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ĮŽANGINIS ŽODIS

Utenos apylinkės teismas (toliau –
Teismas), po įvykdytos reorganizacijos, baigė

Teismo viduje, kurių 2019 metais iš tiesų
nestigo.

antruosius – 2019-uosius – savo darbo metus.

Tiek 2019 metų pradžioje įsiplieskęs,

Siekiant supažindinti visuomenę su Teismo

deja, jau eiliniu pavadintas, Lietuvos teismų

veikla ir jo antrųjų veiklos metų rezultatais, taip

sistemos

pat įgyvendinant teismų veiklos viešumo bei

visuomenės požiūrį į teismus ir sumažinęs

prieinamumo visuomenei principus, pateikiame

pasitikėjimą

2019 metų Teismo veiklos apžvalgą (toliau –

finansavimas, skirtas tiek darbo užmokesčiui,

Apžvalga).

tiek ūkinių poreikių tenkinimui, darbuotojų

Pagrindinė teismo užduotis – vykdyti
teisingumą,

priimant

skandalas,

padidinęs

teismais;

kritišką

nepakankamas

kaita ir jų pastovus trūkumas – esminiai

sprendimus

iššūkiai, su kuriais 2019 metais susidūrė

nagrinėjamose bylose, todėl teismų praktikos

Lietuvos teismų sistema, kurie neaplenkė ir

aiškumas,

mūsų Teismo. Tačiau nežiūrint į kasdieninius

pagrįstumas, motyvų kokybė yra mūsų darbo

rūpesčius, į 2020 metais mūsų laukiančius

veidrodis. Apžvelgdama 2019 metus noriu

iššūkius (naujoves): tarėjų institutą, naują

pasidžiaugti, jog priimtų procesinių sprendimų

LITEKO 2 sistemą, elektronines baudžiamąsias

stabilumas išliko arti maksimalaus, o bylų buvo

bylas ir kt., teisėjų ir visų teisme dirbančiųjų

išnagrinėta tiek pat, kiek ir gauta naujų. Šių

profesionalumo dėka įveikėme ir šiandieną

rezultatų galėjome pasiekti tik visų mūsų

galime pasidžiaugti nors ir iš lėto, tačiau

bendru darbu: dideliu bylų nagrinėjimo tempu,

augančiu Teismo pasitikėjimu visuomenės

aukšta teismo personalo kultūra ir atsidavimu

akyse, ne taip greitai, kaip mums norėtųsi, bet

darbui.

visgi augančiomis finansinėmis investicijomis į

nuoseklumas,

Apžvalgoje

sprendimų

aptariami

Teismo

Teismo modernizavimą, aprūpinimą darbo

personalo pokyčiai, išnagrinėtų baudžiamųjų,

priemonėmis

civilinių, administracinių nusižengimų bylų

glaudesnį

nagrinėjimo rezultatai, atskleisti teismo vidinio

dirbančių darbuotojų bendravimą ir vystomą

administravimo, teismo materialinio-finansinio

tarpinstitucinį

aprūpinimo aspektai. Skaitytojas pastebės, jog

konstituciniais partneriais

ši Apžvalga kitokia – detalesnė, spalvingesnė ir

ikiteisminio

turiningesnė, orientuota į tokį skaitytoją,

mokesčių inspekcija, žiniasklaida ir kt.

kuriam aktualūs ne tik gautų ar išnagrinėtų
bylų skaičiai, bet ir įvykiai bei pasikeitimai
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ir

darbo

sąlygų

gerinimą,

skirtinguose

Teismo

rūmuose

bendradarbiavimą
tyrimo

2020 metais

su

– prokuratūra,

įstaigomis,
toliau

valstybine

tęsime savo

pradėtus darbus ir sieksime didinti priimamų
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sprendimų aiškumą, išlaikyti sparčius bylų

Baigdama, noriu padėkoti kiekvienam

nagrinėjimo terminus, ieškosime būdų, kaip

Teismo darbuotojui už dideles pastangas,

išspręsti teisėjams skiriamų bylų skaičiaus

siekiant efektyvių darbo rezultatų.

netolygumo problemą, stengsimės užtikrinti

Dėkoju

už

Jūsų

profesionalumą,

pakankamų teismo posėdžių sekretorių bei

pareigingumą, išmintį, patirtį, geranoriškumą,

teisėjų padėjėjų skaičių ir, pagal išgales,

pasiaukojimą, Jūsų indėlį į mūsų Teismo ir

gerinti darbo sąlygas. Be to, ir toliau aktyviai

visos

sieksime motyvuoti teismo darbuotojus ir

rezultatus ir kviečiu ateinančiais metais

skatinti pozityvią jų elgseną darbo aplinkoje,

prisidėti prie atviresnės ir pozityvesnės darbo

taip pat ir organizuodami jiems įvairaus

kultūros kūrimo, atviresnio ir nuoširdesnio

pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginius.

bendravimo tiek vieniems su kitais, tiek su į
Teismą

Lietuvos

teismų

atvykstančiais

sistemos

veiklos

interesantais.

Saugokime ir gerbkime vieni kitus.

Utenos apylinkės teismo pirmininkė

Irena Vapsvienė
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ĮVADAS

Teismas yra bendrosios kompetencijos

susijusias su sprendimų ir nuosprendžių

Respublikos

vykdymu. Įstatymų nustatytais atvejais teismo

Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos teismų

teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo ir

įstatyme nustatytas funkcijas, kurių pagrindinė

kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų

– teisingumo vykdymas. Teismas, kaip pirma

priskirtas funkcijas.

instancija, nagrinėja įstatymų jo kompetencijai

Teismas susideda iš šešių padalinių –
teismo rūmų:

teismas,

priskirtas

vykdantis

Lietuvos

civilines,

administracinių

nusižengimų, baudžiamąsias bylas bei bylas,

Anykščių rūmai
(A. Baranausko a. 10, LT-29132 Anykščiai)

Ignalinos rūmai
(Laisvės g. 62, LT-30117 Ignalina)

Molėtų rūmai
(Vilniaus g. 41, LT-33101 Molėtai)
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Utenos rūmai (Centriniai)
(J. Basanavičiaus g. 65, LT-28240 Utena)

Zarasų rūmai
(Sėlių g. 24, LT-32110 Zarasai)

Visagino rūmai
(Taikos pr. 80A, LT-31210 Visaginas)

Tai

yra

vienas

iš

didžiausių

bendrosios kompetencijos Teismų savo

Geografinis

Teismo

padalinių – teismo rūmų apimtimi. Nuo

išsidėstymas

centrinių Utenos rūmų kiti rūmai išsidėstę

komunikavimo, kolektyvo sutelkimo,

40 – 75 kilometrų spinduliu. Tolimiausias

darbo

atstumas tarp rūmų – 112 kilometrų.

reikalauja papildomų resursų.
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organizavimo
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srityse

bei
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TEISMO STRUKTŪRA

Teismui 2019 metais vadovavo teismo

teisėjo

funkciją

–

vykdyti

rūmuose

teisingumą

pirmininkė Irena Vapsvienė (darbo vieta –

konkrečiuose

pagal

Ignalinos rūmai), jos pavaduotojai – Kristina

Respublikos Prezidento paskyrimą.

Lietuvos

Latožienė (darbo vieta – Utenos rūmai),

Teisingumą vykdė 24 teisėjai, tinkamą

Giedrius Avinas (darbo vieta – Visagino

teismo funkcionavimą užtikrino 59 valstybės

rūmai).

tarnautojai ir 37 darbuotojai, dirbantys pagal
Natūralus teismo vadovų darbo vietų

darbo sutartis.

išsidėstymas skirtinguose rūmuose padeda

Teismo 2019 m. birželio 26 d. įsakymu

užtikrinti efektyvų darbo organizavimą

Nr. V-80 patvirtinta Utenos apylinkės teismo

visuose rūmuose bei užtikrinti pagrindinę

struktūra.
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VIDINIS IR IŠORINIS TEISMO ADMINISTRAVIMAS

Vykdant Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 103 straipsnyje numatytas
teismo administracijos vadovų – teismo
pirmininko

ir

skyrių

funkcijas

pirmininkų

(vidinis

–

teismo

administravimas), Teisme vieną kartą per
metus organizuojamas visų teismo teisėjų
susirinkimas, kurio metu aptariami aktualūs
veiklos organizavimo klausimai. Vieną kartą į

patikrinimai

apie

mėnesį organizuojamas vadovų pasitarimas

pusmetyje

išnagrinėtų

aktualiais veiklos organizavimo klausimais.

įsiteisėjusių sprendimų išsiuntimo tvarkos ir

Teismo
priežiūra

administravimo

2019

metais

terminų

laikymąsi;

2019

civilinių

atlikti

metų
bylų

patikrinimai

vykdoma

atrinktose baudžiamosiose bylose, kuriose

vadovaujantis Teismo pirmininko 2019 m.

posėdžiai vyko rečiau nei kas 30 dienų,

vasario 6 d. įsakymu Nr. V-33 patvirtintu

išanalizuotos tokių posėdžių skyrimo terminų

Utenos

priežastys;

apylinkės

buvo

veiklos

pirmame

teismo

2019

metų

atlikti

patikrinimai

atrinktose

kuriose

antrasis

organizacinės veiklos priežiūros planu (Utenos

civilinėse

apylinkės teismo pirmininko 2019 m. rugpjūčio

parengiamasis posėdis įvyko vėliau kaip per 30

7 d. įsakymo Nr. V-85 aktuali redakcija).

dienų nuo pirmojo parengiamojo posėdžio

Vadovaujantis šiuo teisės aktu, pagal jame

datos, išanalizuotos tokių posėdžių skyrimo

nustatytus

tiksliniai

terminų priežastys; išanalizuoti ir apibendrinti

patikrinimai

2019 metais pirmajame pusmetyje pakeistų ir

sustabdytose Teismo civilinėse bylose apie šių

panaikintų sprendimų / nuosprendžių / nutarčių

bylų eigos kontrolę; atlikti nuosprendžių

Teismo

vykdymo eigos patikrinimai 2018 metais

baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų

išnagrinėtose baudžiamosiose bylose apie

bylose

patvarkymų

įvedimas

patikrinimai

terminus,
šiose

dėl

atlikti
srityse:

paskirtos

baudžiamojo

bylose,

civilinėse,
priežastys;

ikiteisminio
patikrintas

civilinių,

tyrimo,
duomenų

administracinių

poveikio priemonės - dalyvavimo smurtinį

nusižengimų ir baudžiamųjų bylų skiltyse:

elgesį keičiančiose programose vykdymą ir

pažeidėjo / kaltinamojo kortelė, klasifikavimas,

apie patvarkymų dėl paskirtos baudžiamojo

procesinio

poveikio priemonės – uždraudimo vairuoti

protokolo / informacinės pažymos prisegimas,

kelių transporto priemonės vykdymą; atlikti

posėdžio / įvykio procese rezultatas, pridavimo
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posėdžio
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į raštinę pildymas, ,,byla“, ,,bylos esmė“
teismo

tarp rūmų. Atlikta teismo kompiuterinės ir

dokumentų

biuro įrangos funkcionavimo analizė. Parengta

nuasmeninimo ir skelbimo Nacionalinės teismų

ataskaita apie teismo sudarytas galiojančias

administracijos interneto tinklapyje tvarkos

viešųjų pirkimų sutartis pagal likutines vertes ir

laikymasis; atlikti ikiteisminio tyrimo metu

galiojimo terminus.

pildymas;
baigiamųjų

tikrintas

įsiteisėjusių

laikymosi aspektai, dalintasi gerąja praktika

procesinių

ikiteisminio tyrimo teisėjo priimtų nutarčių dėl

2019 metais Teisme atlikta korupcijos

nutarimų nutraukti ikiteisminį tyrimą, atnaujinti

pasireiškimo tikimybės analizė, už laikotarpį

nutrauktą ikiteisminį tyrimą patvirtinimo, dėl

nuo 2018 metų III ketvirčio iki 2019 metų II

skundų atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą,

ketvirčio, bylų skirstymo srityje ir darbuotojų

nutraukti ikiteisminį tyrimą nuasmeninimo

skatinimo tvarkos bei jos laikymosi srityje.

tvarkos laikymosi patikrinimai; parengtos

Analizė parodė, kad vadovaujantis Lietuvos

ataskaitos apie Archyvo skyriui perduotų 2017

Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6

metų bylų paruošimą tolimesniam saugojimui;

straipsniu, Korupcijos pasireiškimo tikimybės

atlikti patikrinimai apie daiktinių įrodymų

Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo

priėmimą, saugojimą ir tvarkymą priėmus

metodika,

galutinį teismo sprendimą; atlikti patikrinimai

tikimybė nustatyta dviejose iš vertinamų

atsitiktine tvarka parinktose 2019 metų pirmojo

veiklos sričių, tačiau ši tikimybė daugiau

pusmečio

teorinė, o realiai vykdoma Teismo veikla

baudžiamosiose,

administracinių

nusižengimų bylose apie teismo posėdžių garso

didelė

korupcijos

pasireiškimo

prielaidų pasireikšti korupcijai nesudaro.

įrašų ir protokolų įkėlimą į Lietuvos teismų

2019 metų gruodį Panevėžio apygardos

informacinę sistemą (toliau – LITEKO). Su

teismas atliko Utenos rūmų planinį kompleksinį

atliktų patikrinimų rezultatais supažindinti

patikrinimą,

Teismo darbuotojai, kurių atliekamos funkcijos

išsiaiškinti, ar teismo darbuotojų veiksmai

buvo patikrintos. Ištaisytos nustatytos klaidos,

administravimo srityje buvo pakankami ir

aptarti pasiūlymai dėl atliekamų funkcijų

tinkami, kad būtų laiku nustatyti ir pašalinti

kokybės gerinimo.

teisėjų, teismo tarnautojų, darbuotojų darbinės

Be šių patikrinimų, per 2019 metus kas
ketvirtį analizuoti teisėjų darbo krūviai ir
priimti sprendimai krūvių vienodinimui tarp

kurio

metu

buvo

siekiama

veiklos trūkumai, kiti probleminiai reiškiniai,
trukdantys sklandžiai nagrinėti bylas.
2019

metais

Nacionalinė

teismų

rūmų. Kartą į pusmetį analizuoti Teismo

administracija atliko Archyvo skyriaus vidaus

raštinės skyriaus, biurų, kitų Teismo skyrių

auditą veiklos

organizacinio darbo, funkcijų pasidalijimo,

nustatyti.

Taip

darbo krūvio pasiskirstymo, darbo tvarkos

valstybės

archyvo
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pat

Vilniaus

Utenos

regioninio

filialas

atliko
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dokumentų

valdymo

patikrinimą

Zarasų

rūmuose.

atliko

Teismo

interneto

svetainės

https://utenos.teismai.lt/ atitikimo bendriesiems

2019 metais Informacinės visuomenės
plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

reikalavimams tyrimą. Rezultatas 92%

iš

100%.

LOKALINIAI TEISĖS AKTAI

Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus

patvirtintas „Studentų praktikos organizavimo

ar poreikį reglamentuoti tam tikrą klausimą,

Utenos apylinkės teisme tvarkos aprašas“; 2019

2019 metais priimti šie pagrindiniai lokaliniai

m. gegužės 3 d. Teismo pirmininko įsakymu

teisės aktai: 2019 m. kovo 19 d. Teismo

Nr. V-59 patvirtintas „Utenos apylinkės teismo

pirmininko įsakymu Nr. V-41 patvirtintas

valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių

„Kompensavimo teisėjams už darbą poilsio ir

pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos

švenčių

tvarkos

aprašas“; 2019 m. gegužės 3 d. Teismo

aprašas“; 2019 m. kovo 19 d. Teismo

pirmininko įsakymu Nr. V-57 patvirtintas

pirmininko įsakymu Nr. V-42 patvirtintos

„Utenos apylinkės teismo darbo laiko apskaitos

„Utenos

komandiruočių

žiniaraščio pildymo tvarkos aprašas“; 2019 m.

rengimo, jų išlaidų apmokėjimo taisyklės“;

gegužės 3 d. Teismo pirmininko įsakymu Nr.

2019 m. balandžio 11 d. Teismo pirmininko

V-60 patvirtinto „Utenos apylinkės teismo

įsakymu Nr. V-49 patvirtintas „Įslaptintos

vidaus tvarkos taisyklės“; 2019 m. liepos 30 d.

informacijos

Teismo

dienomis

bei

apylinkės

budėjimą

teismo

fizinės

apsaugos

procedūrų

pirmininko

įsakymu

Nr.

V-83

Utenos apylinkės teisme aprašas“; 2019 m.

patvirtintas „Utenos apylinkės teismo viešųjų

gegužės 2 d. Teismo pirmininko įsakymu Nr.

pirkimų organizavimo tvarkos aprašas“; 2019

V-56 patvirtintos „Utenos apylinkės teismo

m. lapkričio 12 d. Teismo pirmininko įsakymu

psichologinio

persekiojimo

Nr. V-111 patvirtintas „Asmens duomenų

prevencijos taisyklės“; 2019 m. gegužės 3 d.

tvarkymo Utenos apylinkės teisme procedūrų

Teismo

smurto

pirmininko

ar
įsakymu

Nr.

V-58

aprašas“.

PERSONALO VADYBA

2019 metais vyko nedidelių pasikeitimų
personalo sudėtyje.
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2019 m. balandžio 3 d. Lietuvos
Respublikos

Prezidento

dekretu

Utenos

apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja paskirta
Monika Benetė (nuotraukoje iš kairės pusės –
pavaduotojas Giedrius Avinas, teisėja Monika
Benetė, teismo pirmininkė Irena Vapsvienė,
pavaduotoja

Kristina

Latožienė).

Utenos

apylinkės teismo Utenos rūmų teisėja Vilma
Stukaitė perkelta į Vilniaus miesto apylinkės

Teisme yra sudaryta galimybė taikyti
modernią darbo organizavimo priemonę –

teismą.
2019 metais Teisme iš 26 teisingumą

nuotolinį darbą.
2019 metais Teisme 7 valstybės

vykdė 24 teisėjai.
2019 metais priimti trys darbuotojai.

tarnautojai, nustatytą vieną savaitės dieną,

Keturių valstybės tarnautojų iniciatyva nutrūko

turėjo teisę dirbti nuotoliniu būdu, kai 2018

darbo santykiai, iš jų trys teisėjo padėjėjai. Du

metais taip dirbo tik 1 valstybės tarnautojas.

iš keturių valstybės tarnautojų karjerą pradėjo

Kaip ir kasmet Teisme didelis dėmesys

privačiame sektoriuje, du valstybės tarnautojai

skiriamas teisėjų, valstybės tarnautojų ir kitų

persikėlė tarnybinio kaitumo būdu į kitą

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

valstybinį

kvalifikacijos kėlimui, mokymams. 20 teisėjų,

sektorių

dėl

didesnio

darbo

41 valstybės tarnautojas ir 4 darbuotojai,

užmokesčio.
2019 metais Teisme iš 64 dirbo 59
valstybės

tarnautojai

ir

iš

43

-

37

dirbantys pagal darbo sutartį, kėlė kvalifikaciją
mokymuose.

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Teismo pirmininko ir kitų teisėjų

2019 m. spalio 1 d. buvo įsteigta Teismo

iniciatyva Teismo teisėjams ir valstybės

raštinės

skyriaus

vyriausiojo

specialisto

tarnautojams

organizuotos

paskaitos

/

pareigybė. Teisme buvo 11 laisvų etatų, iš jų: 1

susitikimai su Lietuvos Aukščiausiojo Teismo

– teismo posėdžių sekretoriaus; 3 – teisėjo

teisėjais

padėjėjo; 1 – Kanclerio tarnybos vyriausiojo

Abramavičiumi, prof. habil. dr. Vytautu

specialisto; 1 – Archyvo skyriaus vertėjo; 1 –

Nekrošiumi.

Andžej

Maciejevski,

Armanu

skyriaus

2019 m. spalio 23 ir 24 dienomis Utenos

ekspeditoriaus – vairuotojo; 1 – teismo

apylinkės teismo Molėtų rūmų teisėja Monika

psichologo; 1 – lietuvių kalbos specialisto; 1 –

Benetė Italijoje dalyvavo EJTN Alternative

Ūkio skyriaus valytojo; 1 – Ūkio skyriaus

Dispute Resolution / Mediation mokymuose.

Informacinių

technologijų

kiemsargio.

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA
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Kvalifikacijos kėlimas, akad.
val.

2019 metais 1 teisėjas turėjo vidutiniškai apie
33 akademines valandas mokymų.

81

2019 metais 1 valstybės tarnautojas turėjo
Teisėjai
Valstybės tarnautojai

574
808

vidutiniškai apie 10 akademinių valandų
mokymų.

Darbuotojai

2019 metais 1 darbuotojas, dirbantis pagal
darbo sutartį, turėjo vidutiniškai apie 2
akademines valandas mokymų.

TEISMO FINANSŲ VALDYMAS

Teismas
finansuojama

yra
iš

biudžetinė

Lietuvos

įstaiga,

Respublikos

2019

metais

Teismas

biudžetinius

metus pradėjo su 151 700,00 Eur skola, iš jų:

valstybės biudžeto. 2019 metais Teismui skirta
2 657 000 Eur, iš jų:

86 700,00 Eur darbo užmokesčiui

2 410 000,00 Eur darbo užmokesčiui

1 000,00 Eur ilgalaikiam
materialiniam turtui įsigyti
155 280,00 Eur prekėms ir
paslaugoms įsigyti
2019 metais Teismas gavo 181 000,00
Eur daugiau nei 2018 metais. Nacionalinė
teismų

administracija,

53 700,00 Eur VSDFV

11 300,00 Eur tiekėjams

2019 m. gruodžio 31 d. Teismo skola –
121 600 Eur, iš jų:
101 900,00 Eur darbo užmokesčiui

skirstydama

asignavimus prekėms ir paslaugoms įsigyti,
2019 metais skyrė 19 605,00 Eur mažiau nei

19 700,00 Eur tiekėjams

2018 metais.
2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA
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2019 metais už 1 000,00 Eur, skirtų

2019 metais Teismas gavo 671,33 Eur

ilgalaikiam turtui įsigyti, atnaujinta vaizdo

už dokumentų kopijų darymą, kurie panaudoti

konferencijų įranga Utenos rūmuose.

prekėms įsigyti.

Taip pat Ignalinos rūmuose įrengta

2019 metais kasmetinio darbuotojų

priešgaisrinės apsaugos signalizacija. Utenos

veiklos vertinimo metu 9 darbuotojams buvo

rūmuose atliktas vienos posėdžių salės ir

padidintas pareiginės algos koeficientas; 40

keturių kabinetų remontas.

suteikta nuo 1 iki 3 poilsio dienų (iš viso 79
poilsio dienos); 5 – padėkos.

Vidutinis mėnesinis teisėjų ir valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis 2019 metais, Eur
976,55
1263,67
Teismo pirmininkas

3833,15
1471,33

Teismo pirmininko pavaduotojas
Teisėjas
Teisėjo padėjėjas

1585,64

Biuro vedėja

3548,84

Vyresnysis specialistas
Teismo posėdžių sekretorius

3457,58

Vidutinis mėnesinis darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis 2019
metais, Eur
Vedėjas
Archyvaras

713,7
1165,48
745,53
652,72
555,04

Ūkvedys-vairuotojas
Informacinių technologijų sistemų
administratorius
Valytojas

759,55

Biuro darbuotojas

922,52
Vertėjas

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA
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ASMENŲ APTARNAVIMO TEISMUOSE STANDARTAS

Asmenų

aptarnavimo

stiprinimas“, projekto kodas Nr. 10.1.4-ESFA-

asmenis,

V-922-01-0003, kuriuo vadovaujantis Teisme

atsiliepiant telefonu, siunčiant elektroninius

dirbantys asmenys bendrauja su kiekvienu

laiškus ar sprendžiant sudėtingas situacijas.

besikreipiančiu į teismą asmeniu.

paskirtis

darbuotojų

elgesį

apibrėžti

projektą ,,Visuomenės pasitikėjimo teismais

teismo

standarto

–

teismuose

aptarnaujant

Siekiant efektyvaus ir profesionalaus į

2019

m.

birželio

18

d.

Teismo

teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimo

pirmininko įsakymu Nr. V-76 nurodyta Teisme

2019 m. birželio 18 d. Teismo pirmininko

periodiškai

įsakymu

Asmenų

kokybės kontrolę ir stebėseną (monitoringą)

aptarnavimo teismuose standartas, išleistas

pagal Teisėjų tarybos 2019 m. gegužės 31 d.

2019 m. Nacionalinei teismų administracijai

nutarimu Nr. 13P-91-(7.1.2) ,,Dėl asmenų

įgyvendinat 2014-2020 metų Europos Sąjungos

aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir

fondų investicijų veiksmų programos 10

stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos

prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir

aprašo

pažangus

priemonės

aptarnavimo kokybės teismuose kontrolės ir

veiksmingumo

stebėsenos (monitoringo) vertinimo tvarkos

Nr.

V-76

viešasis

,,Teisingumo
didinimas“

patvirtintas

valdymas“

sistemos
lėšomis

bendrai

finansuojant

vykdyti

patvirtinimo“

asmenų

aptarnavimo

patvirtintą

Asmenų

aprašą.

ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO KOKYBĖS
VERTINIMAS

2019 metais Teisme buvo tęsiama
interesantų apklausa. Apklausos tikslas –
asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo
kokybės

gerinimas.

Apklausa

grindžiama

anonimiškumo ir savanoriškumo principais.
Apklausos

metodas

–

anoniminė

anketinė apklausa. Savo nuomonę pareikšti
buvo galima užpildant anketą teismo rūmuose
ir ją įmetant į anoniminių anketų dėžutę arba

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

Teismo tinklalapyje, užpildant elektroninę
anketos versiją. Elektronine anketos versija
14

buvo siekiama pritraukti daugiau respondentų,

Atlikta asmenų prašymų nagrinėjimo ir

užtikrinti visišką anonimiškumą bei sudaryti

aptarnavimo kokybės vertinimo anketų analizė

patogesnes sąlygas, tačiau per pusmetį nuo jos

parodė, kad Teisme asmenų aptarnavimas tiek

patalpinimo, nebuvo užpildyta nei viena anketa.

žodžiu, tiek telefonu yra labai aukšto lygio ir

2019 metais anoniminių apklausų metu

rezultatai, palyginus su praėjusiais 2018 metais,

buvo užpildytos ir pateiktos 53 anketos:

išlieka stabilūs. Pastebėta, kad tarp rūmų yra

Anykščių ir Ignalinos rūmuose po 7 anketas;

nedidelių svyravimų, tačiau jie nedarantys

Molėtų ir Visagino rūmuose po 10 anketų;

įtakos

Utenos rūmuose 8 anketos ir Zarasų rūmuose

įvertinimui.

bendram

11 anketų. Vertinimo skalė suskirstyta nuo
labai blogai (1 balas) iki labai gerai (5 balai).

Bendras

aptarnavimo

kokybės
asmenų

Teismo

aptarnavimo kokybės vertinimas - 4,8 balo iš
5 galimų, t. y. toks pats kaip ir 2018 metais.

BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA

2019 metais Teisme gautos 8113 bylos,
iš jų: 765 administracinių nusižengimų, 774
baudžiamosios, 6574 civilinės. Gauta 2145
ikiteisminio tyrimo dokumentų. 2019 metais

Vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė,
mėnesiais

perkeltų iš 2018 metais gautų, bet neišnagrinėtų
bylų buvo 866, iš jų: 59 administracinių

0,84

Administracinio
nusižengimo byla

1,33

Baudžiamoji byla

nusižengimų, 90 baudžiamosios, 717 civilinės.
Iš

viso,

su

perkeltomis

iš

2018 metų

neišnagrinėtomis bylomis, buvo – 8979.
2019 metais Teisme išnagrinėtos 8283

Civilinė byla

1,47

bazėje

duomenų

Vadovaujantis

LITEKO

sukauptais

duomenimis

žemiau

bylos, iš jų: 780 administracinių nusižengimų,

pateiktose lentelėse nurodyti 2018 m. ir 2019

791 baudžiamosios ir 6712 civilinės. Civilines

m. Teismo kiekvienuose rūmuose gautų ir

bylas nagrinėjo 20 teisėjų, baudžiamąsias – 17,

išnagrinėtų

administracinių nusižengimų – 19.

pateikiama pokyčio analizė.

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

bylų

statistiniai

duomenys,
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Anykščių rūmai
Bylos tipas

2018 metai
Gautų bylų skaičius, Išnagrinėtų
įskaitant ir bylų likutį bylų skaičius
perkeltą iš 2017 metų.

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

154
1156
188

145
1076
179

2019 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant ir
bylų likutį perkeltą iš 2018 metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

9 (likutis) + 146 = 155
80 (likutis) +1090 = 1170
9 (likutis) + 151 = 160

145
1105
155

5

5

Ignalinos rūmai
Bylos tipas

2018 metai
Gautų bylų skaičius, Išnagrinėtų
įskaitant ir bylų likutį bylų skaičius
perkeltą iš 2017 metų.

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

151
1004
140

141
940
138

2019 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant ir
bylų likutį perkeltą iš 2018 metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

10 (likutis) + 120 = 130
64 (likutis) + 766 = 830
2 (likutis) + 113 = 115

121
779
103

944

944

Molėtų rūmai
Bylos tipas

2018 metai
Gautų bylų skaičius, Išnagrinėtų
įskaitant ir bylų likutį bylų
perkeltą iš 2017 metų.
skaičius

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

134
826
86

122
744
77

2019 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant ir
bylų likutį perkeltą iš 2018 metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

12 (likutis) + 119 = 131
82 (likutis) + 779 = 861
9 (likutis) + 118 = 127

118
790
122

6

6

Utenos rūmai
Bylos tipas

Baudžiamosios
bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio
tyrimo
dokumentai

2018 metai
Gautų
bylų Išnagrinėtų
skaičius,
bylų
įskaitant ir bylų skaičius
likutį perkeltą
iš 2017 metų.

241

212

2404

2165

328

310
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2019 metai
Gautų
bylų Išnagrinėtų
skaičius, įskaitant ir bylų
bylų likutį perkeltą skaičius
iš 2018 metų.

29 (likutis) + 168
= 197
239 (likutis) +
2031 = 2270
18 (likutis) + 205
= 223
1166

177
2069
209
1166
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Zarasų rūmai
2018 metai
Gautų bylų skaičius, Išnagrinėtų
įskaitant ir bylų likutį bylų
perkeltą iš 2017 metų.
skaičius

Bylos tipas
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

149
1054
133

137
990
123

2019 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant ir
bylų likutį perkeltą iš 2018 metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

12 (likutis) + 124 = 136
64 (likutis) + 722 = 786
10 (likutis) + 88 = 98

125
732
94

12

12

Visagino rūmai
2018 metai
Gautų bylų skaičius, Išnagrinėtų
įskaitant ir bylų likutį bylų
perkeltą iš 2017 metų.
skaičius

Bylos tipas
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

132
1480
143

114
1292
132

Utenos apylinkės teisme yra du
ikiteisminio tyrimo teisėjai, kurių darbo
vieta – Utenos ir Ignalinos rūmai, todėl
šiuose rūmuose yra ženkliai didesnis gautų ir
išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų
skaičius,

kadangi

kiti

Teismo

teisėjai

ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atlieka

2019 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant ir
bylų likutį perkeltą iš 2018 metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

18 (likutis) + 97 = 115
188 (likutis) + 1185 = 1373
11 (likutis) + 90 = 101

105
1236
97

12

12

Iš Anykščių rūmų Molėtų
rūmams perduota:
82 civilinės bylos dėl teismo
įsakymo išdavimo (e2L).
47 civilinės bylos,
nagrinėtinos ginčo teisenos
tvarka (e2).

tik budėjimo nedarbo ir švenčių dienomis.
Atsižvelgiant

į

tai,

kad

Teismo

Iš Anykščių rūmų Utenos
rūmams perduota:

struktūriniuose padaliniuose – rūmuose yra
gaunamas skirtingas bylų skaičius bei siekiant
tolygaus darbo krūvio tarp rūmų užtikrinimo
2019 metais buvo perskirstyta 261 byla, iš jų –

53 civilinės bylos dėl
teismo įsakymo
išdavimo (e2L).

148 civilinės bylos dėl teismo įsakymo
išdavimo; 87 civilinės bylos, nagrinėtinos ginčo
teisenos

tvarka;

16

baudžiamųjų

ir

9

administracinio nusižengimo bylos.

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA
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Iš Molėtų rūmų
Utenos rūmams
perduota:

Iš Visagino rūmų
Zarasų rūmams
perduota:

6 civilinės bylos dėl
teismo įsakymo
išdavimo (e2L);

3 civilinės bylos,
nagrinėtinos ginčo
teisenos tvarka (e2);

28 civilinės bylos,
nagrinėtinos ginčo
teisenos tvarka (e2);

6 civilinės bylos dėl
teismo įsakymo išdavimo
(e2L);

3 baudžiamosios bylos;

2 civilinės bylos,
nagrinėtinos ypatingos
teisenos tvarka

7 administracinių
nusižengimų bylos.

1 baudžiamoji ir 2
administracinio
nusižengimo bylos.

Iš Molėtų rūmų
Ignalinos rūmams
perduota:

Iš Utenos rūmų Zarasų
rūmams perduota:

1 civilinė byla dėl teismo
įsakymo išdavimo (e2L);

2 civilinės bylos,
nagrinėtinos ginčo teisenos
tvarka (e2);

2 civilinės bylos,
nagrinėtinos ypatingos
teisenos tvarka

3 baudžiamosios bylos, iš jų
1 teikimas.

4 civilinės bylos,
nagrinėtinos ginčo
teisenos tvarka (e2);
9 baudžiamosios bylos, iš
jų 8 pareiškimai dėl
baudžiamojo įsakymo

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA

teisėjų

išnagrinėti: 289 administraciniai nusižengimai,

išnagrinėjo 780 administracinių nusižengimų

susiję su transportu ir kelių ūkiu; 191

bylų,

administracinis nusižengimas, susijęs su viešąja

2019
160

metais

Teisme

prašymų

19

administracinių

nusižengimų bylų vykdymo procese.

tvarka; 137 administraciniai nusižengimai,

išnagrinėtų

susiję su valdymo tvarka; 61 administracinis

administracinių nusižengimų bylų statistinius

nusižengimas, susijęs su prekyba, finansų

duomenis matyti, kad 2019 metais buvo

sistema ir statistika;

Analizuojant

Teisme

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

26 administraciniai

18

nusižengimai, susiję su nuosavybe, turtinėmis

šaudmenimis

teisėmis

26

administracinis nusižengimas, susijęs su būsto

su

ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba.

ir

turtiniais

administraciniai

interesais;

nusižengimai,

susiję

aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir
paveldo

17

apsauga;

nusižengimų,

susijusių

administracinių
su

žemės

ar

sprogmenimis;

1

2019 metais daugiausia bylų gauta dėl
administracinių nusižengimų, susijusių su

ūkio,

transportu ir kelių ūkiu, administracinių

veterinarijos veikla ir gyvūnų globa; 15

nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka ir

administracinių nusižengimų, susijusių su

administracinių nusižengimų, susijusių su

asmens darbo ir socialinėmis teisėmis; 7

valdymo tvarka.

administraciniai nusižengimai, susiję su vaikais
ir šeima; 4 administraciniai nusižengimai,

2019 metais Teisme buvo gauta 180

susiję su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga;

administracinio nusižengimo bylų mažiau

3 administraciniai nusižengimai, susiję su

nei 2018 metais, tačiau 26 prašymais

ekonomika ir verslo tvarka; 2 administraciniai

vykdymo procese buvo gauta daugiau nei

nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais,

2018 metais.

Asmenų, kuriems skirtos nuobaudos, skaičius
10

3 46

22

įspėjimas

73

bauda
daikto ir pajamų konfiskavimas

65

specialiosios teisės atėmimas
turtinio nuostolio atlyginimas

570

kita nuobauda
Baudos pakeitimas viešaisiais darbais

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA

2019

metais

Teisme

17

teisėjų

kad

426

baudžiamosios

bylos

buvo

išnagrinėjo 791 baudžiamąją bylą, 437 teikimus

išnagrinėtos, priimant teismo baudžiamąjį

ir prašymus vykdymo procese.

įsakymą, 316 - priimant nuosprendį, 49 -

Analizuojant

Teisme

išnagrinėtų

priimant nutartį.

baudžiamųjų bylų statistinius duomenis matyti,
2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

19

2019 metais išteisinta 12 piliečių,

priemonės

gaminimo,

tikros

elektroninės

nuteista 771, iš jų 1 dėl sunkaus sveikatos

mokėjimo priemonės klastojimo ar neteisėto

sutrikdymo (BK 135 str.); 1 dėl sunkaus

disponavimo elektronine mokėjimo priemone

sveikatos sutrikdymo dėl neatsargumo (BK 137

arba jos duomenimis (BK 214 str.); 11 dėl

str.); 40 dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo

neteisėto elektroninės mokėjimo priemonės ar

(BK 138 str.); 1 dėl nesunkaus sveikatos

jos duomenų panaudojimo (BK 215 str.); 3 dėl

sutrikdymo dėl neatsargumo (BK 139 str.); 239

apgaulingos apskaitos tvarkymo (BK 222 str.);

dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus

1 dėl aplaidaus apskaitos tvarkymo (BK 223

sveikatos sutrikdymo (BK 140 str.); 14 dėl

str.); 1 dėl kyšininkavimo (BK 225 str.); 6 dėl

grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti

papirkimo (BK 227 str.); 1 dėl piktnaudžiavimo

žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo

(BK 228 str.); 1 dėl trukdymo teisėjo,

(BK 145 str.); 1 dėl seksualinio prievartavimo

prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno,

(BK 150 str.); 1 dėl vaiko įtraukimo girtauti

advokato ar teismo antstolio veiklai (BK 231

(BK 161 str.); 1 dėl piktnaudžiavimo tėvų,

str.); 1 dėl poveikio liudytojui, nukentėjusiajam

globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko

asmeniui, ekspertui, specialistui ar vertėjui (BK

atstovų teisėmis ar pareigomis (BK 163 str.); 3

233 str.); 7 dėl melagingo skundo, pareiškimo,

dėl neteisėto asmens būsto neliečiamumo

pranešimo, parodymų, išvados ir vertinimo (BK

pažeidimo (BK 165 str.); 1 dėl darbuotojų

235 str.); 7 dėl melagingo įskundimo ar

saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo (BK

pranešimo apie nebūtą nusikaltimą (BK 236

176 str.); 93 dėl vagystės (BK 178 str.); 15 dėl

str.); 8 dėl vengimo atlikti baudžiamojo

plėšimo (BK 180 str.); 34 dėl sukčiavimo (BK

poveikio priemones (BK 243 str.); 1 dėl teismo

182 str.); 27 dėl turto sunaikinimo ar

sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymo

sugadinimo (BK 187 str.); 1 dėl nusikalstamu

(BK 245 str.); 2 dėl aprašyto ar areštuoto turto

būdu gauto turto įgijimo arba realizavimo (BK

arba

189 str.); 1 dėl neteisėto prisijungimo prie

nuosavybės teisės apribojimas, perleidimo,

informacinės sistemos (BK 1981 str.); 2 dėl

paslėpimo, sunaikinimo ar sugadinimo (BK

kontrabandos (BK 199 str.); 9 dėl neteisėto

246

naminių

gėrimų,

šaunamaisiais

nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų

sprogmenimis

skiedinių ir aparatų jiems gaminti gaminimo,

medžiagomis (BK 253 str.); 58 dėl neteisėto

laikymo, gabenimo ar realizavimo (BK 201

disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis

str.);

ūkine,

medžiagomis be tikslo jas platinti (BK 259 str.);

komercine, finansine ar profesine veikla (BK

13 dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar

202 str.); 6 dėl netikros elektroninės mokėjimo

psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas

2

stiprių

dėl

alkoholinių

neteisėto

vertimosi

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

turto,

str.);

kuriam

2

dėl

nustatytas

neteisėto

ginklais,
ar

laikinas

disponavimo
šaudmenimis,

sprogstamosiomis

20

platinti arba neteisėto disponavimo labai

suklastotu dokumentu (BK 300 str.); 1 dėl

dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų

antspaudo, spaudo ar dokumento pagrobimo

kiekiu (BK 260 str.); 1 dėl lenkimo vartoti

arba pagrobtojo panaudojimo (BK 302 str.); 3

narkotines ar psichotropines medžiagas (BK

dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais

264 str.); 2 dėl neteisėto aguonų ar kanapių

(BK 309 str.); 2 dėl žiauraus elgesio su

auginimo (BK 265 str.); 122 dėl kelių

gyvūnais (BK 310 str.).

ar transporto

2019 metais daugiausia baudžiamųjų

priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo

bylų gauta dėl fizinio skausmo sukėlimo ar

(BK 281 str.); 94 dėl transporto priemonių

nežymaus sveikatos sutrikdymo (BK 140

vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo (BK

str.); dėl kelių transporto eismo saugumo ar

2811 str.); 36 dėl viešosios tvarkos pažeidimo

transporto

(BK 284 str.); 1 dėl melagingo pranešimo apie

taisyklių pažeidimo (BK 281 str.); dėl

visuomenei

transporto

transporto eismo saugumo

gresiantį

pavojų

ar ištikusią

priemonių
priemonių

eksploatavimo
vairavimo,

kai

nelaimę (BK 285 str.); 8 dėl pasipriešinimo

vairuoja neblaivus (BK 2811 str.); dėl

valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo

vagystės (BK 178 str.).

funkcijas atliekančiam asmeniui (BK 286 str.);
1 dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo (BK

2019 metais teisme buvo gauta 102

291 str.); 1 dėl neteisėto žmonių gabenimo per

baudžiamosiomis bylomis mažiau nei 2018

valstybės

sieną

(BK

292

str.);

1

dėl

metais, tačiau 55 prašymais vykdymo

savavaldžiavimo

(BK

294

str.);

6

dėl

procese buvo gauta daugiau nei 2018 metais.

dokumento

suklastojimo

ar

disponavimo

Baudžiamojo poveikio priemonių rūšys

2
7

uždraudimas naudotis specialia teise

2

turtinės žalos atlyginimas ar pašalinimas

49
viešieji darbai

196

203

45

įmoka į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų
fondą
turto konfiskavimas
dalyvavimas smurtinį elgesį keičiančiose
programose
draudimas prisiartinti prie nukentėjusiojo
aasmens
viešjų teisių atėmimas

46
išplėstinis turto konfiskavimas

4
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Bausmių rūšys
99

158

viešieji darbai
bauda
laisvės apribojimas

233

149

areštas
terminuotas laisvės atėmimas

140

CIVILINIŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA

teisėjų

rūpybos; dėl santuokos nutraukimo bendru

išnagrinėjo 6712 civilinių bylų, 231 prašymą

sutarimu), 189 civilinės bylos dokumentinio

civilinių bylų vykdymo procese.

proceso tvarka (CPK XXII skyrius), 493

2019

metais

Teisme

20

išnagrinėtų

civilinės bylos supaprastinto proceso tvarka

civilinių bylų statistinius duomenis matyti, kad

(CPK XXXIX skyrius), 4 civilinės bylos dėl

išnagrinėtos 8 civilinės bylos dėl proceso

fizinių asmenų bankroto ir 3074 civilinės bylos

Analizuojant

atnaujinimo,

1638

Teisme

civilinės

bylos

pagal

bendrąsias ginčo teisenos taisykles (ginčai,

dėl teismo įsakymo išdavimo (CPK XXIII
skyrius).

kylantis iš darbo, prievolių, šeimos, daiktinių,

2019 metais daugiausia civilinių bylų

paveldėjimo teisinių santykių), 635 civilinės

išnagrinėta sumarinio proceso tvarka; ginčo

bylos ypatingosios teisenos tvarka (dėl juridinę

ir ypatingąja teisena.

reikšmę turinčio fakto nustatymo; dėl fizinio
asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje

2019 metais Teisme buvo gauta 567

srityje arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje;

civilinių bylų mažiau nei 2018 metais bei 149

dėl fizinio asmens, pripažinto neveiksniu,

prašymais vykdymo procese mažiau nei 2018

neveiksnumo peržiūrėjimo; dėl globos ir

metais.

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA
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IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTŲ STATISTIKOS APŽVALGA

2019 metais buvo išnagrinėti 2145

skirti kardomąją priemonę – suėmimą ar

ikiteisminio tyrimo dokumentai. Teisme yra du

pratęsti suėmimo terminą ar palikti galioti

teisėjai, kurie atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo

nutartį skirti suėmimą ir nustatyti naują

funkcijas, kurių darbo vieta – Utenos ir

suėmimo

Ignalinos

kardomojo poveikio priemonę – namų areštą; 2

rūmai.

ikiteisminio
išnagrinėjo

Teisėjai,

tyrimo
2057

kurie

teisėjo
ikiteisminio

atlieka
funkcijas
tyrimo

dokumentus, kiti 23 teisėjai – 88.
2019 metais išnagrinėta: 615 nutarimų

terminą;

prašymai

skirti

1

pareiškimas

kardomąją

intensyvią

priežiūrą;

sulaikymo

arba

9

skirti

priemonę

pareiškimai

alternatyvios

–
dėl

sulaikymui

priemonės skyrimo užsieniečiui; 1 pareiškimas

susipažinti su dokumentais (informacija); 136

dėl

prašymai priimti nutartį dėl kratos; 8 prašymai

nutrauktą ikiteisminį tyrimą; 1 nutarimas

priimti nutartį dėl poėmio; 21 prašymas priimti

nutraukti

nutartį dėl slapto sekimo; 130 prašymų priimti

nusikalstamos veikos; 6 nutarimai nutraukti

ar

ikiteisminį tyrimą įtariamojo atžvilgiu; 31

pratęsti

perduodamos

elektroninių

ryšių

tinklais

informacijos

kontrolės,

nušalinimo;

23

nutarimai

ikiteisminį

tyrimą

atnaujinti
dalyje

dėl

jos

skundas dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar

fiksavimo ir kaupimo terminą; 45 prašymai

prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų (BPK

skirti ekspertizę; 10 prašymų atiduoti įtariamąjį

64 str.); 41 skundas dėl atsisakymo pradėti

į ekspertizės įstaigą; 55 prašymai patvirtinti

ikiteisminį tyrimą; 7 skundai dėl prokuroro

procesinės prievartos priemonės teisėtumą; 196

atsisakymo atlikti veiksmus (BPK 178 str.); 6

prašymai

apklausti

nepilnametį

liudytoją

skundai

prašymų

apklausti

susipažinti su ikiteisminio tyrimo duomenimis

įtariamąjį; 20 prašymų apklausti liudytoją

(BPK 181 str.); 1 skundas dėl prokuroro

(nukentėjusįjį); 2 prašymai apklausti liudytoją,

nušalinimo; 1 skundas dėl nutarimo nušalinti

kuriam taikomas anonimiškumas; 10 prašymų

gynėją pagal BPK 49 str.; 11 skundų dėl

pratęsti laikino nuosavybės teisės ribojimo

nutarimo nutraukti

terminą; 24 kiti prašymai; 292 prašymai dėl

skundai dėl bylos vilkinimo.

(nukentėjusįjį);

30

nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą; 257
pareiškimai skirti kardomąją priemonę –

dėl

prokuroro

atsisakymo

ikiteisminį

leisti

tyrimą;

2

Gauti 76 skundai dėl ikiteisminio
tyrimo teisėjo nutarties.

įpareigojimą gyventi skyrium; 75 pareiškimai

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA
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2019 metais daugiausia gauta ir išspręsta
nutarimų

susipažinti

su

dokumentais

(informacija); gauta ir išnagrinėta
pareiškimų dėl kardomosios priemonės –

2019 metais Teisme buvo gauta 423

įpareigojimo gyventi skyrium; gauta ir

ikiteisminio tyrimo dokumentais mažiau nei

išnagrinėta prašymų dėl nutarimo nutraukti

2018 metais.

ikiteisminį tyrimą.

TEISMINĖS MEDIACIJOS STATISTIKOS APŽVALGA

Teisminė mediacija – alternatyvus

procesas. Baigtos 9 teisminės mediacijos

ginčo nagrinėjimo būdas, kuris 2019 metais

procedūros. 8 civilinėse bylose ši procedūra

Teisme inicijuotas šalies ar abiejų šalių

tęsiama.

iniciatyva 15 civilinių bylų. Nebaigtų nagrinėti

2019 metais Teisme 15 civilinių bylų

teisminės mediacijos bylų likutis 2019 metų

inicijuotas teisminės mediacijos procesas,

pradžioje buvo 2, todėl iš viso buvo 17 civilinių

kai 2018 metais tik 2 civilinėse bylose.

bylų, kuriose vyko teisminės mediacijos

Teisminės mediacijos rezultatas
Sudaryta taikos
sutartis
22%

Teismo mediatoriui
nutraukus procesą
11%
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Ginčo šalims
pasitraukus iš
teisminės mediacijos
67%
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STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Teismo strateginis tikslas – vykdyti
teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių

įgyvendinimas padeda gerinti visos Lietuvos
teisinės sistemos veiklą.

gynimą. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti

Laukiamas

programos

teisėtų

poveikis

Teismo

yra

teismas vykdo vieną programą „Teisingumo

efektyvus

sprendimų

vykdymas“.

priėmimas, tinkamas jų paskelbimas, šių

,,Teisingumo vykdymas“ yra Teismo

sprendimų stabilumas, didėjanti Teismo veiklos

vykdoma ilgalaikė ir tęstinė programa, skirta

kokybė ir jos viešumas, teigiamo Teismo

įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos

įvaizdžio

teismams

išprusimo ir jos pasitikėjimo teismų institucija

priskirtą

funkciją

–

vykdyti

teisingumą. Programa apima visas Teismo
veiklos

sritis.

Ją

vykdydamas

kūrimas,

visuomenės

teisinio

didinimas.

Teismas

Strateginio

tikslo

įgyvendinimas

prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo,

matuojamas efekto kriterijais: visuomenės

užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką

pasitikėjimo teismais (matavimo vienetas –

teismą, viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį

procentai) ir teismo išnagrinėtų ir gautų bylų

Europos Sąjungos reikalavimus ir geriausios

santykiu (matavimo vienetas – procentai).

teisminės praktikos standartus. Šios programos

Strateginio tikslo vertinimo kriterijų pavadinimai
ir mato vienetai
Visuomenės pasitikėjimas teismais (proc.)
Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis (proc.)

Planuotas 2019 m.
rezultatas
27,5
100

Pasiektas
rezultatas
20,84
101,01

Visuomenės pasitikėjimas teismais
30
25
20
15
10
5
0
Planas
Faktas

2016
26,5
26,46

2017
27
26,56

2018
27,5
27,11

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

2019
27,5
20,84

2020
28

2021
28,5

2022
28,5

25

Visuomenės

pasitikėjimo

teismais

Visuomenės pasitikėjimo teismais didėjimas

kriterijus matuoja visos teismų sistemos, o ne

yra visos teismų sistemos siekiamybė. Iki 2019

atskiro Teismo (Utenos apylinkės teismo)

metų visuomenės pasitikėjimas teismais augo,

veiklos rezultatą. Vertinimo kriterijaus reikšmė

tačiau 2019 metais visuomenės pasitikėjimo

apskaičiuota naudojant visuomenės nuomonės

teismais rodiklis smuko galimai dėl teismų

apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenis.

sistemą sukrėtusio korupcijos skandalo.

Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis, proc.
101,5
101
100,5
100
99,5
99
98,5
98
97,5

2016
100
99

Planas
Faktas

Teisme

per

2017
100
100,5

ataskaitinį

2018
100
100,25

laikotarpį

2019
100
101,01

2020
100

2021
100

atitinkamai mažinamas ataskaitinio laikotarpio

išnagrinėta daugiau bylų negu buvo gauta, t. y.

pradžios neišnagrinėtų bylų likutis.

PROGRAMOS ,,TEISINGUMO VYKDYMAS“ ĮGYVENDINIMAS

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Programos tikslas - užtikrinti kokybišką
ir efektyvią teismo veiklą
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų
santykis (išnagrinėjus bylą) (proc.)
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus
bylą) stabilumas (proc.)
Asmenų aptarnavimo kokybė
Programos tikslo uždavinys - užtikrinti
kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą,
didinti teismo veiklos viešumą ir nuolat
gerinti piliečių aptarnavimą
Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.)

2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

2019-ųjų m. planuotas
rezultatas

2019-ųjų m.
pasiektas rezultatas

96,85

97,52

99,49

99,70

4

4,8

10700

8210
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Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų
skaičius (vnt.)
Vidutinis teisėjo darbo krūvis (vnt.)
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.)
Laikantis nustatytų terminų paskelbtų
skelbtinų sprendimų skaičius (vnt.)
Organizuotų visuomenei (įskaitant
visuomenės informavimo priemones)
renginių ir veiklos skaičius
Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1
teisėjui)
Mokymų trukmė kitiems darbuotojams
(akad. val. 1 darbuotojui)
Išorinės administracinės veiklos priežiūros
išvadose pateiktų ir įgyvendintų
rekomendacijų santykis (proc.)
Suplanuoti rezultato kriterijai yra
įvykdyti ir viršyti.
Didesnis

420

315,77

38

29,54

1,5

2,20

88,00

88,28

2500

3259

3

5

48,50

33,26

5

6,52

100

100

sumažėjimui teisme įtakos galimai turėjo teisės
aktų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso

neapskųstų

sprendimų

kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių

santykis rodo, kad teismo sprendimai aiškiai ir

nusižengimų kodekso) pasikeitimai, susiaurinę

suprantamai pateikiami ir išaiškinami proceso

bylų teismingumą teismams, taigi ir sumažinę

dalyviams, teismas sudarė visas sąlygas tam,

teismų veiklos apimtį. Kita vertus, teismai

kad asmuo būtų užtikrintas, jog teismas bylą

negali įtakoti gaunamų bylų skaičiaus, todėl

išnagrinėjo teisingai.

sunku yra iš anksto numatyti galimą bylų

Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus

skaičių.

Išnagrinėtų

bylų

skaičiaus

bylą) didesnis stabilumas rodo teismo veiklos

sumažėjimas tiesiogiai nulėmė ir vidutinio

padidėjusią kokybę.

vieno

Atlikus

Teismo

klientų

apklausą,

nustatytas aptarnavimo kokybės vertinimo
rodiklis – 4,8 balai iš 5 galimų balų.
Pasiekti ne visi suplanuoti produkto
kriterijai.
Teisme išnagrinėta mažiau bylų, nei
buvo planuota. Išnagrinėtų bylų skaičiaus
2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA

teisėjo

išnagrinėtų

bylų

skaičiaus

sumažėjimą bei vidutinį teisėjui tenkantį darbo
krūvį.
Pasiekti bylų nagrinėjimo trukmę iki
planuotų 1,5 mėn. nepavyko, tačiau nenustatyta
teisėjų nepagrįstai ilgo bylų nagrinėjimo faktų.
Ilgesnį kai kurių bylų nagrinėjimo laiką lemia
objektyvios

priežastys

(pavyzdžiui,

ilgas
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paskirtų ekspertizių atlikimo laikas, šalis

pasislėpusio kaltinamojo paieškos rezultatų ir

atstovaujančių advokatų užimtumas kitose

kita). Be to, bylų, kurios buvo išnagrinėtos

valstybės

nepažeidžiant teisės aktuose nustatytų bylų

laikinas

išnagrinėjimo terminų, santykis su visomis

atsisakymas imtis naujų bylų, proceso dalyvių

bylomis yra didesnis, nei planuotas. Ir tai rodo

prašymai teismo posėdyje dėl naujų įrodymų

efektyvesnį teismo darbą. Paskelbtų sprendimų

rinkimo, nuo gautos bylos (administracinio

skaičius rodo Teismo sprendimų viešinimo

nusižengimo,

efektyvumą.

bylose,

teikiančių

advokatų,

garantuojamą

teisminiam

teisinę

pagalbą,

baudžiamosios)
nagrinėjimui,

nuo

paruošimo
teismo

PROGRAMOS ,,TEISINGUMO VYKDYMAS“ ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
Programos
pavadinimas
,,Teisingumo
vykdymas“
Iš viso:

Patvirtintas
asignavimų planas
(Eur)
2 657 000,00

Gauti asignavimai
(Eur)

Panaudoti
asignavimai (proc.)

2 657 000,00

100

2 657 000,00

2 657 000,00

100

Iš skirtų asignavimų darbo užmokesčiui
skirta ir panaudota 2 410 000,00 Eur. Socialinio

sąskaitų už 2019 m. lapkričio mėn. (už patalpų
šildymą ir pašto paslaugas).

draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota

Teismas negauna 100 proc. finansavimo

84 627,00 Eur, prekėms ir paslaugoms –

darbo užmokesčiui pagal esamą poreikį, todėl

155 278,00 Eur, darbdavio socialinei paramai

liko

(pirmos dvi nedarbingumo dienos, kurios

darbuotojams už gruodžio mėn. 101 900,00

apmokamos iš darbdavio lėšų, materialinės

Eur.

pašalpos ir išeitinės išmokos) – 6 093,00 Eur,
materialiojo turto įsigijimui – 1000,00 Eur.
Nacionalinė

teismų

nesumokėtas

darbo

užmokestis

Teismas nuolat ieško tinkamiausių būdų
žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams

administracija,

panaudoti. Lėšų trūkumas riboja darbuotojų

skirdama asignavimus prekėms ir paslaugoms

skatinimo ir motyvacijos kėlimo priemonių

įsigyti, 2019 metams, palyginus su 2018 metais,

taikymą,

skyrė 19 605,00 Eur mažiau. Todėl liko

darbuotojų

įdarbinimą,

neapmokėtos visos sąskaitos už prekes ir

kvalifikuotų

darbuotojų

paslaugas už 2019 m. gruodžio mėnesį ir dalis

vietoje.
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kvalifikuotų,

patirtį
ar

turinčių
dirbančių

išlaikymą

darbo
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RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE

Vienas iš svarbiausių teismo veiklos

teisėjų

padėjėjai

dalyvavo

seminare

–

prioritetų – didinti teismo atvirumą visuomenei,

diskusijoje aktualiais civilinio proceso teisės

stiprinti veiklos viešinimą.

klausimais, kurį vedė prof. habil. dr. Vytautas

Per 2019 metus atstovo ryšiams su
žiniasklaida ir visuomene funkciją nuo 2019 m.

Nekrošius ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
teisėjas Andžej Maciejevski.

sausio 8 d. iki 2019 m. vasario 28 d. vykdė
Teismo teisėjo padėjėjas Tadas Meška, nuo
2019 m. vasario 1 d. iki 2019 m. rugpjūčio 30
d. Teismo Kanclerio tarnybos vyriausioji
specialistė (atstovė ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene) Aliona Sinicienė, nuo 2019 m.
rugsėjo 23 d. Teismo teisėjo padėjėja Rūta
Miškinytė-Lančickienė.
Atstovai ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene teikė informaciją, tiek vietinei, tiek
respublikinei spaudai, bei talpino informaciją į
internetinį

Teismo

https://utenos.teismai.lt/.

tinklalapį
Čia

2019 m. kovo 22 d. Molėtų rūmuose
teisėjai ir teisėjų padėjėjai dalyvavo seminare –

skelbiamos

Teismo naujienos, struktūra ir kontaktai,
administracinė informacija ir veikla, aktuali
informacija
teikiamų

teismo

lankytojams:

teismui

dokumentų

pavyzdžiai,

asmenų

aptarnavimo tvarka, ir pan., švietėjiško turinio
pranešimai.
Per

2019

internetiniame

metus

parengti

ir

tinklalapyje

išplatinti
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pranešimai apie įvairius renginius, nagrinėtas

diskusijoje aktualiais šeimos bylų nagrinėjimo

bylas, Teismo gyvenimo aktualijas ir naujienas.

klausimais su tarptautiniu elementu, kurią vedė

Teisme

organizuotos

šviečiamosios

prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius.

paskaitos teisėjams ir teisėjų padėjėjams, t. y.
2019 m. sausio 4 d. Molėtų rūmuose teisėjai ir
2019 METŲ UTENOS APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS APŽVALGA
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2019 m. balandžio 25 d. Molėtų

prokuratūros atstovais, kurio metu aptarti

rūmuose teisėjai ir teisėjų padėjėjai dalyvavo

teismui

seminare aktualiais baudžiamosios teisės ir

kokybės klausimai, ikiteisminio tyrimo teisėjų

baudžiamojo proceso teisės klausimais, kurį

darbo organizavimo klausimai.

vedė Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas
prof. dr. Armanas Abramavičius.

perduodamų

baudžiamųjų

bylų

2019 m. gegužės 17 d. Kūrybinių
industrijų centro „Taurapilis“ Menų klubo
salėje vyko Teismo ir Lietuvos mediatorių
rūmų renginys tema „Mediacija Lietuvoje –
aktualijos

ir

perspektyvos“.

Renginyje

2019 m. birželio 7 d. Anykščių, 2019 m.
birželio 3 d. Zarasų, 2019 m. lapkričio 4 d.
Molėtų rūmuose vyko netradicinio ugdymo
pamokos pradinių klasių moksleiviams.
Teisme skirtas dėmesys bendravimui su
žiniasklaidos

dalyvavo Lietuvos mediatorių rūmų nariai,

atstovais,

Teismo teisėjai, Utenos regiono advokatai,

bendraujant
su

Utenos

apskrities

policijos,

prokuratūros,

jais

Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos

susitikimų,

ministerijos, Vaiko teisių apsaugos skyriaus

interviu

metu,

atstovai.
2019 m. rugsėjo 20 d. Molėtų rūmuose

radijo laidoje.
2019 metai Teisme buvo turtingi

vyko paskaita – diskusija, kurios tema

įvairiais susitikimais. 2019 m. vasario 7 d.

,,Korupcijos

Vilniuje surengtas metinis teismų atstovų

Lietuvoje. Interesų konfliktai“. Renginyje

ryšiams su visuomene suvažiavimas, kurio

dalyvavo

metu aptarta teismų veikla per 2018 metus.

Lietuvos

2019 m. vasario 21 d. Molėtų rūmuose vyko

Respublikos

Teismo teisėjų susirinkimas, kurio metu aptarti

Specialiųjų

aktualūs darbo organizavimo klausimai. 2019

tyrimų tarnybos

m. kovo 21 d. Teismo Kanclerio tarnyboje vyko

atstovai, Teismo

susitikimas

vadovai

su

Panevėžio

apygardos
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ir

pasireiškimas
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valstybės tarnautojai. Paskaitos metu pristatyti

Natalija Kaminskienė kartu su komanda.

kovos su korupcija būdai, įstatymų nustatyta

Susitikimo metu vadovė prisistatė Teismo

atsakomybė

pobūdžio

kolektyvui, pristatė savo darbų viziją, aptarė

nusikalstamas veikas, analizuota korupcinio

aktualius finansavimo, materialinės bazės

pobūdžio nusikalstamų veikų statistika, aptarti

gerinimo klausimus.

už

korupcinio

gyventojų ir verslininkų požiūriai į korupciją, jų

2019 m. lapkričio 27 d. Panevėžio

asmeninė patirtis, susiduriant su korupciniais

apygardos teisme vyko diskusija vaiko teisių

atvejais, aptarti galimi interesų konfliktai ir

apsaugos

būdai, kaip jų išvengti.

klausimais,

2019 m. spalio 25 d.

kurioje

Anykščių, Ignalinos,

dalyvavo

Utenos,

Molėtų,

Panevėžio

Visagino ir Zarasų

apygardos

rūmuose,

teismo,

Konstitucijos
Europos

ir

Panevėžio apylinkės teismo, Utenos apylinkės

teisės

teismo, Panevėžio apygardos prokuratūros,

dienos proga vyko

Utenos

nemokamų

skyriaus, Panevėžio apskrities vaiko teisių

teisinių

apskrities

vaiko

teisių

apsaugos

konsultacijų renginys ,,Jūs klausiate – mes

apsaugos skyriaus, Valstybės vaiko teisių

atsakome!“ Renginys yra skirtas ne tik paminėti

apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės

Konstitucijos dieną, bet ir prisidėti prie

apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, kurios

didesnio

metu

visuomenės

teisinio

raštingumo,

aptarti

aktualūs

reglamentavimo

atkreipti visuomenės dėmesį į alternatyvius

pasikeitimai vaiko teisių apsaugos srityje bei

ginčų sprendimo būdus.

darbiniai klausimai.

2019 m. lapkričio 12 d. Teisme lankėsi

2019 m. gruodžio 10 d. Teisme lankėsi

Nacionalinės teismų administracijos vadovė dr.

Lietuvos Respublikos Prezidento vyriausioji
patarėja
(Teisės
grupės
vadovė)
Jūratė
Šovienė ir
Lietuvos Respublikos Prezidento patarėja Ieva
Saudargaitė. Pažintinio vizito metu su Teismo
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teisėjais ir valstybės tarnautojais Lietuvos

organizavimo, advokatų ir advokatų padėjėjų,

Respublikos Prezidento vyriausioji patarėja

teikiančių

Jūratė

pagalbą, darbo kokybės ir kiti klausimai.

Šovienė

pristatė

tris

pagrindines

Prezidentūros darbo kryptis. Diskusijoje iškelti

teisinę

kasmetiniame

teismo

darbuotojų ir jų šeimų sąskrydyje, labdaringoje

finansavimas ir skolos, valstybės tarnautojų ir

,,Pyragų dienos“ akcijoje bei socialinėje

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,

iniciatyvoje kurti kalėdinių eglučių alėją

perėjimas dirbti ne tik į privatų sektorių, bet ir į

Molėtuose.

aspektai

menkas

Dalyvauta

garantuojamą

teismų

probleminiai

–

valstybės

geriau apmokamą viešąjį sektorių. Aptarti
teismų darbo krūvių perskirstymo, mediacijos
skatinimo, tarėjų instituto, teisėjų atrankos
TEISMO ARCHYVAS
Archyvo skyrius yra įsikūręs Molėtų

langai,

apšvietimas,

atitinka

keliamus

rūmuose. Teismo padaliniuose - rūmuose

reikalavimus). Saugyklose yra temperatūros ir

atskirų

drėgmės

archyvų

darbuotojai,

nėra,

kuriems

yra
pagal

tik

atsakingi
pareigybės

matavimo

kondicionavimo

prietaisai,

nėra

sistemų.

Saugyklose

fiksuojami

mikroklimato

aprašymą yra pavesta tvarkyti ir perduoti

matuojami

ir

sutvarkytas bylas į Teismo archyvo skyrių.

parametrai,

ilgo

Teismo archyvo skyrius yra pavaldus Kanclerio

saugomi apsauginiuose dėkluose, kurie prilaiko

tarnybai. Teismo archyvo darbą koordinuoja

dokumentus, nesukeldami pašalinio spaudimo.

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos

Nuolat ir ilgai saugomos bylos archyve

pritaikytose

dokumentai

laikomos atskirai nuo laikino saugojimo bylų,

filialo specialistai.
Archyvo

saugojimo

saugyklos

patalpose

(saugyklų

įrengtos

archyvinėse dėžutėse pagal numeraciją. Ilgai ir

aukštis,

nuolat saugomų dokumentų ir teismo proceso
bylų apskaita vykdoma pagal bylų apyrašus,
kurių sąrašą tvirtina teismo pirmininkas.
Pasibaigus bylos saugojimo terminui iš
bylų išimti ir palikti saugoti nuolat pirmosios
instancijos teismo ir aukštesnės instancijos
teismo

priimti

baigiamieji

procesiniai

sprendimai. Iš atrinktų procesinių dokumentų
sudarytos bylos. Šiuo metu teismo archyve
saugomi 2005-2008 metais iš civilinių ir
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baudžiamųjų

bylų

išimti

nuolatiniam

Teismo Archyvo saugyklose saugomos:

saugojimui sprendimai, nuosprendžiai, teismo

civilinės,

baudžiamosios

(teikimų),

baudžiamieji įsakymai ir nutartys.

administracinių nusižengimų bylos, veiklos bei

Kiekvienais metais, pasibaigus bylų

buhalteriniai dokumentai, kurių saugojimo

saugojimo terminui, bylos peržiūrimos ir

terminas dar nepasibaigęs pagal Lietuvos

atrenkamos

Archyvo

Respublikos teismų procesinių dokumentų

skyrius per 2019 metus atrinko naikinimui

saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Teisėjų

12363 vienetus bylų; per Elektroninio archyvo

tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr.

informacinę sistemą (toliau – EAIS) pateikė ir

13P-101-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos

suderino su Vilniaus regioninio valstybės

teismų

archyvo Utenos filialu 30 naikinimo aktų.

terminų rodyklės patvirtinimo“.

Įrašai

naikinimui.

apie

bylų

Teismo

sunaikinimą

procesinių

dokumentų

saugojimo

pažymėti

2019 metais iš Teismo struktūrinių

LITEKO. Iš naikintinų civilinių, baudžiamųjų

padalinių – rūmų į Teismo archyvą priimta

ir administracinių nusižengimų bylų atrinkta iki

13228 bylų (dokumentų) vienetų.

1% bylų nuolatiniam saugojimui.
2018 m. gautos bylos (dokumentai) pagal perdavimo-priėmimo aktus:
Teismo rūmai

Civilinės bylos

Baudžiamosios
bylos

ATP/AN
bylos

Anykščių rūmai

Zarasų rūmai

1632
931
1067
2564
2162
1037

VISO:

9393

187
133
159
302
193
144
1118

213
252
150
520
168
215
1518

Ignalinos rūmai
Molėtų rūmai
Utenos rūmai
Visagino rūmai

Veiklos/Buhalteriniai

116
65
797
221
1199

_____________________________________

Utenos apylinkės teismo teisėjo padėjėja
(atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)
Rūta Miškinytė-Lančickienė,
(8 381) 5 38 73, el. paštas: ruta.miskinyte@teismas.lt

2020-02-26
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