 baudžiamųjų bylų, išnagrinėtų
teismo nuosprendžiais, Šiaulių apygardos teismui rodiklis 2018 m. sudarė 98,31 proc.
apeliacine tvarka buvo apskųsti 242 teismo nuosprendžiai. Išnagrinėjus apeliacinius skundus, buvo
pakeisti 46 teismo nuosprendžiai ir 14 teismo nuosprendžių panaikinta. Teismo nuosprendžių stabilumo
rodiklis 2018 m. sudarė 98,31 proc.
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė. 2018 m. Teisme vidutinė baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo trukmė siekė 2,32 mėnesio. 2018 m. Teisme 1754 baudžiamųjų bylų nagrinėjimas užtruko
iki 6 mėnesių, nuo 6 iki 12 mėnesių buvo nagrinėjamos 79 baudžiamosios bylos, ilgiau nei metus – 53
baudžiamosios bylos. Absoliuti dauguma visų 2018 m. Teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų buvo
išnagrinėtos per 6 mėnesius ar greičiau (93 proc.).

2.3. Teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
2018 m. Teisme buvo gautos 2005 administracinių nusižengimų bylos, 103 administracinių
nusižengimų bylos perkeltos iš 2017 m., išnagrinėtos 1999 administracinių nusižengimų bylos, būtent:
1) Teismo Šiaulių rūmuose išnagrinėtos 879 administracinių nusižengimų bylos;
2) Teismo Radviliškio rūmuose išnagrinėtos 335 administracinių nusižengimų bylos;
3) Teismo Raseinių rūmuose išnagrinėtos 238 administracinių nusižengimų bylos;
4) Teismo Kelmės rūmuose išnagrinėtos 190 administracinių nusižengimų bylų;
5) Teismo Pakruojo rūmuose išnagrinėtos 182 administracinių nusižengimų bylos;
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6) Teismo Joniškio rūmuose išnagrinėtos 175 administracinių nusižengimų bylos.
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Išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų diagrama pagal Teismo rūmus.

2018 m. Teisme vidutinė administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė siekė 0,69
mėnesio. 2018 m. Teisme 1985 administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas užtruko iki 6 mėnesių,
nuo 6 iki 12 mėnesių buvo nagrinėjama 14 administracinių nusižengimų bylų, ilgiau nei metus – tokių
administracinių nusižengimų bylų nebuvo. Absoliuti dauguma visų 2018 m. Teisme išnagrinėtų
administracinių nusižengimų bylų buvo išnagrinėtos per 6 mėnesius ar greičiau (99,29 proc.).
2018 m. Teisme išnagrinėti 889 prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo
procese: 1) Šiaulių rūmuose – 771, 2) Radviliškio rūmuose – 49, 3) Pakruojo rūmuose – 23, 4) Joniškio
rūmuose – 9, 5) Kelmės rūmuose – 26, 6) Raseinių rūmuose – 11.
2018 m. Teisme administracinėn atsakomybėn traukiamų / patrauktų asmenų skaičius baigtose
bylose – 1954.
Pagal atskiras administracinių nusižengimų bylų kategorijas 2018 m. Teisme daugiausiai
administracinių nusižengimų bylų buvo nagrinėjama dėl administracinių nusižengimų, susijusių su
viešąja tvarka (ANK 481 – 496 straipsniai) – 725 bylos bei šios kategorijos administracinių nusižengimų
bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1) Šiaulių rūmuose – 271, 2) Radviliškio rūmuose –
132, 3) Pakruojo rūmuose – 92, 4) Joniškio rūmuose – 60, 5) Kelmės rūmuose – 62, 6) Raseinių rūmuose
– 108.
Antrąją didžiausią išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų dalį sudarė administraciniai
nusižengimai, susiję su transportu ir kelių ūkiu (ANK 370– 463 straipsniai) – 514 bylų bei šios
kategorijos administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1) Šiaulių
rūmuose – 241, 2) Radviliškio rūmuose – 96, 3) Pakruojo rūmuose – 34, 4) Joniškio rūmuose – 39, 5)
Kelmės rūmuose – 48, 6) Raseinių rūmuose – 56.
Trečiąją didžiausią išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų dalį sudarė administraciniai
nusižengimai, susiję su valdymo tvarka (ANK 497–555 straipsniai) – 409 bylos, bei šios kategorijos
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administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1) Šiaulių rūmuose – 258,
2) Radviliškio rūmuose – 56, 3) Pakruojo rūmuose – 29, 4) Joniškio rūmuose – 11, 5) Kelmės rūmuose
– 30, 6) Raseinių rūmuose – 25.
Ketvirtąją didžiausią išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų dalį sudarė administraciniai
nusižengimai, susiję su vaikais ir šeima (ANK 72–80 straipsniai) – 119 bylų, bei šios kategorijos
administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1) Šiaulių rūmuose – 64,
2) Radviliškio rūmuose – 9, 3) Pakruojo rūmuose – 0, 4) Joniškio rūmuose – 35, 5) Kelmės rūmuose –
8, 6) Raseinių rūmuose – 3.
Penktąją didžiausią išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų dalį sudarė administraciniai
nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika (ANK 150-223 straipsniai) – 102 bylos, bei
šios kategorijos administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimas Teismo rūmuose pasiskirstė: 1) Šiaulių
rūmuose – 60, 2) Radviliškio rūmuose – 7, 3) Pakruojo rūmuose – 9, 4) Joniškio rūmuose – 6, 5) Kelmės
rūmuose – 8, 6) Raseinių rūmuose – 12.
2.4. Ikiteisminių tyrimų statistika

Teismo posėdis dėl kardomosios priemonės – suėmimo taikymo
numatytas Respublikinės Šiaulių ligoninės palatoje. Nuotr. autorius – R. Vitkus, Lrytas.lt

2018 m. Teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai išnagrinėjo 5548 ikiteisminio tyrimo dokumentus:
1) Teismo Šiaulių rūmuose – 4162 ikiteisminio tyrimo dokumentus;
2) Teismo Radviliškio rūmuose – 338 ikiteisminio tyrimo dokumentus;
3) Teismo Pakruojo rūmuose – 309 ikiteisminio tyrimo dokumentus;
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4) Teismo Kelmės rūmuose – 294 ikiteisminio tyrimo dokumentus;
5) Teismo Raseinių rūmuose – 259 ikiteisminio tyrimo dokumentus;
6) Teismo Joniškio rūmuose – 186 ikiteisminio tyrimo dokumentus.
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Išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų diagrama pagal Teismo rūmus.
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III.

TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Teismas, planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 5 str. įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata, ir 109 str. įtvirtinta
nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 15 str. apibrėžiama apylinkių teismo kompetencija. Šiaulių
apylinkės teismas yra pirmos instancijos teismas, kuris nagrinėja civilines bylas, baudžiamąsias,
administracines teisės pažeidimų bylas ir su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusias bylas.
Įstatymo nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai vykdo ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas ir kitas
apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirstas funkcijas.

Nuo 2018 m., sujungus teismus, teismai ir toliau veikia tose pačiose vietovėse ir patalpose, tačiau
yra administruojami iš keliolikos pagrindinių centrų.
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Joniškio rūmai

Raseinių rūmai

Kelmės rūmai

Radviliškio rūmai

Pakruojo rūmai

Šiaulių rūmai

Nuo 2018 m. sausio 1 d. prie Šiaulių apylinkės teismą sudaro šeši rūmai: Joniškio rūmai, Kelmės rūmai,
Pakruojo rūmai, Radviliškio rūmai, Raseinių rūmai ir Šiaulių rūmai.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu nuo 2018 m. sausio 1 d.
prie Šiaulių apylinkės teismo prijungimo būdu prijungti 5 teismai: Joniškio rajono apylinkės teismas,
Kelmės rajono apylinkės teismas, Pakruojo rajono apylinkės teismas, Radviliškio rajono apylinkės
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teismas, Raseinių rajono apylinkės teismas. Šiaulių apylinkės teismo rūmai ir jų veiklos teritorijos:
Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmai. Jų veiklos teritorija – Joniškio rajono savivaldybės teritorija;
Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai. Jų veiklos teritorija – Kelmės rajono savivaldybės teritorija;
Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai. Jų veiklos teritorija – Pakruojo rajono savivaldybės teritorija;
Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai. Jų veiklos teritorija – Radviliškio rajono savivaldybės
teritorija; Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai. Jų veiklos teritorija – Raseinių rajono savivaldybės
teritorija; Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai. Jų veiklos teritorija – Šiaulių miesto savivaldybės ir
Šiaulių rajono savivaldybės teritorijos.
Siekdamas veiklos efektyvumo, skaidrumo, Teismas darbą organizuoja vadovaudamasis
Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Teisėjų tarybos nutarimais,
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais teisės aktais bei vidaus norminiais aktais:
Teismo nuostatais, Darbo reglamentu ir Vidaus tvarkos taisyklėmis.
Nuo 2018 m. sausio 2 d. laikinai Teismo pirmininko pareigas ėjo teismo pirmininko pavaduotojas
Audrius Sadauskas. Balandžio 27 d. LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė du dekretus, kuriais
Šiaulių rūmų teisėją R. Milvydaitę paskyrė Teismo pirmininke ir Šiaulių rūmų teisėją E. Šukį – Teismo
pirmininko pavaduotoju. Naujieji vadovai pareigas pradėjo eiti nuo gegužės 2 d. Pirmininko
pavaduotojas baudžiamosioms ir administracinių nusižengimų byloms – A. Sadauskas, pirmininko
pavaduotojas civilinėms byloms – E. Šukys. Teismo vadovų kadencija – 5-eri metai.

Teismo pirmininkė R. Milvydaitė (centre), pirmininko pavaduotojai – A. Sadauskas
(dešinėje) ir E. Šukys (kairėje).

Kad būtų efektyviau organizuojamas darbas Teisme, veikia keli skyriai: Archyvo skyrius,
Finansų ir apskaitos skyrius, Informacinių technologijų skyrius, Raštinės skyrius ir Ūkio skyrius.
Teismas nuo 2018 m. dirba šešiuose pastatuose: Šiaulių rūmai (P. Cvirkos g. 77, LT-77165
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Šiauliai), Joniškio rūmai (Medžiotojų g. 2A, LT-84115 Joniškis, Kelmės rūmai (Vytauto Didžiojo g. 60,
LT-86143 Kelmė), Pakruojo rūmai (Vienybės g. 1, LT-83154 Pakruojis), Radviliškio rūmai (Vasario 16osios g. 16, LT-82135 Radviliškis), Raseinių rūmai (Tiesos g. 2, LT-60170 Raseiniai).
3.1. Teismo finansavimas
2018 m. Teismui iš valstybės biudžeto buvo skirta asignavimų 4.557,0 tūkst. Eur., iš jų 3.022.0
tūkst. Eur. darbo užmokesčiui (66,3 proc. metinės asignavimų sumos), 911,0 tūkst. Eur. darbdavio
socialinio draudimo įmokoms (20,0 proc. metinės asignavimų sumos), 622,0 tūkst. Eur. kitoms išlaidoms
(13,7 proc. metinės asignavimų sumos), 2,0 tūkst. Eur. ilgalaikiui turtui įsigyti.
Teismo skolos 2018 m. gruodžio 31 d. – 426,1 tūkst. Eur., numatomos skolos 2019 m. gruodžio
31 d. – 458,4 tūkst. Eur.
3.2. Viešieji pirkimai
Teismas, kaip perkančioji organizacija, vykdo tik mažos vertės pirkimus. Metų pradžioje buvo
patvirtintas biudžetiniais metais numatomų pirkti teismo reikmėms reikalingų darbų, prekių ir paslaugų
planas.
Vykdant numatytąjį planą, per 2018 m. įstaiga atliko 163 mažos vertės pirkimus, pasirašė 12
naujų ūkinių sutarčių dėl prekių ar paslaugų tiekimo, vykdė 11 elektroninių pirkimų per Centrinę
perkančiąją organizaciją.
3.3. Teismo personalas
2018 m. sausio 1 d. Teisme dirbo 231 darbuotojai: iš jų 46 teisėjai, 112 karjeros valstybės
tarnautojų, 73 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Per metus prie Teismo kolektyvo prisijungė 8
karjeros valstybės tarnautojai ir 11 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį.
Teismo personalo pokyčiai per 2018 m.
2018 m. pradžioje
Teisėjai
46
Karjeros valstybės tarnautojai 112
Darbuotojai, dirbantys pagal 73
darbo sutartis

2018 m. pabaigoje
46
120
84

Teisme dirba 47 teisėjai. Iš jų 27 teisėjai – Šiaulių rūmuose. Civilines bylas nagrinėja 16 teisėjų,
tačiau teisėja R. Gudienė – vaiko priežiūros atostogose. Baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų
bylas nagrinėja 11 teisėjų. Joniškio rūmuose dirba 3 teisėjai, Pakruojo rūmuose – 3 teisėjai, Radviliškio
rūmuose – 6 teisėjai, Kelmės rūmuose – 4 teisėjai, Raseinių rūmuose – 4 teisėjai. 2018 m. pabaigoje
vienas Šiaulių rūmų teisėjo etatas liko laisvas.
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Teismo rūmuose dirbantys teisėjai
Joniškio
rūmuose – 3 teisėjai

Kelmės
rūmuose – 4 teisėjai

Pakruojo
rūmuose – 3 teisėjai

Radviliškio
rūmuose – 6 teisėjai

Raseinių
rūmuose – 4 teisėjai

Šiaulių
rūmuose – 27 teisėjai

LR Prezidento dekretu teisėjas Nerijus Masiulis 2018 m. lapkričio 29 d. buvo atleistas iš Šiaulių
rūmų teisėjo pareigų ir nuo 2018 m. lapkričio 30 d. paskirtas Šiaulių apygardos teismo teisėju. Tad metų
pabaigoje baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių teisėjų Šiaulių rūmuose liko
10. Joniškio rūmuose metų pradžioje buvo užimti 2 teisėjų etatai, tačiau 2018 m. kovo 26 d. LR
Prezidento dekretu buvo paskirta ir Joniškio rūmuose pradėjo dirbti teisėja Sigita Rozgaitė.

Teisėja S. Rozgaitė LR Prezidentūroje.
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Teisėjų ir teismo personalo mokymai.

Teisėjų mokymai. Teisėjai dalyvavo 51 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo seminare, kuriuos
organizavo Nacionalinė teismų administracija (toliau – NTA). Teisėjai dalyvavo užsienyje vykusiuose
7-iuose mokymuose, kurie vyko Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje.
Teismo personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Teismo karjeros valstybės tarnautojai ir
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, kelia kvalifikaciją: dalyvauja seminaruose, mokymuose,
diskusijose. 2018 m. karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, dalyvavo
mokymuose, susijusiuose su viešųjų pirkimų procesais, finansų valdymu ir apskaita, inventorizacija,
valstybės tarnybos įstatymo pakeitimu, efektyvia komunikacija, kokybės standartų taikymu, kibernetiniu
saugumu, informacijos sauga, kokybišku asmenų aptarnavimu teismuose. Per 2018 m. 60 karjeros
valstybės tarnautojų (kai kurie po kelis kartus) dalyvavo seminaruose ir mokymuose, susijusiuose su jų
tiesioginių pareigų atlikimu.
Pasiruošimas 2019 metams. 2018 m. pabaigoje buvo ruošiami struktūriniai pertvarkymai 2019 m.
sausio 1 dienai – naikinami poskyriai, o vietoje jų steigiami Teismo raštinės skyriaus rūmų biurai. Taip
pat panaikinta Raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybė, o vietoje jos įsteigta Teismo raštinės
skyriaus patarėjo pareigybė.
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3.4. Vaikų apklausos
2018 m. gegužę Teisme pradėjo dirbti
teismo psichologas. Teismo psichologas
padeda užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo
procese (ypač seksualinių, smurtinių nusikaltimų
ikiteisminiuose tyrimuose ir baudžiamosiose
bylose) dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių,
mažamečių – kvalifikuotą apklausą, suteikti
jiems tinkamą psichologinę pagalbą, įvertinti
jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir
raidos problemas. Teismo psichologo pagalba
atlikta kokybiška apklausa ne tik padeda gauti
patikimus parodymus ir greičiau baigti tyrimus
bei bylas, bet ir užtikrina geresnę liudytojų
savijautą apklausoje ir po jos.

Vaiko apklausos kambaryje – maloni aplinka.

2018 m. Teismo psichologo atlikti darbai
277 ikiteisminio
tyrimo apklausos

25 vaiko nuomonės
išvados civilinėse bylose

Vaiką
apklausia
psichologas
vaikų
apklausos kambaryje, o teisėjas, kiti proceso
dalyviai stebi apklausą ir pateikia
papildomus klausimus iš teismo posėdžių
salės nuotoliniu būdu (per ausinę).
vietos nustatymo, vaiko globos ir kt.) ir
kt.). Atlikti
37
teisminiame
procese
apklausiamų
vaikų
raidos
(pažintinių,
emocinių, elgesio ir kt.) ypatumų vertinimai.
Teismo psichologas nepilnamečių ir
mažamečių apklausas atlieka Teismo rūmų
specializuotuose vaikų apklausos kambariuose,
kurie yra Šiaulių rūmuose, Joniškio rūmuose,
Kelmės rūmuose ir Raseinių rūmuose.
Vaikų apklausos kambarys – draugiškai
ir patogiai įrengta patalpa teismo rūmuose,
pritaikyta vaikų poreikiams ir atitinkanti
teisinėms apklausoms keliamus reikalavimus.

37 specialisto išvados dėl
ikiteisminio tyrimo apklausos
2018
m.
teismo
psichologas
dalyvavo 277 ikiteisminio tyrimo apklausose.
Buvo parengtos 25 vaiko nuomonės išvados
šeimos teisinių santykių bylose (dėl
bendravimu su vaiku tvarkos, gyvenamosios

Vaikų apklausos kambarys Šiaulių rūmuose.
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Vaikų apklausos kambario patalpa techniškai sujungta su viena iš teismo posėdžių salių, įrengtos
nuotolinio ryšio palaikymo priemonės, t. y. filmavimo, vaizdo ir garso perdavimo sistema tarp patalpų.
Vaiką apklausia vyriausias specialistas (psichologas) vaikų apklausos kambaryje, o teisėjas, kiti proceso
dalyviai gali stebėti apklausą ir pateikti klausimus iš teismo posėdžių salės nuotoliniu būdu.
3.5. Nuotoliniai teismo posėdžiai
Teisme vyko 95 nuotoliniai teismo posėdžiai
(2017 m. – 56; 2016 m. – 20). Nuotolinių teismo posėdžių
poreikis nuolat auga, kadangi vaizdo konferencijų
sistema suteikia galimybę proceso dalyvius apklausti per
atstumą.
2018 m. su Šiaulių apygardos teismo mobilia
vaizdo konferencijų įranga vyko 4 nuotoliniai teismo
posėdžiai. Iš jų vienas nuotolinis teismo posėdis vyko
proceso dalyvio namuose, nes minėtas asmuo dėl ligos
negalėjo atvykti į Teismą. 3 nuotoliniai posėdžiai vyko
Teismo Radviliškio rūmuose. Su užsienio valstybėmis
surengti 3 nuotoliniai teismo posėdžiai: 1 – su Latvijos valstybės teismu, 2 – su Švedijos valstybės
teismu.
Vaizdo konferencijų įranga Teisme įdiegta 2014 m. pabaigoje, įgyvendinant Lietuvos ir
Šveicarijos bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamą projektą.
Nuotoliniai teismo posėdžiai

2016 m. – 20

2017 m. – 56

2018 m. – 95
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3.6. Teismo savanoriai
Parama nukentėjusiesiems ir liudytojams. 2018 m. Teisme
paramą teikė 8 savanoriai. Pagal savanorių veiklos ataskaitas jie padėjo
maždaug 1 500 teismo
Teismo savanorio misija – padėti lankytojų, iš jų 313
nukentėjusiesiems ir liudytojams liudytojų ir nukentėjusiųjų.
paramą
teisme jaustis drąsiau ir saugiau. Daugiausiai
suteikė liudytojams, kurie
atvykdavo liudyti didelės
apimties baudžiamojoje byloje dėl sukčiavimo. Savanoriai minėtoje
byloje padeda nuo pat pirmojo posėdžio – 2016 m. rudenio.
Kiekvienąkart į posėdžius Teismas kviečia po kelias dešimtis liudytojų,
todėl kiekvienąkart juos pasitinka po kelis teismo savanorius.
2018 m. savanoriai dalyvavo
dviejuose mokymuose:
Savanoris žino, kaip
Lapkričio 9 d. žinias gilino
bendrauti su sunkius patirtį turintys savanoriai. Vilniuje
Teismo savanorė Estera.
išgyvenimus patyrusiais vykusiuose mokymuose dalyvavo dvi
žmonėmis ir teikti Teismo savanorės. Mokymai skirti stiprinti savanorių komandą, taikyti
reikiamą
pagalbą intervencijos metodą, spręsti susidariusias sudėtingas situacijas.
Lapkričio 13 d. Vilniuje įvadiniuose savanorių mokymuose
teismo lankytojams.
dalyvavo keturios Teismo savanorės, kurios grįžusios įgytas žinias, kaip
teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams, pritaikė praktikoje.

IV. DARBAS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE
Teismas
didelį
dėmesį
skiria
komunikacijai – darbui su žiniasklaida ir
visuomene. Siekiame didesnio įstaigos
atvirumo, nepriklausomumo, nešališkumo ir
pavyzdingumo. 2018-aisiais sukurta nauja
Teismo interneto svetainė. Nuo liepos 1-osios,
gavus leidimą, leidžiama filmuoti, transliuoti,
fotografuoti teismo sprendimų skelbimą. Po
Teismo reorganizacijos informacija teikiama
dvigubai didesniam žiniasklaidos atstovų
skaičiui.
Padidėjęs
visuomenės
susidomėjimas: susitikimai su teisėjais,
teismo posėdžių inscenizavimas, ekskursijos.
Teismo pirmininko pavaduotojas A. Sadauskas atsako į žurnalistų
klausimus.
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4.1. Darbas su žiniasklaida
Skelbta informacija. Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene nuolat
teikia informaciją apie nagrinėjamas visuomenės susidomėjimo sulaukusias ir rezonansines bylas ir apie
Teismo veiklą.
Kadangi 2018-uosius Teismas pradėjo beveik
dvigubai didesnis pagal darbuotojų skaičių, penkis kartus
padidėjo aptarnaujama teritorija, reikėjo diegti daug
administracinių naujovių. Pirmiausia visuose rūmuose
(išskyrus Šiaulių rūmus) buvo paskirti darbuotojai, kurie,
kaip papildomą funkciją, atliko spaudos atstovo pareigas
vienas
nuo
kito
nutolusiuose
rūmuose.
Bendradarbiavimas prasidėjo su Joniškio rajono, Kelmės
rajono, Pakruojo rajono, Radviliškio rajono ir Raseinių
rajono žiniasklaida.
Nuolatinis bendravimas su žiniasklaida,
informacijos teikimas, spaudos pranešimų rašymas – tai pagrindinis pirmininko padėjėjo ryšiams su
žiniasklaida ir visuomene darbas. Pranešimai rengiami apie Teisme pradėtas nagrinėti ar išnagrinėtas
didelio visuomenės susidomėjimo sulaukusias bylas, kiti pranešimai apie vykusius renginius, darbuotojų
mokymus Lietuvoje ir užsienyje, apie mokinių ir Trečiojo amžiaus universiteto lankytojų ekskursijas į
Teismą ir jiems surengtas paskaitas, mokinių veiklinimo ir šešėliavimo praktiką.

Teismo vadovų susitikimas su žiniasklaida.

27

Didelio žiniasklaidos ir visuomenės dėmesio
sulaukė pranešimai spaudai: „Vogtą automobilį
pirkusiai moteriai padėjo teismas“, „Galimai
ginkluotą plėšimą įvykdyti pasikėsinę 4 asmenys
suimti trims mėnesiams“, „Paskirti Šiaulių apylinkės
teismo vadovai“ ir kt.
Teisėjai žodžiu ir raštu atsakinėjo į
žiniasklaidos pateiktus klausimus, kur vėliau, jų
atsakymai
buvo
išspausdinti
žiniasklaidos
pranešimuose.
Tik darbą pradėjusi Teismo pirmininkė R.
Milvydaitė sulaukė žiniasklaidos dėmesio iš Latvijos
nacionalinio radijo žurnalistės Vitos Anstate.
Žurnalistė domėjosi, kokios Lietuvoje institucijos
sprendžia klausimus susijusius su vaikų globa, kas
priima galutinį sprendimą, koks teismų vaidmuo.
Teismo pirmininkė su V. Anstate daugiausiai
kalbėjosi latviškai.
Teismo išplatintus pranešimus ir pagal Teismo
pranešimus parengtus straipsnius publikavo naujienų
portalas Etaplius.lt, dienraščiai „Šiaulių naujienos“,
„Šiaulių kraštas“, savaitraštis „Etaplius.lt“ ir jų
interneto svetainės. Publikacijos spausdintos
laikraščiuose: „Joniškio dienos“, „Auksinė varpa“
(Pakruojo
rajonas),
„Radviliškio
kraštas“,
„Radviliškio
naujienos“,
„Alio,
Raseiniai“.
Informacija buvo skelbiama šalies naujienų portaluose
lrytas.lt, 15min.lt., delfi.lt, informaciją rengė naujienų
agentūra BNS. Remdamiesi Teismo informacija, apie
nagrinėjamas bylas, organizuojamus renginius
reportažus rengė Šiaulių apskrities televizija, LNK,
TV 3, Info TV. Publikacijos buvo spausdinamos Teismo pirmininkė R. Milvydaitė ir Latvijos Nacionalinio
radijo žurnalistė V. Anstate.
didžiausiame Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“.
Visi pranešimai skelbiami naujoje Teismo interneto
Nauja teismo svetainė – svetainėje, kurios adresas https://siauliu.teismai.lt. Metų pradžioje
moderni, nauja, patogi, su reikėjo kuo skubiau sukelti informaciją į naująjį tinklalapį, kadangi
daug didesnėmis vaizdo ir po teismų reformos pasikeitė Teismo struktūra, dydis, beveik
informacijos
pateikimo dvigubai išaugo darbuotojų skaičius, keitėsi vadovai. Pereinamuoju
laikotarpiu veikė senoji ir naujoji svetainės.
galimybėmis.
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Moderni Teismo interneto svetainė.

Norint fiksuoti teismo sprendimų
skelbimą, būtina parašyti prašymą.
Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo
Teismų įstatymo ir proceso įstatymų pataisos,
kuriomis Lietuvos teismuose teismo sprendimu
leidžiama filmuoti, transliuoti, fotografuoti
teismo
galutinio
sprendimo
paskelbimą visuomenės informavimo, mokslo
ar mokymo tikslais.
Teismas 2018 m. gruodžio mėn. gavo
vieną prašymą leisti techninėmis priemonėmis
fiksuoti teismo sprendimo skelbimą. Raseinių
rūmų teisėja Sigita Kazlauskienė davė leidimą
techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo
sprendimo skelbimą.
Teismo Raseinių rūmų teisėja S. Kazlauskienė skelbia teismo
sprendimą civilinėje byloje. Nuotrauka – savaitraščio „Alio
Raseiniai“.
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Teismo darbuotojai spaudos puslapiuose.

4.2. Bendravimas su visuomene
Susitikimai su jaunimu. 2018 m. Teisme itin
didelis dėmesys buvo skiriamas darbui su visuomene –
vyko 22 susitikimai su mokinių grupėmis, 2 susitikimai
su šešiamečiais. Teisme lankėsi 5-ios nedidelės mokinių
grupės, kurios po pora dienų stebėjo teisėjų, teisėjo
padėjėjų darbą.
Metų pradžioje Šiaulių miesto savivaldybės
administracijoje Teismas pasidalijo patirtimi, kaip sekasi
bendrauti su mokiniais, kurie domisi teisininko profesija.
Teisėjas N. Masiulis pakvietė gimnazistus pasimatuoti
mantiją.
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Teismo darbu domisi senjorai. Su
Trečiojo amžiaus universiteto Teisinių žinių
fakulteto bei Turizmo ir kraštotyros
klausytojais surengti 8 susitikimai.
Studentams skirtas projektas „Diena
su teisėju 2018“. Minėtame projekte Teismas
dalyvavo pirmą kartą.
„Aš noriu suprasti teismo darbą,
pasikalbėti su teisėju. Man įdomu sužinoti, kaip
teisėjo nuomone, bus vykdomas teisingumas po
šimto metų. Ar realu, kad ateityje teisė bus
visiškai suskaitmeninta, – klausė tiesę Mykolo
Romerio universitete studijuojanti Domantė
Teismo svečiai – Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.
Tamoševičiūtė, kuri visą dieną praleido
Teisme, kur bendravo su pirmininko pavaduotoju E. Šukiu.
„Dirbtinis intelektas tikrai neperims mūsų darbo.
Kompiuteris
nepajėgus apdoroti emocijų, patyrimų, jis negali
Teisėjai išliks ir po šimto metų.
būti jautrus ir empatiškas, todėl sprendimui priimti vis tiek
reikalingas žmogus“, – sakė teisėjas E. Šukys.
Po apsilankymo teisme D. Tamoševičiūtė sukūrė filmuką apie Teismą, kurį pristatė
Vilniuje vykusiame baigiamajame renginyje.

Studentė D. Tamoševičiūtė ir pirmininko pavaduotojas E. Šukys.
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Darbas su visuomene
22 susitikimai
su mokiniais

5-ios veiklinimo
grupės

2 susitikimai su
šešiamečiais

8 susitikimai
su senjorais

Konstitucijos dieną – nemokamos teisinės
konsultacijos. Spalio 25 d. Teisme vyko nemokamos
teisinės konsultacijos. Teisininkai konsultavo 62
žmones. Į klausimus atsakinėjo 38 teisininkai: Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos specialistai,
teisininkai iš savivaldybių, advokatai, antstoliai, notarai,
žemėtvarkos atstovai ir būrys teismo teisėjų padėjėjų.
Šiaulių rūmuose apsilankė 24 interesantai, Joniškio
rūmuose – 5, Kelmės – 3, Pakruojo – 10, Radviliškio – 6,
Raseinių – 14.
Teisme – nemokamų teisinių konsultacijų diena.

Suteiktos nemokamos teisinės konsultacijos

Šiaulių rūmai – 24

Joniškio rūmai – 5

Radviliškio rūmai – 6

Kelmės rūmai – 3

Pakruojo rūmai – 10

Raseinių rūmai – 14
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V.

TEISMO DARBUOTOJŲ BENDRAVIMAS

Siekiant stiprinti trečio pagal dydį Lietuvoje teismo vidinę komunikaciją ir organizacinę
struktūrą, vyko nuolatinis bendravimas su darbuotojais: buvo organizuojamos išvykos, bendros šventės,
susitikimai, jubiliejų proga sveikinami darbuotojai. Be to, vidinę komunikaciją su vienas nuo kito
nutolusiais rūmais padeda palaikyti ir labai supaprastina techninės priemonės: Teismas turi vidinį
interneto tinklalapį ir specialią pokalbių programą.

Pirmoji didžiulio kolektyvo savaitgalio kelionė į Biržų kraštą.
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Sausio 12-ąją 8 val. Teismo languose degė žvakės. Laisvės gynėjų
dieną teismo darbuotojai, dalyvaudami visuotinėje akcijoje „Atmintis gyva,
nes liudija“, prisiminė sausio 13-osios įvykius ir žuvusiuosius už Lietuvos
nepriklausomybę.
Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. Likus
vienai dienai iki ypatingos šventės – Lietuvos Valstybės 100-mečio –
Teismo rūmai ir darbuotojai pasipuošė trispalvėmis. Teismo lankytojams
savanoriai dovanojo trispalves juosteles. Šiaulių rūmuose atidaryta
šiaulietės
dailininkės
Gitanos
Teismo darbuotojai prisiminė
Kaltanienės
žuvusiuosius už Lietuvos laisvę.
grafikos
darbų paroda.
Kovo 8-ąją, Tarptautinę moterų
solidarumo dieną, Teismo vyrai sveikino
moteris. Vėliau, per pietų pertrauką,
darbuotojos dalyvavo Ch. Frenkelio viloje
vykusiose dviejose edukacijose: „Dvaro
istorijos. Dvaro mada ir gyvensena“ bei
„Chaimo Frenkelio odos dirbtuvėlės“.
Valstybės 100-metis – mūsų širdyse!

Lietuvos valstybės atkurimo dienos išvakarės.
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Kovo
10-ąją
Šiaulių arenoje finišavo
Lietuvos
Respublikos
teisėjų
asociacijos
organizuojamas tradicinis
teisėjų krepšinio turnyras.
Nugalėtojų
vardus
ketvirtus metus iš eilės
apgynė šeimininkai –
Šiaulių apygardos teismų
teisėjų krepšinio komanda
„Saulės kariai“. Teismui
atstovavo 4 teisėjai.
Teisėjų krepšinio varžybos.

Pasveikintos teismo posėdžių sekretorės.

Balandžio 20-ąją Tarptautinės sekretorių dienos proga Teisme išrinktos geriausios teismo
posėdžių sekretorės.
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E. Bičkienės paroda.

Gegužės 16-ąją šiaulietės dailininkės Eglės Bičkienės darbai papuošė Teismo Šiaulių rūmų
erdves.

Lietuvos teismų šimtmečiui – dviratininkų žygis. Išlydėtuvės.

Lietuvos teismų 100-mečiui paminėti vyko istorinis teisėjų dviračių žygis aplink Lietuvą,
kuriame dalyvavo 4 Teismo teisėjai. 1 200 km. pasiryžo įveikti Šiaulių rūmų teisėjai A. Bartkus, M.
Steponaitis ir N. Masiulis bei Radviliškio rūmų teisėjas A. Mitkus. Darbuotojai išlydėjo žygio dalyvius.
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Teisėjų žygis aplink Lietuvą pasiekė Joniškį.

Gegužės 31-ąją, šeštąją Lietuvos teisėjų žygio dviračiais dieną, dviratininkai pasiekė Joniškį.
Dviratininkus, netoli pasienio miesto ribos, pasitiko Teismo dviratininkai, o prie Joniškio miesto ženklo
– būrys kolegų. Kasdien teisėjai įveikdavo nuo 150 iki 180 kilometrų.
Gegužės pabaigoje – birželio pradžioje Teismo pirmininkė R. Milvydaitė lankėsi Pakruojo,
Joniškio, Radviliškio, Raseinių ir Kelmės rūmuose, kur kalbėjosi su darbuotojais, apžiūrėjo pastatus,
darbo kabinetus ir posėdžių sales. „Iškart visų problemų neišspręsime, tačiau palaipsniui, pagal
galimybes stengsimės atlikti tam tikrus darbus. Pirmiausia turime sudaryti tinkamas sąlygas vykdyti
teisingumą“, – per susitikimus su darbuotojais pabrėžė R. Milvydaitė.
Pirmininkė akcentavo vidinės komunikacijos svarbą – vidinio tinklalapio galimybes, kur
skelbiami visi teismo dokumentai, naujienos. Bendravimas tarp teismo rūmų daug paprastesnis, nes
darbuotojų kompiuteriuose įdiegta „Spark“ programėlė. Minėtos priemonės leidžia sklandžiau vykdyti
darbą, tarsi sumažina atstumą tarp vienas nuo kito nutolusių Teismo rūmų.
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Teismo pirmininkės R. Milvydaitės susitikimas su Kelmės rūmų darbuotojais.

Birželio 9-ąją beveik 70 Šiaulių
apylinkės teismo darbuotojų šeštadienį
praleido viename seniausių Lietuvos
miestų – Biržuose. Po teismų
reorganizacijos – tai pirmoji didelio
kolektyvo kelionė.
Spalio 2-ąją, Angelų sargų
dieną,
Šiaulių
apskrities
VPK
Konvojaus būrio pareigūnų darbo
dienos rytas buvo neįprastas. Su
profesine
švente
policininkus
pasveikino Teismo darbuotojai

Kelionė į Biržus: geros emocijos, bendrystė ir puiki nuotaika.
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Šiaulių apylinkės teismą papuošė angelo skulptūra.

Spalio 8-ąją Šiaulių rūmuose pastatytas šiauliečio skulptoriaus Rimanto Bagdono iš medžio
išdrožtas angelas „Skraidantis žmogus“. Šią skulptūrą menininkas sukūrė vasarą per Šiaulių dailės
mokyklos organizuotą plenerą. Siekiant įamžinti miesto centre nukirstus medžius, menininkai sukūrė 16
skulptūrų-angelų. Angelas Šiaulių apylinkės teisme įamžino ne tik medžius, bet ir Lietuvos teismų 100tį.
Spalio
22-ąją
Vilniuje,
Nacionaliniame operos ir baleto
teatre, vyko iškilmingas Visuotinis
teisėjų susirinkimas, skirtas Lietuvos
teismų šimtmečiui paminėti. Šis
Visuotinis teisėjų susirinkimas –
ypatingas,
atspindintis
teismų
vaidmenį
įtvirtinant
šalies
valstybingumą bei šimtmečio ir šių
dienų pokyčius“, – sakė tuometinis
Teisėjų
tarybos
pirmininkas
Rimvydas Norkus.

Visuotinis teisėjų susirinkimas.
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Paminėta LR Konstitucijos diena ir Europos teisės diena.

Spalio 24-ąją LR Konstitucijos dienos proga Teismo komanda „77“ Šiaulių apygardos teisme
vykusiame žaidime „Protų mūšis“ iškovojo trečiąją vietą.
Spalio 27-ąją Teismo
kolektyvas Lietuvos teismų
šimtmečiui paminėti pasodino
100-tą
ąžuolų.
Naujasis
ąžuolynas
Vainagių
miške,
Kelmės
rajone,
pavadintas
„Ateinančio
šimtmečio
teisingumo ąžuolynu“. Teismo
kolektyvas tikisi, kad ąžuoliukai
prigis, sužaliuos ir užaugs
dideliais medžiais.

Lietuvos teismų jubiliejui – šimtas ąžuolų.
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Lapkričio 6-ąją Teismo kolektyvą subūrė viena šilčiausių,
maloniausių ir saldžiausių švenčių ūkanotą rudenį. Tai Pyragų
diena. Per pusvalandį trukusią šventę darbuotojai paaukojo 870
eurų, kurie pervesti segantiems vaikams, vaikų globos įstaigoms
ir nuo gaisro nukentėjusiai šeimai.

„Pyragai asocijuojasi su mama, šiluma, gerumu“, –
sakė Teismo pirmininkė R. Milvydaitė.
Pyragų diena.

Gruodžio 12-ąją Šiaulių rūmuose svečiavosi Kunigaikščio Vaidoto mechanizuotojo pėstininkų
bataliono vadas plk. ltn. Eugenijus Lastauskas. Susitikimo tema „Nacionalinės grėsmės pokyčiai
Lietuvoje 2014–2018“.

Lietuvos teismų jubiliejui – paskaita.
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