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Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė Gema Janušienė
Šiaulių apylinkės teismas - pirmos instancijos bendros kompetencijos
teismas, kuris yra arčiausiai žmonių. Norėdami išspręsti kilusias teisines
problemas, gyventojai dažniausiai kreipiasi į pirmos instancijos teismą. Todėl
svarbu, kad pirmas susidūrimas su teismu paliktų pasitikėjimo, profesionalumo,
aukštos aptarnavimo kultūros įspūdį. To mes siekiame nuolat, todėl 2014 metais
stengėmės būti atviresni ir prieinamesni visuomenei. Stengėmės, kad į teismą
užsukę žmonės būtų kuo greičiau ir kultūringiau aptarnaujami, daugiau
informacijos būtų teismo interneto svetainėje, informaciniuose stenduose.
Džiaugiuosi, kad Šiaulių apylinkės teisme darbas buvo organizuojamas
taip, kad nenukentėtų bylų
nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo
ir priėmimo kokybė. Siekėme
užtikrinti efektyvų, operatyvų,
nešališką ir kokybišką bylų
nagrinėjimą. 2014 metų darbo
rezultatai geri,
bylos buvo
nagrinėjamos sparčiau.
Už 2014 metais nuveiktus
darbus
nuoširdžiai
dėkoju
profesionaliems, sąžiningiems ir
atsakingiems
teismo
darbuotojams, kurie stengėsi kuo
geriau atlikti jiems pavestus
uždavinius. Šiaulių apylinkės
teisme
dirba
beveik
130
darbuotojų, kurie pernai nuolat
mokėsi ir kėlė savo kvalifikaciją
ne tik Lietuvoje, bet ir dalyvavo
tarptautiniuose
mokymuose
užsienyje. Siekdami geresnių
darbo rezultatų didelį dėmesį
skyrėme aptarnavimo kultūros gerinimui ir sklandžiam kolektyvo bendravimui.
Šiaulių apylinkės teismas 2014 metais tapo atviresnis visuomenei,
viešino savo veiklą, siekdamas didinti
piliečių pasitikinėjimą teismo
profesionalumu ir skaidrumu. Viešoje erdvėje pateikėme daugiau objektyvios
informacijos apie teismą, jame vykstančius renginius, visuomenės
susidomėjimo sulaukusias bylas.
Apie 2014 m. nuveiktus mūsų darbus, skaitykite šiame leidinyje.
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II. STRATEGINIS TIKSLAS IR JO
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS
Šiaulių apylinkės teismas planuodamas ir vykdydamas savo veiklą,
vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta teismų,
kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata, ir 109 straipsnyje įtvirtinta

nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai.
Šiaulių apylinkės teismas yra pirmoji instancija jo kompetencijai
įstatymo priskirtoms civilinėms, baudžiamosioms, administracinių teisės
pažeidimų byloms bei su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu susijusioms
byloms, nagrinėti. Įstatymų nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka
ikiteisminio tyrimo teisėjo, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai
įstatymų priskirtas funkcijas. Šiaulių apylinkės teismo veiklos teritorija apima
Šiaulių miesto savivaldybės ir Šiaulių rajono savivaldybės teritorijas.
Teismo veiklai didžiausią įtaką daro teisiniai, ekonominiai ir socialiniai
veiksniai. Pabrėžtina, kad pasikeitus administracinių teisės pažeidimų bylų
teismingumui (Šiaulių apylinkės teismas yra apeliacinė instancija dėl pareigūnų
(organų) priimtų administracinių teisės pažeidimų nutarimų), bei išplėtus pirmos
instancijos teismo pareigas priimant apeliacinius skundus labai išaugo teismo
darbo krūvis, tačiau teisėjų, teisėjų padėjėjų, kito teismo personalo skaičius 2014
metais beveik nepakito, todėl teismas turi priimti vis sudėtingesnius darbo
optimizavimo sprendimus ir rasti būdų didinti darbuotojų motyvaciją.
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Pagal
Lietuvos
Respublikos civilinio proceso
kodekso pakeitimus, nagrinėjant
bylas teisme, kiekvieno teismo
posėdžio
metu
privalomai
daromas garso įrašas, kuris yra
sudėtinė
teismo
posėdžio
protokolo
dalis.
Teismo
darbuotojai teismo posėdžių
garso įrašus išnagrinėjus bylą
privalo perkelti į nustatytas
saugojimo vietas (saugyklas), archyvuoti, įrašyti į kompiuterines laikmenas ir
pateikti saugojimui raštinėje, specialiai tam įrengtose vietose, atskirai nuo bylų
medžiagos. Su teismo posėdžių garso įrašais turi teisę susipažinti ir gauti garso
įrašo skaitmenines kopijas byloje dalyvaujantys asmenys. Atsižvelgiant į naują
teisinį reglamentavimą, teismas privalo sudaryti galimybes asmenims
susipažinti su teismo posėdžių garso įrašais, tam yra įrengta specializuota
susipažinimo vieta (su specialiai pritaikyta kompiuterine – technine įranga), taip
pat užtikrinta galimybė daryti teismo posėdžių garso įrašų kopijas (įsigyta tam
reikiama įrašymo įranga, kompiuterinės laikmenos), sudarytos specialios
sąlygos laikmenoms su teismo posėdžių garso įrašais saugoti (teismo raštinėse).
Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normas, paskirti teismo
darbuotojai talpina pranešimus specialiajame internetiniame puslapyje
(pavyzdžiui dėl procesinių dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu), todėl
minėti procesiniai pakeitimai akivaizdžiai didina teismo darbuotojų darbo krūvį,
jiems priskiriamos naujos, su technologinėmis naujovėmis susijusios pareigos,
nustatoma dar didesnė darbinė atsakomybė, nepriklausomai nuo to, teismo
finansinė bazė nedidėja ir teismo darbuotojų motyvacijai, paskatinimui bei
apmokymui dirbti naujomis programomis, įgyvendinti vis didesnį darbinių
funkcijų kiekį, papildomų lėšų nėra skiriama.
Proceso dalyviai turi
teisę
visus
procesinius
dokumentus ir kitą su
procesu susijusią informaciją
teismui teikti elektronine
forma. Dėl to išsiplėtė
informacinių
technologijų
panaudojimas
teisme,
turintis įtakos darbuotojų
atliekamoms funkcijoms, jų
apimties
padidėjimui.
Atsižvelgiant į tai, turi būti
nuolat gerinamas teismo
personalo kompiuterinis raštingumas. Taip pat po teisinių pakeitimų
supaprastinta liudytojų apklausa, numatanti galimybę, organizuoti apklausas
vaizdo konferencijos, telekonferencijos ir kt. būdais. Poreikį teismų
technologijų plėtrai lemia spartus globalinių technologijų vystymasis ir
didėjantys visuomenės lūkesčiai teismų darbo spartai ir kokybei. Tuo pačiu
technologijų pažanga keičia teisėjų ir darbuotojų kasdienio darbo pobūdį. Darbo
sąlygos nuolat turi būti tobulinamos ir gerinamos.
Šiaulių apylinkės teismas, įgyvendindamas pagrindinį strateginį tikslą –
teisingumo vykdymą, vadovaujasi aukščiausiais objektyvumo, nešališkumo ir
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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.

III. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ
ANALIZĖ
3.1. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga
2014 metais Šiaulių apylinkės teisme
buvo gautos 1160 baudžiamųjų bylų (2013
m. – 1255 bylos), 249 bylos perkeltos iš 2013
metų (2013 m. – 252 bylos iš 2012 m.),
išnagrinėta 1230 baudžiamųjų bylų (2013 m.
– 1258 bylos). Iš žemiau pateikto grafiko
matyti, jog teisme išnagrinėtų baudžiamųjų
bylų skaičius sumažėjo 28 bylomis.

Baudžiamųjų bylų skaičiaus kitimas 2013-2014
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Iš visų pernai išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, 708 baudžiamosios bylos
buvo išnagrinėtos priimant nuosprendį, 35 – priimant nutartį, 394 – teismo
baudžiamąjį įsakymą, pagal bendrąsias proceso taisykles išnagrinėta 612
baudžiamųjų bylų, 134 baudžiamosios bylos išnagrinėtos pagreitinto proceso
tvarka, 22 baudžiamosios bylos buvo nutrauktos, 19 baudžiamųjų bylų buvo dėl
priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo bei 51 privataus kaltinimo byla.
Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2014 metais Šiaulių
apylinkės teisme išnagrinėtos baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
•
nusikaltimai žmogaus sveikatai – 374 (2013 m. – 428 bylos);
•
nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 42 (2013
m. – 53 bylos);
•
nusikaltimai žmogaus laisvei – 1 (2013 m. – 1 byla);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio
apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui – 11 (2013 m. – 10 bylų);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui
– 36 (2013 m. – 41 byla);
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•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 28
(2013 m. – 25 bylos);
•
nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 4 (2013
m. – 6 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui
ir sąžinės laisvei – 1 byla (2013 m. – 0 bylų);
•
nusikaltimai asmenų rinkimų teisėms ir Lietuvos Respublikos
Prezidento, Seimo, Europos Parlamento bei savivaldybių tarybų rinkimų ar
referendumų tvarkai – 2 (2013 m. – 0 bylų);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms
teisėms – 1 (2013 m. - 1 byla);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms
teisėms ir turtiniams interesams – 416 (2013 m. – 385 bylos);
•
nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei – 1 (2013 m. –
2 bylos);
•
nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų
saugumui – 1 (2013 m. - 4 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo
tvarkai – 16 (2013 m. – 29 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 86
(2013 m. – 79 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams – 43 (2013 m. – 31 byla);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 47 (2013
m. – 59 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu
ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis
medžiagomis arba karine įranga – 13 (2013 m. – 8 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu
narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis
medžiagomis – 53 (2013 m. – 34 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių
sveikatai – 2 (2013 m. – 2 bylų.);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo
saugumui – 30 (2013 m. – 15 bylų);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 149
(2013 m. – 149 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešojo administravimo
funkcijas atliekančio asmens veiklai – 45 (2013 m. – 86 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 5
(2013 m. – 8 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję
su dokumentų klastojimu – 57 (2013 m. – 65 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 8 (2013 m. –
5 bylos);
•
nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui – 1
(2013 m. – 0 bylų).
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pernai teismas daugiausia – 416 baudžiamųjų bylų išnagrinėjo dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų
nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams. Šią baudžiamųjų bylų

8
kategoriją daugiausia sudarė bylos dėl vagysčių (285 bylos pagal BK 178 str.),
sukčiavimo (85 bylos pagal BK 182 str.), plėšimo (52 bylos pagal BK 180 str.).
Antrąją didžiausią išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai
žmogaus sveikatai, t. y. išnagrinėtos 374 baudžiamosios bylos. Iš jų daugiausia
nagrinėta bylų dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo
(305 bylos pagal BK 140 str.) ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo (68 bylos
pagal BK 138 str.). 149 bylos išnagrinėtos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų
Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pagal bylų kategorijas
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nusižengimų viešajai tvarkai, iš kurių 136 išnagrinėtas bylas sudarė nusikaltimai
dėl viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 str. 1 d.).
2014 metais Šiaulių apylinkės teisme išnagrinėta 677 teikimai ir
prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, kai tuo tarpu 2013 metais jų
buvo išnagrinėta 724.
Sprendimų stabilumas baudžiamosiose bylose
Praėjusiais metais iš 708 bylų išnagrinėtų priimant nuosprendžius,
Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka buvo apskųsti 211 nuosprendžių,
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, buvo pakeisti 32 nuosprendžiai ir 11
panaikinti. Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžių stabilumas 2014 m. išliko
aukštas, t. y. sudarė 98,47 % (2013 m. – 97, 12 %).
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė
2014 m. Šiaulių apylinkės teisme vidutinė baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo trukmė siekė 2, 56 mėnesio. Lyginant su 2013 metais, vidutinė
baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmė buvo 2,80 mėnesio. Per pusmečio
terminą 2014 metais išnagrinėtos 1063 baudžiamosios bylos (2013 m. – 1065).
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Nuo 6 iki 12 mėnesių buvo nagrinėjamos 106 baudžiamosios bylos (8,61 %)
(2013 m. – 121), o ilgiau negu metus – 61 (4, 95 %) (2013 m. – 72). Greičiau
kaip per pusmetį buvo išnagrinėta absoliuti dauguma visų 2014 metais
išnagrinėtų baudžiamųjų bylų (86%). Lyginant su 2013 metais, baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo spartumas neženkliai padidėjo.
2014 m. baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmės
procentinė išraiška
8,61% 4,95%

86%

Nagrinėjimas truko iki 6 mėn.
Nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn.
Nagrinėjimas truko 12 mėn. ir ilgiau
3.2. Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų apžvalga
2014 metais Šiaulių apylinkės teisme buvo gautos 4158 administracinių
teisės pažeidimų bylos (2013 m. – 3781 bylos), 172 bylos perkeltos iš 2013
metų (2013 m. – 194 bylos iš 2012 m.), išnagrinėta 4103 administracinio teisės
pažeidimo byla (2013 m. – 3803 bylos). Iš žemiau pateikto grafiko matyti, jog
teisme išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius padidėjo 300
bylų.
Administracinių teisės pažeidimų bylų skaičiaus kitimas
2013-2014 metais
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Pagal atskiras administracinių teisės pažeidimų bylų kategorijas, 2014
metais Šiaulių apylinkės teisme daugiausia administracinių teisės pažeidimų
bylų buvo nagrinėjama dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką
(ATPK 174-186 str.). Pernai teismas jų išnagrinėjo 1688 šios kategorijos bylas
(2013 m. – 1598).
Antrą didžiausią bylų dalį sudarė pažeidimai transporte, kelių ūkio bei
ryšių srityje (ATPK 111-155 str.). Dėl tokių pažeidimų teismas išnagrinėjo
1054 bylas (2013 m. – 1112). Teisme taip pat buvo baigtos 752 bylos (2013 m.
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– 553), iškeltos pagal pažeidimus, kuriais pasikėsinta į nuosavybę (ATPK 45508 str.). Teismas dėl pažeidimų prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje
išnagrinėjo 238 bylas (ATPK 163-17321 str.) (2013 m. – 209). Dėl pažeidimų,
kuriais buvo pasikėsinta į nustatytą valdymo tvarką, išnagrinėta 193 bylų
(ATPK 187-215 str.) (2013 m. – 226), o dėl pažeidimų darbo ir gyventojų
sveikatos apsaugos sityje išnagrinėta 119 bylų (ATPK 41-445 str.) (2013 m. –
79).
Mažiausią išnagrinėtų bylų dalį sudarė bylos dėl pažeidimų aplinkos
apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros paminklų
apsaugos srityje (ATPK 51-918 str.) (išnagrinėtos 7 bylos, 2013 m. – 4),
pažeidimai žemės ūkyje, veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimai (ATPK
100-1101 str.) (išnagrinėtos 6 bylos; 2013 m. - 3) bei pažeidimai piliečių buto
teisių, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityje (ATPK 156-1621 str.)
(išnagrinėtos 3 bylos; 2013 m. – 3 bylos). 2013 metais taip buvo išnagrinėta 1
byla dėl pažeidimo, kuriuo pasikėsinta į teisingumą (ATPK 1861-1866 str.) bei 2
bylos dėl pažeidimų pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje
Išnagrinėtos administracinių teisės pažeidimų bylos pagal
kategorijas
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(ATPK 92-9910 str.), 2014 metais tokių bylų nebuvo išnagrinėta.
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Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo trukmė
2014 metais Šiaulių apylinkės teisme vidutinė administracinių teisės
pažeidimų bylų nagrinėjimo trukmė siekė 0,58 mėnesio. Lyginant su 2013
metais, vidutinė administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo trukmė buvo
0,61 mėnesio. Per pusmetį išnagrinėtos 4097 bylos (2013 m. – 3786 bylos), o
nuo 6 iki 12 mėnesių – 6 bylos (2013 m. – 13). Nei vienos administracinio
teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas netruko 12 mėnesių ir ilgiau (2013 m. – 4
bylos). Beveik visos (99, 85 %) administracinių teisės pažeidimų bylos buvo
išnagrinėtos greičiau kaip per šešis mėnesius. Lyginant su 2013 metais,
administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo spartumas neženkliai
padidėjo.
2014 metais Šiaulių apylinkės teismas išnagrinėjo 1092 prašymus
administracinių teisės pažeidimų bylų vykdymo procese bei sankcionuoti
nutarimą. Administracinėn atsakomybėn buvo traukiami/patraukti 4096
asmenys (2013 m. – 3800).
3.3. Ikiteisminių tyrimų statistika
Praėjusiais metais Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai
išnagrinėjo 4097 ikiteisminio tyrimo dokumentus. Remiantis ankstesnių metų
duomenimis, 2013 metais buvo išnagrinėta 4619 ikiteisminio tyrimo
dokumentų.
Išnagrinėti ikiteisminiai dokumentai
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3.4. Išnagrinėtų civilinių bylų apžvalga
2014 metais Šiaulių apylinkės teisme buvo gautos 10114 civilinės bylos
(2013 m. – 9487 bylos), 953 bylos perkeltos iš 2013 metų (2013 m. – 854
bylos), išnagrinėta 10590 civilinių bylų (2013 m. – 9562 bylos). Iš žemiau
pateikto grafiko matyti, jog teisme išnagrinėtų civilinių bylų skaičius padidėjo
1028 bylomis.
Civilinių bylų skaičiaus kitimas 2013-2014 metais
10800
10500
10200
9900
9600
9300
9000
Išnagrinėtų civilinių bylų
skaičius

2013 m.

2014 m.

9562

10590

12
Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 2129 bylos buvo baigtos
priimant sprendimą, 2610 bylos – priimant teismo įsakymą, 203 bylos –
priimant preliminarų sprendimą bei 359 bylos – priimant dalinį sprendimą. 658
civilinės bylos buvo nutrauktos. Patvirtinus taikos sutartį, nutrauktos 239 bylos.
Didžiausią dalį 2014 m. nagrinėtų bylų sudarė bylos nagrinėtos ginčo teisena 3112 civilinės bylos. Antrą didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė
bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka. Jų išnagrinėta 1287. 921
civilinė byla išnagrinėta supaprastinto proceso tvarka, išnagrinėta 21 civilinė
byla dėl proceso atnaujinimo.
Pagal atskiras civilinių bylų nagrinėjimo taisykles, įtvirtintas Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekse, t. y. bylų kategorijas, 2014 metais
teisme išnagrinėtos civilinės bylos pasiskirstė taip:
• bylos dėl darbo teisinių santykių – 42 (2013 m. –58 bylos);
• su prievolių teise susijusios bylos – 5532 (2013 m. –5166 bylos);
• bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 1156 (2013 m. – 1239
bylos);
• bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 138 (2013 m. –108
bylos);
• bylos dėl paveldėjimo – 5 (2013 m. – 11 bylų);
• bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės -8
(2013 m. – 12 bylos);
• bylos dėl juridinių asmenų – 2 (2013 m. – 5 bylos);
• bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 0 (2013 m. – 1
byla);
• bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 4060 (2013 m. –
3227 bylos);
• bylos su tarptautiniu elementu – 22 (2013 m. – 7 bylos);
• kitos bylos -28 (2013 m. –55 bylos).
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Išnagrinėtų civilinių bylų pobūdžio išraiška teisme
Apžvelgiant į civilinių bylų pobūdžio kitimą, pažymėtina, kad 2014
metais, lyginant su 2013 metais, teisme sumažėjo išnagrinėtų bylų dėl darbo
teisinių santykių skaičius, kiek daugiau išnagrinėta bylų, susijusių su prievolių
teise, bei bylų, nagrinėjamų ypatingosios teisenos tvarka, o kitų išnagrinėtų bylų
kategorijų skaičius nepakito. Daugiausia 2014 metais teisme bylų išnagrinėta su
prievolių teise susijusių bylų. Iš jų (5532) daugiausia išnagrinėta civilinių bylų,
kylančių iš sutartinių teisinių santykių – 5166, iš kurių – 2048 bylos dėl pirkimo
– pardavimo, 1085 - dėl energijos pirkimo - pardavimo, 1140 bylos dėl
atlygintinų paslaugų teikimo (paslaugų sutarčių), 1292 - dėl paskolos, 65 - iš
kitų sutarčių rūšių kilusios bylos; taip pat 351 civilinės bylos, kylančios iš kitais
pagrindais atsirandančių prievolių, iš jų – 325 bylų, susijusios su sutartine
atsakomybe. Šiai civilinių bylų kategorijai priklauso ir bylos dėl fizinių asmenų
bankroto. Pagal įsigaliojusį Fizinių asmenų bankroto įstatymą, 19 bylų buvo
iškelta dėl fizinio asmens bankroto.4060 bylų išnagrinėta ypatingosios teisenos
tvarka, iš jų – net 2629 civilinės bylos išnagrinėtos supaprastinto proceso tvarka,
iš jų 726 bylos dėl teismo leidimų išdavimo. Iš 1156 išnagrinėtų bylų, kylančių
iš šeimos teisinių santykių, kategorijos 2014 metais daugiausia išnagrinėta bylų,
susijusių su santuoka – 634, (iš jų – 465 bylos dėl santuokos nutraukimo abiejų
sutuoktinių bendru sutikimu), taip pat 383 bylos dėl išlaikymo vaikams
priteisimo, 182 bylos dėl globos ir rūpybos nustatymo. Dėl darbo teisinių
santykių buvo išnagrinėtos 42 civilinės bylos. Šią kategoriją sudaro bylos,
susijusios su darbo užmokesčiu ir kitomis išmokomis, darbo sutarties
pasibaigimu bei nutraukimu ir kt. Dar vienai civilinių bylų kategorijai
priskiriamos bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės.
Pernai jų buvo išnagrinėtos 8. Teisme nagrinėtos ir kitoms civilinių bylų
kategorijoms priklausančios bylos: praėjusiais metais išnagrinėtos 5 bylos dėl
paveldėjimo, 2 bylos dėl juridinių asmenų (pvz., bylos dėl juridinių asmenų
organų sprendimų teisėtumo, priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo), taip
pat 22 bylos su tarptautiniu elementu (byla, kurioje taikyta tarptautinė privatinė
teisė) ir kt.
Sprendimų stabilumas civilinėse bylose
Pagal aukštesnės instancijos teismo nepakeistų ir nepanaikintų
nuosprendžių bei sprendimų skaičių yra sprendžiama apie teismo teisėjų
priimamų sprendimų kokybę, t. y. teisėjų darbo rezultatus. 2014 metais Šiaulių
apygardos teismui apeliacine tvarka buvo apskųsti 209 Šiaulių apylinkės teismo
teisėjų priimti civilinių bylų sprendimai (2013 m. – 187). Išnagrinėjus
apeliacinius skundus, 24 sprendimai buvo pakeisti (2013 m. -29), 17 sprendimų
panaikinta (2013 m. – 35).
Šiaulių apylinkės teismo sprendimų stabilumas 2014 metais išliko
aukštas, t. y. sudarė 99,83 % (2013 m. – 99,63 %, ), taigi lyginant su 2013
metais, padidėjo 0,20 %.
Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė
Vienas iš civilinio proceso tikslų – kuo greičiau atkurti teisinę taiką tarp
ginčo šalių, todėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas įpareigoja
teismą stebėti proceso eigą, užkirsti kelią bylos vilkinimui, užtikrinti operatyvų
ir kokybišką teismo procesą.
2014 metais vienos civilinės bylos nagrinėjimas Šiaulių apylinkės
teisme truko vidutiniškai 1,38 mėnesio (2013 m. – 1,40 mėn.). Lyginant su 2013
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metais, vidutinė vienos civilinės bylos nagrinėjimo trukmė 2014 metais
sutrumpėjo 0,02 mėnesio.
2014 metais 101 baigtos civilinės bylos nagrinėjimas užtruko ilgiau nei
12 mėnesių (2013 m. - 91), 383 civilinių bylų (2013 m. - 341) – nuo 6 iki 12
mėnesių, likusių bylų nagrinėjimas truko iki 6 mėn. Taigi 2014 metais Šiaulių
apylinkės teisme 95,6 % civilinių bylų išnagrinėta per terminą iki 6 mėnesių, 3,6
% bylų – nuo 6 iki 12 mėnesių ir tik 0,8 % bylų – virš 12 mėnesių. Greičiau
kaip per pusmetį buvo išnagrinėta daugiau nei 95 proc. visų 2014 metais baigtų
civilinių bylų
Išnagrin÷tų civilinių bylų skaičiaus
pagal nagrin÷jimo trukmę procentin÷
išraiška
3.82 % 1.01 %
Nagrin÷jimas
truko iki 6 m÷n.
95.17 %

Nagrin÷jimas
truko iki 12 m÷n.

Civilinių bylų nagrinėjimo trukmės procentinė išraiška
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Palyginus su 2013 m., 2014 m. civilinių bylų nagrinėjimo spartumas
išliko panašus.
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IV. TEISMO FINANSAVIMAS
Ekonominiai veiksniai yra
vieni svarbiausių veiksnių, darančių
įtaką teismo veiklai. Dėl ekonomikos
nuosmukio
sustiprėję
neigiami
socialiniai reiškiniai sudaro prielaidas
augti nusikalstamų veikų skaičiui ir
atitinkamai – didėti visų rūšių bylų
skaičiui teismuose, o tuo pačiu didėja
ir teismo jurisdikcijai priklausančių
bylų skaičius. Teismo teisėjų, teisėjų
padėjėjų, kitų valstybės tarnautojų ir
teismo darbuotojų darbo krūvis didėjo, o ekonominio nuosmukio laikotarpiu
finansavimas teismui tik mažėjo, darbuotojų motyvacijos dirbti daugiau ir atlikti
augančių papildomų funkcijų kiekį nebuvo galimybių skatinti didesniu darbo
užmokesčiu.
Ekonominiai veiksniai nulemia Šiaulių apylinkės teismo materialinį,
techninį aprūpinimą, darbuotojų atlygį ir socialines garantijas. Šiuo metu Šiaulių
apylinkės teismo veiklai skiriamos lėšos yra nepakankamos, teismas yra
priverstas skirti minimalias lėšas darbuotojų kvalifikacijai kelti, prekėms ir
paslaugoms įsigyti, darbo vietoms atnaujinti. Teismo siekiai sutaupyti lėšas ir
padengti kiek įmanoma visus įsiskolinimus praėjusiais metais buvo įgyvendinti
tinkamai, tačiau tai rodo, kad didesnis finansavimas teismui itin skatintų tokių
priemonių kaip visuomenės teisinis švietimas, mokymai teismo darbuotojams,
kas, žinoma, turėtų didelės ir reikšmingos įtakos pagrindiniam teismo
uždaviniui: teisminių procesų trukmės mažinimui ir teismo posėdžių
efektyvumo didinimui, teismo informacijos portalo sukūrimui, tinkamam ir
savalaikiam bylų nagrinėjimui. Minėtos
priemonės didintų ir visuomenės
pasitikėjimą teismais.
Pagal 2013 m. gruodžio 12 d.
Lietuvos Respublikos 2014 m. valstybės
biudžeto ir savivaldybių biudžetų
finansinių
rodiklių
patvirtinimo
įstatymą Nr. XII-659 ir pagal Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2014 m.
vasario 12 d. nutarimą Nr. 138 „Dėl
Lietuvos
Respublikos
finansų
ministerijos 2014 m. asignavimuose numatytų lėšų paskirstymo asignavimų
valdytojams“ Teismui skirta asignavimų 6.621,4 tūkst. Lt, iš jų 4.730,8 tūkst.
Lt darbo užmokesčiui (71,5 proc. metinės asignavimų sumos), 1.461,6 tūkst. Lt
darbdavio socialinio draudimo įmokoms (22,1 proc. metinės asignavimų sumos)
ir 429,0 tūkst. Lt kitoms išlaidoms (6,4 proc. metinės asignavimų sumos).
2014 m. lapkričio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr.
1316 „Dėl Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto asignavimų
perskirstymo tarp teismų“ Teismui sumažinti asignavimai 45,0 tūkst. Lt, iš jų
darbo užmokesčiui – 37,0 tūkst. Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 6
straipsnio nuostatomis ir preliminariai numatęs darbo užmokesčio ekonomiją,
susidariusią dėl laivų teisėjų ir valstybės tarnautojų etatų, Teismas 2014 m.
spalio 27 d. raštu Nr. S-535 (3.27) kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų
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ministeriją su prašymu
numatomą
ekonomiją paskirstyti šiems tikslams:
sumažinant „Darbo užmokestis“ -118,0
tūkst. Lt
ir
„Socialinio draudimo
įmokos“ - 36,0 tūkst. Lt., padidinant
„Ryšių paslaugos“ +40,0 tūkst. Lt,
“Transporto išlaikymas“ + 5 tūkst. Lt,
„Kitos prekės“ +18,0 tūkst. (archyvo
mobilieji
stelažai),
„Komunalinės
paslaugos“ + 50,0 tūkst. Lt, „Kitos
paslaugos“ +10 tūkst. Lt., ilgalaikio turto
įsigijimui
„Transporto
priemonė“
(automobilis, turintis daugiau nei 5 vietas)+ 31 tūkst. Lt.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 14
straipsnio nuostatomis Teismas padidino 2014 m. programos sąmatą dėl
biudžetinių įstaigų pajamų įmokų likučio 2013 m. gruodžio 31 d. 0,4 tūkst. Lt. ir
dėl surinktų viršplaninių biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą 0,5 tūkst.
Lt.
2014 m. Teismas vykdė vieną programą „Teisingumo vykdymas“ (kodas
01.002.) iš dviejų finansavimo šaltinių: valstybės biudžeto lėšų skirta 6.573,4
tūkst. Lt ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų 3,9 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 56,0 tūkst. Lt. Per 2014 m. įmokėta užstatų 99,7 tūkst. Lt,
grąžinta pagal priklausomybę 89,8 tūkst. Lt., likutis ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 65,9 tūkst. Lt.
Per 2014 m. surinkta ir pervesta Valstybinei mokesčių inspekcijai prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos įmokos kodu 8995 įmokų už
suteiktas paslaugas (išduodamų dokumentų kopijas) 3,6 tūkst. Lt (3.615,81 Lt).
2014 m. pradžiai negauti biudžeto asignavimai specialiosioms programoms yra
0,4 tūkst. Lt (433,29 Lt), per ataskaitinį laikotarpį gauta biudžeto asignavimų
3,9 tūkst. Lt (3.900,00 Lt), 2014 m. gruodžio 31 d. negauta biudžetinių įstaigų
pajamų įmokų yra 0,1 tūkst. Lt (149,1 Lt).
Patvirtinti 2014 m. valstybės biudžeto asignavimai ataskaitiniam
laikotarpiui programai „Teisingumo vykdymas“ (valstybės biudžeto lėšos)“
panaudoti 100 %
Patvirtintus 2014 m. valstybės biudžeto asignavimus programai
‘‘Teisingumo vykdymas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) 3,9 tūkst. Lt
ataskaitiniam laikotarpiui Teismas panaudojo 100 %.
Teismas finansinės nuomos (lizingo) ir pirkimo išsimokėtinai
įsipareigojimų ataskaitinio laikotarpio pabaigai neturi.
Teismo mokėtinos sumos 2014 m. sausio 1 dienai buvo 491,4 tūkst. Lt,
iš jų: darbo užmokesčiui 338,7 tūkst. Lt, socialinio draudimo įmokoms 100,5
tūkst. Lt, kitoms išlaidoms 52,2 tūkst. Lt
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Mokėtinų sumų likutis 2014 m. gruodžio 31 d. - 29,8 tūkst. Lt. Tame
skaičiuje:
Pavadinimas
Suma, tūkst. Lt
il.
Nr.
Mokėtinos
socialinio draudimo
0,2
.
įmokos
UAB „TELE2“
0,1
.
( už ryšių paslaugas per 2014 m. 12
mėn.)
AB „Lietuvos paštas“
10,6
.
( už ryšių paslaugas per 2014 m. 12
mėn.)
AB „Teo LT“
1,0
.
( už ryšių paslaugas per 2014 m. 12
mėn.)
UAB „Ventus-nafta“
1,3
.
( už degalus per 2014 m. 12 mėn.)
Už kanceliarines ir ūkines prekes
0,1
.
(per 2014 m. 12 mėn.)
AB „LESTO“
2,0
.
(už elektros energiją per 2014 m. 12
mėn.)
UAB „Šiaulių vandenys“
0,6
.
(už vandenį per 2014 m. 12 mėn.)
UAB „Elektrum Lietuva“
2,7
.
(už elektros energiją per 2014 m. 12
mėn.)
AB „Šiaulių energija“
10,3
0.
(už šilumos energiją per 2014 m. 12
mėn.)
Kitos paslaugos už 2014 m. 12 mėn.
0,2
1.
Proceso dalyviams (už 2014 m. 12
0,1
2.
mėn.)
Vertimai per 2014 m. 12 mėn.
0,6
3.
Mokėtinos sumos 2014 m. gruodžio 31 d. apmokėtos per 2015 m. sausio
mėnesį.
Gautinos sumos laikotarpio pradžioje yra 0,1 tūkst. Lt (Centrinės
hipotekos įstaiga už komunalines paslaugas 0,1 tūkst. Lt). Gautinos sumos
laikotarpio pabaigai yra 0,3 tūkst. Lt (Centrinės hipotekos įstaiga už
komunalines paslaugas per 2014 m. gruodžio mėn.).
2014 m. darbo užmokesčio sąnaudas sudarė 4.229,3 tūkst. Lt.: iš jų
teisėjams – 2.175,5 tūkst. Lt, valstybės tarnautojams – 1.467,1 tūkst. Lt ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, 586,7 tūkst. Lt.
2014 m. sąnaudos prekių ir paslaugų naudojimui sudarė 652,5 tūkst. Lt.
Ryšių paslaugų sąnaudos 2014 m. sudarė 193,0 tūkst. Lt. , iš jų 0,9 tūkst.
Lt. mobilusis ryšys, 12,6 tūkst. Lt. fiksuotas ryšys ir 179,5 tūkst. Lt. pašto
paslaugos.
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Teismas patikėjimo teise valdo tris automobilius. 2014 m. teismo
transporto išlaidos sudarė 27,1 tūkst. Lt., iš jų: 18,4 tūkst. Lt. degalų įsigijimas,
1,2 tūkst. Lt. transporto draudimo išlaidos, 7,5 tūkst. Lt. kitos transporto
išlaidos.
Spaudinių sąnaudos teisme 2014 m. sudarė 1,7 tūkst. Lt. Teismas per
ataskaitinį laikotarpį iš Nacionalinės teismų administracijos nemokamai gavo
spaudinių už 0,9 tūkst. Lt.
Kitų prekių sąnaudos 2014 m. sudarė 131,0 tūkst. Lt., iš jų: kanceliarinės
prekės – 75,8 tūkst. Lt., švaros, higienos, ūkinės prekės – 11,9 tūkst. Lt., ūkinio
inventoriaus – 39,4 tūkst. Lt., kitos prekės – 3,9 tūkst. Lt. Teismas per
ataskaitinį laikotarpį iš Nacionalinės teismų administracijos nemokamai gavo
atsargų už 30,7 tūkst. Lt. 2014 m. pabaigai nenurašytų atsargų likutis ( be
degalų) buvo 15,9 tūkst. Lt (nemokamai gautas popierius).
2014 m. teisme darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo, dienpinigių
ir gyvenamojo ploto išlaidų sąnaudos 8,9 tūkst. Lt, teismo automobilių kurui
(vykstant į mokymus ir seminarus kvalifikacijos kėlimui) išleista 7,0 tūkst. Lt.
6,1 tūkst. Lt buvo panaudota ilgalaikio materialaus turto einamajam
remontui. Buvo tvarkoma kompiuterinė technika, kita biuro įranga.
2014 m. Teismas išleido 1,1 tūkst. Lt. kvalifikacijos kėlimui Lietuvoje.
Per ataskaitinė laikotarpį Teismo sąnaudos samdomiems ekspertams (už
veiksnumo nustatymą) buvo 90,2 tūkst. Lt. 86,1 tūkst. Lt apmokėta iš
Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos „Centralizuotas
teismų aprūpinimas“.
2014 m. Teismo komunalinių paslaugų sąnaudos buvo 133,6 tūkst. Lt., iš
jų: šilumos energija – 65,3 tūkst. Lt., elektros energija - 53,9 tūkst. Lt.,
vandentiekis ir kanalizacija – 8,6 tūkst. Lt., kitos komunalinės paslaugos – 5,8
tūkst. Lt.
Ataskaitinio laikotarpio Teismo kitų paslaugų sąnaudos sudarė 45,9
tūkst. Lt., iš jų: vertimai – 20,2 tūkst. Lt., kelionės išlaidos teismo proceso
dalyviams – 8,7 tūkst. Lt., organizacinės technikos priežiūrai - 4,4 tūkst. Lt.,
kitos paslaugos - 12,6 tūkst. Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį Teismas iš Nacionalinės teismų administracijos
nemokamai gavo ilgalaikio turto (kompiuterinės įrangos) už 55,3 tūkst. Lt ir iš
Panevėžio miesto apylinkės teismo nematerialaus turto (sertifikatas saugioje
kriptografinėje laikmenoje) už 0,1 tūkst. Lt. 2014 m. Teismas pirko ilgalaikio
materialiojo turto (transporto priemonė) už 31,0 tūkst. Lt. Per ataskaitinį
laikotarpį perduotas nematerialus turtas (sertifikatas saugioje kriptografinėje
laikmenoje) Šiaulių apygardos administraciniam teismui ir Šiaulių apygardos
teismui, kurio įsigijimo savikaina – 0,4 tūkst. Lt.
Per ataskaitinį laikotarpį Teismas nurašė visiškai amortizuoto ir moraliai
pasenusio ilgalaikio nematerialaus turto už 6,1 tūkst. Lt ir visiškai nusidėvėjusio
ir sugedusio ilgalaikio materialaus turto už 60,9 tūkst. Lt (kompiuterinės įrangos
- 54,2 tūkst. Lt, kitos biuro įrangos (kopijavimo aparatą) – 6,7 tūkst. Lt.)
Visiškai amortizuotas nematerialus ilgalaikis turtas, kurio įsigijimo
savikaina - 58,6 tūkst. Lt (94,4 proc. viso turimo ilgalaikio materialaus turto),
naudojamas veikloje. Teismo ilgalaikio materialaus turto ( be negyvenamųjų
pastatų) savikaina yra 986,7 tūkst. Lt, iš jo visiškai nusidėvėjęs ilgalaikis
materialus turtas, kurio įsigijimo savikaina - 586,9 tūkst. Lt (59,5 proc.)
naudojamas veikloje.
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V. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
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.
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė – Gema Janušienė. Šiaulių miesto
apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas baudžiamosioms ir administracinių
teisės pažeidimų byloms yra Arūnas Bartkus, teismo pirmininko pavaduotoja
civilinėms byloms - Rasa Milvydaitė.

Vadovaujantis 2011 m. kovo 25 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-31(7.1.2.) patvirtintais Teismų administravimo nuostatais teismo pirmininkas
patvirtino 2014 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-22 Šiaulių apylinkės teismo
administracinės veiklos priežiūros planą, kuriame numatytos priemonės,
padedančios jam atlikti vidinę
teismo administracinės veiklos
priežiūrą,
užtikrinti
teisme
nagrinėjamų bylų kokybę ir
proceso operatyvumą, proceso
skaidrumą
ir
atvirumą
visuomenei,
užtikrinančias
teisėjų,
teismo
darbuotojų
veiklos efektyvumą, teismo
finansinės
ūkinės
veiklos,
materialinių vertybių naudojimo
skaidrumą
ir
apsaugą.
Įgyvendinant šį priemonių planą,
surašyti patikrinimo aktai. Trūkumai aptariami teisėjų ir darbuotojų
susirinkimuose.
Per teismo darbuotojų susirinkimus nuolat aptariamas bendravimo su
interesantais kultūros ir tarnautojų etikos taisyklės. Bendrų teisėjų susirinkimų
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metu nuolat analizuojamos panaikintų sprendimų, nuosprendžių, nutarčių
priežastys. Siekiant veiklos efektyvumo, vykdoma bylų pokyčių analizė,
rengiamos ataskaitos, peržiūrimas teisėjų darbo krūvis. Aptariami, analizuojami
Teismo administracinės veiklos priežiūros plano vykdymo rezultatai. Teismo
pirmininkas ir jo pavaduotojai per teisėjų susirinkimus 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.
Nacionalinės teismų
administracijos
Vidaus
audito
skyriaus,
vykdydamas metinį planą,
Šiaulių apylinkės teisme
2014 m. sausio 17 d. – 2014
m. kovo 14 d. atliko vidaus
auditą. Vidaus audito tikslas
buvo įvertinti vykdomos
veiklos, turto ir išteklių
valdymo bei naudojimo,
vidaus
kontrolės
patikimumą. Pagal vidaus
audito
metodiką
identifikuoti rizikos faktoriai ir nustatytas rizikos laipsnis. Vidaus auditas
vidaus kontrolės sistemą daugumoje veiklos sričių įvertino labai gerai – kai
rizika yra nustatyta ir valdoma.
Bendruose susirinkimuose su prokuratūros, probacijos tarnybos,
tardymo izoliatoriaus ir policijos pareigūnais aptariami aktualūs klausimai,
iškylantys dėl bylų nagrinėjimo.
5.1. Teismo personalo pokyčiai
Siekiant užtikrinti efektyvų Šiaulių apylinkės teismo teisėjų darbą,
tinkamą darbo aplinką, padedančią priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus,
teisėjams jų funkcijas įgyvendinti padeda teismo personalas. Teismo
organizacinę struktūrą sudaro:
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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.
2014 m. Šiaulių apylinkės teisme patvirtinti 27 teisėjų etatai. Šiaulių
teismo pirmininko įsakymu 12 teisėjų paskirti nagrinėti baudžiamąsias ir
administracinės teisės pažeidimų bylas, tarp jų ir bylas su nepilnamečiais:
Arūnas Bartkus, Aleksandras Prygunkovas, Bronius Vinciūnas, Alfredas
Vilbikas, Astra Karpytė, Jurgita Kolyčienė, Marius Steponaitis, Audrius
Sadauskas, Ernesta Montvidienė, Alma Berniūnaitė, Martynas Galvičius ir Ilona
Jakubėnienė. Ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas pavesta atlikti Almai
Berniūnaitei ir Audriui Sadauskui.
Civilines bylas, tame tarpe šeimos ir darbo bylas, nagrinėjo Gema
Janušienė, Rasa Milvydaitė, Laura Karmazaitė, Lina Muchtarovienė, Erminijus
Baziulis, Alma Jurgelienė, Gražina Mataitienė, Edita Kavaliauskienė, Jonas
Stubrys, Asta Čebatoriūtė, Rima Gudienė, Irena Stasiūnienė, Vida Žostautienė.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. vasario 6 d. dekretu Nr. 1K1727 teisėja Jarūnė Sedalienė 2014 m. kovo 2 d. atleidžiama iš Šiaulių apylinkės
teismo teisėjos pareigų ir skiriama Šiaulių apygardos administracinio teismo
teisėja.
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Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. rugpjūčio 29 d. dekretais Nr.
1K-44 ir Nr. 1K-45 teisėjos Ernesta Montvidienė ir Lina Muchtarovienė nuo
2014 m. lapkričio 17 d. atleidžiamos iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjų pareigų
ir skiriamos Šiaulių apygardos teismo teisėjomis.
2014 metais į teisėjų kolektyvą įsiliejo du nauji teisėjai: Ilona
Jakubėnienė ir Audrius Sadauskas. Teisėja Ilona Jakubėnienė iki paskyrimo
teisėja teisme ėjo teisėjo padėjėjos pareigas.
2014 metų pabaigoje Šiaulių apylinkės teisme dirbo 23 teisėjai.
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus
asignavimus, teismas nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir
žmoniškiesiems ištekliams paskirstyti. 2014 m. sausio 2 d. teisme teismo
pirmininko
įsakymu
yra
patvirtintos 92 pareigybės: 53 –
valstybės tarnautojų ir 39
darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartis. Iš viso kartu su
teisėjais 119 pareigybių.
2014 metais iš pareigų
savo noru atsistatydino 4
valstybės tarnautojai, darbo
sutartis nutraukė 3 darbuotojai.
Į kolektyvą 2014 metais
įsiliejo nauji darbuotojai: Toma
Ivoškutė, Ieva Timinskaitė,
Aušra Žalinauskienė, Deimantė Kairytė, Skirma Plekavičienė, Viktorija
Marcišauskienė, Vaidas Kvedys, Rūta Bulkaitė, Ieva Lukošiūnienė, Vilius
Kairys, Aija Paliulionienė, Nijolė Damulė, Laima Matulytė, Simona
Stanevičiūtė, Kornelija Veršnickaitė, Orinta Žaromskytė.
2014 metų pradžioje dirbo 48 valstybės tarnautojai ir 33 darbuotojai
pagal darbo sutartis. Metų pabaigoje pareigas ėjo 50 valstybės tarnautojų ir 41
darbuotojas pagal darbo sutartį (tarp jų ir darbuotojai priimti pagal terminuotas
darbo sutartis).
4.2. Teismo personalo kvalifikacijos kėlimas
2014
metais
teismo
darbuotojai nuolat dalyvavo
įvairiuose mokymuose. Teisėjams
yra privalomasis kvalifikacijos
kėlimas - specialių profesinių
žinių
plėtimas
ir
įgūdžių
formavimas,
kuris
yra
neatsiejamas nuo jų tiesioginių
pareigų vykdymo. Daug dėmesio
buvo skiriama ir valstybės
tarnautojų bei kitų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui, mokymų
poreikio planavimui.
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Teisėjai
Teisėjų
mokymai
susideda
ir
įvadinio,
privalomojo
kvalifikacijos
kėlimo bei gretutinio mokymo,
kurį
sudaro
seminarai,
stažuotės, konferencijos ir kt.
Naujai paskirti teisėjai Ilona
Jakubėnienė
ir
Audrius
Sadauskus
2014
metais
išklausė įvadinio mokymo
kursą, taip pat dalyvavo ir
privalomojo
kvalifikacijos
kėlimo seminaruose. 2014
metais teisėjai kvalifikaciją tobulino 68 Nacionalinės teismų administracijos
Mokymo centro seminaruose. Teisėja Laura Karmazaitė dalyvavo mokymuose
Europos Žmogaus Teisių Teisme (Strasbūre) pagal EJTN vykdomą mainų
programą. Teisėjai dalyvavo konferencijose: „Konstitucinio teismų
nepriklausomumo principo įgyvendinimas ir užtikrinimas“, „Teisinis švietimas
Lietuvoje: iššūkiai ir galimybės“ tarptautinėje mokslinėje – praktinėje
konferencijoje „Apeliacija: efektyvumas ir proceso trukmės problemos“.
Galimybes didinti teismo veiklos efektyvumą suteikia dalyvavimas
Nacionalinės
teismų
administracijos
įgyvendinamuose
technologijų
modernizavimo, mokymų projektuose, skirtuose visai teismų sistemai.
2009-2014
m.
Norvegiško finansinio
mechanizmo programos
LT13
„Efektyvumas,
kokybė ir skaidrumas
Lietuvos
teismuose“
pagal vykdomą projektą
„Teismų
sistemos
atstovų
(įskaitant
teisėjų,
teismo
darbuotojų ir NTA
atstovų) kompetencijos
gerinimas (mokymas)“
teismo
pirmininkė
Gema Janušienė 2014
metais rugsėjo 29 –
spalio 3 d. dalyvavo
pažintinėje 5 dienų komandiruotėje Norvegijoje, kurios tikslas buvo susipažinti
su Norvegijoje taikoma teismų klientų aptarnavimo metodika ir darbo kultūra ir
gerąją patirtį pritaikyti Lietuvoje. Teismo pirmininkė domėjosi teismų klientų
aptarnavimo kokybės gerinimu, kokybiškesnių paslaugų teikimu, vadybos ir
administraciniais gebėjimais, teismų sistemos darbuotojų motyvacija.
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Valstybės tarnautojai
2014 metais teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai dalyvavo
įvairiuose seminaruose ir mokymuose, susijusiuose su jų tiesioginių pareigų
organizavimu ir atlikimu, teisėjų padėjėjai dalyvavo įvairiuose Nacionalinės
teismų administracijos, Lietuvos teisėjų padėjėjų asociacijos organizuotuose
seminaruose.
2014 metais 19 valstybės
tarnautojų ir 4 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, kėlė kvalifikaciją
įvairiuose
mokymuose,
skirtuose
valstybės tarnautojų specialiųjų ir
profesinių
gebėjimų,
reikalingų
konkrečioms pareigybės aprašyme
nustatytoms funkcijoms vykdyti, kurie
buvo finansuojami iš įstaigos lėšų,
skirtų mokymams, biudžeto lėšų.
Pažymėtina, kad norinčiųjų kelti
kvalifikaciją mokymuose būtų ir daugiau, tačiau dėl lėšų, skirtų mokymams,
stygiaus, nėra galimybės pasinaudoti visais pasiūlymais. Dėl šios priežasties
daugelis valstybės tarnautojų ir darbuotojų stengiasi savarankiškai gilinti žinias,
domėtis naujovėmis

VI. TEISMO RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR
VISUOMENE
Šiaulių apylinkės teisme didelis dėmesys skiriamas darbui su
žiniasklaida ir visuomene: siekiame kuo didesnio įstaigos atvirumo, todėl
nuolat teikiame informaciją apie teismo veiklą, naujoves, bylas.
Darbas su žiniasklaida
Šiaulių apylinkės teismo
atstovas ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene
nuolat
teikė
informaciją
apie
teisme
nagrinėjamas
visuomenės
susidomėjimo sulaukusias ir
rezonansines bylas bei apie
teismo veiklą. Specialistas dirbo
pusę etato. Nuo spalio 1 d. visu
etatu
pradėjo dirbti atstovas
ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene, todėl per paskutinius
tris
mėnesius
suintensyvėjo
darbas: padaugėjo pranešimų
žiniasklaidai apie nagrinėjamas
bylas ir teismo veiklą. Pernai
Šiaulių
apylinkės
teismo
tinklalapyje
paskelbta
30
pranešimų: 10 pranešimų apie
teisme pradėtas nagrinėti ar
išnagrinėtas didelio visuomenės
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susidomėjimo sulaukusias bylas, 14 pranešimų apie teisme vykusius renginius,
darbuotojų mokymus Lietuvoje ir užsienyje (stažuotes Norvegijoje ir
Prancūzijoje), 6 pranešimai apie mokinių ekskursijas į Šiaulių apylinkės teismą
ir jiems surengtas paskaitas.
Šiaulių apylinkės teismo išplatintus pranešimus daugiausia publikavo
naujienų portalas Etaplius.lt, dienraščiai „Šiaulių naujienos“ ir „Šiaulių kraštas“
bei jų interneto svetainės. Informacija buvo skelbiama ir šalies naujienų
portaluose lrytas.lt, 15min.lt., delfi.lt, žinių portale Respublika.lt. Remdamiesi

teismo informacija, apie teisme nagrinėjamas bylas, organizuojamus renginius
reportažus rengė Šiaulių regiono televizija Splius, Šiaulių televizija, LNK, TV3,
Pirmasis Baltijos kanalas, savaitraštis „Šiauliaiplius“, didžiausias Lietuvos
dienraštis „Lietuvos rytas“.
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė Gema Janušienė televizijos ir
spaudos atstovams komentavo visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukusius

įvykius. Savaitraštyje „Šiauliai plius“ buvo
išspausdintas Kalėdų šventėms skirtas
interviu su Šaulių apylinkės teismo pirmininke G. Janušiene. Šiaulių apylinkės
teisme buvo surengta spaudos konferencija, kurioje teisėjas Alfredas Vilbikas
pateikė žiniasklaidai informaciją apie pernai spalio pabaigoje Nacionalinėje
teismų administracijoje atidarytą teismų ekspoziciją, kurioje visuomenei
pristatoma daug teisėjo sukauptų eksponatų.
Metų pabaigoje pasirodė naujasis TEISMAI.LT numeris, kuriame
spausdinama publikacija apie teismų
istorijos entuziastą Šiaulių apylinkės
teismo teisėją Alfredą Vilbiką. Jo
iniciatyvumas ir domėjimasis istorija
padėjo sukaupti ir Nacionalinėje teismų
administracijoje
spalio
pabaigoje
atidaryti Teismų istorijos ekspoziciją.
Daugiau apie tai straipsnyje – „Teismų
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ekspozicija: nuo pirmųjų statutų iki virtualios teismo posėdžių salės“.
Siekdamas užtikrinti didesnį atvirumą visuomenei, svetainėje
http://www.sateismai. teismai.lt nuolat skelbiami pranešimai apie įvykius
teisme, visuomenės susidomėjimo sulaukusias bylas. Čia nuolat skelbiama
informacija, kuri aktuali visuomenei: metinės veiklos apžvalgos, finansinės
ataskaitos, teismo struktūra ir kontaktai bei kita informacija.
Teismo informaciniuose stenduose nuolat teikiama informacija apie
teismą,
jo
darbo
laiką,
susipažinimo su bylomis ir
kopijų išdavimo tvarka, baudų ir
žyminio mokesčio sumokėjimą,
informacija apie privačią ir
valstybės garantuojamą teisinę
pagalbą, skelbiami nagrinėjamų
bylų tvarkaraščiai.

Renginiai visuomenei
2014 metais teismas, plėtodamas teisines demokratines vertybes ir
siekdamas užmegzti glaudesnius ryšius su ugdymo įstaigų bendruomene,
organizavo švietėjiškas programas moksleiviams, studentams, nuolat buvo
sudaromos galimybės jaunimui apsilankyti teisme, susipažinti su teismo
darbu, paskatinti juos rinktis teisėjo profesiją.
Šiaulių apylinkės teismas
prisijungė prie profesinės savanorystės
projekto „Kam to reikia?!“ Teismas
užregistravo 3 projektus: „Teismo
posėdis gyvai“, „Kas vyksta teisme?“,
„Kaip tapti teisėju?“. Projektais
susidomėjo Šiaulių apskrities švietimo
įstaigos, kurios dažnai lankėsi teisme.

Spalio pabaigoje Šiaulių
apylinkės teismas paminėjo LR
Konstitucijos ir Europos Civilinės
teisės dieną. Kartu su Šiaulių
apygardos administraciniu teismu
organizavo renginį „Lietuva ir
Konstitucija“, kurio metu vyko
„Protų mūšis“, kuriame dalyvavo
8 komandos ne tik iš teismų, bet ir
prokuratūros, policijos, Šiaulių
universiteto, žiniasklaidos.
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Lapkričio
mėnesį
Šiaulių apylinkės teismas
dalyvavo
Nacionalinėje
karjeros savaitėje, kurią LR
Prezidentė
Dalia
Grybauskaitė.
Teisme
lankėsi Šiaulių Didždvario
gimnazijos ir
Šiaulių
rajono Kužių vidurinės
mokyklos mokiniai, kurie
ketina studijuoti
teisę.
Abiturientai ne tik domėjosi teismo darbu, bet ir dalyvavo teismo posėdžiuose.
Teisės
abėcėlę
mokiniams dėstė Šiaulių
apylinkės teismo teisėja
Alma Berniūnaitė. Šiaulių
rajono Kužių vidurinės
mokyklos ir Šiaulių rajono
Verbūnų
pagrindinės
mokyklos vyresniųjų klasių
mokiniai lankėsi Šiaulių
apylinkės
teisme.
Su
mokiniais susitiko teisėja
Alma Berniūnaitė, teisėjo
padėjėja
Ugnė
Patkauskienė ir posėdžių
sekretorė
Jurgita
Juškuvienė. Teismo darbuotojos papasakojo apie savo darbą, 16-mečių
atsakomybę.
Teismo pirmininko
pavaduotoja
Rasa
Milvydaitė susitiko su
Šiaulių rajono mokiniais.
Šiaulių apylinkės teisme,
kur nagrinėjamos civilinės
bylos, teismo darbuotojai
mokiniams
surengė
paskaitą-diskusijąviktoriną. Per daugiau nei
valandą trukusį susitikimą
mokiniai sužinojo apie
Lietuvos teismų sistemą,
pateikė darbuotojams daug
klausimų.
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Gruodžio mėnesį,
Teismų dienos išvakarėse,
studentai
vaidino
baudžiamąjį
procesą.
Devintą kartą Šiaulių
apylinkės teismo teisėjo,
ŠU lektoriaus Alfredo
Vilbiko iniciatyva prieš
teisės egzaminą studentai
vaidino teismo procesą.
ŠU Socialinės gerovės ir
negalės studijų fakulteto
pirmo kurso studentai
nagrinėjo baudžiamąją bylą dėl smurto artimoje aplinkoje.
Gruodžio 19 d.
Šiaulių apylinkės teismo
bendradarbiavimas
su
švietimo
įstaigomis
įteisintas sutartimi. Šiaulių
apylinkės teismas pasirašė
bendradarbiavimo sutartį
su
Lietuvos
mokinių
neformaliojo
Švietimo
centru. Tikimasi, kad
teismas padės mokiniams
apsispręsti dėl teisininko
karjeros.

VII. ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMO DABUOTOJŲ
BENDRAVIMAS
Šiaulių apylinkės teisme dirba beveik 130 darbuotojų. Teismas
įsikūręs trijuose pastatuose, todėl siekiant suburti kolektyvą, sudaryti
palankesnę atmosferą produktyviam darbui, užtikrinti glaudų
bendravimą, organizuojami bendri kultūros, sporto renginiai, į šventes
kviečiami
šeimos
nariai.
Nuostabiausios
švenčių
akimirkos
nufotografuojamos. Nuotraukos publikuojamos vietiniame tinklalapyje
„Fotogalerija“.
Įsimintiniausi 2014 metais Šiaulių apylinkės teismo renginiai: „Vaikų
Velykėlės“, „Pyragų diena“, „Naujieji metai mažiesiems“. Šiaulių apylinkės
teismą sporto varžybose garsino teisėjas Bronius Vinčiūnas.
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Sporto pasiekimai
Kovo
mėnesį
Lietuvos
Respublikos
teisėjų asociacijos 2013–
2014
metų
krepšinio
turnyro nugalėtojais antrus
metus iš eilės tapo Šiaulių
krepšinio komanda „Saulės
kariai“.
Minėtose
rungtynėse nepralenkiamas
buvo Šiaulių apylinkės
teismo teisėjas Bronius
Vinciūnas,
pelnęs
28
taškus.
Rugsėjį
tarptautiniame Danske
Bank Vilniaus maratone
apylinkės teismui atstovavo teisėjas Bronius Vinciūnas.

Šiaulių

Šventės darbuotojams ir jų šeimos nariams
Balandžio mėnesį Šiaulių apylinkės
teismo kolektyvas antrus metus iš eilė
organizavo šventę mažiesiems „Vaikų
Velykėlės“. Buvo surengtos piešinių ir
margučių parodos, vyko margučių ridenimo
varžybos. Šventės dalyvius sveikino Velykų
zuikis, atnešęs kiekvienam šventės dalyviui
dovanų. Darbuotojos vaišino kolegas
šventiniais pyragais.
Lapkričio 6-ąją per „Pyragų dieną“ Šiaulių apylinkės teismo darbuotojai
vaikams paaukojo 803 Lt. Daugiau nei dešimt teismo darbuotojų iškepė

pyragus, kuriais vaišino kolegas. Nekepusieji pyragų juos ragavo ir aukojo
Šiaulių vaikų globos namams „Šaltinis“. Už Šiaulių apylinkės teismo
darbuotojų per „Pyragų dieną“ surinktus pinigus ir kitų rėmėjų paaukotas lėšas
gruodžio 12 d. Šiaulių vaikų globos namuose „Šaltinis“ pasirodė „Meškučių
cirkas“, suteikęs vaikams daug malonių akimirkų.

30
Gruodžio pabaigoje vyko Kalėdų vakaras mažiesiems. Šiaulių apylinkės
teismo darbuotojų atžalų juokas, dainos ir muzika skambėjo per susitikimą su
Kalėdų Seneliu. Į šventę atkeliavo 33 vaikai: mažiausias šventės dalyvis –
vienerių, vyriausias – 13 metų.

Prieš Kalėdas Šiaulių apylinkės teismo darbuotojai važiavo į Kauno
muzikinį teatrą, kur žiūrėjo operetę „Čigonų baronas“. Prieš renginį šiauliečiai
grožėjosi Kalėdų šventėms pasipuošusiu Kauno senamiesčiu. Tai buvo pirmoji
kolektyvo išvyka į kitame mieste vykstantį kultūros renginį. Teismo darbuotojai
minėjo, kad tokios išvykos suartina kolektyvą, pasisemiama gerų emocijų.

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMAS
Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 147, LT-76343, Šiauliai
tel. (8 41) 59 85 00, faks. (8 41) 59 84 80, el. p. siauliu.apylinkes@teismas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302942324

