UTENOS APYLINKĖS
TEISMO 2020 METŲ
VEIKLOS APŽVALGA
Veiklos prioritetai – didinti teismo atvirumą visuomenei, stiprinti
veiklos viešinimą; trumpinti civilinių ir baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo trukmę; kelti teismo darbuotojų profesinę
kvalifikaciją; atnaujinti ir plėsti techninę bazę.
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TEISMO PIRMININKĖS ĮŽANGINIS ŽODIS

„Be teismo šalis negali nė dienos
gyventi“, - rašė prof. Petras Leonas, pirmasis
atkurtos nepriklausomos Lietuvos teisingumo
ministras. Šie žodžiai buvo užrašyti priimant
Laikinąjį

Lietuvos

teismų

ir

jų

darbo

sutvarkymo įstatymą.
Ši, daugiau nei prieš šimtą metų, išsakyta
tiesa neprarado aktualumo ir šiandien. Ir nors
nuo Teismų reformos

(iš esmės palietusios

apylinkės teismus) praėjo treji metai, tačiau
akivaizdu, jog teismų sistemą vis dar būtina
tobulinti,

pritaikant

technologijoms

ir

įgyvendinimą, bylų nagrinėjimą, materialinę

šiuolaikinėms

šiuolaikiniams

bazę, darbuotojų mokymą, struktūros bei

žmonių

personalo pokyčius, ryšius su visuomene bei

tarpusavio santykiams, skiriant pakankamą

kitą naudingą, Teismo veiklą apibrėžiančią,

finansavimą, investuojant į personalo mokymą,

informaciją.

teismo įvaizdžio kūrimą ir pasitikėjimo teismu

Trumpai, praėjusius 2020-uosius metus

didinimą.

įvardinčiau kaip svarbių sprendimų, inovacijų

Tiek sudėtinga situacija visame pasaulyje

ir galimybių metus, atnešusius naujų idėjų,

(paskelbti karantinai, judėjimo ir bendravimo

subrandintų sumanymų ir praturtinusius visus

ribojimai), tiek kasdieniniai iššūkiai kiekvieno

mus patirtimi.

mūsų darbe, negali paneigti ar sumenkinti

Noriu nuoširdžiai padėkoti visam Utenos

objektyviai pagrįsto visuomenės lūkesčio turėti

apylinkės teismo kolektyvui ir palinkėti mums

nepriklausomą ir efektyvų teismą.

visiems sveikatos, bendrystės ir ryžto įveikti bet

Savo rankose Jūs laikote Utenos apylinkės

kokius sunkumus. Būkime drąsūs, atviri ir

teismo (toliau – Teismo) 2020-ųjų metų veiklos

teisingi.

apžvalgą, kurioje pateikiama susisteminta
informacija apie Teismo darbo rezultatus
(išnagrinėtų

administracinių

Utenos apylinkės teismo pirmininkė

nusižengimų,

Irena Vapsvienė

baudžiamųjų ir civilinių bylų, ikiteisminio
tyrimo teisėjų atliktų procesinių veiksmų bei
išnagrinėtų skundų statistinius duomenis), apie
Teismo

finansavimą,

strateginio

plano
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ĮVADAS

susijusias su sprendimų ir nuosprendžių

Teismas yra bendrosios kompetencijos
Lietuvos 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.

teismas, vykdantis

instancija, nagrinėja įstatymų jo kompetencijai
priskirtas

civilines,

Teismas susideda iš šešių struktūrinių

administracinių

padalinių – teismo rūmų:

nusižengimų, baudžiamąsias bylas bei bylas,
1 paveikslas

Zarasų rūmai

Visagino rūmai

Anykščių rūmai

Utenos rūmai
Ignalinos rūmai

Molėtų rūmai

Teismo centriniai rūmai – Utenos rūmai. Nuo

Geografinis teismo išsidėstymas nulemia

Centrinių Utenos rūmų kiti rūmai išsidėstę 40 – 75

nuotoliniu būdu paremtą bendravimą tarp rūmų,

kilometrų spinduliu. Tolimiausias atstumas tarp

sukelia iššūkių telkiant kolektyvą bendroms

rūmų – 112 kilometrų.

veikloms, didina išlaidas transportui, mažina
administravimo operatyvumą.
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TEISMO STRUKTŪRA

užtikrinti

Teismui 2020 metais vadovavo Teismo

efektyvų

darbo

organizavimą

pirmininkė Irena Vapsvienė (darbo vieta –

visuose rūmuose bei užtikrinti pagrindinę

Ignalinos rūmai), kuri 2020 metais antrai

teisėjo

kadencijai išrinkta į Teisėjų tarybą, jos

konkrečiuose

pavaduotoja

Respublikos Prezidento paskyrimą.

(baudžiamosioms

byloms)

funkciją

–

vykdyti

rūmuose

teisingumą

pagal

Lietuvos

Kristina Latožienė (darbo vieta – Utenos

Teisingumą vykdė 22 teisėjai, tinkamą

rūmai), pavaduotojas (civilinėms byloms)

teismo funkcionavimą užtikrino 60 valstybės

Giedrius Avinas (darbo vieta – Visagino

tarnautojų ir 37 darbuotojai, dirbantys pagal

rūmai). Teismo administracijai vadovavo

darbo sutartis.

teismo kanclerė Birutė Kviklienė (darbo vieta

Teismo valdymo struktūra 2020 metais

– Kanclerio tarnyba, Utena).

nesikeitė.

Natūralus teismo vadovų darbo vietų
išsidėstymas skirtinguose rūmuose padeda
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VIDINIS IR IŠORINIS TEISMO ADMINISTRAVIMAS

Vykdant Lietuvos Respublikos teismų

teismo 2020 metų organizacinės veiklos

įstatymo 103 straipsnyje numatytas teismo

priežiūros planu. Vadovaujantis šiuo teisės

administracijos vadovų – teismo pirmininko ir

aktu, pagal jame nustatytus terminus, atlikti

skyrių pirmininkų – funkcijas (vidinis teismo

tiksliniai patikrinimai šiose srityse: apie 2020

administravimas), Teisme vieną kartą per

metų pirmame pusmetyje išnagrinėtų viešų

metus organizuojamas visų Teismo teisėjų

elektroninių civilinių bylų, kuriose priimti

susirinkimas.

sprendimai (sprendimas, sprendimas už akių,
preliminarus sprendimas, dalinis sprendimas,
nutartis,

teismo

įsakymas),

įsiteisėjusių

sprendimų išsiuntimo šalims, tretiesiems
asmenims, registrams tvarkos ir terminų
laikymąsi, ne proceso dalyvių įtraukimą į
Lietuvos teismų informacinę sistemą (toliau –
LITEKO) bylos kortelės skirtuką ,,Šalys“;
apie 2020 metų civilines bylas (išnagrinėtas ir

Visuotinio teisėjų susirinkimo metu
veiklos

neišnagrinėtas), kuriose vyko daugiau nei 2

organizavimo klausimai: Teismo finansinė

parengiamieji posėdžiai; apie civilines bylas,

padėtis, apžvelgiama praėjusių metų Teisme

kuriose sprendimo (nutarties) priėmimas ir

gautų ir išnagrinėtų civilinių, administracinių

paskelbimas atidėtas daugiau nei 2 kartus; apie

ir baudžiamųjų bylų statistika; sprendžiama

baudžiamąsias bylas, kuriose posėdžiai vyko

dėl

rečiau nei kas 30 d.; apie baudžiamąsias bylas,

aptariami

aktualūs

teisėjų

darbo

Teismo

krūvio

tarp

rūmų

kuriose nuosprendžio paskelbimas atidėtas

sureguliavimo.
Vieną kartą per mėnesį organizuojamas

daugiau kaip 1 kartą; apie vykdomųjų raštų

vadovų pasitarimas aktualiais einamaisiais

išdavimo, jų pateikimo vykdyti tvarkos bei

veiklos organizavimo klausimais, pvz., teisėjų

terminų laikymąsi civilinėse bylose, 2020

darbo krūvio analizė ir sprendimų priėmimas;

metais grįžusiose iš apeliacinės instancijos su

aptariami patikrinimų rezultatai, kiti aktualūs

pakeistais ar panaikintais sprendimais; apie

klausimai.

civilinių bylų, kuriose įsiteisėjo galutiniai
teismo

Teismo administravimo veiklos priežiūra

procesiniai

sprendimai,

duomenų

2020 metais buvo vykdoma vadovaujantis

suvedimo į LITEKO sistemą išsamumą,

Teismo pirmininko 2020 m. vasario 25 d.

pilnumą ir teisingumą; apie išnagrinėtų

įsakymu Nr. V-9 patvirtintu Utenos apylinkės

administracinių nusižengimų ir baudžiamųjų
bylų duomenų suvedimo į LITEKO sistemą
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išsamumą,

pilnumą

ir

teisingumą;

apie

teisėjų

dokumentų perdavimą teismo archyvui, jų

ir

Teismo

personalo

veiklos

metais

Teisme

atlikta

efektyvumą.

saugojimą, užbaigtų bylų apskaitos taisyklių

2020

laikymąsi; apie tai, ar dokumentai, pateikti

Antikorupcinės programos priemonių plano

teismo posėdžio metu, LITEKO sistemoje

įgyvendinimo

registruojami laikantis Teismo dokumentų

ataskaita už laikotarpį nuo 2019 metų III

rengimo, valdymo, tvarkymo ir apskaitos

ketvirčio iki 2020 metų III ketvirčio bei

taisyklių; apie bylas, kuriose buvo panaikintas

parengta pažyma apie korupcijos prevencijos

teisėjo

priemonių (darbų) vykdymą per 2019 – 2020

paskyrimas,

nurodant

paskyrimo

panaikinimo priežastis.

stebėsenos

ir

vertinimo

metus. Išanalizuotos korupcijos pasireiškimo

Be šių patikrinimų, per 2020 metus kas

tikimybės šiose srityse: priėmimo į/atleidimo

mėnesį analizuoti teisėjų darbo krūviai ir

iš darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigų;

priimti sprendimai krūvių vienodinimui tarp

viešųjų

rūmų. Kartą į pusmetį analizuoti Teismo

užmokesčio

raštinės skyriaus, biurų, kitų Teismo skyrių

skatinimo tvarkos ir jos laikymosi. Nustatyta,

organizacinio darbo, funkcijų pasidalijimo,

kad didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė

darbo krūvio pasiskirstymo, darbo tvarkos

vertintose Teismo veikos srityse neegzistuoja.

laikymosi aspektai, dalintasi gerąja praktika

2020 metais atliktas Nacionalinės teismų

pirkimų

organizavimo;

nustatymo

ir

darbuotojų

tarp rūmų. Parengta ataskaita apie Teismo

administracijos

sudarytas galiojančias viešųjų pirkimų sutartis

duomenų tvarkymo Nacionalinėje teismų

pagal likutines vertes ir galiojimo terminus.

administracijoje

Parengta

teismuose, įgyvendinant Bendrojo duomenų

ataskaita

apie

inventorizacijos

patikrinimas

darbo

ir

dėl

Lietuvos

asmens

Respublikos

rezultatų įforminimo atitiktį teisės aktų

apsaugos

reikalavimams. Organizuotas ir vykdytas

reikalavimus; Vilniaus regiono valstybės

asmenų aptarnavimo kokybės monitoringas;

archyvo Utenos filialo patikrinimas apie teisės

atliktas asmenų aptarnavimo Teisme kokybės

aktuose

vertinimas.

reikalavimų įgyvendinimą Utenos apylinkės

Visi

šie

patikrinimai,

reglamento

(toliau

duomenų

nustatytų

-

BDAR)

valdymo

teismo Anykščių rūmuose.

parengtos

ataskaitos yra Teisme taikomos priemonės,

2020 metais Informacinės visuomenės

skirtos užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę ir

plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos

proceso operatyvumą; Teismo, teisėjų ir

atliko

Teismo

https://utenos.teismai.lt

personalo

veiklos

efektyvumą;

Teismo

interneto

svetainės
atitikimo

Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą

bendriesiems reikalavimams tyrimą ir nustatė

Teismo personalo profesinę kultūrą; Teismo,

labai aukštą atitikties rezultatą, t. y. 98 % iš
100 %.
7

LOKALINIAI TEISĖS AKTAI

Atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus

technologijas Utenos apylinkės teisme tvarkos

ar poreikį reglamentuoti tam tikrą klausimą,

aprašas“; 2020 m. balandžio 23 d. Teismo

2020 metais priimti šie pagrindiniai lokaliniai

pirmininko įsakymu Nr. V-30 patvirtintos

teisės aktai: 2020 m. sausio 14 d. Teismo

,,Utenos apylinkės teismo bylų paskirstymo

pirmininko įsakymu Nr. V-3 patvirtintas

teisėjams taisyklės“; 2020 m. balandžio 23 d.

apylinkės

,,Utenos

teismo

darbuotojų

Teismo

pirmininko

įsakymu

Nr.

V-33

neblaivumo ar apsvaigimo nustatymo ir

patvirtintas ,,Tarnybinių lengvųjų automobilių

nušalinimo nuo darbo procedūros aprašas“;

naudojimo Utenos apylinkės teisme tvarkos

2020 m. sausio 21 d. Teismo pirmininko

aprašas“; 2020 m. birželio 30 d. Teismo

įsakymu

Nr.

patvirtintas

,,Utenos

pirmininko įsakymu Nr. V-48 patvirtinti

viešųjų

pirkimų

,,Utenos apylinkės teismo raštinės skyriaus

organizavimo tvarkos aprašas“; 2020 m.

nuostatai“; 2020 m. spalio 6 d. Teismo

vasario 25 d. Teismo pirmininko įsakymu Nr.

pirmininko įsakymu Nr. V-62 patvirtintas

V-8 patvirtintas ,,Utenos apylinkės teismo

,,Apskaitos dokumentų pasirašymo Utenos

posėdžių garso įrašų darymo tvarkos aprašas“;

apylinkės teisme tvarkos aprašas“; 2020 m.

2020 m. vasario 25 d. Teismo pirmininko

spalio 27 d. Teismo pirmininko įsakymu Nr.

įsakymu

,,Utenos

V-66 patvirtintas ,,Utenos apylinkės teismo

dokumentų

COVID – 19 ligos (koronaviruso infekcijos)

tvarkymo ir apskaitos taisyklės“; 2020 m. kovo

valdymo priemonių planas“; 2020 m. gruodžio

3 d. Teismo pirmininko įsakymu Nr. V-12

23 d. Teismo pirmininko įsakymu Nr. V-87

apylinkės

V-4
teismo

Nr.

apylinkės

V-8

teismo

patvirtintos
procesinių

teismo

patvirtintas ,,Utenos apylinkės teismo darbo

dokumentų rengimo, valdymo, tvarkymo ir

tarybos rinkimų tvarkos aprašas“; 2020 m.

apskaitos taisyklės“; 2020 m. kovo 18 d.

gruodžio 23 d. Teismo pirmininko įsakymu

Teismo

Nr. V-88 patvirtintos ,,Asmenų aptarnavimo,

patvirtintos

,,Utenos

pirmininko

patvirtintas

apylinkės

įsakymu

,,Utenos

Nr.

apylinkės

V-14
teismo

jų

prašymų,

darbuotojų darbo užmokesčio, kitų išmokų

nagrinėjimo

skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašas“; 2020

taisyklės“.

pareiškimų
Utenos

bei

skundų

apylinkės

teisme

m. balandžio 2 d. Teismo pirmininko įsakymu

Taip pat Teisme priimti teisės aktai, susiję

Nr. V-25 patvirtintas ,,Su teismo proceso

su koronaviruso (COVID – 19) infekcijos

bylomis

duomenų

valdymu, t. y. Teismo darbo organizavimu

tvarkymo, įtraukimo į apskaitą ir saugojimo

karantino režimo laikotarpiu, esant griežtiems

naudojant informacines ir elektroninių ryšių

ar švelnesniems ribojimams.

susijusių

elektroninių
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PERSONALO VADYBA

2020 metais vyko nedidelių pasikeitimų

skyrimo“ Asta Kurauskaitė paskirta Utenos

personalo sudėtyje, ryškiausi iš jų – Teisėjų

apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėja.

korpuse. Lietuvos Respublikos Prezidento

Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m.

2020 m. vasario 5 d. dekretu Nr. 1K-200 ,,Dėl

gruodžio 2 d. dekretu Nr. 1K-450 ,,Dėl

apylinkės teismo teisėjo atleidimo“ 2020 m.

apylinkės teismo teisėjo

vasario 7 d. Liudmila Kuzmickienė atleista iš

skyrimo“

Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjo

Semionovas

(Nikolaj

pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui. Lietuvos

Semionov)

paskirtas

Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 9 d.

Utenos

dekretu Nr. 1K-249 ,,Dėl apylinkės teismo

teismo Visagino rūmų

teisėjo atleidimo“ 2020 m. balandžio 9 d.

teisėju.

Aleksandras Jakubovskis atleistas iš Utenos

vykdė 22 teisėjai.

pareigų savo noru. Lietuvos Respublikos

2020 metais Teisme nebuvo priimta

Prezidento 2020 m. rugsėjo 10 d. dekretu Nr.
teismo

naujų

darbuotojų.

Vienas

darbuotojas,

teisėjo

dirbantis pagal darbo sutartį, po laimėto

atleidimo“ 2020 m. spalio 5 d. Irena

konkurso tapo valstybės tarnautoju. Su trimis

Stacevičienė atleista iš Utenos apylinkės

darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartį,

teismo Utenos rūmų teisėjo pareigų, sulaukus

darbo santykiai nutrūko.

1K-393

apylinkės

apylinkės

2020 metais Teisme iš 26 teisingumą

apylinkės teismo Ignalinos rūmų teisėjo

,,Dėl

Nikolajus

įstatyme nustatyto pensinio amžiaus. 2020 m.

2020 metais Teisme iš 64 dirbo 60

lapkričio 7 d. nutrūko Utenos apylinkės teismo

valstybės tarnautojų ir iš 43 – 37 darbuotojai,

Utenos rūmų teisėjo įgaliojimai, jam mirus.

dirbantys pagal darbo sutartis.

Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m.

2020 metais Teisme nebuvo įsteigtų

rugpjūčio 5 d. dekretu Nr. 1K-363 ,,Dėl

naujų etatų. Teisme buvo 10 laisvų etatų, iš jų:

apylinkės teismo teisėjo perkėlimo“ perkeltas

2 – teismo posėdžių sekretoriaus; 1 – teisėjo

Utenos apylinkės teismo Visagino rūmų

padėjėjo; 1 – Kanclerio tarnybos vyriausiojo

teisėjas Gintautas Būga į Utenos

specialisto; 1 – Archyvo skyriaus vertėjo; 1 –

apylinkės

teismo

Zarasų

Informacinių

rūmus.
Lietuvos

technologijų

skyriaus

ekspeditoriaus – vairuotojo; 1 – psichologo; 1
– lietuvių kalbos specialisto; 1 – Ūkio skyriaus

Respublikos

Prezidento 2020 m. gruodžio

valytojo; 1 – Ūkio skyriaus kiemsargio.

2 d. dekretu Nr. 1K-448
,,Dėl apylinkės teismo teisėjo
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darbo

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,

organizavimo priemonė – nuotolinis darbas,

kvalifikacijos kėlimui. 16 teisėjų, 39 valstybės

kuris aktyviausiai taikytas karantino režimo

tarnautojai, 11 darbuotojų, dirbančių pagal

metu.

darbo

Teisme

taikoma

moderni

Kaip ir kasmet Teisme didelis dėmesys

sutartis,

dalyvavo

mokymuose,

mokslinėse – praktinėse konferencijose.

skiriamas teisėjų, valstybės tarnautojų ir kitų
1 lentelė. Kvalifikacijos kėlimas, akademinėmis valandomis

Subjektai

2019 m. vidutinis akad. val. 2020 m. vidutinis akad. val.
skaičius, tenkantis vienam skaičius,
tenkantis
vienam
subjektui
subjektui
Teisėjai
33
16,4
Valstybės tarnautojai
10
7,4
Darbuotojai, dirbantys
2
1,4
pagal darbo sutartį
2020

metais

teisėjai,

valstybės

įtakos turėjo karantino režimo laikotarpis,

tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal

kai dalis mokymų neįvyko, nes buvo atšaukti.

darbo sutartį, mažiau kėlė kvalifikaciją, tam

TEISMO FINANSŲ VALDYMAS

Teismas
finansuojama

yra
iš

biudžetinė
Lietuvos

įstaiga,

Už procesinių dokumentų kopijų darymą

Respublikos

Teismas gavo 219,54 Eur, kurie panaudoti

valstybės biudžeto. 2020 metais Teismui skirta

kanceliarinėms ir ūkinėms prekėms įsigyti.

2 777 000,00 Eur, iš jų:

2020 metais Teismas biudžetinius metus
pradėjo su 125 016,81 Eur skola, iš jų:

2 520 000,00 Eur darbo
užmokesčiui

55 474,18 Eur darbo
užmokesčiui

1 000,00 Eur ilgalaikiam
materialiniam turtui įsigyti

14 247,19 Eur
pajamų mokesčiui

162 860,00 Eur prekėms ir
paslaugoms įsigyti

32 171,24 Eur asmens socialinio
draudimo įmokoms

26 087,00 Eur darbdavio
socialinei paramai

2 748,34 Eur darbdavio socialinio
draudimo mokesčiui

2020 metais Teismas gavo 120 000,00

19 719,70 Eur prekėms ir
paslaugoms

Eur daugiau nei 2019 metais.

656,16 Eur darbdavių
socialinei paramai pinigais
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2020 metai yra pirmieji metai po teismų

Molėtų rūmų Archyvo patalpose sumontavo
oro sausintuvą.

sujungimo (2018 m. sausio 1 d.), kai
biudžetiniai metai buvo baigti be skolų darbo
užmokesčiui,

nors

Nacionalinė

2020 metais Teismas turėjo ir neplanuotų

teismų

išlaidų, susijusių su koronaviruso (COVID –

administracija finansavo tik 64 % darbo

19) infekcijos valdymu ir atsiradusiu poreikiu

užmokesčio fondo pagal esamą poreikį.

organizuoti teismo posėdžius nuotoliniu būdu.

Sutaupyti darbo užmokesčio fondą pavyko tik

Teismas įsigijo didesnio ryškumo projektorių

dėl to, kad beveik visuose Teismo rūmuose,

(1 vnt.), vaizdo kameras (5 vnt.), didesnio

išskyrus Molėtų rūmus, buvo laisvų teisėjų,

galingumo garsiakalbių komplektus (5 vnt.),

teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių

didelės įstrižainės televizorius (4 vnt.), A4

etatų.

formato spausdintuvus (3 vnt.).
Metų

Septyniems Teismo darbuotojams buvo

pabaigoje

Nacionalinė

teismų

išmokėtos materialinės pašalpos, iš jų: 2 – dėl

administracija Teismui skyrė daugiafunkcinį

ligos, 5 - mirus šeimos nariui.

nespalvotą A3 formato spausdintuvą (1 vnt.),

Per

metus

Teismas

kompiuterių tinklo komutatorius (3 vnt.),

lėšomis

įrangos

rūmuose

kamera,

savo
Anykščių
įrengė

komplektą

(kompiuteris,

garsiakalbis

su

vaizdo

mikrofonu

ir

,,vieną

televizorius) (1 vnt.), skirtą nuotoliniams

Ignalinos

posėdžiams vykdyti, vaizdo kamerų (19 vnt.),

rūmuose pakeitė pastato

skirtų personaliniam naudojimui nuotoliniams

langelį“,

lauko duris ir iš dalies atnaujino pastato stogo

posėdžiams

dangą, Visagino rūmams nupirko medžiagas

kompiuterius (2 vnt.), stacionarų kompiuterį (1

pirmo aukšto koridoriaus grindims pakeisti,

vnt.), lipnių etikečių spausdintuvą (2 vnt.).

Molėtų rūmuose pakeitė lango stiklo paketą ir

Teismas,

vykdyti;

siekdamas

viename kabinete suremontavo langus, Zarasų

koronaviruso (COVID

rūmuose atnaujino visų patalpų apšvietimą.

valdymo, pirko

Nacionalinė

darbuotojams

teismų

administracija

atliko

Utenos rūmų pamatų remontą ir įrengė
hidroizoliaciją.

Ignalinos

nešiojamuosius

–

prisidėti

prie

19) infekcijos

apsaugos

rūmuose

priemones:

suremontavo ir neįgaliųjų poreikiams pritaikė

daugkartines ir

sanitarinį mazgą.

vienkartines

Per metus Teismas įsigijo 18 vienetų

medicinines kaukes, dezinfekcinio skysčio,

kompiuterinių kėdžių (Utenos rūmams – 6

skirto paviršiams ir rankoms dezinfekuoti,

vnt.; Ignalinos rūmams – 6 vnt.; Zarasų

vienkartinių pirštinių, muilo. Nacionalinė

rūmams – 3 vnt.; Visagino rūmams – 3 vnt.);

teismų administracija taip pat skyrė apsaugos
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priemonių: dezinfekcinių skysčių, rankoms ir

skydus

paviršiams dezinfekuoti, apsauginius veido

rajono savivaldybės administracija ir Molėtų

skydus, vienkartinių veido kaukių ir pirštinių,

rajono

bekontakčių termometrų. Pirmojo karantino

dezinfekcinio skysčio.

Teismo

metais

Anykščių

administracija skyrė

savivaldybės

2020

metu, t. y. nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m.

darbuotojams,

kasmetinio

darbuotojų

birželio 16 d., kai buvo sudėtinga įsigyti veido

veiklos

apsaugos priemonių, dezinfekcinio skysčio dėl

tarnautojams buvo padidintas pareiginės algos

jų stokos rinkoje, Teismo Zarasų rūmų Ūkio

koeficientas; 28 suteikta nuo 1 iki 3 poilsio

skyriaus ūkvedys – vairuotojas pagamino

dienų, 2 – padėkos.

veido

apsaugos

skydelius

Zarasų

rūmų

vertinimo

metu

4

valstybės

2020 metais vienam valstybės tarnautojui

darbuotojams, A. ir M. Miškinių viešoji

paskirta tarnybinė nuobauda – įspėjimas.

biblioteka skyrė pagamintus veido apsaugos
2 lentelė. Vidutinis mėnesinis teisėjų ir valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis 2020 metais, Eur

Pareigybės
pavadinimas
Teismo pirmininkas
Teismo pirmininko
pavaduotojas
Teisėjas
Teisėjo padėjėjas
Vyriausiasis
specialistas
Biuro vedėja
Vyresnysis
specialistas
Teismo posėdžių
sekretorius

Pareigybių
skaičius
1
2

2019 metais

Pareigybių
skaičius
1
2

3977,32 Eur
3670,06 Eur

21
17
1

19
18
2

3396,99 Eur
1588,57 Eur
1632,03 Eur

5
6

3457,58 Eur
1585,64 Eur
Duomenys
neskelbtini
1471,33 Eur
1263,67 Eur

5
5

1519,06 Eur
1371,64 Eur

25

976,55 Eur

24

1051,95 Eur

3833,14 Eur
3548,84 Eur

2020 metai

Respublikos

pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio,

valstybės

kuris 2020 metais buvo 176 Eur, o 2019 metais

pareigūnų, valstybės tarnautojų, valstybės ir

– 173 Eur. Taip pat teisėjų vidutinis mėnesinis

savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojų

darbo užmokestis padidėjo dėl pasikeitusių

pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio,

priedų už ištarnautus valstybei metus (kas 3

taikomo 2020 metais, įstatymu teisėjų ir

metai), valstybės tarnautojams dėl pasikeitusių

valstybės tarnautojų vidutinis mėnesinis darbo

priedų už tarnybos valstybei stažą (kas metai)

užmokestis

ir padidėjusio pareiginės algos koeficiento.

Vadovaujantis
valstybės

Lietuvos

politikų,

padidėjo

teisėjų,

dėl

pasikeitusio
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3 lentelė. Vidutinis mėnesinis darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis
2020 metais, Eur

Pareigybės pavadinimas
Vedėjas
Archyvaras
Informacinių technologijų
sistemų administratorius
Ūkvedys - vairuotojas
Valytojas
Biuro darbuotojas
Vertėjas
Vadovaujantis

Pareigybių
skaičius
3
2
2
5
8
12
5

Lietuvos

1165,48 Eur
652,72 Eur
922,52 Eur

Pareigybių
skaičius
3
2
2

1329,04 Eur
796,46 Eur
1058,12 Eur

759,55 Eur
555,04 Eur
745,53 Eur
713,70 Eur

5
8
10
6

931,26 Eur
619,93 Eur
826,68 Eur
861,18 Eur

2019 metai

Respublikos

darbuotojams,

2020 metais

dirbantiems

pagal

darbo

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų

sutartis, padidėjo vidutinis darbo užmokestis

darbo

dėl padidinto pastoviosios dalies koeficiento.

apmokėjimo

įstatymu,

visiems

STRATEGINIO VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMAS

Teismo strateginis tikslas – vykdyti

programos įgyvendinimas padeda gerinti visos

teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių

Lietuvos teisinės sistemos veiklą.

gynimą. Šiam strateginiam tikslui įgyvendinti

Laukiamas

programos

efektyvus

vykdymas“.

priėmimas, tinkamas jų paskelbimas, šių
sprendimų

Teismo

yra

teismas vykdo vieną programą „Teisingumo
,,Teisingumo vykdymas“ yra Teismo

teisėtų

poveikis

stabilumas,

sprendimų

didėjanti

Teismo

vykdoma ilgalaikė ir tęstinė programa, skirta

veiklos kokybė ir jos viešumas, teigiamo

įgyvendinti

Teismo

Lietuvos

Respublikos

įvaizdžio

kūrimas,

visuomenės

Konstitucijos teismams priskirtą funkciją –

teisinio išprusimo ir jos pasitikėjimo teismų

vykdyti teisingumą. Programa apima visas

institucija didinimas.

Teismo veiklos sritis. Ją vykdydamas Teismas

Strateginio

tikslo

įgyvendinimas

prisideda prie konstitucinių vertybių gynimo,

matuojamas

užtikrina asmenų teisę į teisingą ir nešališką

visuomenės pasitikėjimas teismais (matavimo

teismą, viešą bylų nagrinėjimą, atitinkantį

vienetas – procentai) ir Teismo išnagrinėtų ir

Europos Sąjungos reikalavimus ir geriausios

gautų bylų santykiu (matavimo vienetas –

teisminės

procentai).

praktikos

standartus.

Šios
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efekto

vertinimo

kriterijais:

4 lentelė. Planuoti ir pasiekti strateginio tikslo įgyvendinimo rezultatai

Strateginio tikslo vertinimo kriterijų pavadinimai Planuotas 2020 m.

Pasiektas

ir mato vienetai

rezultatas

rezultatas

Visuomenės pasitikėjimas teismais (%)

28

23,50

Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis (%)

100

101,75

1 grafikas. Visuomenės pasitikėjimas teismais, %
30
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0

2017
27
26,56

Planas
Faktas

Visuomenės

2018
27,5
27,11

2019
27,5
20,84

pasitikėjimo

2020
28
23,5

teismais

2021
28

metais

2022
28,5

visuomenės

2023
28,5

pasitikėjimo teismais

kriterijus matuoja visos teismų sistemos, o ne

rodiklis smuko, galimai dėl teismų sistemą

atskiro Teismo veiklos rezultatą. Vertinimo

sukrėtusio korupcijos skandalo, o 2020 metais

kriterijaus reikšmė apskaičiuota naudojant

šis rodiklis vėl augo. Atkreiptinas dėmesys į

visuomenės nuomonės apklausos agentūros

tai, kad dėl karantino režimo paskelbimo, t. y.

„Vilmorus“

Visuomenės

laikotarpiais nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020

pasitikėjimo teismais didėjimas yra visos

m. birželio 5 d. ir 2020 m. spalio – gruodžio

teismų sistemos siekiamybė. Iki 2019 metų

mėnesiais, apklausos nebuvo atliekamos.

duomenis.

visuomenės pasitikėjimas teismais augo, 2019
2 grafikas. Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis, %
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100
99,5
99
Planas
Faktas

Teisme

2017
100
100,5

per

2018
100
100,25

ataskaitinį

2019
100
101,01

2020
100
101,75

laikotarpį

2021
100

2022
100

atitinkamai mažinamas ataskaitinio laikotarpio

išnagrinėta daugiau bylų negu buvo gauta, t. y.

pradžios neišnagrinėtų bylų likutis.
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5 lentelė. ,,Teisingumo vykdymo“ programos įgyvendinimas

Programos tikslų, uždavinių vertinimo
2020 m. planuotas 2020 m. pasiektas
kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
rezultatas
rezultatas
Programos tikslas - užtikrinti kokybišką ir efektyvią teismo veiklą
Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis
96,90 %
97,49 %
(išnagrinėjus bylą) (%)
Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą)
99,50 %
99,77 %
stabilumas (%)
Asmenų aptarnavimo kokybė
4
4,8
Programos tikslo uždavinys - užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą, didinti
visuomenės teisinį išprusimą, pasitikėjimą teismais, teismo gebėjimus dirbti efektyviau ir
veiksmingiau
Išnagrinėtų bylų skaičius (vnt.)
9000
7090
Vidutinis vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius
350
272,69
(vnt.)
Vidutinis teisėjo darbo krūvis (vnt.)
33
27,12
Bylų nagrinėjimo trukmės trumpėjimas (išskyrus
bylas, kurių nagrinėjimo terminai apibrėžti
1,9
2
įstatymais) (mėn.)
Bylų, kurios buvo išnagrinėtos nepažeidžiant
teisės aktuose nustatytų bylų išnagrinėjimo
90,00 %
87,06 %
terminų, santykis su visomis bylomis (kurioms yra
nustatytas nagrinėjimo iš esmės terminas) (%)
Laikantis nustatytų terminų paskelbtų skelbtinų
2500
2867
sprendimų skaičius (vnt.)
Organizuotų visuomenei (įskaitant visuomenės
informavimo priemones) renginių ir veiklos
3
63
skaičius
Mokymų trukmė teisėjams (akad. val. 1 teisėjui)
48,50
16,43
Mokymų trukmė kitiems darbuotojams (akad. val.
4
6,90
1 darbuotojui)
Išorinės administracinės veiklos priežiūros
išvadose pateiktų ir įgyvendintų rekomendacijų
100
100
santykis (%)
Suplanuoti
įvykdyti

ir

sprendimų

rezultato

viršyti.
santykis

kriterijai

Didesnis
rodo,

Teismo

yra

neapskųstų
kad

klientų

apklausą,

nustatytas

aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis – 4,8
balai iš 5 galimų balų.

teismo

sprendimai aiškiai ir suprantamai pateikiami

Pasiekti ne visi suplanuoti produkto

bei išaiškinami proceso dalyviams, Teismas

kriterijai. Teisme išnagrinėta mažiau bylų nei

sudarė visas sąlygas tam, kad asmuo būtų

buvo planuota. Bylų išnagrinėjimo skaičius

užtikrintas, jog Teismas bylą išnagrinėjo

priklauso nuo gaunamų bylų skaičiaus.

teisingai.

sprendimų

Teismai negali įtakoti gaunamų bylų skaičiaus,

(išnagrinėjus bylą) didesnis stabilumas rodo

todėl sunku yra iš anksto numatyti galimą bylų

teismo veiklos padidėjusią kokybę. Atlikus

skaičių. O gaunamų bylų skaičiaus mažėjimą

Teismo

priimtų
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galėjo lemti teisės aktų pakeitimai, susiaurinę

šalis atstovaujančių advokatų užimtumas

bylų priskirtinumą teismams, karantino režimo

kitose bylose, proceso dalyvių prašymai

įvedimas dėl koronaviruso (COVID – 19)

teismo posėdyje dėl naujų įrodymų rinkimo,

infekcijos plitimo. Išnagrinėtų bylų skaičiaus

nuo teismo pasislėpusio kaltinamojo paieška ir

sumažėjimas tiesiogiai nulėmė ir vidutinio

kita, neįvykę posėdžiai dėl koronaviruso

vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičiaus

(COVID

sumažėjimą bei vidutinį teisėjui tenkantį darbo

sprendimų skaičius rodo Teismo sprendimų

krūvį. Pasiekti bylų nagrinėjimo trukmę iki

viešinimo efektyvumą. Viešinama apie teismo

planuotų

tačiau

darbą: per 2020 m. organizuoti 6 renginiai:

nenustatyta teisėjų nepagrįstai ilgo bylų

renginys „Lietuvos teismai: Jūs klausiate –

nagrinėjimo faktų. Be to, palyginus su 2019

mes

metais, bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo.

moksleiviais, įvairių institucijų atstovais;

Ilgesnį kai kurių bylų nagrinėjimo laiką

teismo interneto tinklapyje paskelbti 57

nulėmė objektyvios priežastys (pvz., ilgas

pranešimai apie teismo veiklą, nagrinėjamas /

bylose paskirtų ekspertizių atlikimo laikas,

išnagrinėtas bylas ir pan.

1,9

mėn.

nepavyko,

–

19)

atsakome

infekcijos).

2020“,

Paskelbtų

susitikimai

su

6 lentelė. ,,Teisingumo vykdymas“ programos asignavimų panaudojimas

Programos
pavadinimas
,,Teisingumo
vykdymas“
Iš viso:

Patvirtintas
asignavimų planas
(tūkst. Eur)
2 778

Gauti asignavimai
(tūkst. Eur)

Panaudoti
asignavimai (%)

2 778

100

2 778

2 778

100

Iš skirtų asignavimų darbo užmokesčiui

gauta – 219,54 Eur pajamų už suteiktas

skirta ir panaudota 2 520 000 Eur. Socialinio

paslaugas (procesinių dokumentų kopijas).

draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota

Gautos įmokos pervestos į Valstybės iždo

67 053 Eur, prekėms ir paslaugoms – 162 860

surenkamąją sąskaitą. Gauti asignavimai iš

Eur, darbdavio socialinei paramai (pirmos dvi

iždo – 251,31 Eur. Panaudoti asignavimai per

nedarbingumo dienos, kurios apmokamos iš

ataskaitinį laikotarpį – 251,31 Eur. Pajamų

darbdavio lėšų, materialinės pašalpos ir

įmokų

išeitinės išmokos) – 26 087 Eur, ilgalaikio

pabaigoje – 0,00 Eur.

materialiojo turto įsigijimui – 1000 Eur.

likutis

ataskaitinio

laikotarpio

Nebaigtų statybos objektų, nepanaudotų

Pajamų įmokų likutis iždo sąskaitoje

2020 metų biudžeto lėšų, kurios turėjo būti

laikotarpio pradžioje – 31,77 Eur. 2020 metų

grąžintinos po sausio 10 d., bei atstovybių

sąmata sudaro – 1 031,00 Eur. Per 2020 metus

užsienyje Teismas neturi.
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ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR APTARNAVIMO KOKYBĖS VERTINIMAS

2020 metais anoniminių apklausų metu

2020 metais Teisme atlikta Teismo
asmenų

aptarnavimo

vertinimo

buvo užpildytos ir pateiktos 54 anketos, t. y.

anoniminė apklausa, kuria siekiama užtikrinti

viena anketa daugiau nei 2019 metais.

asmenų

Asmenų

Anykščių rūmuose užpildytos 6 anketos;

aptarnavimas Teisme vyko vadovaujantis

Ignalinos rūmuose – 7; Molėtų ir Visagino

Asmenų aptarnavimo, jų prašymų, pareiškimų

rūmuose po 10; Utenos rūmuose – 12; Zarasų

bei skundų nagrinėjimo Utenos apylinkės

rūmuose – 9. Vertinimo skalė suskirstyta nuo

teisme taisyklėmis, kurios patvirtintos Teismo

labai blogai (1 balas) iki labai gerai (5 balai).

aptarnavimo

kokybės
kokybę.

pirmininko 2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr.

Atlikta asmenų prašymų nagrinėjimo ir

V-42 bei Asmenų aptarnavimo teismuose

aptarnavimo kokybės vertinimo anketų analizė

standartu.

parodė, kad Teisme asmenų aptarnavimas tiek

Apklausos metodas – anoniminė anketinė

žodžiu, tiek telefonu yra labai aukšto lygio ir

apklausa. Savo nuomonę pareikšti buvo

rezultatai palyginus su praėjusiais metais

galima užpildant anketą teismo rūmuose ir ją

išlieka stabilūs. Kaip ir 2019 metais, taip ir

įmetant į anoniminių anketų dėžutę arba

2020 metais, žemesnis balas, lyginant su kitais

Teismo tinklalapyje, užpildant elektroninę

klausimais, išlieka dėl ieškomos aktualios

anketos versiją. Elektronine anketos versija

informacijos Teismo interneto svetainėje.

buvo siekiama pritraukti daugiau respondentų,

Dalis respondentų visai ja nesinaudoja, galbūt

užtikrinti visišką anonimiškumą bei sudaryti

dėl gebėjimų trūkumo ar techninių galimybių,

patogesnes

tad lengvesnis ir greitesnis būdas gauti

sąlygas,

ypač

reikiamą aktualią informaciją yra gaunama

karantino režimo
metu,

paskambinus telefonu arba atėjus į Teismą.
Bendras Teismo asmenų aptarnavimo

esant

įvairiems

kokybės vertinimas – 4,8 balo iš 5 galimų, t.

bendravimo ar judėjimo ribojimams, tačiau nei

y. toks pats kaip ir 2019 metais.

2019 metais, nei 2020 metais nebuvo užpildyta
nei viena elektroninė anketos versija.

ASMENŲ APTARNAVIMO KOKYBĖS MONITORINGAS

Vadovaujantis

Asmenų

aptarnavimo

(monitoringo)

kokybės teismuose kontrolės ir stebėsenos

vertinimo

tvarkos

aprašu,

patvirtintu Teisėjų tarybos 2019 m. gegužės 31
17

d. nutarimu Nr. 13P-91-(7.1.2) ir 2020 metų
asmenų

aptarnavimo

kontrolės

ir

vertinimo

metodika,

kokybės

stebėsenos

Monitoringe

dalyvavo

150

Teismo

teismuose

lankytojų, t. y. net 90 asmenų daugiau nei 2019

(monitoringo)

metais. 2020 metais apklausai parinkti 8

patvirtinta

Teismų

monitoringo kriterijai, t. y. 1 kriterijumi

asmenų aptarnavimo kokybės užtikrinimo

mažiau ir iš dalies pasirenkant skirtingus

darbo grupės 2020 m. gegužės 25 d. posėdžio

kriterijus nei 2019 metais. Minimalus asmenų

protokoliniu sprendimu, nuo 2020 m. liepos 7

aptarnavimo kokybės lygis – 4 balai.

d. iki 2020 m. rugsėjo 30 d. Teisme vyko
asmenų aptarnavimo kokybės monitoringas.
7 lentelė. Monitoringo rezultatai

Nr.

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Asmenų aptarnavimo kokybės lygis
2019 m. asmenų 2020 m. asmenų
aptarnavimo
aptarnavimo
apklausa, kriterijaus apklausa, kriterijaus
vertinimo
balais vertinimo
balais
vidurkis
vidurkis
Teismo lankytojams pateikiamos aiškios
4,82
4,61
nuorodos į teisme esančias patalpas
(raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.)
Teismo
viduje
informaciniuose
4,75
stenduose, ekrane, ar interaktyvioje
lentoje pateikta informacija apie teismo
posėdžius ir kt. yra aktuali
Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga
4,9
yra tvarkinga ir dalykiška
Teismo darbo laiku teismo raštinėje
4,93
4,88
(Dokumentų priėmimo / išdavimo
langelyje) visada esu laiku (iš karto)
aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė
objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo
užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir
pan.)
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su
4,97
4,9
manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal
4,92
4,81
savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai
atsako į man rūpimus klausimus
(nevartoja man nesuprantamų profesinių
terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.)
Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja,
4,85
teismo
darbuotojas
(ne
teisėjas)
informuoja apie tai laukiančius asmenis,
atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir
kito posėdžio datą, laiką
Monitoringo kriterijus

18

8.

Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano
lūkesčius
Bendras vertinimų vidurkis

4,87

4,86

4,9

4,82

Bendras asmenų aptarnavimo kokybės

asmenų aptarnavimo kokybės lygis 0,82 balo

vertinimo vidurkis – 4,82, kuris lyginant su

viršijo nustatytą minimalų kokybės lygį ir yra

2019 metais nukrito 0,08 balo. Teismo

vertinamas kaip labai aukštas.

BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTIKA
8 lentelė. Bylų skaičius

Gautų bylų skaičius

Pavadinimas

Administracinių
nusižengimų
bylos
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Iš viso:
Ikiteisminio tyrimo dokumentai
2020

metais

Teisme

2019 metai
765

2020 metai
697

774
6574
8113
2145

722
5549
6968
2291

gauta

Bylų skaičius, įskaitant ir
bylų likutį perkeltą iš 2019
metų.
2019 metai
2020 metai
824
795
864
7291
8979
-

742
6170
7707
-

68

metais. 2020 metais Teisme gauta 146

administracinėmis, 52 baudžiamosiomis ir

ikiteisminio tyrimo dokumentais daugiau nei

1025 civilinėmis bylomis mažiau nei 2019

2019 metais.
9 lentelė. Išnagrinėtų bylų skaičius

Pavadinimas
Administracinių nusižengimų bylos
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos

Išnagrinėtų bylų skaičius
2019 metai
2020 metai
780
693
791
716
6712
5747
Iš viso:
8283
7156

2020 metais Teisme išnagrinėta 87
administracinėmis, 75 baudžiamosiomis, 965
civilinėmis bylomis mažiau nei 2019 metais.
Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2020 m. kovo
16 d. iki 2020 m. birželio 16 d. ir nuo 2020 m.
lapkričio 7 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. šalyje
buvo paskelbtas karantino režimas ir taikyti
19

asmenų aptarnavimo, judėjimo ribojimai, šiuo
laikotarpiu

Teisme

keitėsi

Dalis teismo posėdžių neįvyko dėl

asmenų

paskelbto karantino režimo. Dalis vyko
griežtai laikantis visų saugumo reikalavimų.

aptarnavimo ir lankymosi Teisme tvarka.
Teismas susidūrė su nenumatytais iššūkiais

Teko

organizuoti

teismo

posėdžius

ir turėjo greitai prisitaikyti prie esamos

nuotoliniu būdu, todėl Teismas susidūrė su

situacijos.

techninio aprūpinimo problemomis, teko
įsigyti papildomos įrangos ir
apmokyti darbuotojus, kaip
su ja dirbti. Teisme surengti
197 nuotoliniai posėdžiai,
naudojant

vaizdo

konferencijų

įrangą

ar

vaizdo

konferencijų

programą ,,Zoom“.
Vienas iš svarbiausių teismo veiklos
prioritetų – trumpinti civilinių ir baudžiamųjų
bylų nagrinėjimo trukmę.
3 grafikas. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė, mėnesiais
2
1,5
1
0,5
0
Administracinio
nusižengimo byla

Baudžiamoji byla

Civilinė byla

2019 m.

Nepaisant to, kad 2020 metais šalyje tam
tikrais

laikotarpiais

karantino

režimas

buvo
dėl

sutrumpėjo

bylos

nagrinėjimo

trukmė administracinio nusižengimo (nuo

paskelbtas

0,84 iki 0,81 mėn.), baudžiamosiose (nuo 1,47

apribojimai, turėję įtakos teismų darbui,

iki 1,17 mėn.) ir civilinėse bylose (nuo 1,33 iki

nagrinėjant

1,27 mėn.) lyginant su 2019 metais.

tačiau

to

vidutinė

priimti

bylas,

ir

2020 m.

2020

metais
20

Vadovaujantis LITEKO duomenų bazėje

Teismo kiekvienuose rūmuose gautų

sukauptais duomenimis žemiau pateiktose

išnagrinėtų

bylų

statistiniai

lentelėse nurodyti 2019 metais ir 2020 metais

pateikiama pokyčio analizė.

ir

duomenys,

Anykščių rūmai
10 lentelė. Gautų iš išnagrinėtų bylų skaičius Anykščių rūmuose
Bylos tipas
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

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

2020 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant
ir bylų likutį perkeltą iš 2019
metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

155
1170
160

145
1102
155

10 (likutis) + 106 = 116
68 (likutis) +918 = 986
5 (likutis) + 137 = 142

100
926
128

5

5

13

13

Ignalinos rūmai
11 lentelė. Gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius Ignalinos rūmuose
Bylos tipas
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

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

2020 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant
ir bylų likutį perkeltą iš 2019
metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

130
830
115

121
778
103

9 (likutis) + 127 = 136
52 (likutis) +801 = 853
12 (likutis) + 123 = 135

127
810
132

944

944

295

295

Molėtų rūmai
12 lentelė. Gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius Molėtų rūmuose
Bylos tipas
Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

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

2020 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant
ir bylų likutį perkeltą iš 2019
metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

131
861
127

118
786
121

13 (likutis) + 119 = 132
75 (likutis) +673 = 748
6 (likutis) + 88 = 94

122
689
90

6

6

21

21

21

Utenos rūmai
13 lentelė. Gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius Utenos rūmuose
Bylos tipas

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

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

2020 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant
ir bylų likutį perkeltą iš 2019
metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

197
2270
223

177
2060
209

20 (likutis) + 231 = 251
210 (likutis) +1511 = 1721
14 (likutis) + 172 = 186

236
1591
163

1166

1166

1363

1363

Zarasų rūmai
14 lentelė. Gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius Zarasų rūmuose
Bylos tipas

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

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

2020 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant
ir bylų likutį perkeltą iš 2019
metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

136
786
98

125
727
94

11 (likutis) + 77 = 88
59 (likutis) +632 = 691
4 (likutis) + 86 = 90

74
648
87

12

12

588

588

Visagino rūmai
15 lentelė. Gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius Visagino rūmuose
Bylos tipas

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

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos
Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

Atsižvelgiant

į

2020 metai
Gautų bylų skaičius, įskaitant
ir bylų likutį perkeltą iš 2019
metų.

Išnagrinėtų
bylų
skaičius

115
1373
101

105
1216
97

10 (likutis) + 62 = 72
157 (likutis) +1014 = 1171
4 (likutis) + 91 = 95

57
1083
93

12

12

11

11

tai,

kad

Teismo

išdavimo; 88 civilinės bylos, nagrinėtinos

struktūriniuose padaliniuose – rūmuose yra

ginčo teisenos tvarka; 1 civilinė byla vykdymo

gaunamas skirtingas bylų skaičius bei siekiant

procese;

tolygaus darbo krūvio tarp rūmų užtikrinimo

baudžiamojo

2020 metais buvo perskirstyta 464 bylos, iš jų

baudžiamosios bylos pagal bendrąsias proceso

– 283 civilinės bylos dėl teismo įsakymo

taisykles ir 2 teikimai vykdymo procese.
22

86

baudžiamosios
įsakymo

bylos

dėl

išdavimo;

4

Iš Anykščių rūmų į:

Ignalinos rūmus:
47 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo

Iš Ignalinos rūmų į:

Utenos rūmus:
38 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo;
4 ieškiniai;
39 pareiškimai dėl baudžiamojo įsakymo
išdavimo.

Iš viso perduotos 128 bylos.

Utenos rūmus:
1 pareiškimas dėl baudžiamojo įsakymo
išdavimo

Iš viso perduota 1 byla.

Iš Utenos rūmų į:

Ignalinos rūmus:
13 pareiškimų dėl teismo įsakymo
išdavimo
Molėtų rūmus:
9 pareiškimai dėl teismo įsakymo
išdavimo

Iš Visagino rūmų į:

Iš viso perduotos 22 bylos.

Ignalinos rūmus:
55 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo;
38 ieškiniai;
17 pareiškimų dėl baudžiamojo įsakymo
išdavimo.
Molėtų rūmus:
45 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo;
17 ieškinių.
Utenos rūmus:
42 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo;
22 ieškiniai;
12 pareiškimų dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo.
Iš viso perduotos 248 bylos.
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Ignalinos rūmus:
21 pareiškimas dėl teismo įsakymo išdavimo;
4 ieškiniai;
2 pareiškimai dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo.

Iš Zarasų rūmų į:

Molėtų rūmus:
4 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo;
3 ieškiniai;
1 prašymas vykdymo procese (civilinė byla).
Utenos rūmus:
9 pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo;
4 baudžiamosios bylos pagal bendrąsias proceso taisykles;
2 teikimai;
15 pareiškimų dėl baudžiamojo įsakymo išdavimo.
Iš viso perduotos 65 bylos.
gavo 197 bylas; Utenos rūmai – 188; Molėtų

2020 metais, siekiant tolygesnio darbo
krūvio tarp rūmų, perskirstyta 203 bylomis

rūmai – 79.

daugiau nei 2019 metais. Ignalinos rūmai
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA

2020

metais

Teisme

18

teisėjų

prašymų vykdymo procese mažiau nei 2019

išnagrinėjo 693 administracinių nusižengimų
bylas,

100

prašymų

metais.

administracinių

Vadovaujantis LITEKO duomenų bazėje

nusižengimų bylų vykdymo procese.

sukauptais duomenimis, žemiau pateiktose

Teisme buvo gauta 68

lentelėse nurodyti 2019 metais ir 2020 metais

administracinio nusižengimo bylomis ir 60

Teisme išnagrinėtų bylų statistiniai duomenys,

2020 metais

nuobaudų rūšių statistika ir pokyčio analizė.
16 lentelė. Administraciniai nusižengimai

Administraciniai nusižengimai,
susiję su transportu ir kelių ūkiu
susiję su viešąja tvarka
susiję su valdymo tvarka
susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika
24

2019 metais
išnagrinėtų
bylų skaičius
289
191
137
61

2020 metais
išnagrinėtų
bylų skaičius
239
209
109
62

susiję su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais interesais
susiję su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir
paveldo apsauga
susiję su žemės ūkiu, veterinarijos veikla ir gyvūnų globa
susiję su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis
susiję su vaikais ir šeima
susiję su žmonių gyvybe ir sveikatos apsauga
susiję su ekonomika ir verslo tvarka
susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis ar
sprogmenimis
susiję su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba

26
26

9
8

17
15
7
4
3
2

17
15
6
10
4
1

1

1

2020 metais daugiausia išnagrinėta

neblaivus asmens pasirodymas viešosiose

administracinių nusižengimų bylų, susijusių

vietose; alkoholinių gėrimų vartojimas ar

su transportu ir kelių ūkiu (transporto

turėjimas, kai tai daro jaunesni negu dvidešimt

priemonių

metų asmenys; bendrojo pagalbos centro

dalyvavimo

viešajame

eisme

reikalavimų pažeidimas; transporto priemonių

darbo

vairavimas, kai tai daro neblaivūs ar apsvaigę;

iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga);

nežymų

administracinių nusižengimų, susijusių su

sveikatos

sutrikdymą

ir

turto

trukdymas,

specialiųjų

tarnybų

sugadinimą nulėmęs Kelių eismo taisyklių

valdymo

pažeidimas; transporto priemonės vairavimas

tarnautojų,

neturint

kai

Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos ar

vairuojančiam asmeniui atimta ar sustabdyta

žvalgybos pareigūnų teisėtų nurodymų ar

teisė

teisės
vairuoti

vairuoti, vairavimas,

tvarka

(statutinių

valstybės

karo

policijos,

Lietuvos

transporto

priemones;

reikalavimų nevykdymas; kliudymas įstatymų

reikalavimui

sustabdyti

įgaliotiems pareigūnams įgyvendinti jiems

transporto priemonę arba pasitraukimas iš

suteiktas teises ar atlikti pavestas pareigas, jų

eismo įvykio vietos; pakartotinis transporto

teisėtų reikalavimų ar nurodymų ir kolegialių

priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs ar

institucijų ar valstybės pareigūnų sprendimų

apsvaigę), administracinių nusižengimų bylų,

nevykdymas; statutinio valstybės tarnautojo,

susijusių

karo policijos ar žvalgybos pareigūno garbės ir

nepaklusimas

su

viešąja

tvarka

(nedidelis

viešosios tvarkos pažeidimas, alkoholinių

orumo pažeminimas).

gėrimų gėrimas viešosiose vietose arba
17 lentelė. Nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių rūšys

Nuobaudos rūšis
Įspėjimas
Bauda
Viešieji darbai ar baudos pakeitimas
viešaisiais darbais

Asmenų, kuriems skirtos nuobaudos, skaičius
2019 metais
2020 metais
22
46
573
517
46
23
25

Administracinio poveikio priemonės
Specialiosios teisės atėmimas
Turto konfiskavimas
Įpareigojimas dalyvauti programose
(kursuose)
Kita
Turtinio nuostolio atlyginimas
Kitos nuobaudos
2020 metais administracinį nusižengimą

nuobauda

–

bauda

73
69
0

10
3

6
0

administracinio

padariusiam asmeniui dažniausiai buvo
skiriama

73
65
0

asmeniui

poveikio

suteiktos

priemonė

specialiosios

–

teisės

atėmimas.

ir

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA

teisėjų

matyti, kad 449 baudžiamosios bylos buvo

išnagrinėjo 716 baudžiamųjų bylų, 372

išnagrinėtos, priimant teismo baudžiamąjį

teikimus ir prašymus baudžiamųjų bylų

įsakymą (2019 metais – 426), 232 – priimant

vykdymo procese.

nuosprendį (2019 metais – 316), 5 – priimant

2020

metais

Teisme

18

nutartį (2019 metais – 49).

2020 metais Teisme buvo gauta 52

2020 metais išteisinti 5 kaltinamieji,

baudžiamosiomis bylomis ir 65 teikimais bei
prašymais

baudžiamųjų

bylų

vykdymo

nuteisti 720, kuriems buvo inkriminuotos

procese mažiau nei 2019 metais.
Analizuojant
baudžiamųjų

bylų

Teisme
statistinius

viena ar kelios nusikalstamos veikos.
išnagrinėtų
duomenis
18 lentelė. Nuteistų asmenų skaičius pagal bylų kategorijas

Bylų kategorijos
Nusikaltimai žmogaus gyvybei
Nusikaltimai žmogaus sveikatai
Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei
Nusikaltimai žmogaus laisvei
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio
apsisprendimo laisvei ir neliečiamumui
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai
Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms
teisėms
26

Nuteistų asmenų
skaičius
2019 m. 2020 m.
1
282
250
14
7
1
1
2
2
3
1

1
3
1
-

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms
teisėms ir turtiniams interesams
Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo
tvarkai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir
viešiesiems interesams
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu
ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar
radioaktyviomis medžiagomis arba karine įranga
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu
narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai
veikiančiomis medžiagomis
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių
sveikatai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo
saugumui
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai
Nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo
funkcijas atliekančio asmens veiklai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su
dokumentų ar matavimo priemonių klastojimu
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei

170

178

1
13

11

21
8

28
5

27
-

28
7

18

56

-

2

216

213

37
8

31
4

3
7

3
8

5

3

2020 metais daugiausia baudžiamųjų

transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja

bylų gauta iš nusikaltimų žmogaus sveikatai

neblaivus asmuo (BK 2811 str.)); nusikaltimų

kategorijos (dėl fizinio skausmo sukėlimo ar

ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei,

nežymaus sveikatos sutrikdymo (BK 140 str.));

turtinėms teisėms ir turtiniams interesams

nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų

kategorijos (dėl vagystės (BK 178 str.)).

transporto eismo saugumui kategorijos (dėl
19 lentelė. Bausmių rūšys

Bausmės rūšis
Viešieji darbai
Bauda
Laisvės apribojimas
Areštas
Terminuotas laisvės
atėmimas
Baudžiamojo poveikio
priemonių rūšys
Uždraudimas naudotis
specialia teise

Asmenims, padariusiems
nusikaltimus
2019 m.
2020 m.
93
84
223
198
132
149
136
155
151
116

180

186
27

Asmenims, padariusiems
baudžiamuosius nusižengimus
2019 m.
2020 m.
6
5
17
13
11
17
17
12
14
5

20

12

Viešųjų teisių atėmimas
Teisės dirbti tam tikrą darbą
arba užsiimti tam tikra
veikla atėmimas
Turtinės žalos atlyginimas
ar pašalinimas
Nemokami darbai
Įmoka į nukentėjusių nuo
nusikaltimų asmenų fondą
Turto konfiskavimas
Įpareigojimas gyventi
skyrium nuo nukentėjusiojo
ir (ar) nesiartinti prie jo
Dalyvavimas smurtinį elgesį
keičiančiose programose
Išplėstinis turto
konfiskavimas
2020

metais

dažniausiai

2
-

5
3

1
-

-

41

19

4

4

44
3

60
5

4
1

10
-

188
4

210
-

20
-

14
-

49

55

2

4

2

-

-

1

skiriama

bausmės rūšis – bauda, baudžiamojo poveikio
priemonė – turto konfiskavimas.

CIVILINIŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA

2020 metais Teisme 18 teisėjų išnagrinėjo

fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam

5747 civilines bylas, 150 prašymų civilinių

tikroje srityje arba ribotai veiksniu tam tikroje

bylų vykdymo procese.

srityje;

dėl

fizinio

asmens,

pripažinto

2020 metais Teisme buvo gauta 1163

neveiksniu, neveiksnumo peržiūrėjimo; dėl

civilinėmis bylomis ir 71 prašymu civilinių

globos ir rūpybos; dėl santuokos nutraukimo

bylų vykdymo procese mažiau nei 2019

bendru sutikimu ir pan.), 116 civilinių bylų

metais.

dokumentinio proceso tvarka (CPK XX11

Analizuojant Teisme išnagrinėtų civilinių
bylų

statistinius

duomenis

matyti,

skyrius), 439 civilinės bylos supaprastinto

kad

proceso tvarka (CPK XXXIX skyrius), 2518

išnagrinėta 11 civilinių bylų dėl proceso

civilinių bylų dėl teismo įsakymo išdavimo

atnaujinimo, 1897 civilinės bylos pagal

(CPK XXIII skyrius).

bendrąsias ginčo teisenos taisykles (ginčai,

2020 metais, kaip ir 2019 metais,

kylantys iš darbo, prievolių, šeimos, daiktinių,

daugiausia

paveldėjimo teisinių santykių), 747 civilinės

sumarinio

bylos

ypatingąja teisena.

ypatingosios

teisenos

tvarka

(dėl

juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo; dėl
28

civilinių
proceso

bylų
tvarka;

išnagrinėta
ginčo

ir

IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTŲ STATISTIKOS AŽVALGA

2020 metais buvo išnagrinėti 2291

ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, kurių
darbo vieta – Ignalinos ir Zarasų rūmai.

ikiteisminio tyrimo dokumentas. 2020 metais
dviejų teisėjų, atlikusių ikiteisminio tyrimo

2 teisėjai, atliekantys ikiteisminio tyrimo

teisėjo funkcijas, įgaliojimai nutrūko, todėl

teisėjo

buvo

ikiteisminio tyrimo dokumentą, kiti teisėjai –

paskirti

kiti

teisėjai,

atliekantys

funkcijas,

išnagrinėjo

–

2171

120.
20 lentelė. Ikiteisminio tyrimo dokumentai

Nr.

Dokumento pavadinimas

Prašymas priimti nutartį dėl kratos
Prašymas priimti nutartį dėl poėmio
Prašymas priimti nutartį dėl slapto sekimo ar jo termino pratęsimo
Prašymas priimti nutartį dėl elektroninio ryšio tinklais
perduodamos informacijos kontrolės, jos fiksavimo ir kaupimo; ar
jo termino pratęsimo
5.
Prašymas skirti ekspertizę
6.
Prašymas atiduoti įtariamąjį į ekspertizės įstaigą
7.
Prašymas apklausti nepilnametį liudytoją (nukentėjusįjį)
8.
Prašymas apklausti liudytoją (nukentėjusįjį)
9.
Prašymas apklausti liudytoją, kuriam taikomas anonimiškumas
10. Prašymas apklausti įtariamąjį
11. Prašymas pratęsti laikino nuosavybės teisės ribojimo terminą
12. Prašymas patvirtinti procesinės prievartos priemonės teisėtumą
13. Prašymas priimti nutartį dėl savo tapatybės neatskleidžiančių
asmenų veiksmų
14. Kiti prašymai
15. Pareiškimas skirti kardomąją priemonę – įpareigojimą gyventi
skyrium
16. Pareiškimas skirti kardomąją priemonę – suėmimą ar pratęsti
suėmimo terminą ar palikti galioti nutartį skirti suėmimą ir
nustatyti naują suėmimo terminą
17. Pareiškimas skirti kardomojo poveikio priemonę – namų areštą
18. Pareiškimas skirti kardomąją priemonę – intensyvią priežiūrą ar
pratęsti jo terminą
19. Pareiškimas dėl sulaikymo arba alternatyvios sulaikymui
priemonės skyrimo užsieniečiui
20. Pareiškimas dėl kitų procesinių prievartos priemonių skyrimo
21. Nutarimas susipažinti su dokumentais (informacija)
22. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą
23. Nutarimas atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą
24. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą dalyje dėl nusikalstamos
veikos
25. Nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą įtariamojo atžvilgiu
26. Pareiškimas dėl nušalinimo
1.
2.
3.
4.

29

Kiekis
2019 m.
136
8
21
130

Kiekis
2020 m.
154
5
30
102

45
10
196
20
2
30
10
55
-

44
7
142
14
1
31
4
75
5

24
257

13
355

75

47

1
2

4
6

9

-

615
292
23
1

49
662
356
25
5

6
1

2
-

27. Prokuroro skundas
28. Skundas dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso
veiksmų ir nutarimų (BPK 64 str.)
29. Skundas dėl atsisakymo pradėti ikiteisminį tyrimą
30. Skundas dėl prokuroro atsisakymo atlikti veiksmus (BPK 178 str.)
31. Skundas dėl prokuroro atsisakymo leisti susipažinti su ikiteisminio
tyrimo duomenimis (BPK 181 str.)
32. Skundas dėl prokuroro nušalinimo
33. Skundas dėl nutarimo nušalinti gynėją pagal BPK 49 str.
34. Skundas dėl nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą
35. Skundas dėl bylos vilkinimo
36. Skundas dėl ikiteisminio tyrimo teisėjo nutarties

31

3
31

41
7
6

21
3
4

1
1
11
2
76

19
3
62

2020 metais Teisme buvo gauta 146

(662); gauta ir išnagrinėta prašymų dėl

ikiteisminio tyrimo dokumentais daugiau nei

nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą (356);

2019 metais.

gauta

ir

išnagrinėta

kardomosios

2020 metais, kaip ir 2019 metais,
daugiausia gauta ir išspręsta nutarimų

pareiškimų

priemonės

–

dėl

įpareigojimo

gyventi skyrium (355).

susipažinti su dokumentais (informacija)

TEISMINĖS MEDIACIJOS STATISTIKOS APŽVALGA

Teisminė mediacija – ginčų sprendimo

šį ginčą teisme nagrinėjamoje civilinėje

procedūra, kurios metu vienas ar keli

byloje.

mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti
21 lentelė. Teisminė mediacija

Kriterijus
Teisminei mediacijai perduotų bylų skaičius
Teisminės mediacijos pabaigtų procesų skaičius

2019 m.
16
5

2020 m.
12
13

2020 metais teisminei mediacijai buvo

Dažniausiai teisminė mediacija vyko šeimos

perduota mažiau bylų nei 2019 metais. Šį

teisinių santykių bylose, kuriose sprendžiami

pokytį iš dalies lėmė Lietuvos Respublikos

klausmai

mediacijos įstatymo nuostatos, įtvirtinančios

nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos

nuo 2020 m. sausio 1 d. šeimos bylose

nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo

privalomąją

mediaciją,

tvarkos nustatymo su skyrium gyvenančiu

pasinaudoti

iki

kuria

kreipimosi

privaloma
į

teismą.

dėl

motina (tėvu).

30

santuokos

nutraukimo,

22 lentelė. Teisminės mediacijos rezultatai

Teisminės mediacijos rezultatas
Teismui patvirtinus taikos sutartį

2019 m.
1

2020 m.
3

Teismo mediatoriui nusišalinus nuo bylos nagrinėjimo, siekiant
nepažeisti nešališkumo principo
Ginčo šalims pasitraukus iš teisminės mediacijos proceso

0

0

3

2

Pasibaigus nustatytam teisminės mediacijos terminui

0

1

Teismo mediatoriui nutraukus teisminės mediacijos procesą

1

5

Teismo mediatoriui nutraukus teisminės mediacijos procesą

0

2

2020

metais

vidutinė

teisminės

ribojimai, kurių metu mediacijos procesas

mediacijos bylų išnagrinėjimo trukmė (mėn.)

nevyko arba vyko tik nuotoliniu būdu.

– 2,92, o 2019 metais – 1,66. Ilgesnę

Teisme teismines mediacijas vykdo:

mediacijos bylų trukmę galėjo lemti šalyje

teisėja Roma Rimkienė (darbo vieta – Molėtų

įvestas karantino režimas bei su juo susiję

rūmai), teisėjo padėjėja Rūta MiškinytėLančickienė (darbo vieta – Anykščių rūmai).

23 lentelė. Teismo mediatorių teisminės mediacijos rezultatai

Mediatorius

Gautų teisminės
mediacijos bylų
skaičius

Teisminės mediacijos
rezultatas

Teisėja
Roma Rimkienė

2

Teisėjo padėjėja
Rūta Miškinytė
-Lančickienė

1

1 baigta ginčo šalims
pasitraukus iš teisminės
mediacijos proceso;
1 neišnagrinėta.
Teismui patvirtinus taikos sutartį

Vidutinė teisminės
mediacijos bylų
išnagrinėjimo
trukmė (mėn.)
0,1

0,16

RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE

Vienas iš svarbiausių teismo veiklos
prioritetų

–

didinti

teismo

portalams: www.anyksta.lt; www.utenis.lt;

atvirumą

www.15min.lt; www.bns.lt; www.lrytas.lt,

visuomenei, stiprinti veiklos viešinimą.

talpino informaciją į Teismo internetinį

Atstovas ryšiams su žiniasklaida ir

tinklalapį https://utenos.teismai.lt/, kuriame

visuomene per 2020 metus teikė informaciją

skelbiamos Teismo naujienos, struktūra ir

vietinei spaudai, t. y. laikraščiui ,,Anykšta“,

kontaktai, administracinė informacija ir veikla,

laikraščiui ,,Utenos diena“, internetiniams

aktuali
31

informacija

teismo

lankytojams:

teismui

teikiamų

dokumentų

pavyzdžiai,

2020 m. vasario 28 d. ir 2020 m. kovo 3

asmenų aptarnavimo tvarka, pranešimai apie

d. Teismo Molėtų rūmuose teisėjai Liudvikas

teisme nagrinėjamas bylas.

Myško ir Roma Rimkienė vedė netradicinio
parengti

ir

ugdymo pamokas Molėtų gimnazijos 9 ir 10

išplatinti

63

klasių mokiniams, kurių metu pristatė Alfredo

pranešimai, t. y. 16 pranešimų daugiau nei

Vilbiko ekspoziciją, aprodė Molėtų rūmų

2019 metais, apie Teismo veiklą ir naujienas,

pastatą, supažindino su Teismo veikla.

Per

2020

internetiniame

metus

tinklalapyje

tiesiogiai ar nuotoliniu būdu vykusius

Nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m.

susitikimus su įvairių institucijų atstovais,

birželio 16 d. ir nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki

nagrinėjamas

bylas,

2020 m. gruodžio 31 d. šalyje buvo įvestas

renginius, informacinio turinio pranešimus

karantino režimas ir taikyti įvairūs ribojimai,

visuomenei.

susiję su tiesioginiu bendravimu, asmenų

ar

išnagrinėtas

2020 m. vasario 21 d. Utenos apylinkės
teismo

Molėtų

rūmuose

būriavimusi ar judėjimu, todėl dalis renginių

atidaryta

arba buvo atšaukti, arba vyko nuotoliniu būdu.

Alfredo Vilbiko ekspozicija apie 1918 m.

2020 m. spalio 23 d. nuotoliniu būdu

vasario 16-osios ir 1990 m. kovo 11-osios aktų

vyko kasmetinis renginys ,,Lietuvos teismai:

buvo

Jūs klausiate – mes atsakome! 2020“, tačiau
nesusilaukė didelio susidomėjimo. Tikėtina,
jog dėl to, kad konsultacijos teiktos telefonu,
skiriant 15 min. situacijos išsiaiškinimui ir jos
aptarimui.
2020 metai į istoriją patenka, kaip kovos
su pandemija metai. Nepaisant šios kovos, jos
keliamų

signatarus teisėjus. Stenduose pažintis su 1918
m.

vasario

16-osios

iššūkių

sunkumų,

Lietuvos

gebėjimų

Nepriklausomybės Akto signataru Stanislovu

ir
mūsų

prie

jos

prisitaikyti ir išmokti

Narutavičiumi su Egidijumi Jarašiūnu, Jonu
Jonu

gyventi kitaip, Teisme

Laučiumi, Liudviku Narcizu Rasimavičiumi

buvo kuriamos naujos

(Rasimu), Zenonu Juknevičiumi, kurie 1990

tradicijos. Tradicija -

Prapiesčiu,

Kęstučiu

Lapinsku,

įvertinti, pasidžiaugti ir

m. kovo 11 d. kartu su kitais Lietuvos

pagerbti vieną iš Teismo

Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nariais

kolektyvo narių, suteikiant

pasirašė Lietuvos nepriklausomos valstybės

nominaciją

atstatymo aktą.
32

,,Metų

asmenybė“

ir

apdovanojant 2020 metais sukurtu Teismo

teisėjui Algirdui Baliuliui, kurį nominavo

ženklu.

didžioji dalis apklausoje dalyvavusių Teismo

2020 metų gruodžio 15 d. Teismų dienos
proga

darbuotojų.

,,Metų

Teismo darbuotojai negailėjo pagyrų

asmenybės“

teisėjui, pabrėždami jo geranoriškumą tiek

nominacija ir

dalijantis turima darbine, tiek gyvenimiška

Teismo

patirtimi, paminėdami atsakingą ir pagarbų

ženklas atiteko

požiūrį į savo pareigas, mokėjimą efektyviai

Utenos

planuoti

apylinkės

komandos

teismo

(daugiau nei 28 metai), aukštą profesinę

Ignalinos rūmų

kvalifikaciją bei kompetenciją.

ir

organizuoti
darbą,

savo

didžiulį

bei

savo

teisėjo

stažą

TEISMO ARCHYVAS

Teismo archyvas yra įsikūręs Molėtų

saugojimo dokumentai saugomi apsauginiuose

rūmuose. Teismo archyvo darbą koordinuoja

dėkluose,

kurie

prilaiko

dokumentus,

Vilniaus regioninio valstybės archyvo Utenos

nesukeldami pašalinio spaudimo.

filialas. Teismo rūmuose atskirų archyvų nėra,

Nuolat ir ilgai saugomos bylos archyve

yra tik atsakingi darbuotojai, kuriems pagal

laikomos atskirai nuo laikino saugojimo bylų,

pareigybės aprašymą pavesta tvarkyti ir

archyvinėse dėžutėse pagal numeraciją. Ilgai ir

perduoti sutvarkytas bylas į Teismo Archyvo

nuolat saugomų dokumentų ir teismo proceso

skyrių.

bylų apskaita vykdoma pagal bylų apyrašus,
Saugyklos

patalpose

įrengtos

(saugyklų

kurių sąrašą tvirtina Teismo pirmininkas.

pritaikytose

aukštis,

langai,

Pasibaigus bylos saugojimo terminui iš

apšvietimas, atitinka keliamus reikalavimus).

bylų išimti ir palikti saugoti nuolat pirmosios

Saugyklose yra temperatūros ir drėgmės

instancijos teismo ir aukštesnės instancijos

matavimo prietaisai, nėra kondicionavimo

teismo

sistemų.

priimti

sprendimai,

baigiamieji

kuriais

procesiniai

išnagrinėta

byla.

Iš

Saugyklose

atrinktų procesinių dokumentų sudarytos

matuojami ir

bylos. Šiuo metu teismo archyve saugomi

fiksuojami

2005-2009 m. iš civilinių ir baudžiamųjų bylų

mikroklimato

išimti nuolatiniam saugojimui sprendimai,
nuosprendžiai,

parametrai, ilgo
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baudžiamieji

įsakymai

ir

nutartys. Kiekvienais metais, pasibaigus bylų

Teismo Archyvo saugyklose saugomos:

saugojimo terminui, bylos peržiūrimos ir

civilinės,

atrenkamos naikinimui. Sunaikintos 2009 m.

administracinių nusižengimų bylos, veiklos

civilinės ir baudžiamosios bylos, 2014 m.

bei buhalteriniai dokumentai, kurių saugojimo

administracinio
naikintinų

nusižengimo

civilinių,

baudžiamosios

(teikimų),

bylos.

Iš

terminas dar nepasibaigęs pagal bendrųjų

baudžiamųjų

ir

dokumentų ir teismų procesų dokumentų

administracinių nusižengimo bylų atrinkta iki

saugojimo terminų rodyklę.

1% bylų nuolatiniam saugojimui.

2020 metais iš Teismo struktūrinių

Teismo Archyvo skyrius per 2020 metus

padalinių – rūmų į Teismo archyvą priimta

atrinko naikinimui 11977 vnt. bylų, t. y. 386

10530 bylų (dokumentų) vienetų, t. y. 2698

vnt. bylų mažiau nei 2019 metais; per EAIS

bylomis (dokumentais) mažiau nei 2019

pateikė ir suderino 23 naikinimo aktus, t. y. 7

metais.

naikinimo aktais mažiau nei 2019 metais.
24 lentelė. Gautos bylos (dokumentai) pagal perdavimo – priėmimo aktus

Teismo
rūmai
Anykščių
rūmai
Ignalinos
rūmai
Molėtų
rūmai
Utenos
rūmai
Visagino
rūmai
Zarasų
rūmai
Iš viso:

Civilinės bylos

Baudžiamosios
bylos

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m.
1632
1103
187
279

Administracinės
bylos
2018 m. 2019m.
213
192

Veiklos/
buhalteriniai
dokumentai
2018 m. 2019 m.
53

931

966

133

198

252

159

116

19

1067

786

159

196

150

85

65

28

2564

2242

302

430

520

358

-

87

2162

1375

193

268

168

151

797

17

1037

1141

144

235

215

140

221

22

9393

7613

1118
1606
1518
____________________

1085

1199

226

Rūta Miškinytė-Lančickienė
Utenos apylinkės teismo teisėjo padėjėja
(atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida)
Tel. (8 381) 5 3873,
el. paštas ruta.miskinyte@teismas.lt
Sekite mus www.facebook.com/LietuvosTeismai

2021-02-26
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