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Šiaulių apylinkės teismas siekia kuo didesnio
profesionalumo,
užtikrinti

atvirumo

operatyvų,

ir

nešališką

skaidrumo.
ir

Siekiame

kokybišką

bylų

nagrinėjimą. Daug dėmesio skiriame aptarnavimo kultūrai,
inovacijoms,

visuomenės

pasitikėjimo

didinimui,

teisingumo vykdymui.
2016 m. sparčiau nagrinėjamos baudžiamosios ir
civilinės bylos, pagerėjo nuosprendžių ir sprendimų
stabilumo rodikliai.
2016 m. antroje pusėje, praėjus trejiems metams po
mažosios teismų reformos, vykusios 2013 m. (į vieną
junginį buvo sujungti Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono
apylinkės teismai), užimti visi teisėjų etatai: 15 teisėjų
nagrinėja

civilines

bylas,

12

–

baudžiamąsias

ir

administracines.
Teisėjai ir kiti teismo darbuotojai daug dėmesio
skyrė kvalifikacijos kėlimui, nuolatiniam tobulinimuisi.
Pirmą kartą Šiaulių apygardos teismo istorijoje Šiaulių
apylinkės teismo teisėjas atstovavo Lietuvai Europos
teisminio mokymo tinklo konkurse THEMIS.
Itin didelis dėmesys buvo skirtas komunikacijai – bendravimui su žiniasklaida ir visuomene.
Įtvirtinta viena esminių naujovių – teisėjai spaudai, kurių pagrindinė misija – paprastai, žmonėms
suprantama kalba, paaiškinti teismo sprendimą, padėti tinkamai suprasti teismo veiklą.
Dar viena naujovė – nuo liepos 1 d. Šiaulių apylinkės teisme darbą pradėjo savanoriai, kurie
nukentėjusiesiems ir liudytojams padeda jaustis drąsiau ir saugiau. Buvo ir techninių sprendimų,
didinančių proceso dalyvių saugumą. Dviejose teismo posėdžių salėse, kur nagrinėjamos
baudžiamosios bylos, įrengti atitvarai.
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Geri darbo rezultatai pasiekti sąžiningų, darbščių, profesionalių ir atsakingų Šiaulių apylinkės
teismo darbuotojų pastangomis. Už tai jiems nuoširdžiai dėkoju.
Per ateinančius metus mūsų laukia dar vienas iššūkis – pasiruošimas teismų reformai. Pirmas
žingsnis buvo žengtas, kai 2013 m. buvo sujungti Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono apylinkių teismai.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. numatytas antras reformos etapas.
Apie 2016 m. nuveiktus darbus, skaitykite šiame leidinyje.

Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė Gema Janušienė
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I. ŠIAULIŲ APYLINKĖS TEISMAS
Šiaulių apylinkės 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 apylinkės teismo kompetencija. Šiaulių
apylinkės teismas yra pirmos instancijos teismas, kuris nagrinėja civilines
bylas, baudžiamąsias, administracinių 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.
Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. LR KONSTITUCIJA
Šiaulių apylinkės teismo, kaip pirmosios instancijos teismo sprendimų pagrįstumą ir
teisėtumą civilinėse, baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose apeliacine tvarka
tikrina Šiaulių apygardos teismas, kuris nustato sprendimuose (plačiąja prasme) netinkamą teisės
taikymą, taip pat padarytus materialinės ar procesinės teisės pažeidimus
Šiaulių apylinkės teismo veiklos teritorija apima Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių
teritorijas.
Teismas įsikūręs trijuose pastatuose: baudžiamosios ir administracinės bylos nagrinėjamos
Vilniaus g. 247, civilinės bylos – Dvaro g. 81, archyvo adresas – Vytauto g. 149.
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II. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ
2.1.

Teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga

2016 m. Šiaulių apylinkės teisme buvo gautos 887 baudžiamosios bylos (2015 m. – 960 bylų),
136 bylos perkeltos iš 2015 metų (2015 m. – 179 bylos iš 2014 m.), išnagrinėtos 922 baudžiamosios
bylos (2015 m. – 1003 bylos). Iš žemiau pateikto grafiko matyti, kad teisme išnagrinėtų baudžiamųjų
bylų skaičius sumažėjo 81 byla.
Baudžiamųjų bylų skaičiaus kitimas 2015-2016 metais
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Iš visų 2016 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų: 462 baudžiamosios bylos buvo išnagrinėtos
priimant nuosprendį, 6 – priimant nutartį, 386 – teismo baudžiamąjį įsakymą, pagal bendrąsias
proceso taisykles išnagrinėta 433 baudžiamųjų bylų, 11 baudžiam56ųjų bylų buvo nutraukta, 12
baudžiamųjų bylų buvo dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo bei 24 privataus kaltinimo
bylos.
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Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2016 metais Šiaulių apylinkės teisme
išnagrinėtos baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:


nusikaltimai žmogaus sveikatai – 387 (2015 m. –361 byla);



nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 32 (2015 m. – 36 bylos);



nusikaltimai žmogaus laisvei – 2 (2015 m. – 0 bylų);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 10 (2015 m. – 5 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui – 8 (2015 m. –
29 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 7 (2015 m. – 13 bylų);



nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 2 (2015 m. – 2 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei –
0 byla (2015 m. – 1 byla);



nusikaltimai asmenų rinkimų teisėms ir Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Europos
Parlamento bei savivaldybių tarybų rinkimų ar referendumų tvarkai – 1 (2015 m. – 0 bylų);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 271 (2015 m. – 310 bylų);



nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei – 0 (2015 m. – 1 byla);



nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 12 (2015 m. - 4
bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 8 (2015 m. – 17
bylų);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 53 (2015 m. – 75 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams –
19 (2015 m. –29 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 50 (2015 m. – 46 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis,
sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis arba karine įranga
– 13 (2015 m. – 15 bylų);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 41 (2015 m. –
56 bylos);
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nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 17 (2015 m. –
19 bylų);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 101 (2015 m. – 107 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklai – 17 (2015 m. – 40 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 3 (2015 m. – 3 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų
klastojimu – 45 (2015 m. – 39 bylos);



nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 2 (2015 m. – 3 bylos);

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 2016 m. teismas daugiausia – 387 – baudžiamąsias bylas
išnagrinėjo dėl nusikaltimų žmogaus sveikatai. Šią baudžiamųjų bylų kategoriją daugiausia sudarė
bylos dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo (323 bylos pagal BK 140
straipsnį) ir nesunkaus kvalifikuoto sveikatos sutrikdymo (29 bylos pagal BK 138 straipsnio 2 dalį.).
Antrąją didžiausią išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams - 271. Šią baudžiamųjų bylų
kategoriją daugiausia sudarė bylos dėl kvalifikuotų vagysčių (75 bylos pagal BK 178 straipsnio
2 dalį), sukčiavimo (73 bylos pagal BK 182 straipsnį), plėšimo (40 bylų pagal BK 180 straipsnį). 101
byla išnagrinėta dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų viešajai tvarkai, iš kurių 96 išnagrinėtas
bylas sudarė nusikaltimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo (BK 284 straipsnio 1 dalį).
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2016 m. Šiaulių apylinkės teisme išnagrinėti 901 teikimas ir prašymas baudžiamųjų bylų

vykdymo procese, kai tuo tarpu 2015 m. jų buvo išnagrinėta 1055.
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Sprendimų stabilumas baudžiamosiose bylose. 2016 m. iš 462 bylų išnagrinėtų priimant
nuosprendžius, Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka buvo apskųsti 159 nuosprendžiai.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus, buvo pakeisti 32 nuosprendžiai ir 8 panaikinti. Šiaulių apylinkės
teismo nuosprendžių stabilumo rodikliai 2016 metais pakilo, t. y. sudarė 98,27 %, kai tuo tarpu 2015
metais buvo 97,30 %.

Šiaulių apylinkės teismo nuosprendžių stabilumo rodikliai 2016 metais pakilo,
t. y. sudarė 98,27 proc.

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė. 2016 m. Šiaulių apylinkės teisme vidutinė
baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė siekė 2,19 mėnesio. 2015 m. vidutinė baudžiamosios bylos
nagrinėjimo trukmė buvo 2,28 mėnesio. 2016 metais 387 baudžiamųjų bylų nagrinėjimas užtruko iki
6 mėnesių (2015 m. – 898). Nuo 6 iki 12 mėnesių buvo nagrinėjamos 49 baudžiamosios bylos
(5,31 %) (2015 m. – 68), o ilgiau negu metus – 26 (2,82 %) (2015 m. – 37). Absoliuti dauguma visų
2016 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėtos per 6 mėnesius ar greičiau (91,65 %).
2015 m. per 6 mėnesius ir greičiau buvo išnagrinėta 89,5% visų išnagrinėtų baudžiamųjų bylų.
Lyginant su 2015 metais, baudžiamųjų bylų nagrinėjimo spartumas padidėjo.

2016 m. baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmės procentinė
išraiška
5.31% 2.82%

91.65%

Nagrinėjimas truko iki 6 mėn.

Nagrinėjimas truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn.

Nagrinėjimas truko 12 mėn. ir ilgiau
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2.2 Teisme išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo
apžvalga
2016 metais Šiaulių apylinkės teisme buvo gautos 3795 administracinių teisės pažeidimų
bylos (2015 m. – 4576 bylos), 309 bylos perkeltos iš 2015 metų (2015 m. – 226 bylos iš 2014 m.),
išnagrinėtos 3963 administracinių teisės pažeidimų bylos (2015 m. – 4493 bylos). Iš žemiau pateikto
grafiko matyti, jog teisme išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius sumažėjo 781
byla.
Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičiaus
kitimas 2015-2016 metais
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Pagal atskiras administracinių teisės pažeidimų bylų kategorijas, 2016 m. Šiaulių apylinkės
teisme daugiausia administracinių teisės pažeidimų bylų buvo nagrinėjama dėl pažeidimų, kuriais
kėsinamasi į viešąją tvarką (ATPK 174-186 str.). Pernai teismas išnagrinėjo 1514 šios kategorijos
bylų (2015 m. – 1867).

2016 m. Šiaulių apylinkės teisme daugiausia – 1 514 administracinių teisės
pažeidimų bylų buvo nagrinėjama dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi į viešąją
tvarką.

Antrą didžiausią bylų dalį sudarė bylos, iškeltos dėl pažeidimų transporte, kelių ūkio bei ryšių
srityje (ATPK 111-155 str.). Jų buvo išnagrinėta - 878 (2015 m. – 1006). Teisme taip pat buvo baigtos
863 bylos dėl pažeidimų, kuriais pasikėsinta į nuosavybę (ATPK 45-508 str.). 2015 metais jų buvo
išnagrinėta – 1019. Dėl pažeidimų, kuriais buvo pasikėsinta į nustatytą valdymo tvarką, išnagrinėtos
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399 bylos (ATPK 187-215 str.) (2015 m. – 258), o dėl pažeidimų darbo ir gyventojų sveikatos
apsaugos sityje išnagrinėtos 98 bylos (ATPK 41–445 str.) (2015 m. – 90). Teismas dėl pažeidimų
prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje išnagrinėjo 173 bylas (ATPK 163–17321 str.) (2015
m. – 200).

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 23 bylos, 2015 m. – 16), dėl pažeidimų žemės ūkyje, veterinarinių sanitarinių taisyklių
pažeidimų (ATPK 100-1101 str.) išnagrinėtos 3 bylos (2015 m. – 5).

2016 m.
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Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo trukmė. 2016 m. Šiaulių apylinkės
teisme vidutinė administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo trukmė siekė 0,66 mėnesio.
Lyginant su 2015 metais, vidutinė administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo trukmė buvo
0,60 mėnesio. Per pusmetį išnagrinėtos 3956 bylos (2015 m. – 4484 bylos), o nuo 6 iki 12 mėnesių –
7 bylos (2015 m. – 9). Nei vienos administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas netruko 12
mėnesių ir ilgiau, kaip ir 2015 metais. Beveik visos (99,82 %) administracinių teisės pažeidimų bylos
buvo išnagrinėtos greičiau kaip per šešis mėnesius. Lyginant su 2015 metais, administracinių teisės
pažeidimų bylų nagrinėjimo spartumas neženkliai sumažėjo.
2016 metais Šiaulių apylinkės teismas išnagrinėjo 589 prašymus administracinių teisės
pažeidimų bylų vykdymo procese. Administracinėn atsakomybėn buvo traukiami/patraukti 3944
asmenys (2015 m. – 4472).

2.3. Ikiteisminių tyrimų statistika
2016 m. Šiaulių apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai išnagrinėjo 3612 ikiteisminio
tyrimo dokumentus. Remiantis ankstesnių metų duomenimis, 2015 m. buvo išnagrinėta 3951
ikiteisminio tyrimo dokumentai.
Išnagrinėti ikiteisminiai dokumentai
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2.4. Teisme išnagrinėtų civilinių bylų apžvalga

2016 metais Šiaulių apylinkės teisme buvo gauta 10642 civilinės bylos (2015 m. – 10371
byla), 834 bylos perkeltos iš 2015 metų (2015 m. – 1059 bylos). 2016 metais išnagrinėtos 10599
civilinės bylos (2015 m. – 10597 bylos). Iš žemiau pateikto grafiko matyti, jog teisme išnagrinėtų
civilinių bylų skaičius iš esmės išliko tapatus 2015 m. rezultatui (padidėjo 2 civilinėmis bylomis).

Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 2786 bylos buvo baigtos priimant sprendimą, 2624
bylos – priimant teismo įsakymą, 104 bylos – priimant preliminarų sprendimą bei 331 civilinė byla –
priimant dalinį sprendimą. 664 civilinės bylos buvo nutrauktos. Patvirtinus taikos sutartį, nutrauktos
222 civilinės bylos. Didžiausią dalį 2016 m. išnagrinėtų civilinių bylų sudarė bylos dėl teismo
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įsakymo išdavimo – 4501 civilinės bylos. Antrą didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė
bylos, nagrinėjamos ginčo teisenos tvarka. Jų išnagrinėta – 3710. 1695 civilinės bylos išnagrinėtos
vykdymo procese, 1216 civilinių bylų – ypatingosios teisenos tvarka, 963 civilinės bylos supaprastinto proceso tvarka, 151 civilinė byla – dokumentinio proceso tvarka, 36 civilinės bylos dėl fizinių asmenų bankroto bei 22 civilinės bylos – dėl proceso atnaujinimo.
Didžiausią dalį 2016 m. išnagrinėtų civilinių bylų sudarė bylos dėl teismo
įsakymo išdavimo – 4501 civilinės bylos.
Pagal atskiras civilinių bylų kategorijas, 2016 metais Šiaulių apylinkės teisme išnagrinėtos
civilinės bylos pasiskirstė taip:


bylos dėl darbo teisinių santykių – 44 (2015 m. – 33 bylos);



su prievolių teise susijusios bylos – 5099 (2015 m. – 5202 bylos);



bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 990 (2015 m. – 1212 bylų);



bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 114 (2015 m. –112 bylų);



bylos dėl paveldėjimo – 11 (2015 m. – 8 bylos);



bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės - 4 (2015 m. – 1 byla);



bylos dėl juridinių asmenų – 8 (2015 m. – 9 bylos);



bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 1 (2015 m. – 0 bylų);



bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka – 6143 (2015 m. – 5434 bylos);



bylos su tarptautiniu elementu – 24 (2015 m. – 19 bylų);



bylos dėl fizinių asmenų bankroto – 36 bylos.

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pernai Šiaulių apylinkės teismas daugiausia išnagrinėjo
ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų – 6143. 224 civilinės bylos dėl antstolių
veiksmų ir atsisakymo juos atlikti; 145 civilinės bylos dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu ar
ribotai veiksniu tam tikroje srityje/teismo sprendimo, kuriuo asmuo pripažintas neveiksniu,
peržiūrėjimo; 143 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 supaprastino
proceso tvarka (5587 civilinės bylos), iš jų 776 civilinės bylos dėl teismo leidimo išdavimo.
Antrąją didžiausią išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudarė su prievolių teise susijusios bylos –
5099. Iš jų daugiausiai išnagrinėta civilinių bylų, kylančių iš sutartinių teisinių santykių (4692
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civilinės bylos), iš kurių 1769 bylos dėl pirkimo – pardavimo, 1244 bylos dėl paskolos, 1103 bylos
dėl energijos – pirkimo pardavimo, 446 bylos dėl vartojimo pirkimo - pardavimo, 81 byla dėl rangos.
Šiai civilinių bylų kategorijai priklauso ir bylos dėl fizinių asmenų bankroto. 2016 metais buvo
išnagrinėtos 36 civilinės bylos dėl fizinių asmenų bankroto. Taip pat išnagrinėtos 76 civilinės bylos,
kylančios iš kitais pagrindais atsirandančių prievolių, 75 bylos, susijusios su deliktine atsakomybe, 2
kitos, su prievolių teise susijusios, bylos.

Itin reikšmingą išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudaro bylos, kylančios iš šeimos teisinių
santykių – 990. Iš jų net 580 bylos susijusios su santuoka. Iš jų 474 bylos dėl santuokos nutraukimo
abiejų sutuoktinių bendru sutikimu, 103 bylos dėl santuokos nutraukimo dėl vieno ar abiejų
sutuoktinių kaltės. Taip pat išnagrinėtos 356 civilinės bylos, susijusios su vaikų ir tėvų teisėmis ir
pareigomis. Iš jų 297 bylos dėl išlaikymo vaikams priteisimo. 2016 metais išnagrinėta 150 bylų dėl
globos ir rūpybos bei 10 bylų dėl įvaikinimo.
Itin reikšmingą išnagrinėtų civilinių bylų dalį sudaro bylos, kylančios iš
šeimos teisinių santykių – 990.
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Išnagrinėtų civilinių bylų pagal atskiras kategorijas skaičiaus kitimas
2015 ir 2016 m.
7000
6143
6000

5434

5099 5202
5000

4000
3000
2000
990 1212
1000
44 33

114 112 11 8

4 1

8 9

1 0

24 19 36 23

0

2016 m.

2015 m.

Sprendimų stabilumas civilinėse bylose. 2016 m. iš 2786 civilinių bylų, išnagrinėtų teismo
sprendimais, Šiaulių apygardos teismui apeliacine tvarka buvo apskųsti 127 Šiaulių apylinkės teismo
teisėjų priimti teismo sprendimai (2015 m. - 172). Išnagrinėjus apeliacinius skundus, palikti
nepakeisti 102 teismo sprendimai, 13 teismo sprendimų buvo pakeista (2015 m. – 20) bei 12 teismo
sprendimų panaikinta (2015 m. - 16).
Šiaulių apylinkės teismo sprendimų stabilumas 2016 m. išliko aukštas, t. y. sudarė 99,94 %
(2015 m. – 99,90 %, ), lyginant su 2015 m., padidėjo 0,04 %.

Šiaulių apylinkės teismo sprendimų stabilumas 2016 m. išliko aukštas,
t. y. sudarė 99,94 proc. (2015 m. – 99,90 proc.), lyginant su 2015 m., padidėjo
0,04 proc.
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Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė. 2015 m. vienos civilinės bylos nagrinėjimas Šiaulių
apylinkės teisme truko vidutiniškai 1,24 mėnesio (2015 m. – 1,38 mėn.). Lyginant su 2015 metais,
vidutinė vienos civilinės bylos nagrinėjimo trukmė patrumpėjo net 2 savaitėmis.
Lyginant su 2015 metais, vidutinė vienos civilinės bylos nagrinėjimo trukmė
patrumpėjo net 2 savaitėmis.
2016 m. 82 baigtų civilinių bylų nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 12 mėnesių (2015 m. - 109),
276 civilinių bylų (2015 m. - 410) – nuo 6 iki 12 mėnesių, likusių 10241 civilinių bylų nagrinėjimas
truko iki 6 mėn. Taigi 2016 metais Šiaulių apylinkės teisme 96,62 % civilinių bylų išnagrinėta per
terminą iki 6 mėnesių, 2,6 % bylų – nuo 6 iki 12 mėnesių ir tik 0,77 % bylų – virš 12 mėnesių.
Palyginus civilinių bylų nagrinėjimo spartumą 2016 m., su 2015 m. statistiniais duomenimis, matyti,
jog civilinių bylų nagrinėjimas 2016 m. paspartėjo 1,09 %.
2016 m. išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus pagal nagrinėjimo trukmę
procentinė išraiška

3,54 %

0,94 %
Nagrinėjimas
truko iki 6 mėn.
Nagrinėjimas
truko nuo 6 mėn. iki 12 mėn.
95.53%

Nagrinėjimas
truko 12 mėn. ir
ilgiau
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2015 ir 2016 metais išnagrinėtų civilinių bylų trukmė
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III. 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 ir kitais teisės aktais bei vidaus norminiais
aktais: Teismo nuostatais, Darbo reglamentu ir Vidaus
tvarkos taisyklėmis.
Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė – Gema Janušienė, teismo pirmininko pavaduotojas
baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms – Arūnas Bartkus, teismo pirmininko
pavaduotoja civilinėms byloms – Rasa Milvydaitė. Teisme dirba beveik 130 darbuotojų, iš kurių 27
– teisėjai. Teisėjai specializuojasi: 15 teisėjų nagrinėja civilines bylas, 12 – baudžiamąsias ir
administracines.
Teisme dirba beveik 130 darbuotojų, iš kurių 27 – teisėjai.
Teisme, kad būtų efektyviau organizuojamas darbas, veikia keli skyriai: Raštinė
(Baudžiamųjų ir administracinių bylų raštinė bei Civilinių bylų raštinė), Finansų skyrius,
Informatikos skyrius ir Ūkio skyrius.

Lapkričio 11-ąją Visuotiniame teisėjų susirinkime išrinkti nauji Teisėjų tarybos nariai. Pirmą
kartą teisėjų tarybos nariu tapo Arūnas Bartkus, užimantis Teismo pirmininko pavaduotojo pareigas.
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3.1. Teismo finansavimas
2016 m. Šiaulių apylinkės teismui iš
valstybės biudžeto lėšų buvo skirta 1.945,1 tūkst.
Eur, iš jų – darbo užmokesčiui 1.383,3 tūkst. Eur,
socialinio draudimo įmokoms – 428,6 tūkst. Eur,
prekėms ir paslaugoms – 133,2 tūkst. Eur.
Šiaulių apylinkės teismo skolos 2016 m.
gruodžio 31 d. buvo 249,1 tūkst. Eur. Numatomos
skolos 2017 m. gruodžio 31 d. – 352,2 tūkst. Eur.

2016 m. Šiaulių apylinkės teismui iš valstybės biudžeto lėšų buvo skirta
1.945,1 tūkst. Eur.

3.2. Viešieji pirkimai
Šiaulių apylinkės teismas, kaip perkančioji
organizacija, vykdo išimtinai tik mažos vertės
pirkimus. Per 2016 m. pirmąjį pusmetį įstaiga atliko
59 mažos vertės pirkimus, pasirašė 7 naujas ūkines
sutartis dėl prekių ir paslaugų tiekimo, pasirašė 2
sutartis NTA sudarytos preliminarios sutarties
pagrindu (Viešojo fiksuoto ryšio ir Vertimų). Per
2016 m. antrąjį pusmetį įstaiga atliko 31 mažos vertės pirkimą, pasirašė 1 naują ūkinę sutartį dėl
prekių ir paslaugų tiekimo ir 2 sutartis NTA sudarytos preliminarios sutarties pagrindu (Pašto
paslaugos ir Judriojo telefono ryšio paslaugos).

3.3. Teismo personalas
2016 m. pradžioje Šiaulių apylinkės teisme (kartu su teisėjais) dirbo 116 darbuotojų, metų
pabaigoje – 124.
Teisėjai. 2016 m. antroje pusėje pirmą kartą nuo Šiaulių apylinkės teismo reorganizavimo
(2013 m. sausio 1 d.) visi teisėjų etatai – užimti. Iš viso dirba 27 teisėjai: civilines bylas nagrinėja 15
teisėjų, baudžiamąsias – 12. Tačiau metų pradžioje dviejų teisėjų trūko.
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2016 m. antroje pusėje pirmą kartą nuo Šiaulių apylinkės teismo
reorganizavimo (2013 m. sausio 1 d.) visi teisėjų etatai – užimti.

Teisėjai Aleksandras Rusakas ir Irma Valiuškienė
Keturi teisėjai pradėjo darbą Šiaulių apylinkės teisme.
Kovo 16 d. Šiaulių apylinkės teisme pradėjo dirbti du teisėjai: 32
m. Silvijus Balčytis ir 41 m. Ernestas Šukys. S. Balčytis atvyko
iš Klaipėdos, kur miesto apylinkės teisme dirbo teisėjo padėjėju.
E. Šukys į Šiaulius atvyko iš Kauno, kur apylinkės teisme taip pat
dirbo teisėjo padėjėju 34
m. Aleksandras Rusakas

Teisėjas Silvijus Balčytis

Šiaulių apylinkės teisme pradėjo dirbti liepos 30 d. Ankstesnė
darbovietė –Šiaulių apygardos teismas, pareigos – teisėjo
padėjėjas. Spalio 7 d. LR Prezidentei prisiekė 45 m. Irma
Valiuškienė, kuri Šiaulių apylinkės teisme paskirta nagrinėti
Teisėjas Ernestas Šukys

civilines bylas. Anksčiau dirbo Šiaulių apygardos teisme,
teisėjo padėjėja.

Du teisėjai išvyko dirbti į kitus teismus. Nuo kovo 1 d. naują karjeros etapą Vilniaus apygardos
teisme pradėjo puspenktų metų Šiaulių apylinkės teisme dirbusi teisėja 39 m. Jurgita Kolyčienė.
Rugpjūčio 22 d. Šiaulių apylinkės teismo teisėja 35 m. Laura Spalvienė pradėjo dirbti Klaipėdos
miesto apylinkės teisme.
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Šiaulių apylinkės teismo personalo pokyčiai

Teisėjai
Valstybės
tarnautojai
Dirbantieji pagal
darbo sutartį
Iš viso

2016 m.
pradžioje
25
46

2016 m.
pabaigoje
27
57

43

40

116

124

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.
2016 m. pradžioje Šiaulių apylinkės teisme dirbo 46
valstybės tarnautojai ir 43 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis. Metų pabaigoje dirbo 57 valstybės tarnautojai ir 40
darbuotojų pagal darbo sutartį. Iš viso teisme (kartu su
teisėjais) yra 124 darbuotojai.
2016 m. vyko 4 konkursai į laisvas karjeros
valstybės tarnautojų pareigas (2 konkursai į teisėjo
padėjėjo pareigas, po vieną į teismo posėdžių
sekretoriaus pareigas ir teismo pirmininko padėjėjo
(ryšiams su žiniasklaida ir visuomene). Vyko atrankos
į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas. Buvo atrinkti
9 pakaitiniai teisėjų padėjėjai ir 2 teismo posėdžių
sekretoriai. Po įvykusių konkursų buvo priimti 22 darbuotojai, iš pareigų savo noru išėjo 4.
Teismo personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas. Teisėjams yra privalomasis
kvalifikacijos kėlimas - specialių profesinių žinių plėtimas ir įgūdžių formavimas yra neatsiejamas
nuo jų tiesioginių pareigų vykdymo. Kiekvienais
metais teisėjų mokymo programos, aprobuotos Teisėjų
tarybos, pateikiamos teismams. Teisėjų mokymai
susideda ir įvadinio, privalomojo kvalifikacijos kėlimo
bei gretutinio mokymo, kurį sudaro seminarai,
stažuotės, konferencijos ir kt. 2016 m. teisėjai
kvalifikaciją

kėlė

37-iuose

Nacionalinės

teismų
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administracijos Mokymo centro organizuotuose seminaruose ir tarptautinėse konferencijose.
Be to, vyko įvairūs mokymai teisėjams ir teismų darbuotojams iš 2009–2014 m. Norvegiško
finansinio mechanizmo programos LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“
vykdomo projekto „Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir NTA atstovų)
kompetencijos gerinimas (mokymas)“.
Teisėjams yra privalomasis kvalifikacijos kėlimas - specialių profesinių žinių
plėtimas ir įgūdžių formavimas yra neatsiejamas nuo jų
tiesioginių pareigų vykdymo.
Teisėjai taip pat yra kviečiami ir į Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) ir Europos teisės
akademijos (ERA) organizuojamus mokymus. Teisėjai Laura Spalvienė dalyvavo tarptautiniame
seminare Belgijoje, teisėjas Arūnas Bartkus – Ispanijoje ir Vokietijoje. Teisėjas Mantas Liesis
dalyvavo seminare Nyderlanduose, Hagos mieste ir Prancūzijoje. Teisėjai Nerijus Masiulis,
Erminijus Baziulis ir Ernestas Šukys tobulinosi Vokietijoje. Be to, teisėjas N. Masiulis dalyvavo
Portugalijoje vykusiuose mokymuose.
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Pirmą kartą Šiaulių apygardos teismo istorijoje Šiaulių apylinkės teismo teisėjas E. Šukys
kartu su trimis kolegomis iš kitų Lietuvos teismų gegužę atstovavo Lietuvai Europos teisminio
mokymo tinklo (EJTN) konkurse THEMIS. Vilniuje Lietuvos ir dar aštuonių Europos valstybių narių
komandos varžėsi EJTN konkurso pusfinalyje, kurio tema „Tarptautinis bendradarbiavimas civilinės
teisės srityje: Europos šeimos teisė“.

Per keturias konkurso dienas išgirdau skirtingų požiūrių, vertinimų,
nuomonių. Aštuonių valstybių teisininkų patirties dalinimasis, bendrų
vertybių suradimas – labai svarbus dalykas. Svarbu, kaip mes taikome ir
įgyvendiname Europos teisines normas. ERNESTAS ŠUKYS

Per metus 151 valstybės tarnautojas (kai kurie po kelis kartus) dalyvavo seminaruose ir
mokymuose, susijusiuose su jų tiesioginių pareigų organizavimu ir atlikimu.

3.4. Nuotoliniai teismo posėdžiai
2016 m. Šiaulių apylinkės teisme vyko 20 nuotolinių teismo posėdžių. Šiaulių apylinkės
teismo iniciatyva vyko teismo posėdžiai su Alytaus apylinkės teismu, Pravieniškių, Alytaus,
Marijampolės, Vilniaus ir Kybartų pataisos namais, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriumi,
Šiaulių apygardos teismu bei Vilniuje įsikūrusiais globos namais „Užuovėja“. Pora kartų vyko
nuotoliniai teismo posėdžiai su užsienio valstybėmis. Teismas buvo susisiekęs su Lenkijos Bialystoko
teismu ir vienintelį kartą, ne mūsų teismo iniciatyva, vyko vaizdo konferencija su Škotijos teismu.
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Speciali įranga nuotoliniams teismo posėdžiams vykdyti buvo naudojama didelės apimties
baudžiamajai bylai pradėti. Rugpjūčio 30 d. įvyko pirmasis posėdis. Naudojant specialią įrangą vienu
metu teismo posėdis vyko trijose vietose: Šiaulių apylinkės teismo dviejose salėse ir Alytaus pataisos
namuose. Iš viso yra 38 kaltinamieji ir 34 nukentėjusieji iš įvairių Lietuvos vietų.
Kadangi labai daug proceso dalyvių, ir antrasis posėdis, gruodžio 6-ąją, vyko nuotoliniu būdu
– per interneto ryšį bendravo Šiaulių apylinkės ir Alytaus rajono apylinkės teismai bei Vilniaus
pataisos namai.
Rugpjūtį vaizdo konferencijų įrangos efektyvumu domėjosi finansuotojai – Šveicarijos
ambasados atstovai.

Privalumai: patogu, saugu, pigu.
Vaizdo konferencijų sistema suteikė 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. Bendra jo vertė – per 5,2 mln. litų, iš
kurių 85 proc. – Šveicarijos paramos lėšos, kiti 15 proc. – valstybės biudžeto lėšos.
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3.5. Klientų aptarnavimo standartas
2015 m. antroje pusėje bendrovės ,,Žmogaus
studijų centras“ atlikto „slapto kliento“ tyrimo
rezultatai parodė, kad Šiaulių apylinkės teismo
rezultatai geriausi. Todėl 2016 m. balandžio 14 d.
teismo atstovas buvo pakviestas pasidalinti patirtimi
tarptautiniame seminare „Kokybiškas aptarnavimas
teisme – realybė ar siekiamybė? Lietuvos ir užsienio
šalių patirtis“. Šiaulių apylinkės teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva skaitė pranešimą
„Asmenų aptarnavimo standarto diegimas Šiaulių apylinkės teisme: pirmieji žingsniai gerinant
aptarnavimo kokybę teisme“.
Pranešėja pabrėžė, kad malonus aptarnavimas ir bendravimas – visada buvo vienas iš Šiaulių
apylinkės teismo prioritetų.

Besikreipiantis asmuo gali neprisiminti aplinkos, gali pamiršti, kaip atrodė
teismo darbuotojas, tačiau kaip su juo buvo bendraujama – atsimins visada.
KRISTINA ANDREJEVA

Tokie pat klientų aptarnavimo rezultatai išliko ir 2016 m.
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Anketos. Siekiant atgalinio ryšio, teisme interesantams pateikiamos Asmenų aptarnavimo
teisme kokybės vertinimo anketos. Apibendrinant galime teigti, kad 2016 m. teismo interesantai tik
aukščiausiais balais vertino darbuotojų paslaugumą, aptarnavimo kultūrą, interesantų priėmimą.
Žemais balais – automobilių pastatymo sąlygas prie abiejų teismo pastatų.
Siekiant pagerinti teismo darbą ir aptarnavimo kokybę ateityje daugiau apklausti Šiaulių
apylinkės

teismo

pastatuose

apsilankiusių

asmenų.

Rekomenduoti

budėtojams,

raštinės

darbuotojams, kad šie prašytų lankytojų užpildyti Asmenų aptarnavimo teisme kokybės vertinimo
anketas.

3.6.

Teismo posėdžių salėse – specialūs atitvarai

Siekiant užtikrinti proceso dalyvių saugumą, gegužę Šiaulių apylinkės teisme, dviejose salėse,
įrengti atitvarai, kurių pertvaros yra sumontuotos iš smūgiams atsparaus stiklo.

Atitvarai teismo posėdžių salėse, kur nagrinėjamos baudžiamosios bylos, yra
labai reikalingi. Atitvarai atskiria parodymus duodančius liudytojus,
nukentėjusiuosius nuo teisiamų asmenų. Proceso dalyviai jaučiasi
užtikrinčiau ir saugiau. GEMA JANUŠIENĖ
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Teismo posėdžių salės aprūpinamos įgyvendinant Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis
finansuojamą projektą „Geresnė pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant
saugumo teismų pastatuose sustiprinimą“.

3.7. Darbą pradėjo teismo savanoriai
2016 m. vasaros pabaigoje Šiaulių apylinkės teisme nukentėjusiems asmenims ir liudytojams
paramą pradėjo teikti teismo savanoriai. Teisme dirba 12-ka savanorių, kurių jauniausia - 17-kos
metų gimnazistė iš Šiaulių St. Šalkauskio gimnazijos, vyriausia – 69-erių šiaulietė.

Pagrindinė 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.

Pagrindinė teismo savanorio misija – padėti nukentėjusiesiems ir liudytojams
teisme jaustis drąsiau ir saugiau.
Balandžio 18 d. – kandidatai į savanorius buvo pakviesti į pokalbį teisme. Buvo atrinkta 10
būsimųjų savanorių.
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Balandžio 28 d. savanoriai dalyvavo Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje
„Savanoriai teismuose: parama liudytojams ir nukentėjusiesiems“, kurioje patirtimi dalijosi
savanoriai iš Norvegijos, Lietuvos Carito, Šiaulių apygardos teismo. Patyrę specialistai pasakojo apie
savanorių darbą Didžiojoje Britanijoje.

Birželio 16–17 d. Šiauliuose vyko mokymai, kuriuose būsimieji savanoriai įgijo teisės,
psichologijos žinių. Žmogaus studijų centro organizuojamuose mokymuose dalyvavę savanoriai
mokėsi ne tik užmegzti pokalbį, bet ir kaip spręsti keblias ir konfliktines situacijas su teismo
lankytojais, gilino teisines žinias. Per mokymus išdalintos G. Chomentausko, E. Dereškevičiūtės ir
D. Murauskienės knygos „Savanorio vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams
teisme“.
Mes tikimės, kad savanoriai nusikaltimų aukoms ir liudytojams padės įveikti
psichologinę baimę liudyti ar duoti parodymus. GEMA JANUŠIENĖ
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Vasaros pabaigoje savanoriai pradėjo darbą. Jie padeda susiorientuoti teismo aplinkoje,
teikia praktinę informaciją, susijusią su teismo procesu ir jo eiga (tačiau nekonsultuoja teisiniais
klausimais), supažindina su liudytojo ar nukentėjusiojo teisėmis bei pareigomis, išklauso ir padeda
teisme pasijausti saugiau ir drąsiau.
Lapkričio 7 d. ir 8 d. antrą kartą Šiauliuose buvo organizuojami savanorių mokymai,
kuriuose dalyvavo 3 būsimosios teismo savanorės.

IV. 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. Didžiausios 2016 m. naujienos: paskirti teisėjai spaudai,
pirmą kartą Šiaulių regione vyko teisinio švietimo renginys žiniasklaidai.

4.1. Darbas su žiniasklaida
Šiaulių apylinkės teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) nuolat
teikia informaciją apie teisme nagrinėjamas visuomenės susidomėjimo sulaukusias ir rezonansines
bylas ir apie teismo veiklą. 2016 m. Šiaulių apylinkės teismo tinklalapyje buvo paskelbta 90
pranešimų. Tai pranešimai apie teisme pradėtas nagrinėti ar išnagrinėtas didelio visuomenės
susidomėjimo sulaukusias bylas, kiti pranešimai apie teisme vykusius renginius, darbuotojų
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mokymus Lietuvoje ir užsienyje, apie mokinių ekskursijas į Šiaulių apylinkės teismą ir jiems
surengtas paskaitas, mokinių veiklinimo arba šešėliavimo praktiką. Visi pranešimai skelbiami
svetainėje http://www.sateismai.teismai.lt. Be to, čia nuolat skelbiama informacija, kuri aktuali
visuomenei: konkursai, fizinių asmenų bankroto bylos, metinės veiklos apžvalgos, finansinės
ataskaitos, teismo struktūra ir kontaktai ir kita svarbi informacija.

Šiaulių apylinkės teismo išplatintus pranešimus ir pagal teismo pranešimus parengtus
straipsnius publikavo naujienų portalas Etaplius.lt, dienraščiai „Šiaulių naujienos“, „Šiaulių kraštas“,
savaitraštis „Šiauliaiplius“ (gegužę pakeistas pavadinimas – „Etaplius“) 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 regiono televizija
„S plius“ (gegužę pakeistas pavadinimas – „Etaplius“), Šiaulių apskrities televizija, LNK, TV 3, Info
TV. Publikacijos buvo spausdinamos didžiausiame Lietuvos dienraštyje „Lietuvos rytas“.
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Žiniasklaida rašė apie tai, jog 2016 m. teismo darbas buvo sutrikdytas du kartus: kovo 17 d.
ir rugsėjo 28 d. Teismo darbuotojams skubiai teko nutraukti darbą, ir palikti darbo vietas, tačiau
informacija buvo melaginga.

Darbuotojai ir proceso dalyviai skubiai paliko patalpas, nes iškilo grėsmė jų
saugumui. Kadangi laukėme atvykstant „Aro“ pareigūnų, rugsėjo 28-ąją po
pietų darbuotojai nebegalėjo tęsti darbo. GEMA JANUŠIENĖ
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Teismo darbuotojų komentarai laikraščių puslapiuose, TV ir radijo eteryje. Sausį savaitraštyje
„Šiauliaiplius“ teisėja Rima Gudienė pasakojo apie fizinių asmenų bankroto bylas. Oksanos
Laurutytės publikacija pavadinta „Lietuvoje bankrutuoti tampa paprasčiau“.
Teismo pirmininko pavaduotojas A. Bartkus teikė informaciją Norvegijos televizijai. Birželio
2 d. per Norvegijos TV2 kanalą buvo parodytas reportažas apie Norvegijoje nagrinėjamą lietuvio
kaltinamojo bylą. A. Bartkus pateikė informaciją apie kaltinamojo teistumus Lietuvoje. Reportažo
nuoroda internete: http://www.tv2.no/v/1050438/.

Rugsėjo pradžioje LRT radijo laidoje „112“ pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene) Nijolė Damulė tiesioginiame eteryje pateikė informaciją apie Šiaulių apylinkės teisme
nepradėtą nagrinėti sudėtingą, didelės apimties baudžiamąją bylą, kuri, pasitelkus specialią įrangą,
vienu metu vyko trijose vietose.
„Ką reikia žinoti, kreipiantis į teismą“ – taip pavadintas interviu lapkričio 18 d. išspausdintas
dienraštyje „Šiaulių kraštas“. Į žurnalistės Editos Karklelienės pateiktus klausimus atsakė Šiaulių
apylinkės teismo pirmininko patarėja Kristina Andrejeva.
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Metų pabaigoje Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas, teisėjas A. Bartkus
žurnalui TEISMAI.LT publikacijoje „Lietuvos regionų bylos: tarp atgarsių ir faktų“ komentavo
nusikaltimų tendencijas Šiaulių mieste ir rajone.
Teisėjai spaudai. 2016 m. liepos 1 d. vykusiame Teisėjų tarybos posėdyje buvo patvirtinta
nauja „Informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių“
redakcija, kurioje įtvirtinta viena esminių naujovių – teisėjai spaudai. Iki spalio 1 d. daugumoje
Lietuvos teismų paskirti teisėjai spaudai. Šiaulių apylinkės teisme paskirti teisėjai spaudai: A. Bartkus
ir V. Narvidas. Teisėjo spaudai misija – paprastai, žmonėms suprantama kalba, paaiškinti teismo
sprendimą, padėti tinkamai suprasti teismo veiklą.
Teisėjo spaudai misija – paprastai, žmonėms suprantama kalba, paaiškinti
teismo sprendimą, padėti tinkamai suprasti teismo veiklą.

Nagrinėjant bylas, keliančias didelį visuomenės susidomėjimą, rekomenduojama teismo
procesinio sprendimo paskelbimą numatyti ne vėliau kaip iki 14 val.
Siekiant kuo didesnio atvirumo ir skaidrumo, teismai laukia dar vieno pasikeitimo (įstatymo
pataisų) – dar labiau visuomenei atverti teismų duris ir leisti daryti garso ir vaizdo įrašus teisėjams
skelbiant savo sprendimus.
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Pirmą kartą Šiaulių regione organizuotas teisinio švietimo renginys „Policija. Prokuratūra.
Teismai. Informacija iš pirmų lūpų“, kuris buvo skirtas žiniasklaidai. NTA, pasitelkusi pagalbon
teismų atstovus spaudai, spalio 17 d. pakvietė regiono žurnalistus. Pranešimus skaitė Šiaulių
apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas A. Bartkus ir Generalinės prokuratūros baudžiamojo
persekiojimo departamento prokuroras Arūnas Meška.
Laisvalaikio pomėgiai spaudoje. Žiniasklaidos dėmesio sulaukė teismo darbuotoja Aušra
Bitėnė.
Kovą dienraštyje „Šiaulių kraštas“ buvo išspausdinta publikacija „Teismo darbuotojos aistra
– stiklo karoliukai“. Žurnalistė Edita Karklelienė rašo apie teismo vyresn. specialistę A. Bitėnę, kuri
laisvalaikiu kuria papuošalus. Kiekvienas žmogus turi turėti pomėgį, kuris padeda po darbo
atsipalaiduoti, užsimiršti.
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Rugpjūtį dienraščio „Šiaulių kraštas“ rubrikos
„Dienos receptas“ nugalėtoja tapo Šiaulių apylinkės
teismo

darbuotoja

A.

Bitėnė.

Ji

dienraščio

skaitytojams pasiūlė pasigaminti sveikuolišką desertą
– daigintų grikių kamuoliukus. Apie A. Bitėnės
pomėgį kulinarijai – publikacijoje „Nuo žagarėlių iki
grikių batonėlių“.

Kiekvienas žmogus turi turėti pomėgį, kuris padeda po darbo atsipalaiduoti,
užmiršti. AUŠRA BITĖNĖ

4.2. Bendravimas su visuomene

2016 m. Šiaulių apylinkės teisme itin didelis dėmesys buvo skiriamas darbui su visuomene –
vyko 14 renginių. Teisme lankėsi dešimties mokyklų mokiniai, surengta ekskursija lopšelio – darželio
auklėtiniams. Teismo darbu domėjosi senjorai: Šiaulių miesto savivaldybės savarankiško gyvenimo
namų gyventojai ir Trečiojo amžiaus universiteto Teisinių žinių fakulteto lankytojai.
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Didžiausio susidomėjimo sulaukė spalio 27ąją vykęs Europos teisės dienos minėjimas. Šiaulių
Jovaro progimnazijos mokyklos septintokai vaidino
teismo posėdį pagal minėtai progai NTA išleistą
knygą „Teismiečio byla: kaip Elzė ir Kajus padėjo
rasti teisingumą“.

Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja Rasa Milvydaitė kovo pabaigoje per
Lietuvos moksleivių sąjungos organizuotą renginį „Karjeros savaitė“ pristatė teisėjo profesiją.
Renginys vyko Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje.

Jei jūs esate atsakingi, pareigingi, darbštūs, sąžiningi, teisingi, nuolat siekiate
naujų žinių, tuomet galite svajoti apie teisėjo darbą. RASA MILVYDAITĖ
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V.

TEISMO KOLEKTYVO ŠVENTĖS, SUSITIKIMAI,
IŠVYKOS

2016 m. Šiaulių apylinkės teismo kolektyvas dalyvavo paskaitose, sporto renginiuose,
sąskrydžiuose, patys organizavo šventes, išvykas, labdaringas akcijas. Daugiausiai energijos ir
meilės teismo darbuotojai atidavė organizuojant labdaringą akciją „Pyragų diena“. Surinktos
lėšos trečius metus iš eilės skirtos Šiaulių vaikų globos namams „Šaltinis“. 2016 m. pirmą
kartą teismo kolektyvas dalyvavo socialinėje akcijoje „Darom“.
Pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“
Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, minėdami
25-ąsias Sovietų Sąjungos agresijos metines, Šiaulių
apylinkės

teismo

darbuotojai

uždegė

atminties

žvakutes 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems už Lietuvos
Laisvę. Teismo darbuotojai dalyvavo pilietinėje
akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“.

Kelionė į vaikų globos namus
„Šaltinis“
Vasario 17 d., Šiaulių apylinkės
teismo darbuotojai lankėsi vaikų globos
namuose

„Šaltinis“,

kurį

pirmą

kartą

nusprendė paremti dar 2014 m. per Pyragų
dieną. Labdaringos akcijos ir

„Šaltinio“

padėkos laiškai už paramą paskatino Šiaulių
apylinkės teismo kolektyvą susipažinti su
vaikais, globos namų darbuotojais, sužinoti
apie jų kasdienybę.
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Teisėja A. Berniūnaitė dalyvavo diktanto konkurse
Kovo 1 d. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė
Šiaulių miesto savivaldybėje kartu su 80 šiauliečių rašė diktantą. Teisėja
dalyvavo beveik visuose diktanto konkursuose, kelis kartus pateko į
finalą.

Ekskursija į Fotografijos muziejų
Kovo 8-ąją Šiaulių apylinkės teismo moterys lankėsi Fotografijos muziejuje, kur apžiūrėjo
dvi parodas: „Juozapo Čechavičiaus Vilnius“ ir fotožurnalisto Artūro Morozovo „Vijna" – karas
Ukrainoje". Be to, dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse: supažino su klasikine apšvietimo schema ir
profesionalia studijine įranga.
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Regbio stadione plušėjo teismo darbuotojai
Balandžio pabaigoje beveik 40 Šiaulių apylinkės teismo darbuotojų rinko šiukšles
Centriniame miesto parke esančiame regbio stadione ir jo prieigose. Teismo kolektyvas dalyvavo
akcijoje DAROM. Per akciją DAROM šiauliečiai sutvarkė 47-nias miesto teritorijas.
Su

profesine

švente,

teismo posėdžių sekretorės!
Balandžio 15-ąją minima
Sekretorių

diena.

Šiaulių

apylinkės teismo vadovai su
profesine
teismo

švente

pasveikino

posėdžių

sekretores,

kurios yra vadinamos teisėjų
pagalbininkėmis.

Darbščioms,

komunikabilioms

ir

iniciatyvioms moterims teismo
vadovai įteikė du tortus.

Jūs atliekate sunkų, daug kantrybės, žinių ir pastangų reikalaujantį darbą.
Gema Janušienė
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LRTA delegacija dalyvavo Latvijos Respublikos teisėjų asociacijos sporto šventėje
Šiaulių apylinkės teismo teisėjai Bronius Vinciūnas ir Nerijus Masiulis gegužės 14 d.
Ventspilyje dalyvavo tradicinėje Latvijos Respublikos teisėjų asociacijos sporto šventėje, kur
dalyvavo krepšinio varžybose. Lietuvos teisėjų komanda tapo nugalėtojais.

Šiaulių apylinkės teismo kolektyvas kvietė keliauti dviračiais
Šiaulių apylinkės teismo darbuotojai gegužę pakvietė Lietuvos teismų bendruomenę vasarą
praleisti aktyviai – sėsti ant dviračių ir su kolegomis lankyti gražias šalies vietas. Jie patys sėdo ant
dviračių ir įveikė apie 25 kilometrus.

42

Teismų

sąskrydis

ekskursijos, „Protų kovos“,

Naisiuose:
plovas,

piešinių konkursas
Šiaulių apylinkės teismo darbuotojai
gegužės 28 d. dalyvavo tradiciniame Šiaulių
apygardos teismų sąskrydyje Naisiuose,
Šiaulių rajone. Teismo darbuotojai ne tik
smagiai praleido savaitgalį, bet ir tapo
nugalėtojais „Protų mūšyje“.

Teisėjų padėjėjų sporto šventė
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Šiaulių apylinkės teismo teisėjų padėjėjai birželio viduryje dalyvavo sporto šventėje, kuri
vyko Šiaulių rajone įsikūrusioje kaimo turizmo sodyboje. Kadangi šventė vyko Šiaulių rajone, ją
organizuojant daugiausiai rūpesčių teko Šiaulių apylinkės teismo teisėjų padėjėjams.

Šiaulių apylinkės teismo dviratininkai laimėjo konkursą „Vasaros sporto iššūkis“
„Sveikiname laimėtoją – net tris kartus vasaros sporto iššūkį priėmusį Šiaulių apylinkės teismo
kolektyvą! 2016 m. liepos 13 d. kolektyvas dviračiais ne tik nuriedėjo 48 km atstumą (Šiauliai Kurtuvėnų regioninis parkas), bet ir nepabūgo lietaus,“ – sveikinime rašė konkurso organizatoriai –
Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyrius. Konkursas vyko nuo liepos 1 d. iki
rugpjūčio 31 d. Šiaulių apylinkės teismo kolektyvas plaukė baidarėmis, važiavo dviračiais į
Radviliškį ir Kurtuvėnus. Pastaroji kelionė buvo sudėtingiausia.
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Teisėjai išbandė jėgas „Danske Bank Vilniaus maratone“
Rugsėjo pradžioje Šiaulių apylinkės teismo teisėjai (Nerijus Masiulis, Ilona Jakubėnienė,
Bronius Vinciūnas ir Audrius Sadauskas su šeimos nariais) dalyvavo „Danske Bank Vilniaus
maratone“. Teisėjai bėgo 4,2 km. Bėgikai tvirtino, kad specialiai maratonui nesiruošė, nes atstumas
nedidelis, todėl užteko bendro fizinio pasirengimo.

Svečiuose – prof. E. Laurinaitis
Šiaulių

apylinkės

teisme

spalio

7

d.

lankėsi

psichoterapeutas prof. E. Laurinaitis. Jis darbuotojams skaitė
paskaitą „Kas lemia mūsų savijautą?“.
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Paminėta LR Konstitucijos dieną ir Europos teisės diena
LR Konstitucijos ir Europos teisės dieną spalio 26-ąją paminėjo Šiaulių apylinkės teismas,
kuris kartu su Šiaulių apygardos administraciniu teismu organizavo žaidimą „Protų mūšis“.
Aštuonioms teisininkų ir studentų komandoms teko atsakyti į sudėtingus ir įdomius klausimus.
Pirmąją vietą iškovojo Šiaulių apygardos teismo komanda „ŠAT-iniai“
Šiaulių apylinkės teisme – Pyragų
diena
Lapkričio

pradžioje trečią kartą

Šiaulių apylinkės teismo kolektyvą subūrė
Pyragų

diena.

Per

šventę

darbuotojai

paaukojo beveik 260 eurų, kurie pervesti
Šiaulių vaikų globos namams „Šaltinis“.
Darbštūs

ir

išradingi

Šiaulių

apylinkės teismo darbuotojai iškepė 10
pyragų.
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Kalėdinis vakaras vaikams
Teismo darbuotojų atžaloms skirta prieškalėdinė šventė – vienas džiugiausių ir linksmiausių
renginių teisme. Tradicinėje šventėje šiemet dalyvavo beveik 40 teismo darbuotojų vaikų.

Baigiamasis teismo darbuotojų metų renginys
Prieškalėdinis teismo darbuotojų susitikimas-vakaras vyko gruodžio pabaigoje. Per šventinį
renginį Šiaulių apylinkės teismo pirmininkė G. Janušienė apžvelgė besibaigiančius 2016 metus,
pristatė kitų metų iššūkius. Buvo pagerbti geriausi darbuotojai, vyko šventinis koncertas.

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
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