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Įvadas 
 

2013 m. sausio 1 d. po sujungimo būdu įvykdytos reorganizacijos savo veiklą pradėjo 

naujas Vilniaus miesto apylinkės teismas. 2013 metai šiam teismui buvo pirmieji veiklos metai, 

kurių metu vyko daug pasikeitimų organizacinėje teismo veikloje. Prieš reorganizavimą Vilniaus 

miesto veiklos teritorijoje veikė keturi apylinkės teismai, t. y. Vilniaus miesto 1, 2, 3 ir 4 apylinkės 

teismai. Tačiau siekiant optimizuoti finansinių, materialinių ir žmogiškųjų išteklių panaudojimą, 

suvienodinti teisėjų darbo krūvį, buvo nuspręsta sujungti 4 apylinkės teismus į vieną Vilniaus 

miesto apylinkės teismą. Šiuo metu teisme dirba 108 teisėjai ir apie 300 kitų teismo darbuotojų. 

Siekiant optimizuoti teisėjų darbą, Teisme nustatytos tokios bylų specializacijos – baudžiamosios 

bylos, civilinės bylos, administracinių teisės pažeidimų bylos, bylos, kuriose kaltinami 

nepilnamečiai, šeimos teisinių santykių bylos, darbo bylos, finansų įmonių, kredito įstaigų, 

draudimo įmonių bylos, susijusios su įmonių finansine - ūkine veikla bei procesinių veiksmų 

atlikimu šių įmonių atžvilgiu, priverstinio gydymo (hospitalizavimo), įstatymų nustatytoms 

ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijoms atlikti, bylos dėl notaro veiksmų, bylos dėl užsienio valstybių 

teismų procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose pripažinimo ir vykdymo, teikimai dėl Lietuvos 

Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ taikymo. 

2013 m. yra pirmieji teismo veiklos metai, todėl dar nėra galimybės palyginti veiklos 

rezultatų su 2012 metais. Siekdamas supažindinti visuomenę su Teismo darbine veikla ir jos 

vienerių metų rezultatais bei įgyvendinti teismų veiklos viešumo bei prieinamumo visuomenei 

principus, Teismas pateikia savo 2013 m. darbo veiklos apžvalgą. 

Šių metų Teismo darbo apžvalgoje aptariami Teisme 2013 metais išnagrinėtų 

baudžiamųjų, civilinių bei administracinių teisės pažeidimo bylų, ikiteisminio tyrimo teisėjų 

atliktų procesinių veiksmų bei išnagrinėtų skundų statistiniai duomenys, aptariami teismo 

struktūros ir personalo pokyčiai, pagrindiniai teismo finansavimo aspektai, materialinės bazės 

vystymo bei kiti aktualūs teismo metinės veiklos klausimai. 
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I. Teisme gautų ir išnagrinėtų bylų statistikos apžvalga 

 
Vilniaus miesto apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas ir yra pirmoji 

instancija civilinėms, baudžiamosioms, administracinių teisės pažeidimų byloms. Teisme taip pat 

yra nagrinėjamos bylos, susijusios su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu.  Be to, teismo 

pirmininko įsakymu paskirti teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjų funkcijas baudžiamajame 

procese. 

Žemiau pateikiamoje lentelėje skelbiami 2013 m. Teisme priimtų procesinių dokumentų 

statistiniai duomenys: 

 

Procesiniai dokumentai 

 

2013 m. 

Gauta  
bylų, vnt. (įskaitant 

ir bylų likutį, 

perkeltą į 2013 

metus)  

Išnagrinėta bylų, 
vnt. 

Baudžiamosios bylos 4528 4528 

Civilinės bylos 44137 43725 

Administracinių teisės pažeidimų bylos, 

teikimai ATP bylų vykdymo procese 
15388 14928 

Teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų 

vykdymo procese 
1592 1524 

Prašymai dėl proceso atnaujinimo 115 115 

Ikiteisminio tyrimo dokumentai 15892 15892 

Prašymai civilinių bylų vykdymo procese 2063 2035 

 

 

Civilinių bylų statistikos apžvalga 
 

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

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 ir 28 straipsniuose. 2013 metais 63 civilines 

bylas nagrinėjantys teisėjai išnagrinėjo 41905 civilinių bylų. Visas šias bylas teisėjai išnagrinėjo 

vienasmeniškai, išskyrus vieną civilinę bylą, kurios nagrinėjimui buvo sudaryta 3 teisėjų kolegija.  

Tarp išnagrinėtų civilinių bylų - 18111 bylų buvo išnagrinėtos priimant teismo įsakymą, t. y. 

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

teise susijusių bylų buvo išnagrinėta 15422. Šios kategorijos bylos dažniausia kildinamos iš 

sutartinių teisinių santykių. Bylų, kildinamų iš šeimos teisinių santykių, buvo išnagrinėta 3543. Šios 

kategorijos bylas sudaro bylos, susijusios su santuoka, t.y. prašymai santuokos nutraukimo bendru 

sutarimu ar dėl vieno iš sutuoktinio kaltės, taip pat bylos, susijusios su vaikų ir tėvų teisėmis ir 

pareigomis, bylos dėl įvaikinimo, bylos dėl globos ir rūpybos nustatymo nepilnamečiams vaikams, 

taip pat bylos dėl kitų šeimos narių tarpusavio išlaikymo ir bylos dėl gyvenimo neįregistravus 

santuokos. Bylų, kildinamų iš darbo teisinių santykių buvo išnagrinėta – 502. Asmenys į teismą 
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dažniausia kreipiasi dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir dėl to nesumokėto darbo užmokesčio 

priteisimo. 2013 metų pradžioje įsigaliojo Fizinių asmenų bankroto įstatymas. Per 2013 metus buvo 

gauti 65 prašymai iškelti fizinio asmens bankroto bylą ir tik 3-ose iš jų buvo atsisakyta tai padaryti. 

 

 

 

 

 

 

Baudžiamųjų bylų statistikos apžvalga 
 

Teisme 29 baudžiamąsias bylas nagrinėjantys teisėjai 2013 m. išnagrinėjo 4528 

baudžiamąsias bylas. Iš jų 916 bylų priimti teismo baudžiamieji įsakymai, išnagrinėta 206 privataus 

kaltinimo bylos, 253 bylos išnagrinėtos pagreitinto proceso tvarka. Iš viso per 2013 metus 

išnagrinėjant baudžiamąsias bylas Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo nuteista 2912 fizinių 

asmenų, iš jų – 104 nepilnamečiai. Išteisinti buvo 140 fizinių asmenų, iš jų – 1 nepilnametis. 

Daugiausia nuteista 21 – 30 metų asmenų, padariusių nusikalstamas viekas, – t. y. 1029 asmenys. 

Priimant procesinius sprendimus 983 asmenims padariusiems nusikaltimus buvo skirtas terminuotas 

laisvės atėmimas, 460 asmenų – laisvės apribojimas, 758 asmenims – bauda ir 1 asmeniui paskirtas 

laisvės atėmimas iki gyvos galvos. 

Didžiausią dalį išnagrinėtų bylų - 1404 (31 %) sudarė bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams; 450 bylų (10 %) – nusikaltimai 

žmogaus sveikatai; 313 bylos (7 %) - susijusios su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir 

psichotropinėmis medžiagomis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis; 214 bylos (5 

%) - dėl nusikaltimų viešajai tvarkai; 209 bylos (5 %)– nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengiami 

valdymo tvarkai, susiję su dokumentų klastojimu; 205 bylos (5 %) – dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų 

nusižengimų finansų sistemai.  

 

18111 

15422 

3543 

502 

Civilinių bylų pasiskirstymas pagal kategorijas 

Pareiškimai dėl teismo įsakymo 
išdavimo 

Bylos, kildinamos iš prievolių 
teisės 

Bylos, kildinamos iš šeimos 
teisinių santykių 

Bylos, kildinamos iš darbo 
teisinių santykių 
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Administracinių teisės pažeidimų bylų statistikos apžvalga 
 

Teisme baudžiamąsias bylas nagrinėjantys teisėjai, nagrinėja ir administracinių teisės 

pažeidimų bylas, todėl 29 administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėjantys teisėjai 2013 m. 

išnagrinėjo 15388 administracinių teisės pažeidimų bylas. Administraciniai teisės pažeidimai yra 

nustatytos tvarkos pažeidimai, kurie galėtų būti pavadinti kaip „mažieji“ nusikaltimai. Nuo 

nusikaltimo pažeidimas skiriasi tik padarytos veikos vertės dydžiu. Ši riba yra 1 minimalus 

pragyvenimo lygio vienetas (MGL). Tai reiškia, kad, jei asmuo pagrobia turtą, kurio vertė yra iki 1 

MGL, jam yra keliama administracinio teisės pažeidimo byla, o jeigu per 1 MGL – baudžiamoji 

byla. 

Analizuojant Teisme išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų statistinius 

duomenis, matyti, kad 2013 metais įvykdyti 4868 administracinį teisės pažeidimai, kuriais 

kėsinamasi į nuosavybę (32 %); 3729 pažeidimų buvo padaryti transporto, kelių ūkio bei ryšių 

srityje (24 %); 2680 pažeidimai viešosios tvarkos srityje (17 %); 1652 pažeidimai darbo ir 

gyventojų sveikatos apsaugos srityje (11 %); 1328 pažeidimai nustatyti valdymo tvarkos srityje (9 

%). Nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas dažniausiai skiriama nuobauda buvo bauda 

(10352 atvejai), 1659 atvejai, kai buvo taikytas specialiosios teisės atėmimas (dažniausi atvejai – tai 

teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas), 1074 kartus skirtas įspėjimas ir 832 administracinių 

teisės pažeidimų bylose buvo taikytas Lietuvos Respublikos ATPK 30
1 

str. nuostatas skiriant 

švelnesnę nuobaudą arba jos visai neskiriant.  

 

10% 

31% 

5% 

7% 

5% 

5% 

Baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal kategorijas 

Nusikaltimai žmogaus sveikatai 

Nusikaltimai ir baudžiamieji 
nusižengimai nuosavybei 

Nusikaltimai ir baudžiamieji 
nusižengimai finansų sistemai 

Nusikaltimai ir baudžiamieji 
nusižengimai, susiję su narkotinėmis 
medžiagomis 
Nusikaltimai ir baudžiamieji 
nusižengimai viešajai tvarkai 

Nusikaltimai ir baudžiamieji 
nusižengimai valdymo tvarkai, susijusiai 
su dokumentų klastojimu 
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Ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių veiksmų ir išnagrinėtų skundų 

statistikos apžvalga 
 

Ikiteisminis tyrimas yra baudžiamojo proceso stadija, kuri yra reglamentuota Lietuvos 

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

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

ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui patiems nustačius nusikalstomos veikos požymius. Ikiteisminio 

tyrimo teisėjo įgaliojimai ikiteisminiame tyrime yra apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

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

priemonių taikymą; prisaikdina ir apklausia liudytojus ir nukentėjusiuosius; apklausia 

įtariamuosius; tvirtina prokuroro nutarimus nutraukti ikiteisminį tyrimą; tvirtina prokurorų 

nutarimus atnaujinti nutrauktą ikiteisminį tyrimą, nagrinėja proceso dalyvių skundus dėl 

ikiteisminio tyrimo pareigūnų ir prokurorų veiksmų, tai pat gali atlikti ir kitus veiksmus, nurodytus 

Baudžiamojo proceso kodekse. Ikiteisminio tyrimo teisėjas, atlikdamas nustatytas funkcijas, 

nepradeda ikiteisminio tyrimo ir nesprendžia asmens kaltumo klausimo. Pastarąjį klausimą 

sprendžia teisėjas, nagrinėjantis baudžiamąją bylą, kuri yra perduodama į teismą pabaigus 

ikiteisminį tyrimą ir surašius kaltinamąjį aktą. 

Taigi, Teisme 2013 m. ikiteisminio tyrimo teisėjų funkcijas atliko 9 teisėjai. Ikiteisminio 

tyrimai teisėjai šias funkcijas atlikti skiriami teismo pirmininko įsakymu ir jie nenagrinėja 

baudžiamųjų bylų. Apžvelgiant ikiteisminio tyrimo teisėjų, atliekančių procesinius veiksmus bei 

nagrinėjančių skundus dėl ikiteisminio tyrimo pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų ir nutarimų, 

veiklą, nustatyta, kad 2013 m. buvo gauta 14616 prokurorų ir kitų pareigūnų prašymų dėl 

ikiteisminio tyrimo teisėjui priskirtų procesinių veiksmų atlikimo bei 1276 skundai dėl prokurorų ar 

ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų. Įvertinus šiuos skaičius, pažymėtina, kad sąlyginai ne daug 

asmenų teikė skundus dėl prokurorų ar ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, vadinasi daugelį 

asmenų tenkino prokurorų priimti procesiniai sprendimai. 

32% 

24% 

17% 

11% 

9% 

Administracinių teisės pažeidimų bylų pasiskirstymas pagal kategorijas 

pažeidimai, kuriais pasikėsinta į 
nuosavybę 

pažeidimai transporto, ūkio srityje 

pažeidimai viešosios tvarkos srityje 

pažeidimai darbo ir sveikatos srityje 

pažeidimai valdymo srityje 
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II. Teismo struktūra ir personalas 
 

Vilniaus miesto apylinkės teismas yra pats didžiausias teismas Lietuvoje. Teisme dirba virš 

400 žmonių. Visų jų pareigos yra nukreiptos vykdyti teisingumą ir padėtį jį tinkamai įgyvendinti.  

Visos teismo darbuotojų etatai yra įtvirtinti etatų sąraše, kuris 2013 metų sausio mėnesį 

buvo tvirtintas Teismo pirmininko įsakymu. 2013 metų sausio mėnesį Vilniaus mieto apylinkės 

teisme darbą pradėjo 108 teisėjai, iš jų vienas teismo pirmininkas ir trys teismo pirmininko 

pavaduotojai, karjeros valstybės tarnautojai - teismo kancleris, teismo pirmininko patarėjas, teismo 

pirmininko padėjėjas (atstovas spaudai), administracijos sekretorius, 90 teisėjų padėjėjų, 108 

posėdžių sekretoriai, raštinės (skyriaus) vedėjas, 4 raštinės (skyriaus) vyriausieji specialistai, 4 

vyriausieji specialistai (darbui kanclerio tarnyboje), finansų skyriaus vedėjas, 1 finansų skyriaus 

vyriausiasis specialistas ir 2 vyresnieji specialistai, bei 117 darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis. Pastarieji darbuotojai teisme dirba įvairiuose raštinės (skyriaus) poskyriuose, Teismo 

archyve, Informatikos skyriuje ir Ūkio skyriuje. 

Teismui vadovauja teismo pirmininkas, kuriam padeda trys pavaduotojai. Teismo kancleris 

atsakingas už ūkinę teismo sritį, todėl jis tiesiogiai vadovauja vyriausiems specialistams (darbui 

kanclerio tarnyboje), t. y. Personalo skyriui, Informatikos skyriaus darbuotojams, Ūkio skyriaus 

darbuotojams, vertėjams. Kancleris yra atsakingas už Teismo personalo tvarkymą, viešuosius 

pirkimus, ūkinę tvarką Teisme.  

Teismo administracijos struktūrą sudaro penki struktūriniai padaliniai, t.y. finansų skyrius, 

teismo raštinė (skyrius), ūkio skyrius ir archyvas. Šiems padaliniams vadovauja vedėjai. 

Teismo raštinę (skyrių) sudaro 7 poskyriai, t. y. administracinių teisės pažeidimo bylų 

poskyris, baudžiamųjų bylų poskyriai, atskiri nagrinėjamų ir išnagrinėtų civilinių bylų poskyriai, 

ikiteisminio tyrimo poskyris, susipažinimo su bylomis poskyris, priimamasis kartu su ekspedicija. 

Šiuose poskyriuose dirba vyriausieji specialistai, vyresnieji specialistai, specialistai ir specialistai - 

tarnautojai. Visi nurodyti raštinės (skyriaus) poskyrių darbuotojai yra Teismo darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis. Teismo raštinei (skyriui) taip pat yra priskirti ir teismo posėdžių 

sekretoriai. 

Po keturių Vilniaus miesto apylinkės teismų sujungimo, į naująjį Vilniaus miesto apylinkės 

teismą buvo perkelti beveik visi teismų darbuotojai, kurie sutiko toliau eito pareigas naujajame 

teisme. Po sujungimo, siekiant tinkamai sureguliuoti teismo darbą, buvo įvykdyti struktūriniai 

pertvarkymai, panaikintas mašinraščio biuras, tačiau sukurti nauji telefonistų etatai, paskirstyti 

teisėjų padėjėjai. Per 2013 metus Teismo personalo kaita buvo pakankamai didelė, priimtas 61 

karjeros valstybės tarnautojas (įskaitant ir pakaitinius tarnautojus) iš jų 5 teisėjo padėjėjai, likusieji 

– teismo posėdžių sekretoriai. Patiems prašant buvo atleistas 31 darbuotojas, dirbantis pagal darbo 

sutartis, priimta 15 naujų darbuotojų. Atleisti 54 valstybės tarnautojai, įskaitant ir pakaitinius 

tarnautojus. Per 2013 metus buvo suorganizuota 40 konkursų ir 82 atrankos pakaitinių karjeros 

valstybės tarnautojų pareigoms užimti. 
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III. Teismo finansavimas 
 

Teisėjų tarybos 2012 m. spalio 12 d. 13P-153(7.1.2) nutarimu dėl valstybės biudžeto 

maksimalių asignavimų limitų apimčių paskirstymo pakeitimo projektu Teismui numatyta skirti 

21169,0 tūkst. Lt., iš jų darbo užmokesčiui - 15681,0 tūkst. Lt. 

Patvirtinus valstybės biudžeto ir savivaldybių finansinius rodiklius 2013 metais Teismo 

paprastosioms išlaidoms buvo skirta tik 21222,0 tūkst. Lt, iš jų 14722,0 tūkst. Lt - darbo 

užmokesčio fondui. 

2013 m. liepos 24 d. LR Vyriausybė nutarimu Nr. 710 papildomai skirta 48,0 tūkst. Lt 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo priimtai nutarčiai vykdyti, t. y. priteistoms išmokoms 

sumokėti teisėjams. 

Teismui skyrus nepakankamą finansavimą, 2013 metus jis baigė turėdamas 859,4 tūkst. Lt. 

mokėtinų sumų, t. y. skolų, iš kurių - 413,3 tūkst. Lt darbo užmokesčio skola, socialinio draudimo 

įmokoms - 102,4 tūkst. Lt. skola ir 343,7 tūkst. Lt. skola už prekes ir suteiktas paslaugas. 

Įsiskolinimas susidarė vykdant pagrindines funkcijas ir tenkinant tik minimalius Teismo poreikius. 

 

 

IV. Teismo materialinė - techninė bazė 
 

Pradėjus veikti Teismui buvo iš esmės pertvarkytos Teismo patalpos, sujungti keturių teismų 

raštinės (skyriai), jų poskyriai, ūkio skyriai, archyvai. To pasekoje teko pakeisti darbuotojų darbo 

vietas (dėl raštinių sujungimo), įrengti naujas posėdžių sales, naujus kabinetus. Visas Teismo 

pastatas buvo paruoštas dirbti kaip vienas Vilniaus mieto apylinkės teismas. Paruošiamieji ir 

pertvarkymo darbai buvo atliekami be papildomo finansavimo.  

Atsižvelgiant į Teismui skirtus biudžeto asignavimus, 2013 metais Teisme buvo toliau 

atliekami einamieji remonto darbai bei gerinamos Teismo darbuotojų darbo sąlygos. Buvo atliktas 

pastato fasado remontas – nuimtos 31 apdailos fasado plytelės ir patikrintas jų tvirtumas, taip pat 

padedant Nacionalinei teismų administracijai pakabintos nukritusios fasado plytelės. Be minėtų 

darbų, Teisme šiais metais taip pat buvo vykdomas teismo apsaugos signalizacijos bei 

kompiuterinės technikos einamasis remontas, įrengti 2 nauji kabinetai teisėjams, iš mažų patalpų 

rekonstruota teismo posėdžių salė. 

 

 

V. Teismo archyvo darbo apžvalga 
 

Teismo archyvas įrengtas specialioje cokolinio aukšto patalpoje. Išnagrinėtos bylos 

saugomos mechanizuotose metalinėse lentynose, kurių įrengimas leidžia maksimaliai išnaudoti 

patalpos plotą. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 120 straipsnio 27 punktu Teisėjų 

taryba 2010 m. vasario 26 d. Nr. 13P-19-(7.1.2) patvirtino Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus 

Lietuvos Aukščiausiąjį teismą) procesinių dokumentų saugojimo terminų rodyklę. Šiuo dokumentu 

savo darbe vadovaujasi archyvo darbuotojai, atrinkdami teismo dokumentus saugoti ar naikinti. 

Šiuo metu Teismo archyve saugomos: 

1991 - 2010 m. išnagrinėtos civilinės bylos, 

1991 - 2010 m. išnagrinėtos baudžiamosios bylos, 
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1991 - 1997 m. išnagrinėtų užbaigtų civilinių baudžiamųjų bylų apyrašai, atrinktos 

nuolatiniam ir ilgam (75 m.) saugojimui 1991 - 1997 m. civilinės ir baudžiamosios bylos, 

2000 - 2010 m. išnagrinėtų civilinių bylų administravimo dokumentai, 

2005 - 2010 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų administravimo dokumentai, 

1998 - 2007 m. išnagrinėtų užbaigtų administracinių teisės pažeidimų bylų apyrašai ir 

atrinktos nuolatiniam saugojimui bylos, 

1991 - 1997 m. išnagrinėtų laikino saugojimo civilinių ir baudžiamųjų bylų sąrašai (pagal 

saugojimo terminus), 

2005 - 2010 m. išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų administravimo 

dokumentai ir administracinių teisės pažeidimų bylos, 

1997 - 2002 m. išnagrinėtos Vilniaus miesto 1 teismo antstolių kontoros prie Vilniaus 

miesto 1 apylinkės teismo vykdomosios bylos ir buhalteriniai dokumentai, 

1991 - 2010 m. teismo veiklos organizavimo dokumentai. 

2013 m. atrinkta naikinti 4708 administracinių teisės pažeidimų bylos, 4395 baudžiamosios 

bylos, 4898 civilinės bylos, 49944 vykdomosios bylos, iš viso - 63945 saugojimo vienetai. 

Sudaryti naikinti atrinktų dokumentų aktai suderinti su Vilniaus apskrities archyvu ir 

patvirtinti Teismo pirmininko dokumentai sunaikinti AB „Grigiškės“. 

2013 m. į Teismo archyvą perduota apie 30000 išnagrinėtų civilinių, baudžiamųjų 

administracinių teisės pažeidimų bylų. Užbaigtos procesinės bylos, pasibaigus jų saugojimo 

terminui, toliau tvarkomos rengiant dokumentus nuolatiniam jų saugojimui. 

Be įprastinių funkcijų, archyvas vykdo susirašinėjimą su teisėsaugos ir kitomis 

institucijomis civilinių, baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų klausimais, atsako į 

asmenų prašymus ir paklausimus, išduoda Teismo procesinių dokumentų kopijas, nuorašus bylų 

dalyviams įsiteisėjusiose bylose. 

 

 
VI. Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida 

 

2013 metais Teisme vyko įvairūs švietėjiški renginiai: atvirų durų dienos, karjeros dienos, 

teisinės viktorinos, konkursai, šachmatų turnyras, tikslinės pamokos moksleiviams, tikslinės 

paskaitos studentams, buvo organizuojamos pažintinės dienos trečiojo amžiaus universiteto 

senjorams, vaikams iš vaikų namų, moksleiviams ir studentams pažintinės ekskursijos po teismą, 

minimos valstybinės šventės ir atmintinos dienos (Lietuvos Nepriklausomybės ir atkūrimo diena, 

Konstitucijos diena, Europos teisės diena, Spaudos diena), surengtas teismų sujungimui skirtas 

renginys, Kalėdinis labdaros renginys, buvo organizuojamos apvalaus stalo diskusijos su įvairių 

institucijų atstovais (prokuratūros, advokatūros, antstolių, policijos komisariato, vaikų teisių ir kt.), 

kurie betarpiškai yra susiję su teismo veikla, buvo atvykusios kitų šalių teisėjų ar teismų atstovų 

delegacijos.  

Teismas rengdamas ir teikdamas aktualią informaciją prisidėjo prie Nacionalinės teismų 

administracijos leidžiamo žurnalo TEISMAI.LT, taip pat prie teismų naujienlaiškio socialiniame 

tinkle Facebook „Lietuvos teismai“, prisijungė prie profesinės savanorystės projekto įgyvendinimo 

„Kam to reikia?!“, dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos paskelbto piešinių konkurso 

„Teismas gina žmones“ sėkmingame įgyvendinime, Teismo teisėjai ar teisėjų padėjėjai vyko į Žinių 
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radijo laidas „Mano teisė“ kalbėti apie aktualias temas visuomenei, aktyviai dalyvavo įvairiuose 

Nacionalinės teismų administracijos organizuojamuose renginiuose, kur teisėjų dalyvavimas yra 

svarbus, dalyvavo Vilniaus universiteto organizuojamame „Karjeros dienų 2013“ renginyje 

„Karjeros mugė“, Mykolo Romerio Universiteto organizuojamame renginyje „MRU Alumni 

Karjera“ Kontaktų mugė, prisijungė prie Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos 

nacionalinės grupės (ELSA Lietuva) organizuoto teisminio proceso inscenizacijos konkurso finalo 

„STart 2013“ įgyvendinimo, taip pat užtikrino sėkmingą Lietuvos teisininkų draugijos renginio 

finalą teisme „Teismo inscenizacija“ bei pusfinalį Mykolo Romerio Universitete, teisėjai dalyvavo 

įvairiuose renginiuose, televizijos laidose, trumpuose interviu ir pan., taip pat Teismo darbuotojai 

vyko į kitas institucijas (Seimą, universitetus) dalyvauti įvairiose diskusijose aktualiais klausimais 

kaip diskusijos dalyviai, lektoriai ar komisijos nariai. Teismas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su 

Mykolo Riomerio universiteto Teisės fakultetu. Teismas nuolat rengia ir pateikia Nacionalinei 

teismų administracijai ir visuomenės informavimo priemonėms pranešimai spaudai apie 

rezonansines bylas, teismo aktualijas.  
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Teismo metinės darbo apžvalgos apibendrinimas 

 

Naujojo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 metų veikla buvo išties kontrastinga, 

besikeičianti, spalvinga ir kryptinga. Po įvykusios reorganizacijos Teismo darbuotojai turėjo greitai 

persiorientuoti dirbti labai dideliame kolektyve, kurį sudaro daugiau kaip 400 žmonių. Teismas, 

kaip pirmos instancijos bendrosios kompetencijos teismas, 2013 metais siekė pagrindinio savo 

veiklos tikslo - vykdė teisingumą, nagrinėdamas civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės 

pažeidimų bylas bei vykdydamas ikiteisminio tyrimo funkcijas.  

Vilniaus mieto apylinkės teismo veiklos teritorija apima visą Vilniaus miestą, todėl šiame 

teisme per 2013 metus buvo išnagrinėta ne šimtai, o tūkstančiai bylų, iš kurių civilinės bylų 

skaičius siekė net 40000 bylų. 

Teismas kryptingai dirba informuodamas visuomenę apie Teisme nagrinėjamas 

rezonansines bylas, organizuoja švietėjiškas programas moksleiviams, studentams ir kitiems 

asmenims. Teisėjai dalyvavo radijo laidose, pristatydami aktualius teisės klausimus plačiajai 

visuomenei ir stengdamiesi suprantamiau paaiškinti subtilius teisės klausimus asmenims 

nestudijavusiems teisės. 

 

 

 

 


