
 

2017 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO DARBO APŽVALGA 

 
 

 
 

2018 m. 

Utena 
 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

TURINYS 

 

 

Įvadas ................................................................................................................................................ 3  

I.  Teismo struktūra, personalas ir kvalifikacijos kėlimas ........................................................ 3-5 

II.  Asmenų aptarnavimas teisme ir jo kokybės standarto laikymasis ........................................ 6 

III. Teismo finansavimas ir strateginio plano įgyvendinimas.................................................. 6-13 

IV.  Teismo materialinė – techninė bazė ................................................................................. 13 -14 

V. Teismo administravimas ...................................................................................................... 14-15  

VI. Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida ....................................................................... 15-16    

VII. Teisme gautų ir išnagrinėtų bylų statistikos apžvalga ................................................... 16-18 

7.1. Civilinių bylų statistikos apžvalga ....................................................................................... 18-19 

7.2. Baudžiamųjų bylų statistikos apžvalga ................................................................................ 19-20 

7.3. Administracinių nusižengimų bylų statistikos apžvalga ...................................................... 20-21 

7.4. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliktų procesinių veiksmų ir išnagrinėtų skundų 

statistikos apžvalga ..................................................................................................................... 21-22 

Teismo metinės darbo apžvalgos apibendrinimas........................................................................ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Įvadas 

 

 
Utenos rajono apylinkės teismas (šiuo metu – Utenos apylinkės teismas) baigė 2017 m. darbo 

metus. Siekiant supažindinti visuomenę su Utenos apylinkės teismo veikla, jos rezultatais, taip 

įgyvendinant teismų veiklos viešumo bei prieinamumo principus, pateikiama 2017 metų Teismo 

veiklos apžvalgą.     

Šioje apžvalgoje, bus apžvelgta ne tik Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų (toliau – Utenos 

rūmai), bet ir nuo 2018-01-01 prie Utenos apylinkės teismo reorganizacijos būdu prijungtų Molėtų 

rajono apylinkės, Anykščių rajono apylinkės, Ignalinos rajono apylinkės, Zarasų rajono apylinkės ir 

Visagino miesto apylinkės teismų veikla. Apžvalgoje šie teismai įvardijami, kaip Utenos apylinkės 

teismo Molėtų rūmai, Anykščių rūmai, Ignalinos rūmai, Zarasų ir Visagino rūmai, nes darbo 

apžvalgos rengimo metu tokie teismai, kaip atskiri juridiniai vienetai nebeegzistuoja. Viso teismo 

veikla aptariama, kaip Utenos apylinkės teismo veikla (toliau – Teismas).   

2017 m. Teisme dirbo 26 teisėjai ir 108 kiti darbuotojai. Teisme dirbantys teisėjai nagrinėjo 

skirtingų kategorijų: baudžiamąsias, civilines ir administracinių nusižengimų bylas, taip pat 

nepilnamečių ir šeimos teisinių santykių, darbo, finansų įmonių, kredito įstaigų, draudimo įmonių 

bylas susijusias su įmonių finansine – ūkine veikla bei procesinių veiksmų atlikimu šių įmonių 

atžvilgiu, bylas dėl notaro, antstolio veiksmų, sprendė priverstinio gydymo (hospitalizavimo) 

prašymus, vykdė užsienio teisminių institucijų pavedimus ir prašymus dėl teisinės pagalbos 

tarptautinių sutarčių, atliko įstatymų nustatytas ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas.  

Šių metų Teismo darbo apžvalgoje pateikiami 2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų, civilinių 

ir administracinių nusižengimų bylų, ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių veiksmų bei 

išnagrinėtų skundų statistiniai duomenys. Teismo rūmų duomenys analitiškai ir įvairiapusiškai 

palyginami su praėjusių metų duomenimis. Be Teismo darbo rezultatų pateikiama informacija apie 

teismo finansavimą, strateginio plano įgyvendinimą, bylų nagrinėjimą, materialinę bazę, darbuotojų 

mokymą, struktūros bei personalo pokyčius, ryšius su visuomene.       

 

 

I. Teismo struktūra, personalas ir kvalifikacijos kėlimas 

 

 
Utenos apylinkės teisme 2017 metais iki reorganizacijos dirbo 35 darbuotojai, po 

reorganizacijos nuo 2018-01-01 prie Utenos rajono apylinkės teismo prijungus Molėtų rajono 

apylinkės teismą, Ignalinos rajono apylinkės teismą, Zarasų rajono apylinkės teismą, Anykščių rajono 

apylinkės teismą ir Visagino miesto apylinkės teismą darbuotojų skaičius padidėjo iki 134. 

Pagrindinė jų pareiga – vykdyti teisingumą ir padėtį jį tinkamai įgyvendinti. 

Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų kolektyvą 2017 metais sudarė: 8 teisėjai, iš jų vienas 

teismo pirmininkas, 16 karjeros valstybės tarnautojų (teismo kancleris, raštinės vedėja, teismo 

finansininkė, teismo administracijos sekretorė 5 teisėjų padėjėjai 8 teismo posėdžių sekretorės) ir 9 

darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį (raštinės vyresnysis specialistas, vyresnysis specialistas 

(informatikas), raštinės specialistas, raštinės sekretorius, raštinės vyresnysis specialistas (archyvaras), 

vertėjas, ūkio skyriaus vedėjas ir 2 valytojos). Kituose Teismo rūmuose 2017-12-31 dirbusių 

darbuotojų skaičius nurodytas žemiau pateikiamoje lentelėje.  
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 Molėtų rūmai Anykščių 

rūmai 

Zarasų rūmai Visagino rūmai  Ignalinos rūmai   

  

Teisėjai  3 4 3 4 4 

Karjeros 

valstybės 

tarnautojai 

8 10 6 11 10 

Darbuotojai 

dirbantys pagal 

darbo sutartį  

8 8 6 7 7 

Viso  19 22 15 22 21 

 

 

2017 m. gruodžio 31 dienai Teisme buvo laisva viena teismo kurjerio pareigybė.  

2017 metams Teismo pirmininko 2016-12-28 įsakymu Nr. V-48 buvo patvirtintas teismo 

tarnautojų pareigybių ir etatų sąrašas bei struktūra. 

 

 
 

Šis įsakymas pakeistas ir 2017-11-14 Teismo pirmininko įsakymu Nr. V-72 buvo patvirtintas 

kitas teismo ir tarnautojų pareigybių ir etatų sąrašas bei teismo struktūra atsižvelgiant į naują Teismo 

kanclerio pareigybę.  
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2017 metais Teisme įvyko nemenkų pasikeitimų personalo sudėtyje. Teisėja Jurgita Sujetienė 

perkelta dirbti Kauno miesto apylinkės teismo teisėja. Į laisvas teisėjo pareigas Utenos apylinkės 

teismo Utenos rūmuose paskirta dirbti teisėja Ana Karšul. Iš Utenos rūmų raštinės sekretorės pareigų 

pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai atleista Gintarė Žičkutė, o pakaitinio valstybės tarnautojo - 

teismo posėdžių sekretorės pareigų - Rasa Misiukevičienė. 2017 m. gruodžio mėn. Teismo kanclere 

pradėjo dirbti Birutė Kviklienė. Į Teismo finansininkės pareigas priimta dirbti Alvyda Seibutienė.  

Iš Anykščių rūmų vyresniojo specialisto (finansininko) pareigų vykdant Teismo 

reorganizaciją 2017-12-31 atleista Rima Meškauskaitė, o iš vyresniojo specialisto (informatiko) 

pareigų 2017-12-31 atleistas Arnas Vaitkus.  

Ignalinos rūmuose 2017-06-19 iš darbo atleistas Ūkio skyriaus darbininkas (kiemsargis) Jonas 

Čepulis, bei  2017 m. gruodžio 31 d. atleista vyresnioji specialistė (finansininkė) Valė Survilaitė. 

Molėtų rūmuose 2017-11-12 grižus iš vaiko priežiūros atostogų teisėjo padėjėjai Neringai 

Žekytei iš darbo atleista pakaitine dirbusi teisėjo padėjėja Reda Morkūnienė, o dėl Teismo 

reorganizavimo 2017-12-31 iš darbo atleistas teismo komendantas Valentinas Jakeliūnas.  

Visagino rūmuose 2017-05-15 laimėjus konkursą į karjeros valstybės tarnautojo teisėjo 

padėjėjo pareigas Rokiškio rajono apylinkės teisme, buvo perkelta Visagino miesto apylinkės teismo 

teisėjo padėjėja Brigita Dubauskė. Nuo 2017 m. gegužės 12 d. darbo santykiai nutraukti su archyvare 

Angele Kulikauskiene. 2017 m. liepos 3 d. iki 2017 m. rugpjūčio 11 d. pagal terminuotą darbo sutartį 

valytojos pareigoms buvo įdarbinta Viktorija Petrikaitė. Nuo 2017 m. gruodžio 1 d. į teisėjo padėjėjo 

pareigas priimtas dirbti Ričardas Petrauskas. 2017-12-29 iš vyresniojo specialisto (finansininko) 

pareigų atleisti Gintautas Norkūnas ir vyresnysis specialistas (informatikas) Alvydas Buičenka. 

Zarasų rūmuose 2017-07-31 savo noru atleista iš darbo raštinės vedėja Rima Zakarauskienė. 

Kaip matyti iš šių duomenų 2017 metais iš Teismo daugiau darbuotojų išėjo negu buvo 

priimta naujų ir ši kaitą visų pirma labiausiai yra įtakota teismų reformos, kurios rezultatas  - tam 

tikrų pareigybių panaikinimas. Tačiau verta pažymėti, kad naujai atėję į teismą dirbti darbuotojai 

įnešę į Teismo veiklą atsinaujinimo, atnešė ir naujų bei racionalių idėjų.   

Kaip ir kasmet Teismas skiria didelį dėmesį teisėjų, valstybės tarnautojų bei kitų darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimui. 2017 metais beveik visi Utenos apylinkės teismo teisėjai kėlė kvalifikaciją ir 

dalyvavo mokymuose įvairiomis temomis pvz.: ,,Streso ir konflikto valdymas bei psichologinė 

parama teismo proceso dalyviams“, ,,Darbo kodekso naujovės“, seminare pagal ikiteisminio tyrimo 

teisėjų mokymo programą ir kt. Bendrai paėmus visus teisėjus, jie per 2017 metus dalyvavo 74 

mokymuose bei seminaruose. Kvalifikaciją taip kėlė ir kiti teismo darbuotojai - valstybės tarnautojai 

ir darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį, kurie dalyvavo 69 įvairiuose mokymuose ir seminaruose. 

Dvi Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėjos dalyvavo Europos teisminio 

bendradarbiavimo tinklo (EJTN) organizuojamuose mokymuose: teisėja K. Latožienė kvalifikaciją 

tobulino Vokietijoje, Drezdeno mieste vykusiame seminare ,,Organizuotas nusikalstamumas“ bei 

Vokietijoje Wustrau mieste vykusiame lingvistiniame seminare ,,Žmogaus teisės“. Teisėja Vilma 

Stukaitė 2017 m. gruodžio 14-15 d. lankėsi Europos sąjungos pagrindinių teisių agentūroje bei 

Jungtinių Tautų Narkotikų kontrolės ir nusikalstamumo prevencijos biure Austrijoje, Vienos mieste. 

Visagino rūmų teisėja Jurgita Šimonėlytė 2017 m. rugpjūčio 14 - 18 d. Vokietijoje, Hanoverio mieste 

dalyvavo Europos teisminio bendradarbiavimo tinklo (EJTN) organizuojamuose trumpalaikiuose 

mainuose Hanoverio aukštesniajame teisme. 

   

 

II. Asmenų aptarnavimas teisme ir jo kokybės standarto laikymasis 

 

   
Utenos rūmai siekdami užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę, 2015 m. yra įdiegę 

klientų aptarnavimo standartą, tuo pačiu įsipareigoję periodiškai vykdant asmenų aptarnavimo 

stebėseną užtikrinti aukštą asmenų aptarnavimo kokybę Teisme. Vadovaujantis monitoringo aprašu, 

Utenos rūmuose 2017 m. gruodžio mėnesį organizuotas asmenų aptarnavimo kokybės monitoringas, 

pasirenkant jo įgyvendinimo būdą – apsilankiusių teisme arba telefonu su teismu susisiekusių asmenų 
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apklausos anketų užpildymas. Atlikus monitoringą buvo parengta asmenų apklausos ataskaita ir 

konstatuota, kad  bendras vertinio vidurkis 2017 m. pakilo nuo 4,53 balo iki 4,82 balo, taip pat 0,32 

balo viršijo nustatytą minimalų asmenų aptarnavimo kokybės lygį. Darbuotojai ir toliau turi dėti 

pastangas, kad į Teismą besikreipiantys asmenys visada gautų kokybišką aptarnavimą ir problemų 

sprendimą, kad Teismo aplinka, darbuotojų išvaizda ir bendravimas atitiktų asmenų aptarnavimo 

teisme standarto reikalavimus. 

Be klientų aptarnavimo standarto, bendros asmenų aptarnavimo nuostatos, taip pat yra 

nustatytos Utenos rajono apylinkės pirmininko 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-51 (nauja 

redakcija nuo 2017 m. balandžio 26 d.) patvirtintose Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo 

Utenos rajono apylinkės teisme taisyklėse. Teismas vykdė asmenų apklausą, teikdamas užpildyti 

anonimines asmenų aptarnavimo Utenos apylinkės teisme anketas. Lankytojų buvo prašoma įvertinti 

bendrojo pobūdžio informacijos kiekį, klientų priėmimo, dokumentų pateikimo spartą, Utenos rūmų 

darbuotojų aptarnavimo kultūrą, informavimo kokybę, aiškumą, operatyvumą. Per 2017 metus 

užpildytos 6 anketos. Įvertinus jas paaiškėjo, kad visi asmenys užpildę anketas, aptarnavimo tvarką 

ir kokybę Utenos rūmuose vertina teigiamai, jų manymu kokybiškai pateikiama bendro pobūdžio 

informacija, klientų priėmimo, dokumentų pateikimo sparta, laukimo trukmė, asmenų aptarnavimas 

žodžiu, telefonu ir kt. taip pat kokybiški. Utenos rūmų darbuotojams rekomenduojama ir toliau tiek į 

teismą atvykusiems, tiek telefonu informacijos besiteiraujantiems asmenims operatyviai suteikti 

kvalifikuotą, aiškią ir tikslią informaciją jiems rūpimais klausimais. Teismo informacinėse lentose 

bei interneto svetainėje privalo būti skelbiama bei pastoviai atnaujinama visa aktuali su teismo veikla 

susijusi informacija.  

 

 

III. Teismo finansavimas ir strateginio plano įgyvendinimas  

 
 

Teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą, 

kaip pirmos instancijos teisme. Šiam tikslui pasiekti teismas vykdo vieną programą ,,Teisingumo 

vykdymas“ kuri finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir pajamų įmokų. Šiai 

programai įgyvendinti 2017 metais Utenos apylinkės teismo Utenos rūmams skirti asignavimai 

sudarė 601846 tūkst. EUR valstybės biudžeto lėšų (iš kurių 27,2 tūkst. EUR skirta neproporcingai 

sumažintų atlyginimų dalies teisėjams ir valstybės tarnautojams grąžinimui) ir 1 tūkst. EUR 

biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Iš Utenos rūmams skirtų asignavimų panaudota: 

- 429412 tūkst. EUR darbo užmokesčiui;  

- socialinio draudimo įmokoms - 136794 tūkst. EUR     

- ryšiams - 9943 tūkst. EUR  

- komunalinėms išlaidoms - 8868 tūkst. EUR 

- kitoms prekėms ir paslaugoms - 16069 tūkst. EUR 

2017 m. gruodžio 31 d. Utenos rūmų įsiskolinimas sudarė 85780,89 iš jų:  

- darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms - 83220,87 tūkst. EUR   

- kitoms prekėms ir paslaugoms - 2560,02 tūkst. EUR 

Kitiems Teismo rūmams 2017 metais skirti asignavimai ir jų panaudojimas (tūkst. EUR) 

pateikiami šioje lentelėje  
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 Utenos 

apylinkės 

teismo  

Molėtų rūmai 

Utenos 

apylinkės 

teismo 

Ignalinos 

rūmai 

Utenos 

apylinkės 

teismas 

Visagino 

rūmai 

Utenos 

apylinkės 

teismas 

Zarasų rūmai  

Utenos 

apylinkės  

teismo  

Anykščių 

rūmai 

Iš viso 

2017 metais 

skirtų 

asignavimų 

suma  

297359 368206 382476 297469 324521 1670031 

Darbo 

užmokestis  
205040 265923 268129 217124 225163 1181379 

Socialinio 

draudimo 

įmokos 

136794 79638 85163 67665 69383 438643 

Ryšiai 7910 5265 9097 5555 9362 37189 
Komunalinės 

išlaidos 
12550 9124 6955 8901 10371 47901 

Kitos prekės 

ir paslaugos  
9690 8256 12932 8224 9102 48204 

Įsiskolinimas 

darbo 

užmokesčiui 

ir Sodrai 

49073,92 71151,76 50256,67 43455,49 16426,98 230364,82 

Įsiskolinimas 

kitoms 

prekėms ir 

paslaugoms  

2440,18 700,72 1966,31 1883,73 2200,38 9191,32 

 

 

 Utenos rūmų strateginio plano įgyvendinimo rezultatai  

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

 1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą        

1.1.1.R.1 
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis (išnagrinėjus 

bylą iš esmės) (proc.) 
96,89 97,48 100,61 

1.1.1.R.2 
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą iš esmės) 

stabilumas (proc.) 
99,43 99,53 100,10 

1.1.1.R.4 Aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis (balas) 4 4,77 119,25 

1.1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą    

1.1.1.1.P.1 Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 4000 2978 74,45 

1.1.1.1.P.2 Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 500 372,25 74,45 

1.1.1.1.P.3 Vidutinis teisėjo darbo krūvis (etaloninės bylos vnt.) 56,39 32,36 57,39 
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1.1.1.1.P.4 
Bylų nagrinėjimo trukmės trumpėjimas (išskyrus bylas, kurių 

nagrinėjimo terminai apibrėžti įstatymais) (mėn.)  
1,6 2 125 

1.1.1.1.P.5. 

Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant teisės aktuose 

nustatytų bylų išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis 

bylomis (kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės terminas) 

(proc.)  

97,41 60,59 62,20 

1.1.1.2. Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir pasitikėjimą teismais    

1.1.1.2.P.2 
Laikantis nustatytų terminų paskelbtų skelbtinų sprendimų 

skaičius, lyginant su visais skelbtinais sprendimais (vnt.)  
350 542 154,86 

1.1.1.3. Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir veiksmingiau    

1.1.1.3.P.1 Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas (proc.) 94 88,89 94,56 

1.1.1.3.P.2 Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1 teisėjui) 50 46.88 93,76 

1.1.1.3.P.3 Mokymų trukmė kitiems darbuotojams (akad. val. 1 

darbuotojui) 
3 7,56 252 

1.1.1.3.P.4 Išorinės administracinės veiklos priežiūros išvadose pateiktų ir 

įgyvendintų rekomendacijų santykis (proc.) 
100 100 100 

1.1.1.2.P.5 
Per metus organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės 

informavimo priemones) renginių ir veiklų skaičius (vnt.) 
3 6 200 

 

Anykščių rūmų strateginio plano įgyvendinimo rezultatai   

 
 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

 1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą        

1.1.1.R.1 
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis (išnagrinėjus 

bylą iš esmės) (proc.) 
97 96,16 99,13 

1.1.1.R.2 
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą iš esmės) 

stabilumas (proc.) 
99 99,50 100,50 

1.1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą    

1.1.1.1.P.1 Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 2000 1858 92,9 

1.1.1.1.P.2 Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 500 454,50 90,9 

1.1.1.1.P.4. 

Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant teisės aktuose 

nustatytų bylų išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis 

bylomis (kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės terminas) 

(proc.)  

99 93,44 94,38 
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1.1.1.2. Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir pasitikėjimą teismais    

1.1.1.2.P.1 
Per metus organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės 

informavimo priemones) renginių ir veiklų skaičius (vnt.) 
1 3 300 

1.1.2.2.P.3 Asmenų, kurie kreipėsi į teismo vadovą, priėmimų skaičius 4 0 0 

1.1.1.3. Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir veiksmingiau    

1.1.1.3.P.1 Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas (proc.) 99 99 100 

1.1.1.3.P.2 Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1 teisėjui) 50 46,6 93,2 

1.1.1.3.P.3 Mokymų trukmė kitiems darbuotojams (akad. val. 1 

darbuotojui) 
6 5,5 91,67 

1.1.1.3.P.4 Išorinės administracinės veiklos priežiūros išvadose pateiktų ir 

įgyvendintų rekomendacijų santykis (proc.) 
90 100 111,11 

 

 
Ignalinos rūmų strateginio plano įgyvendinimo rezultatai   

 
 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

 1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą        

1.1.1.R.1 
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis (išnagrinėjus 

bylą iš esmės) (proc.) 
97 97,94 100,97 

1.1.1.R.2 
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą iš esmės) 

stabilumas (proc.) 
99,8 99,71 99,91 

1.1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą    

1.1.1.1.P.1 Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 1800 1178 65,44 

1.1.1.1.P.2 Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 450 294,50 65,44 

1.1.1.1.P.3. 

Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant teisės aktuose 

nustatytų bylų išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis 

bylomis (kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės terminas) 

(proc.)  

97 95,27 98,22 

1.1.1.1.P.4 
Bylų nagrinėjimo trukmės trumpėjimas (išskyrus bylas, kurių 

nagrinėjimo terminai apibrėžti įstatymais) (mėn.)  
1,25 1,6 128 

1.1.1.2. Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir pasitikėjimą teismais    
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1.1.1.2.P.1 
Per metus organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės 

informavimo priemones) renginių ir veiklų skaičius (vnt.) 
4 4 100 

1.1.1.2.P.2 
Laikantis nustatytų terminų paskelbtų skelbtinų sprendimų 

skaičius, lyginant su visais skelbtinais sprendimais (proc.)  
90 95 105,56 

1.1.1.3. Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir veiksmingiau    

1.1.1.3.P.1 Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas (proc.) 99 96 96,97 

1.1.1.3.P.2 Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1 teisėjui) 32 33 103,12 

1.1.1.3.P.3 Mokymų trukmė kitiems darbuotojams (akad. val. 1 

darbuotojui) 
16 16 100 

1.1.1.3.P.4 Išorinės administracinės veiklos priežiūros išvadose pateiktų ir 

įgyvendintų rekomendacijų santykis (proc.) 
100 100 100 

 

 
Molėtų rūmų strateginio plano įgyvendinimo rezultatai   

 
 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

 1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą        

1.1.1.R.1 
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis (išnagrinėjus 

bylą iš esmės) (proc.) 
99,67 95,91 96,22 

1.1.1.R.2 
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą iš esmės) 

stabilumas (proc.) 
88,90 99,33 111,73 

1.1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą    

1.1.1.1.P.1 Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 1800 1154 64,11 

1.1.1.1.P.2 Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 600 384,67 64,11 

1.1.1.1.P.3 Vidutinis teisėjo darbo krūvis (vnt.) 60,5 33,95 56,16 

1.1.1.1.P.4 
Bylų nagrinėjimo trukmės trumpėjimas (išskyrus bylas, kurių 

nagrinėjimo terminai apibrėžti įstatymais) (mėn.) 
2 2,2 110 

1.1.1.1.P.5. 

Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant teisės aktuose 

nustatytų bylų išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis 

bylomis (kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės terminas) 

(proc.)  

95 87,31 91,91 

1.1.1.2. Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir pasitikėjimą teismais    
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1.1.1.2.P.1 
Per metus organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės 

informavimo priemones) renginių ir veiklų skaičius (vnt.) 
2 5 250 

1.1.1.3. Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir veiksmingiau    

1.1.1.3.P.1 Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas (proc.) 90 96,97 107,74 

1.1.1.3.P.2 Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1 teisėjui) 85 68 80 

1.1.1.3.P.3 Mokymų trukmė kitiems darbuotojams (akad. val. 1 

darbuotojui) 
24 13,5 56,25 

 

Visagino rūmų strateginio plano įgyvendinimo rezultatai   

 

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

 1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą        

1.1.1.R.1 
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis (išnagrinėjus 

bylą iš esmės) (proc.) 
96,05 97 100,99 

1.1.1.R.2 
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą iš esmės) 

stabilumas (proc.) 
99,49 99,28 99,79 

1.1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą    

1.1.1.1.P.1 Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 2265 2319 102,38 

1.1.1.1.P.2 Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 453 579,75 127,98 

1.1.1.1.P.4 
Bylų nagrinėjimo trukmės trumpėjimas (išskyrus bylas, kurių 

nagrinėjimo terminai apibrėžti įstatymais) (mėn.)  
1,73 1,9 109,83 

1.1.1.1.P.5. 

Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant teisės aktuose 

nustatytų bylų išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis 

bylomis (kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės terminas) 

(proc.)  

95,21 52,67 55,32 

1.1.1.1.P.5 Vidutinis teisėjo darbo krūvis 69,05 52,35 75,81 

1.1.1.2. Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir pasitikėjimą teismais    

1.1.1.2.P.1 
Per metus organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės 

informavimo priemones) renginių ir veiklų skaičius (vnt.) 
4 4 100 

1.1.1.2.P.3 
Asmenų, kurie kreipėsi į teismo vadovą priėmimų skaičius 

(vnt.) 
5 5 100 

1.1.1.3. Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir veiksmingiau    
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1.1.1.3.P.1 Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas (proc.) 90 85 94,44 

1.1.1.3.P.2 Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1 teisėjui) 80 64 80 

1.1.1.3.P.3 Mokymų trukmė kitiems darbuotojams (akad. val. 1 

darbuotojui) 
8 4,7 58,75 

1.1.1.3.P.4 Išorinės administracijos veiklos priežiūros išvadose pateiktų ir 

įgyvendintų rekomendacijų santykis (proc.) 
100 100 100 

 

 

Zarasų rūmų strateginio plano įgyvendinimo rezultatai  

  

 

Vertinimo 

kriterijaus 

kodas 

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir 

mato vienetai 

Vertinimo kriterijų reikšmės 

metinis 

planas 
įvykdyta 

įvykdymo 

procentas 

 1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą        

1.1.1.R.1 
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis (išnagrinėjus 

bylą iš esmės) (proc.) 
99,9 97,21 97,31 

1.1.1.R.2 
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą iš esmės) 

stabilumas (proc.) 
99,9 99,49 99,59 

1.1.1.1. Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą    

1.1.1.1.P.1 Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 1590 1185 74,53 

1.1.1.1.P.2 Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.) 530 395 74,53 

1.1.1.1.P.3. 

Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant teisės aktuose 

nustatytų bylų išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis 

bylomis (kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės terminas) 

(proc.)  

99,9 91,12 91,21 

1.1.1.2. Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir pasitikėjimą teismais    

1.1.1.2.P.1 
Per metus organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės 

informavimo priemones) renginių ir veiklų skaičius (vnt.) 
1 1 100 

1.1.1.2.P.2 
Laikantis nustatytų terminų paskelbtų skelbtinų sprendimų 

skaičius, lyginant su visais skelbtinais sprendimais proc.) 
100 100 100 

1.1.1.2.P.3 
Asmenų, kurie kreipėsi į teismo vadovą priėmimų skaičius 

(vnt.) 
1   

1.1.1.3. Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir veiksmingiau    

1.1.1.3.P.1 Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas (proc.) 100 90,3 90,3 

1.1.1.3.P.2 Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1 teisėjui) 24 32,67 136,13 
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1.1.1.3.P.3 Mokymų trukmė kitiems darbuotojams (akad. val. 1 

darbuotojui) 
8 8 100 

1.1.1.3.P.4 Išorinės administracijos veiklos priežiūros išvadose pateiktų ir 

įgyvendintų rekomendacijų santykis (proc.) 
100 100 100 

 

 

Utenos apylinkės teismas įgyvendino visus 2017 m. užsibrėžtus uždavinius. Trumpai 

apžvelgsime kai kurių nepilnai pasiektų ir viršytų vertinimo kriterijų reikšmių priežastis. 

Utenos apylinkės teismui pavyko užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą, nes pasiektas 

aukštas, o Anykščių, Molėtų ir Utenos rūmų planuotą viršytas priimtų sprendimų stabilumas. 

Užsibrėžtas tikslas įgyvendintas, nes pasirinktos tinkamos priemonės. Teismų priimtų ir neapskųstų 

sprendimų santykio aukštas lygis rodo, kad teismo sprendimai aiškiai ir suprantamai yra pateikiami 

ir išaiškinami proceso dalyviams. 

Teisme (išskyrus Visagino rūmuose) išnagrinėta mažiau bylų nei buvo planuota. Išnagrinėtų 

bylų skaičiaus sumažėjimui teismuose įtakos galėjo turėti teisės aktų (Lietuvos Respublikos civilinio 

proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso) pasikeitimai, 

susiaurinę bylų žinybingumą teismams, taigi ir sumažinę teismų veiklos apimtį. Kita vertus, teismai 

negali įtakoti gaunamų bylų skaičiaus, taigi ir iš anksto numatyti galimą bylų skaičių. Išnagrinėtų 

bylų skaičiaus sumažėjimas tiesiogiai nulėmė ir vidutinio vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičiaus bei 

vidutinio teisėjo darbo krūvio sumažėjimą. 

Teismams pavyko sutrumpinti bylų (išskyrus bylas, kurių nagrinėjimo terminai apibrėžti 

įstatymais) nagrinėjimo terminus labiau, nei buvo planuota, nes pasirinktos tinkamos priemonės 

tikslui įgyvendinti. Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų bylų 

išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis bylomis (kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės 

terminas) yra mažesnis nei planuotas galimai dėl išnagrinėtų bylų sudėtingumo. 

Darbuotojų stabilumo sumažėjimą nulėmė 2017 m. pabaigoje įvykusi teismų reorganizacija, 

dėl kurios buvo atleista dalis darbuotojų, taip pat laikinų darbuotojų vietoj negalinčių eiti pareigų 

įdarbinimas. 

Mokymų trukmė teisėjams mažesnė (išskyrus Ignalinos ir Visagino rūmus) nei planuota 

galimai dėl to, kad teisėjai rinkosi mokymus pagal aktualumą, o kitų darbuotojų – tokios objektyvios 

priežastys, kaip nepakankamas finansavimas dalyvavimui mokamuose seminaruose, nemokamų 

seminarų pasiūlos trūkumas, ribotas dalyvių skaičius. 

Kiti užsibrėžti tikslai, kurie pasiekti ir viršyti, rodo, kad pasirinktos tinkamos priemonės jiems 

įgyvendinti, ir galima daryti išvadą, kad suteiktos kokybiškos paslaugos ir aptarnavimas atitiko 

besikreipiančių asmenų lūkesčius, teismas dėjo pakankamai pastangų užtikrinti reikiamą darbuotojų 

kvalifikaciją efektyviam teismo darbui ateityje, tinkamai viešino savo ir visos teismų sistemos veiklos 

rezultatus. 

 

 

IV. Teismo materialinė – techninė bazė 

 
 

Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų pastatas statytas 1966 metais. Pastato paskirtis – 

administracinis pastatas. Teismo pastato lotas 952.99 m2 iš jų 720,21 m2 pagrindinio ploto ir 279,78 

m2 pagalbinio ploto. Garažų pastatai - 78 m2. 

Atsižvelgiant į teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindinius principus 

siekiant užtikrinti Utenos rūmų patalpų atitikimą nustatytiems reikalavimams, 2017 metais buvo 

atliktas vienos darbo vietos esančios trečiame pastato aukšte remontas - pakeista grindų danga, 

apšiltinant perdangą, nudažytos sienos, apšiltinti lango rėmai. Prie Utenos rūmų pastato, esančioje 

automobilių stovėjimo aikštelėje įrengta vieną stovėjimo vieta skirta neįgaliesiems. 2017 metais 

Visagino rūmų patalpose atliktas 3 kabinetų remontas. Ruošiantis teismo reorganizacijai Utenos 

apylinkės teismo archyvas įrengtas Molėtų rūmuose.  
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Gerinant aprūpinimą darbo priemonėmis, iš Nacionalinės teismų administracijos Utenos ir 

Visagino rūmams buvo perduota nauja organizacinė technika – kompiuteriai, spausdintuvai ir kt. 

Zarasų, Ignalinos ir Anykščių, Molėtų rūmai naujos organizacinės technikos 2017 metais negavo, 

todėl išlieka šios technikos poreikis 2018 m. Taip pat išlieka didelis piniginių lėšų poreikis Teismo 

patalpų remontui, jų pertvarkymui siekiant užtikrinti geresnį besikreipiančiųjų aptarnavimą, baldų 

įsigijimui.  

Kaip ir kiekvienais metais Teisme dirbantiems teisėjams užprenumeruoti kodeksų pakeitimai. 

      

 

V. Teismo administravimas 

 

 
Teismo pirmininko 2017-02-24 įsakymu Nr.V-11 buvo patvirtintas Organizacinės veiklos 

priežiūros planas 2017 metams. Pagal šį planą nustatytais terminais atlikti tiksliniai patikrinimai apie: 

patvarkymų dėl paskirtos bausmės baudos vykdymą; patvarkymų dėl paskirtų priverčiamųjų 

medicinos priemonių vykdymą; nutarčių civilinėse bylose dėl termino trūkumams pašalinti priėmimo 

ir jų įteikimo (išsiuntimo) tvarkos laikymąsi; 2017 metų I – ajame pusmetyje išnagrinėtose 

baudžiamosiose bylose apie bylos išsiuntimo aukštesnės instancijos teismui, gavus apeliacinį skundą, 

tvarkos ir terminų laikymąsi; 2017 metų I – ajame pusmetyje išnagrinėtose administracinių 

nusižengimų bylose, bylos išsiuntimo aukštesnės instancijos teismui, gavus apeliacinį skundą tvarkos 

ir terminų laikymąsi; atsitiktine tvarka parinktose išnagrinėtose administracinių nusižengimų bylose, 

nutarimų (nutarčių) kopijų (nuorašų) išsiuntimo tvarkos laikymąsi; atsitiktine tvarka parinktose 2017 

m. civilinėse bylose apie skubaus vykdymo nutarčių išsiuntimo tvarkos laikymąsi; 2017 m. 

išnagrinėtose civilinėse bylose apie vykdomųjų raštų ir dokumentų pateikimo vykdyti tvarkos bei 

terminų laikymąsi; atsitiktine tvarka parinktose 2017 m. išnagrinėtose baudžiamosiose bylose apie 

vykdomųjų raštų ir dokumentų pateikimo vykdyti tvarkos bei terminų laikymąsi; atsitiktine tvarka 

parinktose 2017 m. civilinėse bylose apie gautų dokumentų registravimą ir suvedimą į informacinę 

sistemą LITEKO; atsitiktine tvarka parinktose 2017 m. administracinių nusižengimų bylose apie 

gautų dokumentų registravimą ir suvedimą į informacinę sistemą LITEKO; atsitiktine tvarka 

parinktose 2017 m. baudžiamosiose bylose apie gautų dokumentų registravimą ir suvedimą į 

informacinę sistemą LITEKO; atsitiktine tvarka parinktose 2017 m. išnagrinėtose bylose ,,Prievolės 

mokėjimo užduočių“ sukūrimą informacinėje sistemoje LITEKO;  atsitiktine tvarka parinktose 2017 

m. baudžiamosiose bylose apie teisiamojo posėdžio protokolų prisegimą informacinėje sistemoje 

LITEKO; daiktinių įrodymų priėmimą, saugojimą ir tvarkymą priėmus galutinį teismo sprendimą. 

Taip pat atlikta anoniminių asmenų aptarnavimo Utenos apylinkės teisme kokybės vertinimo anketų 

analizė.  

Be šių patikrinimų 2017 metais taip pat buvo nuolat analizuojami teisėjų, teisėjų padėjėjų 

darbo krūviai ir taikomos priemonės tiems krūviams koreguoti; analizuojamas ikiteisminio tyrimo 

teisėjų darbo efektyvumas ir problemos; kontroliuojamas Teismo finansų naudojimas; užtikrinamas 

atsiskaitymas su paslaugų tiekėjais; vyko pasirengimas Teismo reorganizacijai (teismų sujungimui 

nuo 2018 m. sausio 1 d.) - padaryti reorganizacijos įgyvendinimui reikalingi vidaus tvarkos teisės 

aktų pakeitimai; kontroliuojamas piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo teisme tvarkos laikymasis, 

įdiegto Asmenų aptarnavimo teismuose standarto rekomendacijų vykdymas; kontroliuojamas mažos 

vertės pirkimų procedūrų įgyvendinimo užtikrinimas; analizuotas raštinės organizacinis darbas, 

funkcijų pasidalijimas; priimtos naujos su reorganizacija susijusios Teismo darbuotojų pareigybių 

aprašymo redakcijos; atlikta ilgalaikio ir trumpalaikio turto, ūkinio inventoriaus ir atsargų metinė 

inventorizacija; sudarytos sąlygos personalo kvalifikacijai kelti.   

 2017 metais Utenos apylinkės teismo Zarasų, Visagino, Molėtų, Anykščių ir Ignalinos 

rūmuose, kaip atskiruose teismuose, taip pat buvo atliekama baudžiamųjų, civilinių ir administracinių 

nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmės kontrolė, išnagrinėtų bylų perdavimo raštinei savalaikiškumo 

kontrolė, asmenų aptarnavimo teisme tvarkos laikymosi kontrolė, dokumentų išsiuntimo bylose 
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kontrolė, duomenų suvedimo į Lietuvos informacinę teismų sistemą ,,Liteko“ kontrolė, teisėjų, teisėjų 

padėjėjų darbo krūvio kontrolė ir analizė, biudžeto asignavimų ir lėšų panaudojimo kontrolė.    

Atsižvelgus į pasikeitusius teisės aktus ir vykdomą teismo reorganizaciją, Teisme patvirtinti: 

Utenos rajono apylinkės teismo tarnautojų pareigybių ir etatų sąrašai, Bylų paskirstymo teisėjams 

Utenos rajono apylinkės teisme taisyklių aprašas, Utenos rūmų valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymų naujos redakcijos, Pripažinto nereikalingu arba 

netinkamu (negalimu) naudoti Utenos rajono apylinkės teismo turto nurašymo, išardymo ir 

likvidavimo tvarkos aprašas, Utenos rajono apylinkės teismo tarnybinių mobiliųjų telefonų, judriojo 

ryšio SIM kortelių ir mobiliojo interneto bei jo įrangos naudojimo tvarkos aprašas, Informacinės 

sistemos duomenų saugos nuostatai, Informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos 

tvarkymo taisyklės, Kompiuterinių išteklių naudojimo tvarkos aprašas, Vidaus tvarkos taisyklės, 

Vaizdo fiksavimo įrangos naudojimo Utenos rajono apylinkės teisme taisyklės, Asmenų prašymų 

nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Utenos rajono apylinkės teisme taisyklės, Teismo apskaitos dokumentų 

ir apskaitos registrų saugojimo tvarka, Utenos rajono apylinkės teismo darbo reglamentas, nuolatinės 

specialiosios ekspertų komisijos nuostatai, Utenos apylinkės teismo nuostatai.  

Panevėžio apygardos teismui pateiktos 4 informacinės lentelės apie Utenos rajono apylinkės 

teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano vykdymą I, II, III ir IV ketvirčiuose. 

2017 m. Nacionalinė teismų administracija atliko Utenos rajono apylinkės teismo vidaus 

auditą ir konstatavo, kad teismas vadovaujasi teismo pirmininko įsakymais patvirtintais nuostatais ir 

kitais teisės aktais. Teismo valdymo ir organizavimo srityje kontrolės procedūros nustatytos ir 

veikiančios, rizika valdoma. Dokumentai rengiami ir įforminami vadovaujantis teisės aktais. Teismas 

stiprina sukurtų ir veikiančių dokumentų kaupimo, apskaitos naudojimo bei saugojimo procedūrų 

kontrolę. Patvirtintos pavedimų procedūros užtikrina pakankamą vidaus kontrolę šioje srityje, 

pavyzdingai tvarkomos asmens bylos. Tinkamai vykdomas turto valdymas, darbo užmokesčio 

apskaitos kontrolė, viešieji pirkimai. 

 

 

VI. Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida 

 
 

Kaip ir kiekvienais metais, 2017 metais Teismas siekė palaikyti glaudų ryšį su įvairiomis 

įstaigomis ir organizacijomis. Siekiant užtikrinti teismo darbo skaidrumą ir atvirumą visuomenei, 

paaiškinti Teismo pagrindines funkcijas, Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose ir kituose teismo 

rūmuose (Visagino, Anykščių, Zarasų, Ignalinos ir Molėtų) buvo suorganizuota daug švietėjiškų 

renginių.  

 2017 m. kovo 16 d. Utenos rūmuose apsilankė Utenos lopšelio - darželio „Šaltinėlis“ 

priešmokyklinio ugdymo grupės „Lašiukai“ auklėtiniai, siekiant supažindinti vaikus su teismo veikla. 

Vykdant progimnazijos ugdymo karjerai programą ir siekiant supažindinti moksleivius su teismo 

darbo specifika bei tuo pačiu paskatinti jaunimą domėtis teisininko profesija 2017 m. kovo 20 d. 

Utenos rūmuose apsilankė Vyturių progimnazijos 7b klasės moksleiviai. Utenos apylinkės teismo 

Utenos rūmai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos Utenos mokinių savivaldų informavimo centro 

organizuojamame renginyje „Profesijų savaitės 2017“. Balandžio 11-13 dienomis teismas priėmė 

penkias moksleives bei supažindino jas su teismo veikla, darbo specifika ir ypatybėmis. 2017 m. 

rugpjūčio 25 – 26 dienomis teisme lankėsi Utenos Vyturių progimnazijos 8a klasės ir Utenos Adolfo 

Šapokos gimnazijos moksleiviai, kurie buvo supažindinti su teismo darbo specifika taip siekiant 

paskatinti jaunimą domėtis teisininko profesija. 2017 m. rugsėjo 29 d., Tarptautinės pagyvenusių 

žmonių dienos proga, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje organizuotame renginyje 

„Teisės ABC senjorams: apie teismo darbą iš pirmų lūpų“ Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų 

teisėjas Gediminas Karpavičius supažindino senjorus su teismų veikla, patarė, ką reikėtų žinoti prieš 

kreipiantis į teismą, papasakojo apie nagrinėjamas šeimos ir turtinių ginčų bylas. 2017 m. spalio 25 

d., minint šalies Konstitucijos 25 metų sukaktį bei Europos teisės dieną, teisme surengtas renginys - 
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nemokamų teisinių konsultacijų diena „Lietuvos teismai: jūs klausiate – mes atsakome“, kurio metu 

buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos. 

 

Visagino rūmai 

 

2017-03-30 teisme lankėsi moksleiviai iš Visagino ,,Gerosios vilties“ progimnazijos siekiant 

supažindinti moksleivius su teisininko profesija, jos įgijimu ir karjeros perspektyvomis, teisėjui 

keliamais reikalavimais, papasakota apie teisėjo kasdienį darbą, nagrinėjamas bylas, teisėjo 

atsakomybę priimant sprendimus. 2017-10-25 teisme vyko iniciatyvos ,,Lietuvos teismai: Jūs 

klausiate – mes atsakome!” rengiama teisinių konsultacijų diena, kurios metu buvo teikiamos 

nemokamos teisinės konsultacijos. Konstitucijos dienos proga 2017-10-26 į teismą buvo pakviesti 

gimnazistai iš Visagino ,,Atgimimo“ ir ,,Verdenės“ gimnazijų.  

 

Anykščių rūmai 

 

2017-10-25 teisme buvo teikiamos nemokamos konsultacijos. Teismo lankytojus nemokamai 

konsultavo Anykščių rajono savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Zita Karaliūnienė, 

Anykščių rūmų teisėjo padėjėjai Rūta Miškinytė – Lančickienė ir Žaneta Papievienė, advokatas 

Mindaugas Vaičiūnas. 2017-11-20 teisme paminėta Vaiko teisių konvencijos diena, kurios metu vyko 

susitikimas su vaikais, kuriems buvo pasakojama apie teismo veiklą, bendraujama su teisėja J. 

Gasparavičiene, teisėjo padėjėja Rūta Miškinyte – Lančickiene. 2017-12-13 teisėja ir dalis teismo 

darbuotojų dalyvavo VšĮ Nacionalinio kraujo centro organizuotoje kraujo donorystės akcijoje, kurios 

metu neatlygintinai duotas kraujas. 

 

Zarasų rūmai 

 

Teismų dienos proga – 2017-12-15 lankytojams buvo dalijami lankstinukai pristatantys 

teismų sistemą. 2017-10-25 teisme buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos. 

 

Molėtų rūmai 

 

2017 metais buvo organizuojamos moksleivių ekskursijos po teismą, taip pat lankėsi Molėtų 

darželio ,,Vyturėlis“ lopšelio darželio vaikai su auklėtojomis. Vaikai buvo supažindinti su teismo 

veikla, pateikti atsakymai į juos dominančius klausimus. 2017-10-25 teisme vyko nemokamos 

teisinės konsultacijos, o 2017-12-15 minėta Teismų įsteigimo diena. 

 

Ignalinos rūmai 

 

2017-03-31 teisme lankėsi grupė moksleivių iš Ignalinos gimnazijos. Moksleiviai buvo 

supažindinti  su LR teismų sistema, teismo darbo struktūra, darbo organizavimu, teismo posėdžiu 

tvarka. Teisėjas Aleksandras Jakubovskis pasakojo apie teisėjo darbo ypatumus ir karjeros galimybes, 

kasdieninėje veikloje kylančius iššūkius, atrankos į teisėjų pareigas principus, asmenims ketinantiems 

studijuoti teisę keliamus reikalavimus, atsakė į gimnazistų klausimus. Ekskursijos po teismą metu 

moksleiviai iš arti susipažino su teismo veikla, apžiūrėjo teismo patalpas, bendravo su teismo 

darbuotojais. 2017-10-25 teisme buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos.  

 

 

VII. Teisme gautų ir išnagrinėtų bylų statistikos apžvalga 
 

 

Utenos apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas ir pirmoji instancija 

civilinėms, baudžiamosioms, administracinių nusižengimų byloms. Teisme taip pat yra nagrinėjamos 
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bylos susijusios su sprendimų ir nuosprendžių  vykdymu. Atskirų teisėjų kurie atliktų tik ikiteisminio 

tyrimo teisėjų funkcijas baudžiamajame procese 2017 m. Teisme nebuvo paskirta. 

Žemiau pateikiamose lentelėse nurodyti 2016 metais ir 2017 metais Utenos apylinkės teismo 

kiekvienuose rūmuose priimtų procesinių dokumentų statistiniai duomenys. 

 

Utenos rūmai 

 
 

 

 

Procesiniai dokumentai 

2016 metai 2017 metai 

Gauta bylų 

vnt., (įskaitant 

ir bylų likutį 

perkeltą į 2016 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

 

 

Gauta bylų vnt., 

(įskaitant ir bylų 

likutį perkeltą į 2017 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

Baudžiamosios bylos 182 167 244 217 
Civilinės bylos 2934 2659 2644 2408 

Administracinių 

nusižengimų bylos, 

teikimai AN bylų 

vykdymo procese 

1030 966 388 362 

Ikiteisminio tyrimo 

dokumentai 
1790 1790 2309 2309 

 

Visagino rūmai   

 
 

 

 

Procesiniai dokumentai 

2016 metai 2017 metai 

Gauta bylų 

vnt., (įskaitant 

ir bylų likutį 

perkeltą į 2016 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

 

 

Gauta bylų vnt., 

(įskaitant ir bylų 

likutį perkeltą į 2017 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

Baudžiamosios bylos 130 104 163 147 
Civilinės bylos 2032 1872 2280 2085 

Administracinių 

nusižengimų bylos, 

teikimai AN bylų 

vykdymo procese 

361 351 123 112 

Ikiteisminio tyrimo 

dokumentai 
216 216 289 289 

 

Zarasų rūmai 

 
 

 

 

Procesiniai dokumentai 

2016 metai 2017 metai 

Gauta bylų 

vnt., (įskaitant 

ir bylų likutį 

perkeltą į 2016 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

 

 

Gauta bylų vnt., 

(įskaitant ir bylų 

likutį perkeltą į 2017 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

Baudžiamosios bylos 96 85 124 108 
Civilinės bylos 1146 1070 1012 947 

Administracinių 

nusižengimų bylos, 

teikimai AN bylų 

vykdymo procese 

381 377 139 134 

Ikiteisminio tyrimo 

dokumentai 
153 153 232 232 
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Ignalinos rūmai  

 
 

 

 

Procesiniai dokumentai 

2016 metai 2017 metai 

Gauta bylų 

vnt., (įskaitant 

ir bylų likutį 

perkeltą į 2016 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

 

 

Gauta bylų vnt., 

(įskaitant ir bylų 

likutį perkeltą į 2017 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

Baudžiamosios bylos 100 89 116 115 
Civilinės bylos 1098 1027 977 904 

Administracinių 

nusižengimų bylos, 

teikimai AN bylų 

vykdymo procese 

488 483 173 172 

Ikiteisminio tyrimo 

dokumentai 
1802 1802 2312 2 

312 

 

Anykščių rūmai  

 
 

 

 

Procesiniai dokumentai 

2016 metai 2017 metai 

Gauta bylų 

vnt., (įskaitant 

ir bylų likutį 

perkeltą į 2016 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

 

 

Gauta bylų vnt., 

(įskaitant ir bylų 

likutį perkeltą į 2017 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

Baudžiamosios bylos 124 111 170 157 
Civilinės bylos 1663 1548 1630 1527 

Administracinių 

nusižengimų bylos, 

teikimai AN bylų 

vykdymo procese 

630 616 197 175 

Ikiteisminio tyrimo 

dokumentai 
282 282 337 337 

 

Molėtų rūmai  

 
 

 

 

Procesiniai dokumentai 

2016 metai 2017 metai 

Gauta bylų 

vnt., (įskaitant 

ir bylų likutį 

perkeltą į 2016 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

 

 

Gauta bylų vnt., 

(įskaitant ir bylų 

likutį perkeltą į 2017 

metus) 

Išnagrinėta bylų 

vnt. 

Baudžiamosios bylos 101 91 128 117 
Civilinės bylos 987 903 1038 953 

Administracinių 

nusižengimų bylos, 

teikimai AN bylų 

vykdymo procese 

410 403 104 95 

Ikiteisminio tyrimo 

dokumentai 
173 173 194 194 

 

 

7.1. Civilinių bylų statistikos apžvalga 

 

Teismas, kaip pirmoji instancija, nagrinėja visas civilines bylas, išskyrus bylas, nurodytas 

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 ir 28 straipsniuose. 2017 metais 23 civilines bylas 

nagrinėjantys teisėjai išnagrinėjo 8824 civilines bylas.  
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Tarp išnagrinėtų civilinių bylų – 4654 bylos buvo išnagrinėtos priimant teismo įsakymą, t. y. 

supaprastinto proceso tvarka, kai kreditorius kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo. Su prievolių 

teise susijusių bylų išnagrinėta 2572. Bylų kildinamų iš šeimos teisinių santykių išnagrinėta 773. Šios 

kategorijos bylas sudaro bylos susijusios su sutuoktinių santykiais, t. y. prašymai santuokos 

nutraukimo bendru sutarimu ar dėl vieno iš sutuoktinių kaltės, taip pat bylos susijusios su vaikų ir 

tėvų teisėmis ir pareigomis, bylos dėl įvaikinimo, bylos dėl globos ir rūpybos nustatymo 

nepilnamečiams vaikams, taip pat bylos dėl kitų šeimos narių tarpusavio išlaikymo ir bylos dėl 

gyvenimo neįregistravus santuokos. Bylų kildinamų iš darbo teisinių santykių, buvo išnagrinėta 30. 

Asmenys dažniausiai kreipiasi į teismą dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir nesumokėto darbo 

užmokesčio priteisimo. 2017 metais buvo gauti 6 prašymai iškelti bankroto bylą.  

 

 
 

 

Įvertinus pateiktą medžiagą, konstatuotina, kad 2017 metais civilinių bylų Teisme (išskyrus 

Molėtų rūmus ir Visagino rūmus, kuriuose gautų civilinių bylų skaičius 2017 metais augo) buvo gauta 

mažiau nei 2016 metais. Pateiktose lentelėse matyti, kad išnagrinėtų bylų skaičius yra pakankamai 

stabilus (kai kuriuose rūmuose šiek tiek sumažėjęs, kai kuriuose nežymiai padidėjęs). Tačiau 

manytina, kad įvykdyta teismo reorganizacija leis šių bylų krūvį rūmuose labiau suvienodinti ir 

teisėjams labiau koncentruotis į darbo kokybę.  

   

  

7.2. Baudžiamųjų bylų statistikos apžvalga 

 

 

Teisme 18 baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų 2017 metais išnagrinėjo 861 

baudžiamąją bylą, kai tuo tarpu 2016 metais išnagrinėtos 647 baudžiamosios bylos. Iš jų 417 bylų 

priimti baudžiamieji įsakymai, privataus kaltinimo bylų išnagrinėta 27, pagal bendrąsias proceso 

taisykles išnagrinėta 292 bylos, 40 bylų išnagrinėta dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. 

Taip pat 2017 metais išnagrinėta 360 teikimų baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Iš viso per 2017 

metus Teisme išnagrinėjus baudžiamąsias bylas buvo nuteisti 822 fiziniai asmenys, juridinių asmenų 

nebuvo nuteista. Išteisinta 17 fizinių asmenų. 2017 metais daugiausia nuteista 21-30 metų asmenų 

padariusių nusikalstamas veikas, t. y. 222 asmenys. Priimant procesinius sprendimus 166 asmenims, 

padariusiems nusikaltimus skirtas terminuotas laisvės atėmimas, 135 asmenims – laisvės apribojimas, 

233 asmenims – bauda. 
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Didžiausią dalį 2017 metais išnagrinėtų bylų sudarė nusikaltimai žmogaus sveikatai, t. y. 311,  

193 bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 

interesams, 40 bylų susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar 

stipriai veikiančiomis medžiagomis, 47 bylos dėl nusikaltimų viešajai tvarkai, 9 bylos susijusios su 

dokumentų klastojimu, 21 byla dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai, 7 bylos 

dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, 152 bylos 

dėl kelių transporto priemonių vairavimo apsvaigus nuo alkoholio, kai vairuotojo kraujyje rasta 

daugiau negu 1,5 promilės alkoholio 

       

 
 

 

Apžvelgus baudžiamųjų bylų statistinius duomenis, konstatuotina, kad baudžiamųjų bylų 

2017 metais gauta kone trečdaliu daugiau negu 2016 metais. Skaičiaus padidėjimas labiausiai sietinas 

su nuo 2017-01-01 Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse (toliau – BK) įsigaliojusiais 

pakeitimais kuomet buvo nustatyta baudžiamoji atsakomybė už transporto priemonės vairavimą 

apsvaigus nuo alkoholio, kai vairuotojo kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promilės alkoholio (BK 281 

str. 7 d.). Taip pat galima daryti prielaidą, kad didesnį baudžiamųjų bylų kiekį 2017 metais galėjo 

lemti Utenos apskrityje šiek tiek išaugęs nusikalstamumas ir pagerėjęs jų išaiškinimas.  

 

 

7.3. Administracinių nusižengimų bylų statistikos apžvalga 

 

 

Teisme baudžiamąsias bylas nagrinėjantys teisėjai nagrinėja ir administracinių teisės 

nusižengimų bylas, todėl 18 administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių teisėjų 2017 metais 

išnagrinėjo 1050 administracinių nusižengimų bylų (įskaitant teikimus administracinių nusižengimų 

bylų vykdymo procese). 

Analizuojant Teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų statistinius duomenis 

matyti, kad 2017 metais buvo išnagrinėtos 57 administracinių nusižengimų bylos dėl kėsinimosi į 

nuosavybę; 232 nusižengimai transporto ir kelių ūkio srityje; 338 viešosios tvarkos pažeidimai. 

Nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas dažniausia skirta nuobauda buvo bauda – 630 

atvejų, 59 atvejai, kai buvo taikytas specialiosios teisės atėmimas (dažniausi atvejai – tai teisės 

vairuoti transporto priemones atėmimas), 97 kartus skirtas įspėjimas ir 26 kartus administracinių 
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nusižengimų bylose buvo taikytas administracinių nusižengimų kodekso nuostatos švelninančios 

nuobaudą arba nuobauda neskirta.  

 

 

 
 

 

Apžvelgus administracinių nusižengimų bylų duomenis, matyti, kad šio tipo bylų skaičius 

2017 metais žymiai sumažėjo ir tai visų pirma labiausiai sietina su nuo 2017 m. sausio 1 d. 

įsigaliojusių Administracinių nusižengimų kodeksu, kuris sumažino administracinių nusižengimų 

bylų nagrinėtinų pirmąja instancija teisme skaičių, nes dalis šių nusižengimų perduota nagrinėti 

kitoms institucijoms bei už vairavimą esant neblaiviam, kai alkoholio kiekis kraujyje viršija 1,5 

promilės, nustačius baudžiamąją atsakomybę. 2017 metais teisme daugiausia išnagrinėta 

administracinių nusižengimų bylų susijusių su viešosios tvarkos pažeidimais. 

 

 

7.4. Ikiteisminio tyrimo teisėjo atliktų procesinių veiksmų ir išnagrinėtų skundų 

statistikos apžvalga 

 

 

Ikiteisminis tyrimas yra baudžiamojo proceso stadija, kuri reglamentuota Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekso IV dalyje. Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam 

vadovauja prokuroras. Ikiteisminis tyrimas pradedamas gavus skundą ar pareiškimą arba prokurorui 

ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstamos veikos požymius. Ikiteisminio 

tyrimo teisėjo įgaliojimai ikiteisminiame tyrime apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekse, t. y. ikiteisminio tyrimo teisėjas skiria ir sankcionuoja procesinių prievartos priemonių 

taikymą; prisaikdina ir apklausia liudytojus ir nukentėjusiuosius; apklausia įtariamuosius; tvirtina 

prokuroro nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą; tvirtina prokurorų nutarimus atnaujinti nutrauktą 

ikiteisminį tyrimą, nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų 

veiksmų, taip pat gali atlikti ir kitus veiksmus, nurodytus Baudžiamojo proceso kodekse. Ikiteisminio 

tyrimo teisėjas atlikdamas nustatytas funkcijas, nepradeda ikiteisminio tyrimo ir nesprendžia asmens 

kaltumo klausimo. Pastarąjį klausimą sprendžia teisėjas, nagrinėjantis baudžiamąją bylą.  

Teisme 2017 metais ikiteisminio tyrimo teisėjų funkcijas atliko 17 teisėjų. Ikiteisminio tyrimo 

teisėjai šias funkcijas atlikti skiriami teismo pirmininko įsakymu. Apžvelgiant ikiteisminio tyrimo 

teisėjų, atliekančių procesinius veiksmus bei nagrinėjančių skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno 
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ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų, veiklą nustatyta, kad 2017 metais buvo gauti 2309 (2016 

metais – 1790) prokurorų ir kitų pareigūnų prašymai dėl ikiteisminio tyrimo teisėjui priskirtų 

procesinių veiksmų atlikimo, iš jų 3 skundai dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą (2016 metais 

– 17), 4 skundai dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą (2016 metais – 11). 2017 metais apeliacinės 

instancijos teismui apskųstos 59 ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartys.  

Vertinant šiuo duomenis matyti, kad sąlyginai nedaug asmenų pateikė skundus dėl prokurorų 

ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų, taip pat ir ikiteisminio tyrimo teisėjų veiksmų, vadinasi absoliučią 

daugumą asmenų tenkino prokurorų ar ikiteisminio tyrimo teisėjų priimti procesiniai sprendimai. 

Pastebėtina, kad 2017 metais gana ženkliai padidėjo prokurorų kreipimųsi į ikiteisminio tyrimo 

teisėją, nors skundų dėl prokurorų nutarimų lyginant su 2016 metais ir sumažėjo.  

 

 

Teismo metinės darbo apžvalgos apibendrinimas 

 
 

Utenos apylinkės teismui 2017 metai buvo aktyvūs, pažymėti pasiruošimo teismų reformai, 

įgyvendintai nuo 2018 metų, darbais. Teismas, kaip pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos 

teismas, 2017 metais siekė pagrindinio savo veiklos tikslo: vykdyti teisingumą, nagrinėjant civilines, 

baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas bei atlikti ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas. 

Utenos apylinkės teismo veiklos teritorija nuo 2018 m. sausio 1 d. išsiplėtė ir apima Utenos, 

Anykščių, Molėtų, Ignalinos, Zarasų rajonus bei Visagino miestą. Vertinant visų Teismo rūmų gautų 

bylų statistiką matyti, kad civilinių bylų 2017 metais lyginant su 2016 metais sumažėjo. Dėl įstatymų 

pakeitimų sumažėjo ir administracinių nusižengimų bylų skaičius, tačiau padidėjo baudžiamųjų bylų 

ir ikiteisminio tyrimo teisėjo atliktų procesinių veiksmų skaičius. 

Teismas 2017 metais kryptingai dirbo keliant teismo darbuotojų kvalifikaciją, jų darbo 

kokybę, organizuojant teisinio švietimo programas moksleiviams, studentams ir visiems asmenims, 

kuriuos domina Teismo darbas ir kasdienybė.    

 

 

Teismo pirmininkė                                   /parašas/                         Laima Dumskienė 
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Tadas Meška 


