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Įvadas
Vilniaus miesto apylinkės teismas baigė ketvirtuosius – 2016-uosius – savo darbo metus.
Siekiant supažindinti visuomenę su Teismo veikla ir jo ketvirtųjų veiklos metų rezultatais, taip pat
įgyvendinti teismų veiklos viešumo bei prieinamumo visuomenei principus, pateikiame 2016 metų
Teismo veiklos apžvalgą.
2016 metais Teisme dirbo 108 teisėjai ir apie 300 kitų teismo darbuotojų. Teisėjai
specializavosi nagrinėdami skirtingų kategorijų bylas: baudžiamąsias, civilines, administracinių
teisės pažeidimų bylas (nuo 2017 m. sausio 1 d. – administracinių nusižengimų bylas, tačiau
apžvalga teikiama už 2016 metus, todėl bus nagrinėjama administracinių teisės pažeidimų bylų
statistika), taip pat bylas, kuriose kaltinami nepilnamečiai, šeimos teisinių santykių, darbo bylas,
finansų įmonių, kredito įstaigų, draudimo įmonių bylas, susijusios su įmonių finansine-ūkine veikla
bei procesinių veiksmų atlikimu šių įmonių atžvilgiu, bylas dėl notaro veiksmų, spręsdami
priverstinio gydymo (hospitalizavimo) prašymus, teikimus dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ taikymo, atlikdami įstatymų nustatytas ikiteisminio tyrimo teisėjo
funkcijas.
Šių metų Teismo darbo apžvalgoje pateikiami 2016 metais išnagrinėtų baudžiamųjų,
civilinių ir administracinių teisės pažeidimo bylų, ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių
veiksmų bei išnagrinėtų skundų statistiniai duomenys. Šie duomenys analitiškai ir įvairiapusiškai
palyginami su praėjusių dvejų metų duomenimis. Taip pat apžvalgoje aptariami teismo struktūros
ir personalo pokyčiai, pagrindiniai teismo finansavimo aspektai, materialinės bazės vystymo bei
kiti aktualūs Teismo metinės veiklos klausimai.

Teismo administracija
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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 2015 metais ir 2016 metais Teisme priimtų
procesinių dokumentų statistiniai duomenys:
2015 metai

2016 metai

Gauta
bylų, vnt.
(įskaitant ir
bylų likutį,
perkeltą į 2015
metus)

Išnagrinėta
bylų,
vnt.

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

Išnagrinėta
bylų,
vnt.

Baudžiamosios bylos

3487

2908

3168

2663

Teikimai ir prašymai
baudžiamųjų bylų vykdymo
procese

2040

2040

1695

1677

Civilinės bylos

50318

44246

48968

42851

99

99

105

105

3647

3643

6663

6477

20882

19254

18057

17316

13108

13108

12483

12422

Procesiniai dokumentai

Prašymai dėl proceso
atnaujinimo
Prašymai civilinių bylų
vykdymo procese
Administracinių teisės
pažeidimų bylos, teikimai
ATP bylų vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

Civilinių bylų statistikos apžvalga
Teismas, kaip pirmoji instancija, nagrinėja visas civilines bylas, išskyrus bylas, nurodytas
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 ir 28 straipsniuose. 2016 metais 60 civilines
bylas nagrinėjančių teisėjų išnagrinėjo 42851 civilinę bylą.
Tarp išnagrinėtų civilinių bylų - 15346 (2015 metais - 18237) bylos 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 15457 (2015 metais - 15725).
Bylų, kildinamų iš šeimos teisinių santykių, buvo išnagrinėta 3522 (2015 metais - 3571). Šios
kategorijos bylas sudaro bylos, susijusios su sutuoktinių santykiais, 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
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346 (2015 metais - 360). Asmenys į teismą dažniausia kreipiasi dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir
dėl nesumokėto darbo užmokesčio priteisimo. 2016 metais buvo gauta 205 prašymų iškelti fizinio
asmens bankroto bylą, kai tuo tarpu per 2015 metus buvo gauti 117 prašymai iškelti fizinio asmens
bankroto bylą.

Civilinių bylų pasiskirstymas pagal kategorijas
346
360
586

Bylos, kildinamos iš darbo teisinių santykių

3522
3571
4837

Bylos, kildinamos iš šeimos teisinių
santykių

2016
2015

15457
15725

Bylos, kildinamos iš prievolių nevykdymo

2014
19633

15346
18237
17118

Pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo

0
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15000

20000
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Įvertinus pateiktą medžiagą, konstatuotina, kad 2016 metais civilinių bylų Teisme buvo
gauta mažiau, nei 2015 metais. Pateiktoje lentelėje matyti, jog pagal išnagrinėtų bylų skaičių
pakankamai stabilus. 2014 metais gerokai šoktelėjęs civilinių bylų skaičius, 2015 ir 2016 metais po
truputį krenta. Praėjusių metų prognozė, jog bylų skaičius 2016 metais augs, nepasitvirtino.
Optimalesnis bylų skaičius leido teisėjams koncentruotis į darbo kokybę.

Baudžiamųjų bylų statistikos apžvalga
Teisme apie 30 baudžiamąsias bylas nagrinėjančių teisėjų 2016 metais išnagrinėjo 2663
baudžiamąsias bylas, kai tuo tarpu 2015 metais buvo išnagrinėtos 2908 baudžiamosios bylos. Iš jų
920 bylose priimti teismo baudžiamieji įsakymai (2015 metais - 1088 bylų), privataus kaltinimo
bylų išnagrinėta 132 (2015 metais – 197 bylos), bylos išnagrinėtos pagreitinto proceso tvarka (2015
metais – 139 bylos). Iš viso per 2016 metus išnagrinėjus baudžiamąsias bylas Vilniaus miesto
apylinkės teisme buvo nuteista 2464 fiziniai asmenys (2015 metais – 2848 fizinių asmenų), iš jų –
145 nepilnamečių (2015 metais – 130). Išteisintas buvo 109 fiziniai asmenys (2015 metais – 141), iš
jų – 1 nepilnametis (2015 metais - 1). Kaip ir kiekvienais metais, 2015 metais daugiausia nuteista
21 – 30 metų asmenų, padariusių nusikalstamas viekas, – t. y. 803 asmenys (2015 metais – 1016).
Priimant procesinius sprendimus 848 asmeniui, padariusiam nusikaltimus, buvo skirtas terminuotas
laisvės atėmimas (2015 metais – 951), 491 asmenims – laisvės apribojimas (2015 metais – 477),
596 asmenims – bauda (2015 metais – 949). 2016 metais taip pat nė vienam asmeniui nebuvo
paskirtas laisvės atėmimas iki gyvos galvos (2015 metais – 0).
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Kaip ir kiekvienais metais, didžiausią dalį išnagrinėtų bylų – 951 (2015 metais – 1069)
sudarė bylos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams; 616 bylų (2015 metais - 463) – nusikaltimai žmogaus sveikatai; 360 bylų
(2015 metais - 511) - susijusios su neteisėtu disponavimu narkotinėmis ir psichotropinėmis
medžiagomis, nuodingomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis; 157 bylos (2015 metais - 199) dėl nusikaltimų viešajai tvarkai; 146 bylos (2015 metais - 165) – nusikaltimai ir baudžiamieji
nusižengiami valdymo tvarkai, susiję su dokumentų klastojimu; 156 bylos (2015 metais - 185) – dėl
nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų finansų sistemai. 2015 metais buvo išnagrinėtos 101 byla
dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (BK
XXXIII skyrius).

Baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal kategorijas
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
valdymo tvarkai

146
165
256

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
viešajai tvarkai

157
199
227
360
511
408

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai,
susiję su narkotinėmis medžiagomis

2016
2015

156
185
266

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
finansų sistemai

2014
951
1069

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
nuosavybei

1769

616
463
565

Nusikaltimai žmogaus sveikatai
0
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Apžvelgus baudžiamųjų bylų statistinius duomenis, konstatuotina, kad baudžiamųjų bylų
2016 metais buvo gauta mažiau nei 2015 metais, išskyrus baudžiamųjų bylų dėl įvykdytų
nusikaltimų žmogaus sveikatai. Treti metai iš eilės stebimas baudžiamųjų bylų mažėjimas, dėl ko
galima daryti prielaidą, jog Vilniuje šiek tiek mažėja nusikalstamumas. 2016 metais, kaip ir 2015
metais, sumažėjo nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams skaičius, taip pat sumažėjo nusikaltimai ir baudžiamieji nusiengimai valdymo
tvarkai, susijusiai su dokumentų klastojimu. 2015 metais augo baudžiamųjų bylų, kuriose asmenys
nuteisti dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, nuodingomis ar
stipriai veikiančiomis medžiagomis, skaičius, tačiau 2016 metais jis ženkliai krito.

Administracinių teisės pažeidimų bylų statistikos apžvalga
Teisme baudžiamąsias bylas nagrinėjantys teisėjai nagrinėja ir administracinių teisės
pažeidimų bylas, todėl apie 30 administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėjančių teisėjų 2016
metais išnagrinėjo 17316 (2015 metais - 19254) administracinių teisės pažeidimų bylas (įskaitant ir
teikimus ATP bylų vykdymo procese). Administraciniai teisės pažeidimai yra nustatytos tvarkos
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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 2016 metais buvo išnagrinėta 6907 administracinių teisės pažeidimų bylos
(2015 metais – 5991) dėl kėsinimosi į nuosavybę; 4324 bylos dėl pažeidimų, padarytų transporto,
kelių ūkio bei ryšių srityje (2015 metais – 4493); 2510 bylų dėl viešosios tvarkos pažeidimų (2015
metais – 3560); 2150 bylų dėl pažeidimų darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje (2015 metais
– 3073); 1411 bylų dėl pažeidimų nustatytai valdymo tvarkai (2015 metais – 1684).
Nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas dažniausiai skirta nuobauda buvo bauda
- 13393 atvejai (2015 metais - 13592 atvejai), 1698 (2015 metais – 1699) atvejai, kai buvo taikytas
specialiosios teisės atėmimas (dažniausi atvejai – tai teisės vairuoti transporto priemonę atėmimas),
722 kartus (2015 metais - 835 kartus) skirtas įspėjimas ir 592 (2015 metais – 581) kartą
administracinių teisės pažeidimų bylose buvo taikyta Lietuvos Respublikos ATPK 301 str. nuostata
skiriant švelnesnę nuobaudą arba jos visai neskiriant.
Administracinių teisės pažeidimų bylų pasiskirstymas pagal kategorijas
1411
1684
1503

Pažeidimai valdymo srityje

2150

Pažeidimai darbo ir sveikatos srityje
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3073

2510

Pažeidimai viešosios tvarkos srityje

2016
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3268

2015
2014
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4493
4411
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4932
0
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6907

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Apžvelgus administracinių teisės pažeidimų bylų statistinius duomenis, matyti, jog šio tipo
bylų skaičius 2016 metais sumažėjo. Tačiau daugiausia pažeidimų, kaip ir 2014 bei 2015 metais,
buvo padaryta pasikėsinant į nuosavybę, t. y. pasisavinant kitam priklausantį turtą. Pastebėtina, jog
2016 metais ženkliai sumažėjo viešosios tvarkos pažeidimų.

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
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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 2016 metais 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 2015 metais buvo gauta 11434 (2015 metais – 12004) prokurorų ir kitų
pareigūnų prašymai dėl ikiteisminio tyrimo teisėjui priskirtų procesinių veiksmų atlikimo bei 1049
(2015 metais – 1104) 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. Pastebėtina, kad antri metai iš eilės, 2016 metais tiek prokurorų kreipimųsi,
tiek skundų sumažėjo lyginant su 2015 metais.

II. Teismo struktūra ir personalas
Vilniaus miesto apylinkės teismas yra pats didžiausias teismas Lietuvoje. Teisme dirba
daugiau kaip 400 žmonių. Visų jų pareigos yra nukreiptos vykdyti teisingumą ir padėtį jį tinkamai
įgyvendinti.
2016 metais Vilniaus mieto apylinkės teisme dirbo 108 teisėjai, iš jų vienas teismo
pirmininkas ir trys teismo pirmininko pavaduotojai, karjeros valstybės tarnautojai - teismo
kancleris, teismo pirmininko patarėjas, teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene,
administracijos sekretorius, 108 teisėjų padėjėjai, 108 posėdžių sekretoriai, raštinės skyriaus
vedėjas, 3 raštinės skyriaus vyriausieji specialistai, 2 vyriausieji specialistai (darbui kanclerio
tarnyboje), finansų skyriaus vedėjas, 1 finansų skyriaus vyriausiasis specialistas ir 2 vyresnieji
specialistai, bei 107 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Pastarieji darbuotojai teisme dirba
įvairiuose raštinės skyriaus poskyriuose, Teismo archyve, Informatikos skyriuje ir Ūkio skyriuje.
Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m įsteigtos šios karjeros valstybės tarnautojų pareigybės:
raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojo, teisėjo padėjėjo (A – lygis, 12 kategorija), teismo posėdžių
sekretoriaus (B – lygis, 6 kategorija), darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės:
techninio operatoriaus, pagalbinio raštinės darbuotojo. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis
pareigybės įsteigtos siekiant sumažinti teismo posėdžių sekretorėms tenkantį darbo krūvį.
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Teismui vadovauja teismo pirmininkas, kuriam padeda trys pavaduotojai. Teismo kancleris
atsakingas už ūkinę teismo veiklos sritį, todėl jis tiesiogiai vadovauja vyriausiems specialistams
(darbui kanclerio tarnyboje), vykdantiems funkcijas viešųjų pirkimų ir personalo valdymo srityje,
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 poskyris, 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, tarnautojai – sekretoriai darbui teismo archyve, sekretorius – operatorius. Visi nurodyti
raštinės skyriaus poskyrių darbuotojai yra Teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
Teismo raštinei skyriui taip pat yra priskirti ir teismo posėdžių sekretoriai.
2016 metais Teisme personalo kaita buvo didelė. 2016 metais organizuoti 89 konkursai, iš jų
20 konkursų teisėjo padėjėjo pareigybei užimti ir 69 konkursai užimti teismo posėdžių sekretoriaus
pareigybę. Organizuotos 47 atrankos užimti pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigas: 11
atrankų užimti pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo pareigas ir 36 atrankos į
teismo posėdžių sekretoriaus pareigybę. Į Vilniaus miesto apylinkės teismo valstybės tarnautojų
gretas įsiliejo 60 naujų karjeros valstybės tarnautojų. Darbo sutartys darbuotojo pareiškimu buvo
nutrauktos su 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priimti 21 naujas darbuotojas. Atleisti
75 karjeros valstybės tarnautojai, įskaitant pakaitinius. Nors teismo personalo kaita 2016 metais
buvo didelė, tačiau kiekvienas atėjęs naujas darbuotojas, įneša į Teismo veiklą atsinaujinimo, naujų
idėjų bei racionalių pasiūlymų.

III. Teismo finansavimas
Teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą
kaip pirmos instancijos teisme. Šiam tikslui pasiekti teismas vykdo vieną programą „Teisingumo
vykdymas“ programa finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir pajamų įmokų. Šiai
programai įgyvendinti Lietuvos Respublikos 2016 metų finansinių rodiklių patvirtinimo 2015 m.
gruodžio 10 d. įstatymu Nr. XII- 3161 patvirtinta 7345 tūkst. Eur iš jų: 7,0 tūkst. Eur pagal
pajamų įmokų finansavimo šaltinį.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 857 padidėjus
minimaliai mėnesiniai algai teismui papildomai skirta 1,6 tūkst. Eur. Atsižvelgiant į 2016 metų trijų
ketvirčių biudžeto vykdymo duomenis Teisėjų taryba 2016 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 13P-111(7.1.2) aprobavo 2016 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymo
teismams pakeitimo projektą.
2016 m. lapkričio 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1185 teismui
sumažinti asignavimai 83,0 tūkst. Eur, iš jų darbo užmokesčiui - 70,0 tūkst. Eur. Esant būtinybei
įrengti archyvines patalpas bei įsigyti dokumentų skaitytuvus iš Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos gautas leidimas iš paprastųjų išlaidų lėšų perkelti 21,5 tūkst. Eur į nepaprastąsias lėšas.
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Iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų spalio mėnesį išmokėti 5 proc. pagal Darbo užmokesčio
grąžinimo įstatymą išmokėtina suma, t. y. 106,3 tūkst. Eur.
Vykdant pagrindines funkcija ir tenkinant minimalius poreikius mokėtinos sumos tiekėjams
už paslaugas ir prekes gruodžio 31 d. sudaro 39,1 tūkst. eurų. 2016 metų asignavimų planas,
įskaitant patikslinimus pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1, - 7256650,0 eurų, gauta ir panaudota 7256650,0 eurų, finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1 įstatymu patvirtintas planas 7000,00 eurų, gauta ir
panaudota 7316,91 eurų. Nepanaudotų lėšų likučio nėra.

IV. Teismo materialinė - techninė bazė
Atsižvelgiant į Teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindinius principus,
siekiant užtikrinti teismo posėdžių salių atitikimą nustatytiems reikalavimams, 2016 m. iš teismo
lėšų atliktas vienos teismo posėdžių salės perkėlimas į kitas tinkamesnes patalpas bei dvi buvusiose
raštinių patalpose įrengtos teismo posėdžių salės aprūpintos naujais šioms salėms suprojektuotais
baldais. Dėl nuolat augančio bylų kiekio ir apimties, vienos teismo posėdžių salės patalpos
sujungtos su šalia esančiomis dokumentų dauginimo patalpomis ir pertvarkytos į teismo išnagrinėtų
civilinių bylų raštinės dokumentų saugyklą. Sprendžiant bylų talpinimo problemą, teismo archyvo
patalpose vietoj naudojamų stacionarių stelažų įrengti nauji mobilieji archyviniai stelažai.
Išmontuoti stacionarieji stelažai perkelti į naujai įrengtą išnagrinėtų civilinių bylų raštinės
dokumentų saugyklos patalpą. Atlikus šią pertvarką, bylų archyvavimui skirtų lentynų kiekis
padidintas 316 m., išnagrinėtų civilinių bylų raštinės dokumentų saugykloje papildomai įrengta apie
400 m. lentynų (investuota 13951,46 Eur).
Gerinant aprūpinimą darbo priemonėmis, iš teismo lėšų nupirkta dokumentų skaitytuvų,
lazerinių ir tinklinių spausdintuvų už 12494,33 Eur.
Sprendžiant patalpų trūkumo problemą ir siekiant užtikrinti tinkamas darbo sąlygas
darbuotojams, viena iš dokumentų dauginimo patalpų pertvarkyta į vairuotojų – kurjerių darbo
kabinetą, konvojuojamų asmenų patalpose įrengta WC patalpą. Pastato pietinės pusės teisėjų ir kitų
darbuotojų kabinetuose įrengta 40 vnt. ritininių žaliuzių. Darbuotojų patogumui, atsižvelgiant į tai,
kad dauguma darbuotojų pietauja teismo patalpose, iš teismo lėšų nupirktas didesnės talpos
šaldytuvas.
Siekiant užtikrinti nepertraukiamą įstaigos darbą, iš teismo lėšų buvo atliekamas
kompiuterių ir kitos organizacinės technikos, vaizdo stebėjimo įrangos bei gaisro aptikimo
sistemos, taip pat liftų ir mobiliųjų archyvinių stelažų remontas. Teisme dirbantys teisėjai kaip ir
kasmet aprūpinti kodeksų keitimų prenumerata.

V. Teismo archyvo darbo apžvalga
Vilniaus miesto apylinkės teismo archyvo saugyklos yra įrengtos 8 patalpose, išnagrinėtos
bylos saugomos stacionariose arba mechanizuotose metalinėse lentynose, kurių įrengimas leidžia
maksimaliai išnaudoti archyvo patalpų plotą.
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Teismo archyvo pagrindinė funkcija yra saugoti ir tvarkyti jau išnagrinėtas bylas bei kitus
dokumentus, susijusius teismo administravimu, suėjus nustatytiems terminams juos naikinti arba
perduoti nuolat saugoti į Vilniaus apskrities archyvą.
2016 metais Vilniaus regioniniam valstybės archyvą nuolat saugoti perduota 692 bylos.
Šiuo metu Teismo archyve saugoma:
2003-2015 metais išnagrinėtos civilinės, baudžiamosios bylos, 2012-2015 metais
išnagrinėtos administracinių teisės pažeidimų bylos, 2012-2015 metais nagrinėti ikiteisminio tyrimo
dokumentai, teikimai;
2009-2015 metais išnagrinėtų civilinių, baudžiamųjų, administracinių teisės pažeidimų bylų
administravimo dokumentai;
2007-2015 metų teismo veiklos organizavimo dokumentai ir 1991-2015 metų personalo
valdymo dokumentai.
2016 metais Teismo archyvas suorganizavo apie 67 909 bylų, t. y. civilinių, baudžiamųjų,
administracinių teisės pažeidimų bylų bei laikino saugojimo procesinių ir veiklos organizavimo
dokumentų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, sunaikinimą. Praėjusiais metais į Teismo archyvą
perduota apie 71 720 išnagrinėtų civilinių, baudžiamųjų, administracinių teisės pažeidimų bylų,
kitų Teismo dokumentų.
Be įprastinių funkcijų archyvo darbuotojai vykdo susirašinėjimą su teisėsaugos ir kitomis
institucijomis archyve saugomų civilinių, baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų
klausimais, atsako į asmenų prašymus ir paklausimus, t. y. išduoda Teismo procesinių dokumentų
nuorašus, kopijas bylų dalyviams įsiteisėjusiose bylose, ruošia vykdomųjų raštų projektus,
perduoda informaciją valstybės registrams.

VI. Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida
Kaip ir kiekvienais metais, 2016 m. teismas siekė palaikyti glaudų ryšį su įvairiomis
įstaigomis ir organizacijomis. Siekiant užtikrinti teismo darbo skaidrumą ir atvirumą visuomenei,
paaiškinti teismo pagrindines funkcijas, buvo suorganizuota daug švietėjiškų renginių. Teisme vyko
apskritojo stalo diskusija „Specialistų bendradarbiavimas šeimos bylose“, mokymai teisėjams ir
teismo darbuotojams. Per praėjusius metus surengta 15 ekskursijų, kuriose dalyvavo universitetų ir
kitų aukštųjų mokyklų studentai, įvairaus amžiaus moksleiviai, vaikai, atostogavę vasaros
stovykloje „Kalba.lt“. Jaunesnieji moksleiviai aktyviai dalyvavo teisminio proceso inscenizacijose,
o vyresnieji, sulaukę šešiolikos metų, bei studentai stebėjo teismo posėdžius, diskutavo su teisėjais
ir kitais teismo darbuotojais įvairiais klausimais, susijusiais su teismo darbu ar teisinėmis
aktualijomis, apžiūrėjo teismo darbuotojų darbo vietas, klausėsi tikslinių teisinių paskaitų. Teismo
darbu domėjosi įvairių užsienio valstybių – Estijos, Makedonijos, Norvegijos ir kitų – teisininkai.
2016 m. vasarą teismas pradėjo bendradarbiauti su savanoriais, teikiančiais pagalbą liudytojams ir
nukentėjusiesiems asmenims.
Tapo tradicija, kad Nepriklausomybės atkūrimo dieną teismas minėjo renginiu „Šachmatai
su teisėjais“, į kurį pakviesti visi, žaidžiantys šachmatais. Konstitucijos ir Europos teisės diena
paminėta neįprastai – nors teismas nekonsultuoja teisiniais klausimais, daugiau nei 40 asmenų,
atvykusių į teismą, gavo nemokamą teisinę konsultaciją. Teismas kartu su Mykolo Romerio
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universiteto Mediacijos ir darnaus ginčų sprendimo laboratorija, Socialinės komunikacijos ir
mediacijos programos bakalauro nuolatinių studijų studentų grupe pakvietė visuomenę į renginį
„Mediacijos diena“, kuriame teisėjai pasidalino praktinėmis žiniomis. Teismas, skatindamas
visuomenę kovoti su korupcija, prisijungė prie Specialiųjų tyrimų tarnybos iniciatyva visoje
Lietuvoje vykdomos akcijos „Vokelis ne kyšiams, o Jūsų šventiniams linkėjimams“. Teisėjai taip
pat dalyvavo įvairiuose kituose pasitikėjimą teismais bei atvirumą visuomenei skatinančiuose
projektuose – „Diena su teisėju“, Spaudos dienai paminėti skirtame „Protų mūšyje“, Žinių radijo
laidose, komentavo žiniasklaidai išnagrinėtas bylas, teisines problemas. Didelis žinių kiekis apie
teisme išnagrinėtas bylas, teismo veiklą patvirtina glaudų bendradarbiavimą su žiniasklaidos
atstovais ir norą informuoti visuomenę aktualiais klausimais.
Kadangi teismo kolektyvas yra labai didelis, daug dėmesio skirta teismo vidinei
komunikacijai stiprinti. Teismo darbuotojai dalyvavo „Gražiausio velykinio margučio“,
„Gražiausias kabinetas“, „Gražiausios kalėdinės puokštės“ konkursuose. Pavasarį teismas prisijungė
prie akcijos „Darom“ – teismo darbuotojai papuošė aplinką pasodindami net kelias dešimtis įvairių
augalų. Metų pabaigoje visi teismo darbuotojai buvo pakviesti į „Kalėdinį koncertą“, kurio metu
apdovanoti geriausi teismo darbuotojai.
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Teismo metinės darbo apžvalgos apibendrinimas

2016-ieji Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo aktyvūs, darbingi ir kryptingi metai.
Teismas, veikdamas kaip pirmos instancijos bendrosios kompetencijos teismas, 2016 metais siekė
pagrindinio savo veiklos tikslo: vykdyti teisingumą, nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir
administracinių teisės pažeidimų bylas bei vykdyti ikiteisminio tyrimo funkcijas.
Vilniaus mieto apylinkės teismo veiklos teritorija apima visą Vilniaus miestą, todėl šiame
teisme per 2016 metus išnagrinėtos bylos skaičiuojamos tūkstančiais. Gautų civilinių bylų skaičius,
kaip ir kasmet, buvo didžiausias ir viršijo 45 tūkstančius. Lyginant su praėjusiais darbo metais,
mažėjo tiek gautų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius, kuris 2016-aisiais siekė 18
tūkstančių, 2015 metais buvo gauta beveik 21 tūkstantis bylų, tiek baudžiamųjų bylų skaičius.
Teismas kryptingai dirba informuodamas visuomenę apie Teisme nagrinėjamas
rezonansines bylas, organizuoja teisinio švietimo programas moksleiviams, studentams ir visiems
asmenims, kuriuos domina Teismo darbas ir kasdienybė. Praėjusiais metais teisėjai aktyviai
dalyvavo radijo laidose, pristatė aktualius teisės klausimus visuomenei, komentavo ir aiškino savo
sprendimus, jų motyvus.

