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Teismo pirmininkės įžanginis žodis

Pagrindinė teismo misija ir tikslas – vykdyti teisingumą vadovaujantis
Lietuvos Respublikos ir kitais tarptautinėse sutartyse įtvirtintais teisės aktais bei
visuotinai pripažintais pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms, asmens teisės į teisminę
gynybą principais. Vienas pagrindinių teismo uždavinių - užtikrinti operatyvų ir
kokybišką bylų nagrinėjimą, nepažeidžiant procesinių terminų, griežtai laikantis
įstatymuose nustatytų reikalavimų ginant piliečių laisves ir teises. Tačiau tai, kaip
teismui sekasi vykdyti minėtą misiją ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, vertina ne tik
pati institucija ir aukštesnės instancijos teismai, bet ir visuomenė.
Jūsų rankose Utenos apylinkės teismo veiklos apžvalga, kurioje pateikiami
2018 metais išnagrinėtų administracinių nusižengimų, baudžiamųjų ir civilinių bylų,
ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių veiksmų bei išnagrinėtų skundų
statistiniai duomenys. Teismo rūmų duomenys analitiškai ir įvairiapusiškai palyginti
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.
Pažymėtina, kad 2018 metai Teismo veikloje buvo pirmieji metai po Teismo
reorganizacijos, tačiau dėl to ne mažiau aktyvūs ir produktyvūs nei ankstesnieji. Ir
visgi ypatingą dėmesį norėčiau atkreipti į tai, kad tik šaunaus ir darnaus Teismo
kolektyvo dėka mums pavyko sėkmingai įveikti iššūkius.
Manau, jog visi, besidomintys kasdiene teismo veikla bei siekiantys susipažinti
su ja išsamiau, šioje apžvalgoje atras daug naudingos ir įdomios informacijos.
Teismo pirmininkė

Irena Vapsvienė
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I. Teismo struktūra, personalas ir kvalifikacijos kėlimas
Utenos apylinkės teisme (toliau – Teismas) 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 122 darbuotojai.
Pagrindinė jų funkcija ir pareiga – vykdyti teisingumą ir padėti jį tinkamai įgyvendinti.
Utenos apylinkės teismo kolektyvą 2018 metais sudarė: 24 teisėjai, iš jų vienas Teismo
pirmininkas ir du teismo pirmininko pavaduotojai, 61 karjeros valstybės tarnautojas ir 37 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartis.
2018 m. gruodžio 31 dienai Teisme buvo laisvi du teisėjo etatai, keturi valstybės tarnautojų
etatai (2 etatai nefinansuojami valstybės), trys laisvi etatai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
2018 metams 2017-11-14 Teismo pirmininko įsakymu Nr. V-72 buvo patvirtinta tarnautojų
pareigybių ir etatų sąrašas bei struktūra.

Šis įsakymas, atsižvelgiant į pasikeitusias teisės aktų nuostatas, pakeistas ir 2018-11-23
Teismo pirmininko įsakymu Nr. V-137 patvirtinta nauja teismo struktūra ir tarnautojų pareigybių bei
etatų sąrašas.
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2018 metais Teisme įvyko nedidelių pasikeitimų personalo sudėtyje, t. y. naujai priimti
aštuoni darbuotojai, atleisti penki darbuotojai, nuo rugsėjo mėnesio Teismo pirmininkės pareigas
pradėjo vykdyti teisėja I. Vapsvienė ir du pavaduotojai teisėjai G. Avinas ir K. Latožienė. Praėjusiais
metais atėjo dirbti daugiau darbuotojų, nei išėjo iš darbo. Darbuotojų kaita Teisme šiais metais žymiai
mažesnė, nei 2017 metais ir tai pirmiausia yra sietina su įgyvendinta teismo reorganizacija.
Siekiant užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių nepilnamečių ir
mažamečių asmenų kvalifikuotą apklausą; suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą, įvertinti jų
raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas 2018 metais Utenos apylinės teisme
įsteigta teismo psichologo pareigybė.
Kaip ir kasmet Teismas didelį dėmesį skiria teisėjų, valstybės tarnautojų bei kitų darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui. 2018 metais visi Utenos apylinkės teismo teisėjai kėlė kvalifikaciją ir dalyvavo
mokymuose įvairiomis temomis, pvz.: ,,Darbo kodekso naujovės“, ,,Finansinių nusikaltimų ir
nusikaltimų verslo santykiuose apžvalga ir klasifikavimas“, ,,Teisėjo komandos formavimas ir
bendradarbiavimo stiprinimas“, ,,Prekyba žmonėmis“, seminaruose pagal ikiteisminio tyrimo teisėjų,
Šeimos ir paveldėjimo bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programas ir kt. Bendrai visi teisėjai per
2018 metus dalyvavo 34 įvairaus profilio mokymuose bei seminaruose. Kvalifikaciją taip pat kėlė ir
kiti teismo darbuotojai - valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, kurie
dalyvavo 33 mokymuose ir seminaruose.
Keturi Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėjai ir viena teisėjo padėjėja dalyvavo
Europos teisminio bendradarbiavimo tinklo (EJTN) organizuojamų dvišalių mainų programoje.
Teisėja K. Latožienė kvalifikaciją tobulino Vokietijoje, Tryro mieste vykusiame seminare ,,Europos
Sąjungos lygybės teisė“. Visagino rūmų teisėja Jurgita Šimonėlytė 2018 m. spalio 17 - 19 d. dalyvavo
Austrijoje, Vienos mieste Europos teisminio bendradarbiavimo tinklo (EJTN) organizuotame
seminare ,,Linquistics Seminaro on the Vocabulary of Competition Law“.

II. Asmenų aptarnavimas teisme ir jo kokybės standarto laikymasis
Utenos apylinkės teisme, siekiant užtikrinti aukštą klientų aptarnavimo kokybę, 2015 m. yra
įdiegtas klientų aptarnavimo standartas, tuo pačiu priimtas įsipareigojimas, periodiškai vykdant
asmenų aptarnavimo stebėseną, užtikrinti aukštą asmenų aptarnavimo kokybę Teisme. Vadovaujantis
monitoringo aprašu, Utenos apylinkės teisme 2018 m. spalio 10 d. - lapkričio 23 d. organizuotas
asmenų aptarnavimo kokybės monitoringas, pasirenkant jo įgyvendinimo būdą – apsilankiusių teisme
arba telefonu su teismu susisiekusių asmenų apklausos anketų pildymas. Atlikus monitoringą buvo
parengta asmenų apklausos ataskaita ir konstatuota, kad 2017 metais apklausa buvo vykdoma Utenos
rajono apylinkės teisme (Utenos rūmuose), o nuo 2018 metų sujungus teismus, ta pati apklausa atlikta
visuose šešeriuose Teismo rūmuose nustatant minimalų asmenų aptarnavimo kokybės lygį – 4,5 balo.
Iki 2018 m. monitoringas Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajonų ir Visagino miesto apylinkių
teismuose nebuvo vykdomas. Lyginant Utenos rajono apylinkės teismo ir Teismo Utenos rūmų
analogiškus 2017 ir 2018 metų apklausų kriterijus matyti, kad asmenų aptarnavimo kokybės lygis
pakilo pagal dvylika kriterijų punktų, pagal vieną punktą kokybės lygis sumažėjo, o pagal vieną
punktą liko nepakitęs, tačiau bendras vertinimų vidurkis, lyginant su praėjusiais metais, pakilo nuo
4,82 balo iki 4,93 balo. Lyginant Utenos rajono apylinkės teismo ir Teismo analogiškus 2017 m. ir
2018 m. apklausų kriterijus matyti, kad asmenų aptarnavimo kokybės lygis pakilo pagal devynis
kriterijų punktus, nukrito keturiuose punktuose, o viename liko nepakitęs.
Lyginant bendro visų Teismo rūmų kiekvieno kriterijaus vertinimo vidurkį balais matyti,
kad mažiausiu balu įvertintas vienas kriterijus – 2. - „Teismo pastate yra nuorodos į asmenų
aptarnavimo vietas (informacijos teikimo langelius, raštinę, teismo posėdžių sales, archyvą ir pan.)“.
Šio kriterijaus vertinimo vidurkis yra 4,75 balo ir yra žemiau bendro vertinimo vidurkio. Atkreiptinas
dėmesys ir į tai, kad Zarasų rūmuose šis kriterijus yra tik 3,83 ir tai yra 0,67 balo žemiau Teisme
nustatyto minimalaus kokybės lygio. Žemiau vertinimo vidurkio yra ir dar keli kriterijai: 7. - „Teismo
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darbuotojai segi identifikavimo korteles“ (4,78 balo); 9. - „Bendraudami su asmeniu teismo
darbuotojai visą dėmesį skyrė jam (pokalbio nepertraukė pokalbiai telefonu ar bendravimas su kitais
teismo darbuotojais)“ (4,84 balo); 6. - „Teismo darbuotojų apranga (drabužiai ir avalynė) - dalykinio
stiliaus“ (4,86 balo); 3. - „Ant teismo patalpų durų yra informacinės lentelės“ (4.89 balo), tačiau visi
šie kriterijai viršijo Teisme nustatytą minimalų kokybės lygį. Trys kriterijai: 5. - „Teismo darbuotojų
išvaizda (apranga) švari ir tvarkinga“; 10. - „Teismo darbuotojai (neskaitant teisėjų), į kuriuos teko
kreiptis, bendravo, pagarbiai (kreipėsi žodžiais: ,,jūs“, „gerbiamasis (-oji)“, „pone (-ia)“ ar pan.,
vartojo mandagumo žodžius: „prašom“, „ačiū“, „gal galėtumėte“, kalbėjo ramiu balso tonu ir pan.)“
ir 13. - „Baigdami pokalbius, teismo darbuotojai neskubino asmens, leido ramiai susidėti daiktus,
dokumentus, mandagiai atsisveikino žodžiais: „Viso gero“, „Geros dienos (vakaro)“ ir pan. yra
įvertinti maksimaliu balu - 5. Lyginant kokybės lygio vertinimą pagal Teismo rūmus, reikia pažymėti,
kad maksimaliu bendru vertinimo balu 5 įvertinti Ignalinos rūmai, nuo jų nedaug atsiliko Anykščių
rūmai - 4,98 balo. Žemiausias vertinimo vidurkis yra Zarasų rūmuose - 4,74, tačiau ir šis balas yra
0,24 balo aukštesnis už nustatytą minimalų kokybės lygį.
Apibendrinant asmenų apklausos rezultatus, galima pasidžiaugti, kad, nors ir smarkiai
išaugo monitoringo apimtis, bendras vertinimo vidurkis, lyginant su 2017 metais, pakilo 0,09 balo,
taip pat 0,41 balo viršijo nustatytą minimalų asmenų aptarnavimo kokybės lygį. Tačiau Teismo
darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį į žemiau bendro vertinimo vidurkio įvertintus kriterijus ir toliau
dėti pastangas, kad į teismą besikreipiantys asmenys visada gautų kokybiškai aptarnaujami ir jų
problemos išsprendžiamos, kad Teismo aplinka, darbuotojų išvaizda ir bendravimas atitiktų Asmenų
aptarnavimo teisme standarto reikalavimus. Atkreiptinas dėmesys į žemiausiai įvertintą kriterijų ir
pagal galimybes įrengti aiškias nuorodas į asmenų aptarnavimo vietas (informacijos teikimo langelius
ar kabinetus, teismo posėdžių sales ir kt.), ypač Zarasų ir Visagino rūmuose.

III. Strateginio plano įgyvendinimas ir programos asignavimų panaudojimas
3.1. Strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatai
Teismo strateginio tikslo įgyvendinimas matuojamas efekto kriterijais:
1. Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio gerėjimas (matavimo vienetas – procentai).
2. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta
pažeidimų dėl teismų veiklos, skaičiaus mažėjimas (matavimo vienetas – vnt.).

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos, tikslų, uždavinių, vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

1.E.1.

Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklio
gerėjimas (proc.)

26,46

1.E.2

Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų
bylose prieš Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta
pažeidimų dėl teismų veiklos, skaičiaus
mažėjimas

3

27,11

-

102,45

-

Visuomenės pasitikėjimo teismais didėjimas yra visos teismų sistemos siekiamybė, t. y.
siekiama šio rodiklio reikšmės didėjimo. Šis kriterijus matuoja visos teismų sistemos, o ne atskiro
teismo veiklos rezultatą. Vertinimo kriterijaus reikšmė apskaičiuota naudojant visuomenės nuomonės
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apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenis. Visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklis 2016 m. buvo
26,46 proc., 2017 m. – 26,56 proc., 2018 m. – 27,11 proc. 2018 m. planuota teismo efekto vertinimo
kriterijaus reikšmė – 26,46 proc., pasiekta reikšmė - 27,11 proc. rodo, kad visuomenės pasitikėjimas
teismais didėja.
Kriterijus – Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – EŽTT) sprendimų bylose prieš
Lietuvą, kuriuose buvo nustatyta pažeidimų dėl teismų veiklos, skaičiaus mažėjimas – matuoja visos
teismų sistemos, o ne atskiro teismo veiklos rezultatą. Siekiamybė yra rodiklio skaitinės vertės
mažėjimas. Pagal Nacionalinės teismų administracijos pateiktus duomenis Teisingumo ministerija
laiku nepaskelbė apibendrinimų ir vasario mėn. dar buvo užpildyti tik 2018 liepos mėn. EŽTT
apibendrinimai, todėl 2019 m. kovo 1 d. teismas tokių duomenų neturi.
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO REZULTATAI
Vertinimo kriterijų reikšmės
metinis
įvykdymo
įvykdyta
planas
procentas

Vertinimo
kriterijaus
kodas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai

1.1.1.

Užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo
veiklą

1.1.1.R.1

Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų
santykis (išnagrinėjus bylą) (proc.)

96,76

97,82

101,1

1.1.1.R.2

Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą)
stabilumas (proc.)

99,44

99,64

100,2

1.1.1.1.

Užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų
nagrinėjimą

1.1.1.1.P.1

Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.)

12500

8981

71,84

1.1.1.1.P.2

Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų
skaičius (vnt.)

480,77

345,42

71,84

1,4

2

70

89,7

96,43

107,5

2500

2864

114,56

100

98,03

98,03

100

100

100

1.1.1.1.P.4

1.1.1.1.P.5.

1.1.1.2.
1.1.1.2.P.2
1.1.1.3.
1.1.1.3.P.1
1.1.1.3.P.4

Bylų nagrinėjimo trukmės trumpėjimas
(išskyrus bylas, kurių nagrinėjimo terminai
apibrėžti įstatymais) (mėn.)
Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant
teisės aktuose nustatytų bylų išnagrinėjimo
terminų, santykis su visomis bylomis
(kurioms yra nustatytas nagrinėjimo iš esmės
terminas) (proc.)
Didinti visuomenės teisinį išprusimą ir
pasitikėjimą teismais
Laikantis nustatytų terminų paskelbtų
skelbtinų sprendimų skaičius, lyginant su
visais skelbtinais sprendimais (vnt.)
Didinti teismo gebėjimus dirbti efektyviau
ir veiksmingiau
Darbuotojų (neskaitant teisėjų) stabilumas
(proc.)
Išorinės administracinės veiklos priežiūros
išvadose pateiktų ir įgyvendintų
rekomendacijų santykis (proc.)

Suplanuoti rezultato kriterijai yra įvykdyti ir viršyti. Didesnis neapskųstų sprendimų
santykis rodo, kad teismo sprendimai aiškiai ir suprantamai pateikiami ir išaiškinami proceso
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dalyviams, teismas sudarė visas sąlygas tam, kad asmuo būtų užtikrintas, jog teismas bylą išnagrinėjo
teisingai. Didesnis teismo priimtų sprendimų stabilumas (išnagrinėjus bylą) rodo padidėjusią teismo
veiklos kokybę.
Pasiekti ne visi suplanuoti produkto kriterijai. Teisme išnagrinėta mažiau bylų nei buvo
planuota. Teisme išnagrinėtų bylų skaičiaus sumažėjimui įtakos galėjo turėti teisės aktų (Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso)
pakeitimai, susiaurinę bylų žinybingumą teismams, taigi ir sumažinę teismų veiklos apimtį. Kita
vertus, teismai negali įtakoti gaunamų bylų skaičiaus, todėl sunku yra iš anksto numatyti galimą bylų
skaičių. Išnagrinėtų bylų skaičiaus sumažėjimas tiesiogiai nulėmė ir vieno teisėjo išnagrinėtų bylų
vidutinio skaičiaus sumažėjimą. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė, palyginus su 2017 m., išliko tokia
pati – 2 mėn., sutrumpinti iki planuotų 1,4 mėn. nepavyko, tačiau nenustatyta nepagrįstai ilgo bylų
nagrinėjimo faktų. Ilgesnį kai kurių bylų nagrinėjimo laiką lemia objektyvios priežastys (pavyzdžiui,
ilgas bylose paskirtų ekspertizių atlikimo laikas, šalis atstovaujančių advokatų užimtumas kitose
bylose, nuo teismo pasislėpusio kaltinamojo paieška ir kita). Be to, bylų, kurios buvo išnagrinėtos
nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų bylų išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis bylomis yra
didesnis nei planuotas. Ir tai rodo efektyvesnį teismo darbą. Laikantis nustatytų terminų paskelbtų
skelbtinų sprendimų skaičiaus įvykdymo procentas – 114,56 proc., užsibrėžtas tikslas viršytas, nes
pasirinktos tinkamos priemonės jam įgyvendinti. Teismui nepavyko išlaikyti 100 proc. darbuotojų
stabilumo. 2018 m. Teisme buvo priimti 5 nauji darbuotojai, atleisti 7 darbuotojai pačių prašymu dėl
sveikatos būklės, karjeros galimybių ir kitų asmeninių priežasčių. Buvo priimti du pakaitiniai
valstybės tarnautojai į laikinai negalinčių eiti savo pareigų valstybės tarnautojų vietas. Dėl mažo
darbo užmokesčio darbas teisme tampa vis mažiau patrauklus jauniems specialistams, 2018 m. teismo
skelbtuose konkursuose dalyvavo labai mažai pretendentų (nuo 1 iki 2) arba jų visai nebuvo.
3.2. Programos asignavimų panaudojimas
Pagal patvirtintą programos sąmatą 2018 metams Teismui iš viso skirta 2 476 000,00 Eur,
iš jų: 1 757 000,00 Eur – darbo užmokesčiui, 535 803,00 Eur – socialinio draudimo įmokoms, 174
885,00 Eur – prekėms ir paslaugoms. Gauta asignavimų – 2 475 894,22 Eur. Panaudota asignavimų
– 2 475 894,22 Eur.
Pagal programą valstybės biudžeto išlaidų 2018 m. sąmata įvykdyta 100 proc.
Teismas 2018 metų gruodžio 31 d. gautinų sumų neturėjo. Darbo užmokesčio ir VSDFV
įmokų mokėtina suma 2018 m. gruodžio 31 d. yra 109 278,80 Eur. Dėl nepakankamo finansavimo
pagal teismo patvirtintą etatų sąrašą liko neišmokėta 72 882,95 Eur darbo užmokesčio darbuotojams
už gruodžio mėn., 5 555,51 Eur - nesumokėtas pajamų mokestis VMI, 8 137,52 Eur - nesumokėtos
asmens socialinio draudimo įmokos ir 22 595,80 Eur - darbdavio socialinio draudimo įmokos
VSDFV.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu Nr. 903
„Dėl Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės
biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo)
dalies grąžinimo įstatymo įgyvendinimo“ 2017 m. gruodžio 31 d. buhalterinėje apskaitoje
užregistruota 2009–2013 m. neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio dalis ir nuo visos
priskaičiuotos sumos iškelta einamųjų metų dalis 2018 m. gruodžio 31 d. sudaro 100 457,45 Eur teisėjų ir valstybės tarnautojų darbo užmokestis ir 31 057,76 Eur - darbdavio socialinio draudimo
įmokos. Formoje Nr. 4 bendras darbo užmokesčio įsiskolinimas sudaro 187 052,32 Eur, įsiskolinimas
socialinio draudimo įmokoms – 53 653,56 Eur.
Mokėtina suma pagal iš tiekėjų gautas prekių ir paslaugų sąskaitas faktūras ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje yra 11 342 Eur.
Liko sąskaitos, gautos gruodžio mėn. pabaigoje, įsiskolinimas, kuris buvo padengtas 2019
m. sausio mėn. iš 2019 m. skirtų asignavimų.
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Ataskaitinio laikotarpio darbdavių socialinės paramos darbuotojams pinigais mokėtina suma
– 88,13 Eur.
Pavedimų lėšų likutis sąskaitoje 2018 m. gruodžio 31 d. – 5 591,82 Eur. Šioje sąskaitoje
laikomos lėšos, skirtos gautiems pavedimams vykdyti. Tai lėšos, gautos iš fizinių ar juridinių asmenų
civilinėse bylose įvairioms ekspertizėms, vertimams, kuratoriaus paslaugoms ir pan. Lėšos už
ekspertizes, vertimą juos atlikusioms įstaigoms pervedamos pagal jų pateiktas sąskaitas faktūras, už
kitas bylos vedimo išlaidas – pagal atskirą teisėjo nutartį.

IV. Teismo materialinė – techninė bazė
Pagrindinis Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų pastatas statytas 1966 metais. Pastato
paskirtis – administracinis pastatas. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai darbą šiame pastate
pradėjo 1989 m.
Atsižvelgiant į teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindinius principus,
siekiant užtikrinti Utenos apylinkės teismo rūmų patalpų atitikimą nustatytiems reikalavimams,
tobulinant teismo lankytojų aptarnavimo kokybę tam, kad apsilankymas teisme žmonėms būtų
paprastas ir greitas, 2018 metais Molėtų ir Ignalinos rūmų pirmuose aukštuose buvo padaryti
pakeitimai, dabar galima ne tik pateikti dokumentus, tačiau ir juos atsiimti. Procesinius dokumentus,
kuriuos anksčiau lankytojai atsiimdavo teismo raštinėje, dabar galės gauti vienoje vietoje, t. y.
dokumentų išdavimo „langelyje“. Čia Teismo rūmų lankytojams išduodami visi dokumentai – iš
archyvinių bylų, civilinių, baudžiamųjų, administracinių nusižengimų bylų ir kiti dokumentai,
pavyzdžiui, neprocesiniai, kurie nėra siunčiami paprastu ar elektroniniu paštu.
Molėtų rūmuose sutvarkytas pagrindinis įėjimas į rūmus, t. y. pakeistos susidėvėjusios
trinkelės, Ignalinos rūmuose įgyta vaizdo konferencijų įranga, kuri palengvins darbą ir užtikrins bylų
nagrinėjime negalinčių dalyvauti asmenų teisę ir teisėtus interesus. Kiti teismo rūmai, išskyrus
Ignalinos rūmus, naujos organizacinės technikos negavo, todėl išlieka šios technikos poreikis ir 2019
m. Taip pat išlieka didelis piniginių lėšų poreikis Teismo patalpų remontui, jų pertvarkymui, baldų
įsigijimui, siekiant užtikrinti geresnį besikreipiančiųjų aptarnavimą.
Kaip ir kiekvienais metais Teisme dirbantiems teisėjams užprenumeruoti kodeksų
pakeitimai.

V. Teismo administravimas
Teismo pirmininko 2018-02-28 įsakymu Nr. V-39 buvo 2018 metams patvirtintas
Organizacinės veiklos priežiūros planas. Pagal šį planą nustatytais terminais atlikti tiksliniai
patikrinimai apie: Teismo Utenos rūmų civilinėse bylose uždarų teismo posėdžių garso įrašų darymą;
patvarkymų dėl paskirtos bausmės terminuoto laisvės atėmimo vykdymą; patvarkymų dėl paskirtos
baudžiamojo poveikio priemonės nemokamų darbų vykdymą; Teismo Utenos rūmų ikiteisminio
tyrimo teisėjo 2018 m. I pusmetyje atliktų veiksmų posėdžių protokolų įkėlimą į IBPS, duomenis
patikrinimui renkant ikiteisminio tyrimo eigoje; bylos išsiuntimą aukštesnės instancijos teismui gavus
apeliacinį skundą, tvarkos ir terminų laikymąsi; 2018 metų gautų dokumentų, susijusių su skundais
dėl Teismo Utenos rūmų ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarčių, įkėlimą į IBPS ir išsiuntimą proceso
šalims, duomenis patikrinimui renkant ikiteisminio tyrimo eigoje; 2018 m. Utenos apylinkės teisme
gautose baudžiamosiose bylose apie šių bylų registravimą ir duomenų suvedimą; duomenų įvedimą,
procesinių sprendimų įkėlimą į LITEKO sistemą administracinių nusižengimų, baudžiamosiose ir
civilinėse bylose; 2018 m. administracinių nusižengimų bylose (pasirenkant po 15 kiekvienų Teismo
rūmų bylų) užpildytų informacinių pažymų įkėlimą į LITEKO sistemą; 2018 m. baudžiamosiose
bylose (pasirinkant po 10 kiekvienų Teismo rūmų bylų) teismo posėdžių garso įrašų įkėlimą į
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LITEKO sistemą; Utenos apylinkės teismo neprocesinių dokumentų, gautų 2018 m. III ketvirtyje
Utenos rūmuose, registravimą ir nukreipimą vykdytojams; 2018 m. III ketvirtyje išnagrinėtose
civilinėse bylose (pasirenkant po 10 kiekvienų Teismo rūmų) bylos kortelės meniu skyriuje
,,Klasifikavimas“ priskirtas teismo procesinių sprendimų kategorijas. Taip pat atliktas asmenų
aptarnavimo kokybės monitoringas.
Be šių patikrinimų 2018 metais taip pat buvo nuolat analizuojami teisėjų, teisėjų padėjėjų
darbo krūviai ir taikomos priemonės tiems krūviams koreguoti; analizuojamas informacijos,
skelbiamos teismo interneto svetainėje, aktualumas ir atitikimas teisės aktų reikalavimams;
analizuotas Teismo raštinės skyriaus bei jo poskyrių, kitų Teismo skyrių organizacinis darbas,
funkcijų pasidalijimas, darbo krūvio paskirstymas, darbo tvarkos laikymasis; užtikrintas teisėjų,
teismo personalo mokymas, jų kvalifikacijos kėlimas; kontroliuojamas Teismo finansų naudojimas;
užtikrinamas atsiskaitymas su paslaugų tiekėjais; vyko tolesnis Teismo vidaus teisės aktų, susijusių
su įvykdyta reorganizacija, tobulinimas, padaryti atitinkami jų pakeitimai; kontroliuojamas mažos
vertės pirkimų procedūrų įgyvendinimo užtikrinimas; atlikta ilgalaikio ir trumpalaikio turto, ūkinio
inventoriaus ir atsargų metinė inventorizacija; sudarytos sąlygos personalo kvalifikacijai kelti.
Atsižvelgus į pasikeitusius teisės aktus ir įvykdytą teismo reorganizaciją, Teisme patvirtinti:
Saugumo priemonių teismo įgyvendinimo tvarkos aprašas; Tarnybinių lengvųjų automobilių
naudojimo Utenos apylinkės teisme tvarkos aprašas; Utenos apylinkės teismo gaisrinės saugos
instrukcijų rengimo, darbuotojų instruktažų įstaigoje tvarkos aprašas; Utenos apylinkės teismo
darbuotojų instruktavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tvarkos aprašas; Utenos
apylinkės teismo darbuotojų asmens duomenų saugojimo politikos įgyvendinimo taisyklės;
Kompensavimo teisėjams už darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimų tvarkos aprašas; Utenos
apylinkės teismo tarnybinių mobiliųjų telefonų ir judriojo ryšio SIM kortelių naudojimo tvarkos
aprašas; Utenos apylinkės teismo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatai; Utenos apylinkės
teismo buhalterinės apskaitos registrų formos, turinio ir skaičiaus tvarkos aprašas; Valstybės
tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, viršvalandinio darbo, darbo poilsio bei
švenčių dienomis tvarkos aprašas; Utenos apylinkės teismo procesinių dokumentų tvarkymo ir
apskaitos taisyklės; Utenos apylinkės teismo posėdžių garso įrašų darymo tvarkos aprašas; Utenos
apylinkės materialinių vertybių išdavimo ir nurašymo tvarkos aprašas; Pripažinto nereikalingu arba
netinkamu (negalimu) naudoti Utenos apylinkės teismo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo
tvarkos aprašas; Utenos apylinkės teismo finansų kontrolės taisyklės; Utenos apylinkės teismo
darbuotojų apmokėjimo tvarkos aprašas; Utenos apylinkės teismo vidaus tvarkos taisyklės; Utenos
apylinkės teismo teisėjų susirinkimo Darbo reglamentas; Susipažinimo su Utenos apylinkės teismo
bylų medžiaga, medžiagos kopijų bei nuorašų darymo ir išdavimo, kopijavimo išlaidų apmokėjimo
taisyklės; Lėšų priėmimo į Utenos apylinkės teismo depozitinę sąskaitą ir jų naudojimo tvarkos
aprašas; Daiktų, įrodymų apskaitymo, saugojimo ir tvarkymo Utenos apylinkės teisme tvarkos
aprašas; Vaizdo duomenų tvarkymo Utenos apylinkės teisme taisyklės; Asmenų aptarnavimo, jų
prašymų, pareiškimų bei skundų nagrinėjimo Utenos apylinkės teisme taisyklės; Utenos apylinkės
teismo Viešųjų pirkimų organizavimo tvarkos aprašas; Viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų laikymosi bei kontrolės vykdymo Utenos apylinkės teisme
tvarkos aprašas; 2019 metų dokumentacijos planas; Utenos apylinkės teismo 2018 metų
organizacinės veiklos priežiūros planas; Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo
Utenos apylinkės teisme tvarkos aprašas; Utenos apylinkės teismo nuostatai.
Panevėžio apygardos teismui pateiktos 4 informacinės lentelės apie Utenos apylinkės teismo
2018 metų I, II, III ir IV ketvirčiuose organizacinės veiklos priežiūros plano vykdymą.
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VI. Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida
Kaip ir kiekvienais metais, 2018 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 teisme (Utenos, Visagino, Anykščių,
Zarasų, Ignalinos ir Molėtų rūmuose) buvo organizuota daug švietėjiškų renginių.
2018 m. kovo 23 d. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmuose vyko susitikimas su regioninės
žiniasklaidos priemonių ir Utenos rajono savivaldybės atstovais, kurio metu pristatyta teismo 2017
metų veiklos apžvalga, svečiai supažindinti su administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo
ypatumais, 2018 m. įvykusia teismų reforma.

2018 m. Utenos apylinkės teismo Utenos rūmai dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos
Utenos mokinių savivaldų informavimo centro organizuojamame renginyje „Profesijų savaitės
2018“. Balandžio 4–6 d. Teismas priėmė keturias moksleives bei supažindino jas su Teismo veikla.
Moksleivėms suteikta galimybė iš arti susipažinti su teismo padalinių darbu: pristatytos teisėjo,
teisėjo padėjėjo, teismo posėdžių sekretoriaus ir kt. profesijos, raštinės veikla. Merginos dalyvavo
teismo posėdyje, kuriame buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, bendravo su teisėja, teisėjų padėjėjais,
raštinės darbuotojomis, susipažino su teismo darbo sąlygomis, baudžiamųjų, civilinių ir
administracinių nusižengimų bylų formavimo ypatumais.

Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų teisėjas V. Vasiliauskas dalyvavo pirmą kartą
organizuotame teisėjų dviračių žygyje aplink Lietuvą, skirtame artėjančiam Lietuvos teismų 100 mečiui paminėti. 8 žygio dalyviai 2018 m. birželio 2 d. lankėsi Ignalinoje, kur žygio dalyviai dalijosi
įspūdžiais, pasakojo apie žygio metui iškilusius sunkumus ir jų įveikimo būdus.
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2018 metais Teisme, kolektyvo balsų dauguma išrinktas ,,Teisingumo herojus“, kuriuo tapo
teisėja I. Stacevičienė.
Utenos apylinkės teisme rugsėjo 17 – 22 dienomis pagal Europos teisminio mokymo tinklo
(European Judicial Training Network) mainų programą lankėsi Nyderlandų Limburgo teismo
(Arrondissementsrechtbank Limburg) teisėjai Patricia Helena Maria Kuster, Anna Maria Schutte,
Frank Ludwig Gerardus Geisel, Johannes Jacobus Groen bei teisėjas stažuotojas Vincent Edouard
Jean - Joseph Noelmans. Utenos rūmų teisėjai Kristina Latožienė, Vilma Stukaitė, Gediminas
Karpavičius, Laima Dumskienė bei teisėjo padėjėja Kristina Šerelytė svečius supažindino su Lietuvos
teisine sistema, darbo su bylomis ypatumais, diskutavo apie darbo organizavimo skirtumus, dalijosi
gerąja praktika.

2018 m. spalio 25 d., minint šalies Konstitucijos dieną bei Europos teisės dieną, Utenos
apylinkės teismas trečius metus iš eilės prisijungė prie Nacionalinės teismų administracijos inicijuoto
renginio - nemokamų teisinių konsultacijų dienos „Jūs klausiate – mes atsakome“, kurio metu buvo
teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos. Teisines konsultacijas Utenos apylinkės teisme
(Utenos, Ignalinos, Molėtų, Zarasų, Anykščių ir Visagino miestuose) įvairiais teisiniais klausimais –
turto paveldėjimo, paskolų grąžinimo, žalos atlyginimo, šeimos ir nuosavybės teisinių santykių - teikė
18 kvalifikuotų teisininkų: advokatai ir jų padėjėjai, antstolis, savivaldybių administracijų
specialistai, teisėjų padėjėjai.
Spalio 31 dieną Utenos apylinkės teismas, bendradarbiaudamas su Zarasų rajono
savivaldybės viešąją biblioteka, pakvietė visus norinčius į Nacionalinės teismų administracijos
inicijuotą projektą „Teisėjas bibliotekoje“. Susitikimo metu Utenos apylinkės teismo pirmininko
pavaduotojas Visagino rūmų teisėjas Giedrius Avinas renginio dalyvius supažindino su teisėjo
profesija, Lietuvos teismų sistema, papasakojo apie Utenos apylinkės teismo veiklą, teisme
nagrinėjamų bylų pobūdį ir specifiką.
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Utenos apylinkės teismo Ignalinos rūmuose 2018 m. lapkričio 9 dieną lankėsi Ignalinos
rajono Vidiškių gimnazijos 2 klasės moksleiviai, kurie buvo supažindinti su teismo veikla.
Moksleiviams suteikta galimybė iš arti susipažinti su teismo padalinių darbu: pristatytos teismo
darbuotojų profesijos, raštinės veikla, surengta ekskursija po teismo pastatą, mokiniai bendravo su
teisėju Aleksandru Jakubovskiu, kuris atsakė į įvairius vaikų klausimus, su jais aptarė nepilnamečių
justicijos ypatumus.
2018 m. lapkričio 16 dieną Utenos apylinkės teismas, bendradarbiaudamas su Utenos A. ir
M. Miškinių viešąja biblioteka, visus norinčius pakvietė į Nacionalinės teismų administracijos
inicijuotą projektą „Teisėjas bibliotekoje“. Susitikimo metu Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų
teisėja Laima Dumskienė renginio dalyvius supažindino su teismų reforma, vykusia nuo 2018 m.
sausio 1 d., bei su šiuo procesu susijusiais teismo veiklos pakeitimais, teisėjo karjeros galimybėmis
ir asmenims, pretenduojančiais jais tapti, keliamais reikalavimais. Teisėja taip pat papasakojo apie
Lietuvos teismų sistemą, Utenos apylinkės teismo veiklą, aptarė teisme nagrinėjamų bylų statistiką ir
jų pobūdį.

Teismo Molėtų rūmuose 2018 m. gruodžio 11 d., surengtoje Atvirų durų dienoje lankėsi
Molėtų progimnazijos 8c klasės moksleiviai, kurie buvo supažindinti su teismo veikla. Moksleiviams
suteikta galimybė iš arti susipažinti su Teismo padalinių darbu: pristatytos Teismo darbuotojų
profesijos, raštinės veikla, surengta ekskursija po Teismo pastatą, mokiniai bendravo su teisėja R.
Rimkiene, kuri atsakė į įvairius vaikų klausimus, aptarė nepilnamečių justicijos ypatumus. Vaikai
taip pat apsilankė Teismo pastate įsikūrusioje probacijos tarnyboje, kurios pareigūnė supažindino
moksleivius su bausmių nepilnamečiams vykdymo ypatumais.
2018 m. gruodžio 3-7 dienomis Utenos apylinkės teismo Utenos rūmų teisėjai Kristina
Latožienė, Vilma Stukaitė, Laima Dumskienė, Gediminas Karpavičius ir teisėjo padėjėja Kristina
Šerelytė, dalyvaujantys Europos teisminio mokymo tinklo (European Judicial Training Network)
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mainų programoje, lankėsi Nyderlandų Limburgo teisme (Arrondissementsrechtbank Limburg), kuris
įsikūręs dviejuose miestuose – Mastrichte ir Rormunde. Vizito metu svečiai buvo supažindinti su
Nyderlandų Karalystės teisine sistema, darbo su bylomis ypatumais, diskutavo apie darbo
organizavimo skirtumus.

2018 metais organizuoti trys regioninės žiniasklaidos interviu su teisėjais, interneto
svetainėje paskelbtas 21 pranešimas apie įvairius renginius, nagrinėtas bylas, Teismo gyvenimo
aktualijas ir naujienas.

VII. Teisme gautų ir išnagrinėtų bylų statistikos apžvalga
Utenos apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas ir pirmoji instancija
civilinėms, baudžiamosioms, administracinių nusižengimų byloms nagrinėti. Teisme taip pat yra
nagrinėjamos bylos, susijusios su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. 2018 metais Utenos
apylinkės teisme du teisėjai atliko ikiteisminio tyrimo teisėjų funkcijas.
Žemiau pateikiamose lentelėse nurodyti 2017 m. ir 2018 m. Utenos apylinkės teismo
kiekvienuose rūmuose priimtų procesinių dokumentų statistiniai duomenys.
Utenos rūmai

Procesiniai dokumentai
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir bylų
likutį, perkeltą į
2017 metus)

2017 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir bylų
likutį, perkeltą į
2017 metus)

2018 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

244
2644
388

217
2408
362

241
2403
328

213
2166
310

2309

2309

1470

1470

15
Visagino rūmai

Gauta bylų
vnt., (įskaitant
ir bylų likutį,
perkeltą į 2016
metus)

Procesiniai dokumentai
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese

163
2280
123

2017 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

147
2085
112

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir bylų
likutį, perkeltą į
2017 metus)

132
1481
143

2018 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

114
1299
131

Zarasų rūmai

Gauta bylų
vnt., (įskaitant
ir bylų likutį,
perkeltą į 2016
metus)

Procesiniai dokumentai

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese

124
1012
139

2017 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

108
947
134

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir bylų
likutį, perkeltą į
2017 metus)

149
1055
133

2018 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

137
990
123

Ignalinos rūmai

Procesiniai dokumentai
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir
bylų likutį,
perkeltą į 2016
metus)

2017 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir bylų
likutį, perkeltą į
2017 metus)

2018 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

116
977
173

115
904
172

151
1003
140

141
941
138

2312

2312

1055

1055

16
Anykščių rūmai

Procesiniai dokumentai
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese

Gauta bylų
vnt., (įskaitant
ir bylų likutį,
perkeltą į
2016 metus)

170
1630
197

2017 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

157
1527
175

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir bylų
likutį, perkeltą į
2017 metus)

154
1154
188

2018 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

145
1076
22

Molėtų rūmai

Procesiniai dokumentai
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese

Gauta bylų
vnt., (įskaitant
ir bylų likutį,
perkeltą į 2016
metus)

128
1038
104

2017 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

117
953
95

Gauta bylų vnt.,
(įskaitant ir bylų
likutį, perkeltą į
2017 metus)

134
826
86

2018 metai
Išnagrinėta bylų
vnt.

122
744
77

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. 2018 metais 20 civilines bylas
nagrinėjančių teisėjų išnagrinėjo 7217 civilinių bylų. Tarp išnagrinėtų civilinių bylų – 2192 bylos
buvo išnagrinėtos priimant teismo įsakymą, t. y. supaprastinto proceso tvarka, kai kreditorius
kreipiasi į teismą dėl skolos priteisimo. Išnagrinėta 2319 su prievolių teise susijusių bylų. Išnagrinėta
717 bylų, kildinamų iš šeimos teisinių santykių. Šios kategorijos bylas sudaro bylos, susijusios su
sutuoktinių santykiais, t. y. prašymai dėl 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. Buvo išnagrinėtos
26 bylos, kildinamos iš darbo teisinių santykių. Asmenys dažniausiai kreipiasi į teismą dėl neteisėto
atleidimo iš darbo ir nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo. 2018 metais buvo gauta 16 prašymų
iškelti fizinio asmens bankroto bylą.
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Gautų civilinių bylų skaičiaus kitimas
Molėtų rūmai

1038

826

Anykščių rūmai

1630

1154
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977
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1055
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Įvertinus pateiktą medžiagą, konstatuotina, kad Teisme 2018 metais civilinių bylų buvo gauta
mažiau nei 2018 metais (išskyrus Ignalinos rūmus ir Zarasų rūmus, kuriuose 2018 metais gautų
civilinių bylų skaičius nežymiai augo). Pateiktose lentelėse matyti, kad išnagrinėtų bylų skaičius,
atsižvelgiant į gautų bylų skaičių, yra pakankamai stabilus. Šių bylų mažėjimo tendencija stebima jau
kelinti metai iš eilės.
7.2. Baudžiamųjų bylų statistikos apžvalga
Teisme 20 baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų 2018 metais išnagrinėjo 872
baudžiamąsias bylas, kai tuo tarpu 2017 metais išnagrinėta 861 baudžiamoji byla. Iš jų 483 bylose
priimti baudžiamieji įsakymai, pagal bendrąsias proceso taisykles išnagrinėta 309 bylos, išnagrinėta
45 bylos dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Taip pat 2018 metais išnagrinėta 382
teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Iš viso per 2018 metus Teisme išnagrinėjus
baudžiamąsias bylas buvo nuteisti 850 fizinių asmenų, juridinių asmenų nebuvo nuteista. Išteisinti
22 fiziniai asmenys. 2018 metais daugiausia nuteista 31-40 metų asmenų, padariusių nusikalstamas
veikas, t. y. 196 asmenys. Priimant procesinius sprendimus 150 asmenų, padariusiems nusikaltimus,
skirtas terminuotas laisvės atėmimas, 164 asmenims – laisvės apribojimas, 237 asmenims – bauda,
189 asmenims areštas, 115 asmenų - viešieji darbai.
Didžiausią dalį 2018 metais išnagrinėtų bylų sudarė nusikaltimai žmogaus sveikatai, t. y.
307, 170 bylų dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams, 46 bylos, susijusios su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis,
nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis, 46 bylos dėl nusikaltimų viešajai tvarkai, 8
bylos, susijusios su dokumentų klastojimu, 20 bylų dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų
finansų sistemai, 5 bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams, 223 bylos dėl kelių transporto priemonių vairavimo apsvaigus nuo alkoholio,
kai vairuotojo kraujyje rasta daugiau negu 1,5 promilės alkoholio.
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Gautų baudžiamųjų bylų skaičiaus kitimas
Molėtų rūmai

138
128
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154
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Apžvelgus baudžiamųjų bylų statistinius duomenis, konstatuotina, kad baudžiamųjų bylų,
gautų 2018 metais, skaičius labai panašus, kaip ir 2017 metais. Jų skaičius išliko stabilus, nors
baudžiamųjų bylų skaičius ir padidėjo Ignalinos rūmuose, Zarasų ir Molėtų rūmuose, tačiau šį
padidėjimą atsveria kituose Teismo rūmuose sumažėjęs baudžiamųjų bylų skaičius.
7.3. Administracinių nusižengimų bylų statistikos apžvalga
Teisme baudžiamąsias bylas nagrinėjantys teisėjai nagrinėja ir administracinių teisės
nusižengimų bylas. 20 administracinių nusižengimų bylas nagrinėjančių teisėjų 2018 metais
išnagrinėjo 1019 administracinių nusižengimų bylų.
Analizuojant Teisme išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų statistinius duomenis
matyti, kad 2018 metais buvo išnagrinėtos 20 administracinių nusižengimų bylų dėl kėsinimosi į
nuosavybę; 238 nusižengimai transporto ir kelių ūkio srityje; 326 viešosios tvarkos pažeidimai.
Nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas dažniausia skirta nuobauda buvo bauda –
521 atvejis, 51 atvejis, kai buvo taikytas specialiosios teisės atėmimas (dažniausi atvejai – tai teisės
vairuoti transporto priemones atėmimas), 67 kartus skirtas įspėjimas ir 95 kartus administracinių
nusižengimų bylos nutrauktos ir nuobauda iš viso neskirta.
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Gautų administracinių nusižengimų bylų
skaičiaus kitimas
Molėtų rūmaI
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Apžvelgus administracinių nusižengimų bylų duomenis, matyti, kad šio tipo bylų skaičius
2018 metais, kaip ir 2017 metais, stabiliai mažėjo (20 bylų padidėjo tik Visagino rūmuose). 2018
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 2018 metais ikiteisminio tyrimo teisėjų funkcijas atliko 2 teisėjai. Šias funkcijas
atlikti ikiteisminio tyrimo teisėjai skiriami teismo pirmininko įsakymu. Apžvelgiant ikiteisminio
tyrimo teisėjų, atliekančių procesinius veiksmus bei nagrinėjančių skundus dėl ikiteisminio tyrimo
pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų, veiklą nustatyta, kad 2018 metais buvo gauta
2471 (2017 metais – 2309) prokurorų ir kitų pareigūnų prašymas dėl ikiteisminio tyrimo teisėjui
priskirtų procesinių veiksmų atlikimo, iš jų 17 skundų dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą (2017
metais – 3), 11 skundų dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą (2017 metais – 4). 2018 metais
apeliacinės instancijos teismui apskųsta 70 (2017 metais - 59) ikiteisminio tyrimo teisėjų nutarčių.
Vertinant procentais, matyti, kad 2018 metais ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių
veiksmų ir išnagrinėtų skundų, prokurorų kreipimųsi į ikiteisminio tyrimo teisėją skaičius padidėjo 6
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procentais, taip pat nors ir nežymiai, tačiau padidėjo ir skundų, gaunamų dėl ikiteisminio tyrimo
teisėjų nutarčių, skaičius.

Teismo metinės veiklos apžvalgos apibendrinimas
Utenos apylinkės teismui 2018 metai buvo aktyvūs ir produktyvūs, nes reikėjo spręsti
iššūkius, kilusius dėl įvykdytos Teismo reorganizacijos, priimti nemažai vidaus teisės aktų pakeitimų,
tačiau 2018 metais Teismo, kaip pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismo teisėjai, ir
toliau sėkmingai vykdė teisingumą, nagrinėjo civilines, baudžiamąsias ir administracinių
nusižengimų bylas bei atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas.
Pakankamai didelėje Utenos apylinkės teismo veiklos teritorijoje, apimančioje Utenos,
Anykščių, Molėtų, Ignalinos, Zarasų bei Visagino miestus ir rajonus, vertinant gautų bylų statistiką
matyti, kad gaunamų civilinių bylų 2018 metais, lyginant su 2017 metais, sumažėjo pakankamai
žymiai. Taip pat mažėjo ir gaunamų administracinių nusižengimų bylų skaičius, tačiau nežymiai
padidėjo baudžiamųjų bylų ir ikiteisminio tyrimo teisėjo atliktų procesinių veiksmų skaičius.
2018 metais Teismas taip pat kryptingai dirbo keliant teismo darbuotojų kvalifikaciją, jų
darbo kokybę, organizuota daug renginių įvairioms visuomenės grupėms - moksleiviams, studentams
ir visiems asmenims, besidomintiems Teismo darbu. Pagrindiniu Teismo tikslu išlieka nuolatinis
veiklos tobulinimas, vidinio darbuotojų komunikavimo gerinimas, taip pat interesantų aptarnavimo
tobulėjimas, teigiamos visuomenės nuomonės apie Teismo veiklą formavimas.
Teismo pirmininkė
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