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I. TEISMO PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS

Teisėja Gema Janušienė, 2013 – 2017 m. ėjusi teismo pirmininko pareigas

Šiaulių apylinkės teismas (toliau – Teismas) siekia kuo didesnio profesionalumo, atvirumo ir
skaidrumo. Siekiame užtikrinti operatyvų, nešališką ir kokybišką bylų nagrinėjimą. Daug dėmesio
skiriame aptarnavimo kultūrai, inovacijoms, visuomenės pasitikėjimo didinimui, teisingumo
vykdymui.
2017 m. buvo daug iššūkių, kadangi intensyviai ruošėmės teismų reformai, ypač daug darbo
reikėjo atlikti antrajame metų pusmetyje. Teismo darbuotojai, atsižvelgdami į Nacionalinės teismų
administracijos (toliau – NTA) rekomendacijas, rengė Teismo struktūrą, buvo paruošti ir patvirtinti
nauji pareigybių aprašymai, vyko nuolatinis bendravimas su Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio
ir Raseinių rajonų apylinkių teismais, kurie 2018 m. buvo prijunti prie Šiaulių apylinkės teismo.
Pernai didelį dėmesį skyrėme aptarnavimo kokybės gerinimui. Spalį Teismas iš trijų pastatų
persikėlė į vieną. Nors persikraustymo procesas nebuvo lengvas, viso kolektyvo darbas viename
pastate ir pagerėjusios interesantų aptarnavimo sąlygos suteikė džiaugsmo. Per beveik mėnesį trukusį
persikraustymo procesą, Teismas darbo nenutraukė.
Toliau buvo tęsiamos ir gerinamos ankstesniais metais pradėtos veiklos. Lyginant su 2016 m.
daugiau nei dvigubai padaugėjo nuotolinių teismo posėdžių: 2017 m. Šiaulių apylinkės teisme vyko
45, 2016 m. – 20. Aktyviau dirbo teismo savanoriai. Ypač jų pagalba akivaizdi didelės apimties
bylose, kur daug nukentėjusiųjų ir liudytojų. Džiaugiuosi teisėjais spaudai, kurie didelį dėmesį skiria
komunikacijai su žiniasklaida ir visuomene, taip padėdami gerinti teismų įvaizdį ir visuomenės
pasitikėjimą teismais.
Geri darbo rezultatai pasiekti sąžiningų, darbščių, profesionalių ir atsakingų Teismo
darbuotojų pastangomis. Už tai jiems nuoširdžiai dėkoju.
Apie 2017 m. nuveiktus darbus, skaitykite šiame leidinyje.
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II. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ
2.1. Teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga
2017 m. Šiaulių apylinkės teisme buvo gautos 888 baudžiamosios bylos (2016 m. – 887 bylų),
100 bylų perkeltos iš 2016 m. (2016 m. – 136 bylos iš 2015 m.), išnagrinėtos 849 baudžiamosios
bylos (2016 m. – 922 bylos). Iš žemiau pateikto grafiko matyti, kad Teisme išnagrinėtų baudžiamųjų
bylų skaičius sumažėjo 73 bylomis.
Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičiaus kitimas
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Iš visų pernai išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, 412 baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėta priimant
nuosprendį, 12 – priimant nutartį, 364 – teismo baudžiamąjį įsakymą, pagal bendrąsias proceso
taisykles išnagrinėta 387 baudžiamosios bylos, 14 baudžiamųjų bylų buvo nutraukta,
8 baudžiamosios bylos buvo dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo bei 16 privataus
kaltinimo bylų.
Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2017 m. Teisme išnagrinėtos baudžiamosios
bylos pasiskirstė taip:
• nusikaltimai žmogaus sveikatai – 286 (2016 m. – 387 bylos);
• nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 18 (2016 m. – 32 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 8 (2016 m. – 10 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui – 7 (2016 m. – 8 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 14 (2016 m. – 7 bylos);
• nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 1 (2016 m. – 2 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms laisvėms – 1 (2016 m. – 0
bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 216 (2016 m. – 271 byla);
• nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 22 (2016 m. - 12
bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 15 (2016 m. – 8
bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 55 (2016 m. – 53 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams –
18 (2015 m. – 19 bylų);
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• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 28 (2016 m. – 50 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis,
sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga – 15 (2016
m. – 13 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 49 (2016 m. – 41 byla);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 1 (2016 m. – 0
bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 104 (2016 m. –
17 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 64 (2016 m. – 101 byla);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklai – 28 (2016 m. – 17 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 4 (2016 m. – 3 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų
klastojimu – 31 (2016 m. – 45 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 1 (2016 m. – 2 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui – 1 (2016 m. – 0 bylų).
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pernai Teismas daugiausia – 286 – baudžiamąsias bylas
išnagrinėjo dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai. Šią baudžiamųjų bylų kategoriją daugiausia sudarė
bylos dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (238 bylos pagal BK 140
straipsnį) ir nesunkaus sveikatos sutrikdymo (43 bylos pagal BK 138 straipsnį). Antrąją didžiausią
išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams interesams – 216. Šią baudžiamųjų bylų kategoriją daugiausia sudarė
bylos dėl kvalifikuotų vagysčių (75 bylos pagal BK 178 straipsnio 2–3 dalis), sukčiavimo (55 bylos
pagal BK 182 straipsnį). 104 bylos išnagrinėtos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų
transporto eismo saugumui, iš kurių visas bylas sudarė nusikaltimai dėl kelių transporto eismo
saugumo ar transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimai
(BK 281 straipsnis). Šių bylų skaičius ženkliai padidėjo lyginant su 2016 m. Tai siejama su BK 281
straipsnio papildymu 4 dalimi ir baudžiamosios atsakomybės įtvirtinimu už vairavimą transporto
priemonių esant apsvaigusiam nuo alkoholio, kai kraujyje nustatyta daugiau negu 1,5 promilės
alkoholio.
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Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pagal kategorijas palyginimas
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2017 m. Teisme išnagrinėti 820 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese, kai
tuo tarpu 2016 m. jų buvo išnagrinėta 901.
Sprendimų stabilumas baudžiamosiose bylose. Praėjusiais metais iš 412 bylų išnagrinėtų
priimant nuosprendžius, Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka buvo apskųsti 136
nuosprendžiai. Išnagrinėjus apeliacinius skundus, buvo pakeisti 24 nuosprendžiai ir 3 panaikinti.
Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžių stabilumo rodikliai 2017 m. pakilo, t. y. sudarė 99,27 proc.,
kai tuo tarpu 2016 m. buvo 98,27 proc.
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė. 2017 m. Teisme vidutinė baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo trukmė siekė 2,02 mėnesio. 2016 m. vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo trukmė
buvo 2,19 mėnesio. 2017 m. 799 baudžiamųjų bylų nagrinėjimas užtruko iki 6 mėnesių (2016 m. –
387). Nuo 6 iki 12 mėnesių buvo nagrinėjamos 29 baudžiamosios bylos (3,42 proc.) (2016 m. – 49),
o ilgiau negu metus – 20 (2,36 proc.) (2016 m. – 26). Absoliuti dauguma visų 2017 m. išnagrinėtų
baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėtos per 6 mėnesius ar greičiau (94,22 proc.). 2016 m. per 6 mėnesius
ir greičiau buvo išnagrinėta 91,65 proc. visų išnagrinėtų baudžiamųjų bylų. Lyginant su 2016 m.,
baudžiamųjų bylų nagrinėjimo spartumas 2017 m. padidėjo.
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2017 m. baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmės procentinė
išraiška
3.42% 2.36%

94.22%

Nagrinėjimas truko iki 6 mėn.

Nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn.

Nagrinėjimas truko 12 mėn. ir ilgiau

2.2. Teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo apžvalga
Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų
kodeksas, kuriame pakeistas atskirų kategorijų bylų priskirtinumas teismams. Dėl padarytų
pakeitimų, sumažėjo gaunamas administracinių nusižengimų bylų skaičius. 2017 m. Teisme buvo
gautos 1 076 administracinių nusižengimų bylos (2016 m. – 3 795 administracinių teisės pažeidimų
bylos), 141 byla perkelta iš 2016 m. (2016 m. – 309 bylos iš 2015 m.), išnagrinėtos 1 163
administracinių teisės pažeidimų / administracinių nusižengimų bylos (2016 m. – 3 963 bylos). Iš
žemiau pateikto grafiko matyti kaip pasikeitė Teisme išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų /
administracinių nusižengimų bylų skaičius po naujo kodekso įsigaliojimo.
Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylų skaičiaus kitimas 2016-2017 metais
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Pagal atskiras administracinių teisės pažeidimų / administracinių nusižengimų bylų kategorijas,
2017 m. Šiaulių apylinkės teisme daugiausia administracinių teisės pažeidimų bylų buvo nagrinėjama
dėl nusižengimų, susijusių su valdymo tvarka (ANK 497-555 str.). Pernai teismas išnagrinėjo 304
šios kategorijos bylas (2016 m. – 399 bylos).
Antrą didžiausią bylų dalį sudarė bylos, iškeltos dėl nusižengimų, susijusių su transportu ir
kelių ūkiu (ANK 370-463 str.). Jų buvo išnagrinėta – 302 (2016 m. – 878). Teisme taip pat baigtos
284 bylos dėl nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka (ANK – 481 – 496) (2016 m. – 1 514). Dėl
nusižengimų, susijusių su vaikais ir šeima (ANK 72 – 80 str.), išnagrinėtos 123 bylos.
Išnagrinėtos administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nuisžengimų bylos pagal kategorijas
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Paminėtina, kad padaugėjo skundų dėl ne teismo tvarka priimtų nutarimų skaičius. 2017 m.
jų gauta 248, kai 2016 m. jų buvo gauta 203.
Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė. 2017 m. Teisme vidutinė
administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė siekė 0,82 mėnesio. Lyginant su 2016 m.
vidutinė administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo trukmė buvo 0,66 mėnesio. Per pusmetį
išnagrinėtos 1 148 bylos (2016 m. – 3 956 bylos), o nuo 6 iki 12 mėnesių – 14 bylų (2016 m. – 7).
Vienos administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas truko 12 mėnesių ir ilgiau, kaip 2016 m.
tokios nebuvo. Beveik visos (98,71 proc.) administracinių nusižengimų bylos buvo išnagrinėtos
greičiau kaip per šešis mėnesius. Lyginant su 2016 m., administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo
spartumas neženkliai sumažėjo.
2017 m. Teismas išnagrinėjo 629 prašymus administracinių nusižengimų bylų vykdymo
procese. Administracinėn atsakomybėn buvo traukiami / patraukti asmenys 1 137 (2016 m. – 3 944).
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2.3. Ikiteisminių tyrimų statistika
Praėjusiais metais Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai išnagrinėjo 4 018
ikiteisminio tyrimo dokumentų. Remiantis ankstesnių metų duomenimis, 2016 m. buvo išnagrinėta 3
612 ikiteisminio tyrimo dokumentų.
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2.4. Teisme išnagrinėtų civilinių bylų apžvalga
2017 m. Teisme buvo gauta 9 630 civilinių bylų (2016 m. – 10 642 bylos), 892 bylos perkeltos
iš 2016 m. (2016 m. – 834 bylos). 2017 m. išnagrinėta 9 671 civilinė byla (2016 m. – 10 599 bylos).
Nors žemiau esantis grafikas parodo, kad 2017 m. Teisme išnagrinėtų civilinių bylų skaičius
lyginant su 2016 m. kito (sumažėjo) iš esmės nedaug, pažymėtina, kad per 2017 m. buvo išnagrinėta
daugiau bylų, nei per juos buvo gauta.
Civilinių bylų skaičiaus kitimas 2016-2017 metais
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Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 2 198 bylos buvo baigtos priimant sprendimą, 2 207
bylos baigtos priimant teismo įsakymą, 93 bylos – priimant preliminarų sprendimą bei 340 civilinių
bylų – priimant dalinį sprendimą. 581 civilinė byla buvo nutraukta. Patvirtinus taikos sutartį,
nutrauktos 189 civilinės bylos. Didžiausią dalį 2017 m. išnagrinėtų civilinių bylų sudarė bylos dėl
teismo įsakymo išdavimo – 3 880 civilinių bylų. Antrą didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį
sudarė bylos, nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka. Jų išnagrinėta – 3 065. 2 201 civilinė byla
išnagrinėta vykdymo procese, 1 595 civilinės bylos – ypatingosios teisenos tvarka, 934 civilinės bylos
– supaprastinto proceso tvarka, 143 civilinės bylos – dokumentinio proceso tvarka, 37 civilinės bylos
– dėl fizinių asmenų bankroto bei 19 civilinių bylų – dėl proceso atnaujinimo.
Pagal atskiras civilinių bylų kategorijas 2017 m. Šiaulių apylinkės teisme išnagrinėtos
civilinės bylos pasiskirstė taip:
• bylos dėl darbo teisinių santykių – 53 (2016 m. – 44 bylos);
• su prievolių teise susijusios bylos – 3 630 (2016 m. – 5 099 bylos);
• bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 996 (2016 m. – 990 bylų);
• bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 83 (2016 m. –114 bylų);
• bylos dėl paveldėjimo – 22 (2016 m. – 11 bylų);
• bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės - 10 (2016 m. – 4 bylos);
• bylos dėl juridinių asmenų – 12 (2016 m. – 8 bylos);
• bylos dėl fizinių asmenų bankroto – 37 (2016 m. - 36 bylos);
• bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 2 (2016 m. – 1 byla);
• bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 7 116 (2016 m. – 6 143 bylos);
• bylos su tarptautiniu elementu – 26 (2016 m. – 24 bylos);
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pernai Teisme daugiausia išnagrinėjo ypatingosios teisenos
tvarka nagrinėjamų civilinių bylų – 7 116; 222 civilinės bylos dėl antstolių veiksmų ir atsisakymo
juos atlikti; 548 civilinės bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam
tikroje srityje / teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu, peržiūrėjimo; 145 civilinės
bylos 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 (6168
civilinės bylos), iš jų 732 civilinės bylos dėl teismo leidimo išdavimo.
Antrąją didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė su prievolių teise susijusios bylos – 3
630. Iš jų daugiausiai išnagrinėta civilinių bylų, kylančių iš sutartinių teisinių santykių (3 222 civilinės
bylos), iš kurių 1 371 byla dėl pirkimo – pardavimo, 1 019 bylų dėl energijos – pirkimo pardavimo,
833 bylos dėl paskolos, 655 bylos dėl atlygintinų paslaugų teikimo. Taip pat išnagrinėtos 224 civilinės
bylos, kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių, 213 civilinių bylų, susijusių su civiline
atsakomybe, 43 bylos, susijusios su deliktine atsakomybe, 53 civilinės bylos dėl neturtinės žalos
atlyginimo.
Itin reikšmingą išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudaro bylos, kylančios iš šeimos teisinių
santykių – 996. Iš jų daugiau nei pusė, t. y. 601 byla buvo susijusi su santuoka. Iš jų 422 bylos dėl
santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, 147 bylos dėl santuokos nutraukimo dėl
vieno ar abiejų sutuoktinių kaltės. Taip pat išnagrinėtos 366 civilinės bylos, susijusios su vaikų ir tėvų
teisėmis ir pareigomis. Iš jų 277 bylos dėl išlaikymo vaikams priteisimo, 31 byla dėl tėvų pareigos
išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės. 2017 metais išnagrinėtos 147 bylos dėl globos ir
rūpybos, iš jų daugiausiai net 107 dėl pilnamečių asmenų globos ir rūpybos bei 11 bylų dėl
įvaikinimo.
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Išnagrinėtų civilinių bylų pagal atskiras kategorijas skaičiaus kitimas
2016 ir 2017 metais
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Sprendimų stabilumas civilinėse bylose. 2017 m. iš 2 198 civilinių bylų, išnagrinėtų
priimant teismo sprendimus, Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka buvo apskųsti 139 Šiaulių
apylinkės teismo teisėjų priimti teismo sprendimai (2016 m. – 127). Išnagrinėjus apeliacinius
skundus, palikti nepakeisti 109 teismo sprendimai, 14 teismo sprendimų buvo pakeista (2016 m. –
13) ir 16 teismo sprendimų panaikinta (2016 m. – 12).
Šiaulių apylinkės teismo sprendimų stabilumas 2017 m. išliko aukštas, t. y. sudarė 99,87
proc. (2016 m. – 99,94 proc.).
Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė. 2017 m. vienos civilinės bylos nagrinėjimas Teisme
truko vidutiniškai 1,33 mėnesio (2016 m. – 1,24 mėn.). Lyginant su 2016 m., vidutinė vienos
civilinės bylos nagrinėjimo trukmė iš esmės nesikeitė.
2017 m. 58 baigtų civilinių bylų nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 12 mėnesių (2016 m. - 82),
428 civilinių bylų (2016 m. - 276) – nuo 6 iki 12 mėnesių, likusių 9185 (2016 m. - 10241) civilinių
bylų nagrinėjimas truko iki 6 mėn. Taigi, 2017 metais Teisme 94,97 proc. civilinių bylų išnagrinėta
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per terminą iki 6 mėnesių, 4,43 proc. bylų – nuo 6 iki 12 mėnesių ir tik 0,60 proc bylų – ilgiau nei
12 mėnesių. Palyginus civilinių bylų nagrinėjimo spartumą 2017 m. su 2016 m. statistiniais
duomenimis matyti, kad civilinių bylų nagrinėjimas 2017 m. sulėtėjo 7 proc.
2017 m. išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus pagal nagrinėjimo
trukmę procentinė išraiška
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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.
Teismo veiklos teritorija apima Šiaulių miesto ir
Šiaulių rajono savivaldybių teritorijas. 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.
2017 m. Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė buvo Gema Janušienė, teismo pirmininko
pavaduotojas baudžiamosioms ir administracinių nusižengimų byloms – Arūnas Bartkus, teismo
pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms – Rasa Milvydaitė.

2017 m. Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė G. Janušienė (centre),
pirmininko pavaduotoja R. Milvydaitė ir pirmininko pavaduotojas A. Bartkus.
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Teisme, kad būtų efektyviau organizuojamas darbas, veikė keli skyriai: Raštinės skyrius,
Finansų skyrius, Informatikos skyrius ir Ūkio skyrius.
Teismas 2017 m., po beveik 5-erių metų darbo trijuose pastatuose (Vilniaus g. 247, Dvaro g.
81 ir Vytauto g. 145), spalio 23 d. interesantus pradėjo priiminėti naujame pastate, P. Cvirkos g. 77.

3.1. Teismo finansavimas
2017 m. Teismui iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirta 2.230,1 tūkst. Eur, iš jų darbo
užmokesčiui – 1.496,5 tūkst. Eur, socialinio draudimo įmokoms – 461,6 tūkst. Eur, prekėms ir
paslaugoms – 272,0 tūkst. Eur.
Šiaulių apylinkės teismo skolos 2017 m. gruodžio 31 d. - 317,5 tūkst. Eur, numatomos skolos
2018 m. gruodžio 31 d. 413,2 tūkst. Eur.
3.2. Viešieji pirkimai
Teismas, kaip perkančioji organizacija, vykdo tik mažos vertės pirkimus. Vykdant numatytąjį
planą per 2017 m. pirmąjį pusmetį įstaiga atliko 29 mažos vertės pirkimus, pasirašė 2 naujas ūkines
sutartis dėl prekių ir paslaugų tiekimo, buvo vykdyti 2 elektroniniai pirkimai per Centrinę perkančiąją
organizaciją.
Per 2017 m. antrąjį pusmetį įstaiga atliko 96 mažos vertės pirkimus, pasirašė 6 naujas ūkines
sutartis dėl prekių ir paslaugų tiekimo.
3.3. Teismo personalas
2017 m. Teisme dirbo 130 darbuotojų: iš jų 27 teisėjai, 41 darbuotojas, dirbantis pagal darbo
sutartį ir 62 karjeros valstybės tarnautojai.

2017 m. Teisme pradėjo dirbti Raštinės skyriaus vyresn. specialistas Mindaugas Batulevičius.

2017 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta Teismo Kanclerio pareigybė. Visi teisėjų etatai buvo užimti.
Civilines bylas nagrinėjo 16 teisėjų, baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas – 11 teisėjų.
Teisėja R. Gudienė – vaiko priežiūros atostogose.
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2017 m. į Teismą buvo priimti 4 karjeros valstybės tarnautojai ir 4 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartį.
Teismo personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Teisėjai nuolat kelia kvalifikaciją ne
tik Lietuvoje organizuojamuose mokymuose, seminaruose, bet ir vyksta į užsienį. Teisėjai dalyvavo
41 mokymo ir kvalifikacijos kėlimo seminare, kuriuos organizavo NTA. Taip pat teisėjai vyko į
užsienio šalis. 2017 m. Mantas Liesis dalyvavo mokymuose, kurie vyko Budapešte (Vengrija).
Mokymus organizavo Europos teisėjų mokymo tinklas (ETJN). A. Bartkus dalyvavo Europos teisės
akademijos (ERA) organizuojamuose mokymuose „Elektroninių įrodymų autentifikavimas ir
priimtinumas“ Londone (Didžioji Britanija). Taip pat A. Bartkus vyko į Estiją, kur domėjosi Estijos
teismų reforma. Ernestas Šukys buvo išvykęs gilinti žinių į Lisaboną (Portugalija). Mokymus
organizavo ERA.

Teisėjas E. Šukys gilino žinias užsienyje.

Teismo valstybės tarnautojai taip pat nuolat kelia kvalifikaciją. Per metus 48 valstybės
tarnautojai (kai kurie po kelis kartus) dalyvavo seminaruose ir mokymuose, susijusiuose su jų
tiesioginių pareigų organizavimu ir atlikimu.
3.4. Teismo pasiruošimas reformai
2017 m. Teismui buvo daug iššūkių, kadangi intensyviai buvo ruošiamasi reformai, nes nuo
2018 m. sausio 1 d. buvo numatyti dideli pasikeitimai.
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2017 m. birželio 1 d. Teisme lankėsi Teisėjų tarybos pirmininkas R. Norkus (antras iš dešinės),
Teisėjų tarybos narys V. Laužikas, NTA direktorė R. Molienė (antra iš kairės).

Šiaulių apylinkės teismas iniciavo susitikimus su reorganizuojamų teismų vadovais ir kitais
darbuotojais. Birželio 1-ąją Šiaulių apylinkės teisme lankėsi NTA direktorė Reda Molienė ir Teisėjų
tarybos pirmininkas Rimvydas Norkus. „Po reorganizavimo Šiaulių apylinkės teismas bus vienas
didžiausių Lietuvoje. Pagal dydį – tai bus trečias šalyje apylinkės teismas. Šiaulių apylinkės teismas
bus didesnis nei Klaipėdos,“ – sakė Teisėjų tarybos pirmininkas, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pirmininkas Rimvydas Norkus. Po didžiosios reformos numatyti Šiaulių apylinkės teismo rūmai ir jų
veiklos teritorijos:
1) Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmai. Jų veiklos teritorija – Joniškio rajono
savivaldybės teritorija;

Šiaulių apylinkės teismo Joniškio rūmai
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2) Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai. Jų veiklos teritorija – Kelmės rajono savivaldybės
teritorija;

Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai

3) Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai. Jų veiklos teritorija – Pakruojo rajono
savivaldybės teritorija;
Šiaulių apylinkės teismo Kelmės rūmai

Šiaulių apylinkės teismo Pakruojo rūmai
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4) Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai. Jų veiklos teritorija – Radviliškio rajono
savivaldybės teritorija;

Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmai

5) Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai. Jų veiklos teritorija – Raseinių rajono
savivaldybės teritorija;

Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmai

18

6) Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai. Jų veiklos teritorija – Šiaulių miesto savivaldybės
ir Šiaulių rajono savivaldybės teritorija.

Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmai

Lapkritį Vilniuje vyko konferencija, skirta teismų pasiruošimui reformai. Per konferenciją
buvo akcentuojama, kad teisingumas žmonėms taps prieinamesnis. Nuo 2018 m. kreiptis į Teismą
žmogui taps dar paprasčiau – kreipdamiesi į apylinkės teismą gyventojai galės patys pasirinkti,
kuriame apylinkės teismo filiale (teismo rūmuose) teikti teismo procesą pradedančius dokumentus.
Šiaulių apylinkės teismo darbuotojai, atsižvelgdami į NTA rekomendacijas, rengė Teismo
struktūrą, siekiant, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, galėtų būti
oficialiai informuojami apie teismų reorganizavimą ir įspėjami laikantis įstatymų numatytų įspėjimo
terminų. Taip pat 2017 m. buvo ruošiami ir patvirtinti nauji pareigybių aprašymai.
Vienas iš teismų reorganizavimo aspektų – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
skaičiaus mažinimas ir valstybės tarnautojų skaičiaus didinimas. Ruošiantis prie Šiaulių apylinkės
teismo prijungti 5 rajonų teismų rūmus buvo atsižvelgta į tai, kad sujungus teismus būtų palikti dirbti
darbuotojai, turintys aukštą kvalifikaciją, didelę darbo patirtį teismų sistemoje. Atsižvelgiant į NTA
rekomendacijas, pirmininko įsakymu buvo sudaryta Atrankos komisija dėl pareigų siūlymo
reorganizuojamų teismų atleidžiamiems darbuotojams. 2017 m. gruodžio 1 d. teismo kanclerio
įsakymu buvo patvirtinta Atrankos kriterijų tvarka vykdant reorganizavimo procesą.
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Teismo darbuotojai per susitikimą su Teisėjų tarybos nariais ir NTA atstovais.

2017 m. ketvirtame ketvirtyje reorganizuojamų teismų tiekėjai buvo informuoti apie
reorganizavimo sąlygas, sutarčių perėmimą ar nutraukimą. Sutartys, kurios buvo nutrauktos
reorganizuojamų teismų nuo 2017 m. gruodžio 31 d., buvo pratęstos arba sudarytos naujos sutartys,
kad nenutrūktų teismų aprūpinimas reikalingomis prekėmis ir paslaugomis. Buvo nutraukta 12
sutarčių, sudaryta 1 nauja sutartis, 2 sutartys pratęstos ir 50 sutarčių perėmė veiklą tęsiantis Šiaulių
apylinkės teismas.
Archyvo skyriaus darbuotojai lankėsi prie Šiaulių apylinkės teismo prijungiamuose rūmuose.

Naujasis teismo archyvas, P. Cvirkos g. 77, Šiauliuose.

Jie įvertino archyvinių bylų kiekius, apžiūrėjo, kaip sutvarkytos, susistemintos ir saugomos į archyvą
perduotos bylos bei teismų dokumentai.
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3.5. Nuotoliniai teismo posėdžiai

Ruošiamasi nuotoliniam teismo posėdžiui.

2017 m. Šiaulių apylinkės teisme vyko 45 nuotoliniai teismo posėdžiai. 2016 m. nuotolinių
teismo posėdžių įvyko perpus mažiau – 20. Informatikos skyriaus vedėjas A. Ščeponavičius sako,
kad nuotolinių teismo posėdžių poreikis nuolat auga, kadangi vaizdo konferencijų sistema suteikia
galimybę proceso dalyvius apklausti per atstumą.
Stacionaria šiuolaikiška įranga aprūpinta 18 teismų, 13 įkalinimo ir 2 prokuratūros įstaigos.
Vaizdo konferencijų įranga įdiegta 2014 m. pabaigoje, įgyvendinant Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos lėšomis finansuojamą projektą.
3.6. Darbą tęsia teismo savanoriai

Viena pirmųjų teismo savanorių Evelina Grišiūtė pasiruošusi padėti
nukentėjusiesiems ir liudytojams
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2017 m. Teisme nukentėjusiems asmenims ir liudytojams paramą teikė savanoriai. Per metus
savanorių skaičius kito: nuo 9-nių iki 12-kos. Gruodžio pabaigoje Teisme aktyviai savanoriavo 9-ios
merginos (trys savanorės baigė mokymus 2016 m. vasarą ir šešios – 2017 m. spalį). Savanorių
skaičius svyravo, nes, pasibaigus mokslo metams, kelios savanorės išvyko mokytis į kitus miestus,
kitos pradėjo dirbti.

2017 m. spalio 23 d. Šiauliuose vyko teismo savanorių mokymai.

Pernai Teisme savanoriai dirbo 1 010 valandų, suteikė įvairią pagalbą daugiau nei 2 500
žmonių.
Teismo savanorio misija – padėti nukentėjusiesiems ir liudytojams teisme jaustis drąsiau ir
saugiau. Savanoriui nėra keliami išsilavinimo reikalavimai, tačiau jis yra išklausęs specialius
mokymus ir turi reikiamų žinių apie teismų sistemą ir teismo procesą, liudytojų ir nukentėjusiųjų
teises bei pareigas, gerai pažįsta teismo patalpas, žino, kaip bendrauti su sunkius išgyvenimus
patyrusiais žmonėmis ir teikti reikiamą pagalbą teismo lankytojams.
Spalio 23 d. Šiauliuose vyko mokymai, kuriuose būsimieji savanoriai įgijo teisės,
psichologijos žinių. Mokymuose dalyvavo ir jau patirtį turintys savanoriai.
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Teismo savanorė E. Jonikaitė beveik visą vasarą
kasdien savanoriavo Teisme.

Teismo savanorė Eglė Jonikaitė ne tik savanoriavo Teisme, bet vasarą, atlikdama viešojo
administravimo praktiką, atliko tyrimą „Dėl asmenų aptarnavimo kokybės standarto“ ir parengė
Teismo vidinio monitoringo ataskaitą. E. Jonikaitei ne kartą teko pasirūpinti mažais vaikais, kol tėvai
buvo posėdyje.
Kita savanorė Birutė Gužauskienė, kuri yra pensinio amžiaus, jau antri metai savanoriauja
didžiausioje Teisme nagrinėjamoje telefoninių sukčių byloje. Kadangi byla vyksta dvi dienas per
mėnesį, nuo ryto iki vakaro, savanorė Teisme praleidžia tarsi dvi darbo dienas. B. Gužauskienė

Teismo savanorė B. Gužauskienė jau antri metai savanoriauja
didžiausioje Teisme nagrinėjamoje telefoninių sukčių byloje.

ataskaitoje rašo: „Buvo malonu, kai pasibaigus posėdžiui, sutikau iš Žemaitijos atvykusią liudytoją,
kuri man sakė: „Niekada nebūčiau patikėjusi, kad Teisme galiu būti taip maloniai sutikta, kad taip
pagarbiai elgiamasi su liudytojais.“
Savanoriai padeda organizuoti ir dalyvauja Teismo renginiuose. Jie daug padėjo per Teismo
naujojo pastato atidarymo šventę.
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IV. TEISMAS PERSIKĖLĖ Į NAUJAS PATALPAS

Šiaulių apylinkės teismas įsikūrė P. Cvirkos gatvėje 77, Šiauliuose.

Spalio 23 d. Teismas pradėjo dirbti naujame pastate, P. Cvirkos gatvėje 77. Persikraustymo
procesas vyko nuo spalio 2 d. iki spalio 27 d., tačiau Teismas darbo nenutraukė. Nuo 2013 m. sausio
1 d. Teismas dirbo trijuose pastatuose, kurie buvo išsidėstę skirtingose miesto vietose. Teismui
įsikūrus viename pastate išspręsti proceso dalyviams kylantys nepatogumai, Teismo paslaugomis
galima pasinaudoti greičiau ir patogiau.

Pirmasis į naujas patalpas pradėjo kraustytis Teismo archyvas.
Į šias dėžes darbuotojai dėjo dokumentus.

„Visi Teismo darbuotojai dirbame viename pastate. Taip kolektyvui užtikrintos daug geresnės
darbo sąlygos, patogesnis administravimas, nekyla problemų interesantams, – sakė teismo pirmininkė
G. Janušienė. – Anksčiau pasitaikydavo atvejų, kai proceso dalyviai supainiodavo Teismo pastatus,
vėluodavo į posėdžius. Jiems tekdavo aiškinti, kad skirtingo pobūdžio bylos nagrinėjamos
24

Naujame darbo kabinete teismo posėdžių
sekretorė Rasa Jonaitienė.

Priimamajame specialistai priima ir išduoda
dokumentus.

Ši salė skirta darbuotojų susirinkimams,
mokymams, konferencijoms.

skirtinguose pastatuose. Keliuose Teismo pastatuose
apsilankyti tekdavo ir norintiesiems susipažinti su bylos
medžiaga, kuri jau būdavo perduota į archyvą.“
Naujasis pastatas, kuriame įsikūrė Teismas, yra
centrinėje miesto dalyje, netoli yra viešojo transporto
stotelė, Šiaulių autobusų stotis – taip užtikrintas patogus
susisiekimas viešuoju
transportu
atvykstantiems
gyventojams, ypač iš Šiaulių ir kitų rajonų. Netoli pastato
taip pat yra ir maitinimo įstaigų.
Teismas įsikūrė daugiau nei 3 500 kvadratinių
metrų ploto patalpose. Naujosios patalpos erdvesnės,
didesnis priimamasis, todėl proceso dalyviams patogiau
laukti teismo posėdžių. Minėtose patalpose įrengtas
kabinetas teismo savanoriams, prokurorams ir
advokatams, atskira erdvė numatyta žiniasklaidos
atstovams, modernus vaikų apklausos kambarys,
konvojavimo patalpos.
„Pirmajame aukšte įsikūrė raštinė. Priimamajame
specialistai priiminėja ir išdavinėja dokumentus, įrengti
du informaciniai televizijos ekranai. Taigi visa
informacija gyventojams teikiama vienoje vietoje“, –
teigia G. Janušienė.
Teisme įrengta 15 posėdžių salių, kurių viena
skirta
darbuotojų
susirinkimams,
mokymams,
konferencijoms. Antrajame, trečiajame ir ketvirtajame
aukštuose įrengti teisėjų, teisėjų padėjėjų ir teismo
posėdžių sekretorių kabinetai. Teismo archyvas įsikūrė
pastato pusrūsyje.
Teismas patalpas nuomojasi iš UAB „NT valdos“,
kuri laimėjo patalpų nuomos konkursą. Pagal nuomos
sutartį pastato savininkė – UAB „NT valdos“ – pritaikė
patalpas Teismo veiklai, paliko baldus, atlieka papildomų
paslaugų: vykdo statinio techninę priežiūrą, inžinerinių
sistemų (šildymo, vandentiekio, nuotekų, elektros, ryšių,
vėdinimo, kondicionavimo) priežiūrą ir

Pasitarimų kambarys pirmajame aukšte.
Čia užsuka žiniasklaida, savanoriai, advokatai.

Teismo pirmininko pavaduotoja
R. Milvydaitė kviečia apžiūrėti naująjį
kabinetą.
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eksploataciją,valo teritoriją, išveža šiukšles.
Nuo 2013 m., kai buvo sujungti Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono apylinkių teismai,
darbuotojams teko dirbti trijuose pastatuose:

Visas Šiaulių apylinkės teismas įsikūrė viename pastate,
P. Cvirkos gatvėje 77.

Vilniaus g. 247 buvo nagrinėjamos administracinių nusižengimų ir baudžiamosios bylos,
Dvaro g. 81 – civilinės bylos, Vytauto g. 149 buvo įsikūręs Teismo archyvas. Minėti Teismo pastatai
yra neremontuoti, seniai statyti (1930 m. ir 1976 m.), todėl vasarą darbuotojai ir lankytojai kęsdavo
karštį, žiemą – šaltį. Teismui persikėlus į naujas patalpas, tris Teismo valdomus pastatus nuspręsta
perduoti Turto bankui.

V. TEISMO RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE
Šiaulių apylinkės teismas didelį dėmesį
skiria komunikacijai – darbui su žiniasklaida ir
visuomene. Siekiama kuo didesnio įstaigos
skaidrumo ir viešumo, nepriklausomumo ir
nešališkumo,
pavyzdingumo
ir
konfidencialumo. Kiekvieną darbo dieną
teikiama informacija žiniasklaidai, daug
dėmesio skiriama visuomenės atstovams.
Svarbiausios 2017 m. naujienos: surengtos dvi
spaudos
konferencijos,
pasirašyta
bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių miesto
savivaldybės
administracija,
didžiausias
dėmesys skirtas informacijos sklaidai dėl
teismo persikraustymo į naujas patalpas ir
teismų reorganizacijai.

Žiniasklaidos atstovai nuolat domisi Šiaulių apylinkės
teisme nagrinėjamomis bylomis.

5.1. Darbas su žiniasklaida
Skelbta informacija. Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)
nuolat teikia informaciją apie Teisme nagrinėjamas visuomenės susidomėjimo sulaukusias ir
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rezonansines bylas ir apie Teismo veiklą. Dar 2016 m. antroje pusėje Teisme yra paskirti teisėjai
spaudai: Arūnas Bartkus ir Vaidotas Narvidas.
2017 m. Šiaulių apylinkės teismo tinklalapyje
buvo paskelbtas 71 pranešimas. Tai pranešimai apie
Teisme pradėtas nagrinėti ar išnagrinėtas didelio
visuomenės susidomėjimo sulaukusias bylas, kiti
pranešimai apie Teisme 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. Visi
pranešimai
buvo
skelbiami
svetainėje
http://www.sateismai.teismai.lt. Metų pabaigoje
2017 m. Teismo tinklalapyje buvo paskelbtas
Teismas pradėjo kelti informaciją į naują svetainę
71 pranešimas.
https://siauliu.teismai.lt/. Be to, svetainėje nuolat
skelbiama informacija, kuri aktuali visuomenei: konkursai, fizinių asmenų bankroto bylos, metinės
veiklos apžvalgos, finansinės ataskaitos, teismo struktūra ir kontaktai ir kita svarbi informacija.
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. Informacija buvo skelbiama šalies
naujienų portaluose lrytas.lt, 15min.lt., delfi.lt, žinių
portale Respublika.lt, informaciją rengė naujienų
agentūros ELTA ir BNS. Remdamiesi teismo
informacija, apie Teisme nagrinėjamas bylas,
organizuojamus renginius reportažus rengė Šiaulių
apskrities televizija, LNK, TV 3, Info TV.
Daugiausia pranešimų spausdina miesto ir regiono Publikacijos buvo spausdinamos didžiausiame
laikraščiai ir interneto portalai.
Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“.
Teismo darbuotojų
komentarai laikraščių puslapiuose, TV ir radijo eteryje. Sausio
pradžioje dienraštyje „Šiaulių kraštas“ teisėjo padėjėja Ugnė Patkauskienė
pasakojo apie 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusi Administracinių nusižengimų
kodeksą.
Sausį teismo savanorius kalbino dienraščio „Šiaulių naujienos“
atstovai. Išspausdinta publikacija „Nukentėjusiesiems pagalbos ranką tiesia
teismo savanoriai“.
Teismo pirmininko pavaduotojas, teisėjas spaudai A. Bartkus
Šiaulių TV pasakojo apie girtų vairuotojų bylas bei davė specialų interviu
Žinių radijui.

Teisėjo padėjėja
U. Patkauskienė
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Daug dėmesio sulaukė gegužės pradžioje,
Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną, Teismo
sveikinimas žiniasklaidai. Tądien teisėjai N. Masiulis ir
A. Bartkus tapo TV laidų vedėjais. Jie „Šiaulių
televizijos“ eteryje per laidą „Info studija“ kalbino
žurnalistes Ainą Mizgirdę ir Silvą Šimkevičienę.
Gegužę dienraštyje „Šiaulių kraštas“ spausdinta
publikacija „Teismo posėdžių sekretorė“, kurioje
žurnalistė Edita Karklelienė kalbino posėdžių sekretorę
Giedrę Juozapaitienę. Ji posėdžių sekretore dirba beveik TV studijoje – teisėjai N. Masiulis (kairėje) ir A.
Bartkus (dešinėje).
14 metų.
2017 m. Teismas surengė dvi spaudos konferencijas:
Gegužės pabaigoje kartu su Šiaulių m. savivaldybės
administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir Socialinių
paslaugų centru surengta konferencija, kuri skirta Tarptautinei
vaikų gynimo dienai paminėti. Spaudos konferencijos tema –
„Vaikų globa ir įvaikinimas“. Apie vaikus, kurių gyvenimas
sudėtingas ir skausmingas, apie globas, įvaikinimus, globėjų ir
įtėvių paiešką, jų rengimą, liūdnų ir sudėtingų bylų nagrinėjimą
kalbėjo teismo, vaiko teisių atstovai ir socialiniai darbuotojai,
teikiantys pagalbą globėjams (rūpintojams). Minėtų institucijų
Teismo posėdžių sekretorė G.
atstovai susiduria su
Juozapaitienė pasakojo apie savo
darbą.
globomis,
įvaikinimais, tik visi
atlieka skirtingas funkcijas. Apie tai rašė: portalas
„lrytas“, „Šiaulių naujienos“, Šiaulių TV, „Etaplius“.
Rugsėjį Šiaulių TV laidoje „Info studija“
dalyvavo teismo savanorė, Šiaulių universiteto IV kurso
studentė Eglė Jonikaitė ir pirmininko padėjėja (ryšiams
su žiniasklaida ir visuomene) Nijolė Damulė. Jos pateikė
informaciją apie savanorių veiklą, kaip jais tampama,
kokie keliami reikalavimai, kada vyksta mokymai ir į
Spaudos konferencija „Vaikų globa ir
mokymus pakvietė norinčiuosius savanoriauti.
įvaikinimas“.
Didelio žiniasklaidos dėmesio sulaukė Teismo
kraustymasis ir įsikūrimas naujose patalpose. Apie
Teismo naujas patalpas ir kraustymąsi buvo išplatinti 6
pranešimai
spaudai.
Žiniasklaidoje
pasirodė
publikacijos ir TV reportažai apie naująjį pastatą,
įsikūrimą ir pastato atidarymą.

Žiniasklaida nuolat informavo apie Teismo
naujas patalpas, darbuotojų įsikūrimą ir pastato
atidarymą.
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Lapkričio 8 d. Teismas surengė spaudos
konferenciją, per kurią Teismo vadovai
žiniasklaidai parodė naujas teismo patalpas.
Žiniasklaidos dėmesio Teismas sulaukė
lapkričio 9-ąją, kuomet vyko Teismo pastato
atidarymo iškilmės. Per šventę Šiaulių apylinkės
teismo pirmininkė G. Janušienė akcentavo, kad tai
yra istorinis įvykis. Erdvesnes ir šiltesnes patalpas
apžiūrėjo svečiai. Su įkurtuvėmis pasveikino
Teisėjų tarybos pirmininkas R. Norkus.
Sveikinimo žodį tarė Respublikos Prezidentės
vyriausioji patarėja teisės klausimais Rasa
Svetikaitė, LR Seimo Teisės ir teisėtvarkos
komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas ir
Šiaulių apygardos teismo pirmininkas Vytautas
Kursevičius. Simbolinį raktą nuo pastato įteikė
„NT valdų“ generalinė direktorė Ieva Lauraitytė.
Šiltus sveikinimo žodžius tarė su teismu
bendradarbiaujančių
institucijų
atstovai,
kaimyninių teismų vadovai. Pastatą pašventino
Šiaulių šv. Ignaco Lojolos bažnyčios kunigas,
jėzuitas tėvas Stasys Kazėnas. Per šventę
skambėjo muzika, buvo atidaryta šiauliečio
dailininko Arūno Vasiliausko paroda.
Buvo išplatinti keli pranešimai spaudai
apie Teismo pasiruošimą reformai. Paskutiniai
2017 m. mėnesiai buvo intensyvūs, nes reikėjo
diegti daug administracinių naujovių.

Spaudos konferencijoje Teismo vadovai ir teisėjai
spaudai.

Teismo pastato atidarymo iškilmės.

Su įkurtuvėmis pasveikino Teisėjų tarybos pirmininkas R. Norkus.
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5.2. Bendravimas su visuomene
2017 m. Teisme itin didelis dėmesys
buvo skiriamas darbui su visuomene – vyko
19 renginių, iš kurių 3 vyko ne teismo pastate:
susitikimas su mokiniais – St. Šalkauskio
gimnazijoje ir Karjeros savaitė – ŠU
bibliotekoje, renginys skirtas Tarptautinei
pagyvenusių žmonių dienai – Šiaulių miesto
savivaldybės bibliotekos „Aido“ filiale.
Vyko 14-ka susitikimų su mokiniais ir
5 susitikimai su Trečiojo amžiaus universiteto
Teisėjas Audrius Sadauskas S. Daukanto gimnazijos
mokinėms pasakojo apie teisėjo darbą ir nagrinėjamas bylas. Teisinių žinių fakulteto lankytojais.

Teisėjas spaudai V. Narvidas susitikime su Šiaulių trečiojo
amžiaus universiteto studentais.

Renginys Šiaulių viešojoje bibliotekoje „Aido“ filiale.

Teisėjas Martynas Galvičius po susitikimo su mokiniais.
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Teismo pirmininkė G. Janušienė pasirašė sutartį su Šiaulių m. savivaldybės administracijos
direktoriumi Antanu Bartuliu.

Gegužės 4 d. tarp Šiaulių apylinkės teismo ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, pagal kurią teismas įsipareigojo sudaryti galimybę Šiaulių
miesto bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams susipažinti su teismo darbu, teisininko profesija,
suteikti mokiniams galimybę atlikti socialinę-pilietinę ir savanorišką veiklą.
Šiaulių apylinkės teismas pasirūpina, kad dviejuose Šiauliuose dirbančiuose bibliotekose (P.
Višinskio viešojoje bibliotekoje ir Šiaulių miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje „Aido“ filiale)
lankytojai turėtų galimybę skaityti žurnalą „Teismai.lt“.
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VI. TEISMO KOLEKTYVO LAISVALAIKIS

Teisėjo padėjėja Jurga Žulpė su dukra tapo paveikslą.

2017 m. Šiaulių apylinkės teismo kolektyvas dalyvavo akcijose, sporto renginiuose,
sąskrydžiuose, patys organizavo šventes ir išvykas.
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Teismo darbuotojai uždegė atminties žvakutes 1991 m.
sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos Laisvę. Teismo darbuotojai dalyvavo pilietinėje akcijoje
„Atmintis gyva, nes liudija“.
Ekskursija į Šokolado muziejų

Teismo moterys apžiūrėjo Šokolado muziejų.

Kovo 8-ąją Teismo moterys lankėsi Šokolado muziejuje. Šokolado muziejuje surengtos net
dvi ekskursijos, kadangi norinčiųjų buvo daugiau nei 40. Ekskursijų vadovės papasakojo šokolado
istoriją, kuri, kaip ir pats skanumynas, yra paslaptinga ir įdomi.
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Su profesine švente pasveikintos teismo posėdžių sekretorės

Teismo pirmininkė G. Janušienė sveikina darbuotojas su profesine
švente.

Balandžio 19-ąją Teismo posėdžių salėje skambėjo muzika: dainavo ir grojo Šiaulių
dainavimo mokyklos „Dagilėlis“ trečios klasės mokiniai. Berniukų koncertas skirtas profesinę dieną
minėjusioms teismo posėdžių sekretorėms ir raštinės darbuotojoms.
Lietuvos ir Latvijos teisėjų sporto šventė

Sporto švente vainikavo bendra nuotrauka.

Balandžio pabaigoje Molėtuose įvyko jau tradiciniu tapęs Lietuvos ir Latvijos teisėjų
asociacijų susitikimas – sporto šventė. Teisėjai varžėsi krepšinio aikštelėje ir boulingo turnyre. Į
Lietuvą atvyko 10 kaimyninės šalies atstovų, mūsų teismams atstovavo regioniniu principu sudaryta
24 teisėjų delegacija, kurių gretose buvo ir Šiaulių apylinkės teismo teisėjai B. Vinciūnas, N.
Masiulis, Marius Steponaitis ir Ilona Jokubienėnė.
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Kelionės dviračiais

Teismo darbuotojai mėgsta keliauti dviračiais.

Šiaulių apylinkės teismo darbuotojai liepa vyko į Kryžių kalną dviračiais. Kelionės dviračiais
– labai mėgstama Teismo darbuotojų pramoga.
Lietuvos teismų sąskrydis Kauno rajone

Akimirkos iš Lietuvos teismų sąskrydžio. Centre – teisėjas N. Masiulis.

Gegužės 27 d. pirmą kartą vykusiame Lietuvos teismų sąskrydyje pirmąją vietą futbolo
varžybose iškovojo Šiaulių apylinkės teismo komanda. Sąskrydyje apylinkės teismo atstovai puikiai
pasirodė ir per kitas rungtis. „Daug vietos, puiki organizacija, įdomios rungtys, – apie teismų sąskrydį
pasakojo pirmininko pavaduotoja Rasa Milvydaitė. – Išbandėme įvairias sporto šakas. Pavyzdžiui,
grupė žmonių atsistojo ant ilgų slidžių ir bandė eiti koja kojon, tačiau sunkiai sekėsi.“
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Tradicinis bėgimas Vilniuje

Akimirkos iš Vilniaus maratono.

Rugsėjo mėnesį keli teisėjai (Nerijus Masiulis, Ilona Jakubėnienė, Bronius Vinciūnas) ir
teisėjo padėjėja Jurga Žulpė išbandė jėgas „Danske Bank Vilniaus maratone“. Šiauliečiai bėgo 4,2
km. Bėgikai tvirtino, kad specialiai maratonui nesiruošė, nes atstumas nedidelis, todėl užteko bendro
fizinio pasirengimo.
Paminėta LR Konstitucijos diena ir Europos teisės diena

Šiaulių apylinkės teismo komanda: E. Šukys (pirmas iš dešinės), N.
Masiulis, R.Bulkaitė, R. Milvydaitė ir A. Jurgilienė.

LR Konstitucijos ir Europos teisės dieną spalio 26-ąją paminėjo Šiaulių apylinkės teismo
darbuotojai, kurių sudaryta komanda dalyvavo Šiaulių apygardos teisme vykusiame žaidime „Protų
mūšis“ ir iškovojo antrąją vietą. Renginį organizavo trys teismai: Šiaulių apygardos teismas, Šiaulių
apygardos administracinis teismas ir Šiaulių apylinkės teismas.
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Lietuvos teismų diena

2017 m. Lietuvos teismams – 99-eri. Gruodžio 15-ąją, Lietuvos teismų dieną, buvo parodytas
dėmesys lankytojams ir darbuotojams. Ta proga visiems Teismo lankytojams savanoriai dovanojo
knygų skirtukus. Kiekvienas Teismo darbuotojas gruodžio 15-osios ryte ant savo darbo stalo rado
saldžią dovanėlę, o įsijungę kompiuterius išgirdo sveikinimus su Lietuvos teismų diena.

ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMAS
Biudžetinė įstaiga, P. Cvirkos g. 77, LT-77165, Šiauliai
tel. (8 41) 598 500, faks. (8 41) 598 480, (8 41) 505 025
el. p. siauliu.apylinkes@teismas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,
kodas 302942324
36

