VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO
2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

2

Turinys
Įvadas ............................................................................................................................................. 3
Apie Vilniaus miesto apylinkės teismą ............................................................................................ 4
I. Teisme gautų ir išnagrinėtų bylų statistika ................................................................................... 5
Civilinių bylų statistika ................................................................................................................... 6
Baudžiamųjų bylų statistika ............................................................................................................ 8
Administracinių nusižengimų bylų statistika ................................................................................. 10
Ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių veiksmų ir išnagrinėtų skundų statistika................... 13
II. Teismo struktūra ir personalas .................................................................................................. 14
III. Planiniai ir neplaniniai teisėjų veiklos patikrinimai.................................................................. 18
IV. Teismo finansavimas .............................................................................................................. 19
V. Teismo materialinė - techninė bazė........................................................................................... 19
VI. Teismo archyvo darbo apžvalga .............................................................................................. 20
VII. Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida ............................................................................ 20
Teismo metinės darbo apžvalgos apibendrinimas .......................................................................... 27

3

Įvadas
Vilniaus miesto apylinkės teismas baigė penktuosius – 2017-uosius – savo darbo metus.
Siekiant supažindinti visuomenę su Teismo veikla ir jo penktųjų veiklos metų rezultatais, taip pat
įgyvendinti teismų veiklos viešumo bei prieinamumo visuomenei principus, pateikiame 2017 metų
Teismo veiklos apžvalgą.
Vilniaus miesto apylinkės teisme yra patvirtintos 108 teisėjų pareigybės ir 345 valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, pareigybės. Tačiau 2017 metais Teisme realiai
dirbo 93 proc. teisėjų, 86 proc. teisėjų padėjėjų ir 81 proc. teismo raštinės skyriaus posėdžių
sekretoriai, likę - kiti teismo darbuotojai. Dėl objektyvių priežasčių, kai 2017 metais trūko daug
teismo darbuotojų, likusių darbuotojų darbo krūvis buvo ženkliai padidėjęs. Teisėjai specializavosi
nagrinėdami skirtingų kategorijų bylas: baudžiamąsias, civilines, administracinių nusižengimų
bylas, 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 2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų,
civilinių ir administracinių nusižengimų bylų, ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių
veiksmų bei išnagrinėtų skundų statistiniai duomenys. Šie duomenys analitiškai ir įvairiapusiškai
palyginami su praėjusių trijų 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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Apie Vilniaus miesto apylinkės teismą
Vilniaus miesto apylinkės teismas savo veiklą pradėjo nuo 2013 m. sausio 1 d.
reorganizavus Vilniaus mieste veikusius keturis apylinkės teismus. Dabar Teismo veiklos teritorija
apima visą Vilniaus miestą.
Vilniaus miesto apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas ir yra pirmoji
instancija civilinėms, baudžiamosioms, administracinių nusižengimų 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.
Procesinę teismo veiklą, t. y. bylų nagrinėjimą, reglamentuoja teisės aktai: Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodeksas (toliau – BPK) ir kiti norminiai aktai.
Vidaus teismo veiklą reglamentuoja Teismo nuostatai, Teismo darbo reglamentas, Teismo
vidaus tvarka, Teismo raštinės skyriaus nuostatai, jos poskyrių nuostatai, Teismo raštinės skyriaus
posėdžių sekretorių nuostatai.
2017 metais Teisme 62 teisėjai nagrinėjo civilines bylas, 30 teisėjų nagrinėjo baudžiamąsias
ir administracinių nusižengimų bylas bei 8 teisėjai atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas.
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I. Teisme gautų
gaut ir išnagrinėtų bylų statistikaa
Teikiame susipažinti su Teisme gautų
gaut ir išnagrinėtų visų tipųų bylųų skai
skaičiaus kitimu pagal
metus:
T E I S M E G A U T Ų BY LŲ
L Ų P O K Y T I S PA G A L M E T U S
2017

2016

2015

12282
12483
13108
14723

Ikiteisminio tyrimo dokumentai ir veiksmai

Baudžiamosios bylos

2014

3601
3168
3487
3758
48375
48968
50318
50886

Civilinės bylos
Administracinių teisės pažeidimų/Administracinių
nusižengimų bylos
Teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese

Prašymai civilinių bylų vykdymo procese

4059

18111
20271
15475

1557
1695
2040
1185
5735
6663
3647
2966

T E I S M E I Š N A G R I N Ė T Ų BY L Ų P O K Y T I S PA G A L M E T U S
2017

2016

2015

11746
12422
13108
14723

Ikiteisminio tyrimo dokumentai ir veiksmai

Baudžiamosios bylos

2014

3084
2663
2908
3155
43341
42851
44246
47417

Civilinės bylos
Administracinių teisės pažeidimų/Administracinių
nusižengimų bylos
Prašymai civilinių bylų vykdymo procese

Teikimai baudžiamųjų bylų vykdymo procese

3782

17294
18643
14565

5735
6477
3643
2940
1557
1677
2040
1185

Toliau teikiame apžvalgą pagal atskiras bylų kategorijas, lygindami gautų ir išnagrinėtų bylų
statistinius duomenis tarp didži
didžiųjų Lietuvos apylinkių teismų, atskirųų kategorij
kategorijų bylų skaičiaus
kitimą Vilniaus miesto apylinkės
apylinkė teisme, bylų nagrinėjimo trukmę bei apeliacijos duomenis.

6

Civilinių bylų statistika

Gautų civilinių bylų skaičius didžiuosiuose Lietuvos apylinkių
teismuose
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Išnagrinėtų civilinių bylų skaičius didžiuosiuose Lietuvos
apylinkių teismuose
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V I L N I A U S M I E S T O A P Y L I N K Ė S T E I S M E I Š N A G R I N Ė TO
TOS
C I V I L I N Ė S BY L O S PA G A L K AT E G O R I J A S
2017

2016

2015

2014

298
205
117
0

Prašymai iškelti fizinio asmens bankroto bylą

Bylos, kildinamos iš darbo teisinių santykių

281
346
360
586

Bylos, kildinamos iš šeimos teisinių santykių

Bylos, kildinamos iš prievolių nevykdymo

3440
3522
3571
4837
13854
15457
15725

19633

16781
15346
18237
17118

Pareiškimai dėl teismo įsakymo išdavimo

Nagrinėjimo vidutinė
trukmė (mėnesiais)

Apeliacija civilinėse bylose
2637

2,1
2
1,9
1,8
1,7

1396

1,6
1,5
Apskųsta sprendimų

1,4
2014

2015

2016

2017

Nagrinėjimo vidutinė trukmė (mėnesiais)

Panaikinta sprendimų
Pakeista sprendimų iš dalies

Kiekvienais metais civilinės
civilinė bylos nagrinėjimo trukmė mažėja, tačiau priimamų
priimam sprendimų
kokybė yra užtikrinama.
Vilniaus miesto apylinkės
apylinkė teismo teisėjų priimtų sprendimų
ų stabilumas - 99,9 proc.
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Baudžiamųjų bylų statistika

Gautų baudžiamųjų bylų skaičius didžiuosiuose Lietuvos
apylinkių teismuose
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Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius didžiuosiuose Lietuvos
apylinkių teismuose
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Iš viso per 2017 metus išnagrinėjus baudžiamąsias bylas Vilniaus miesto apylinkės teisme
buvo:
Nuteisti 3005 fiziniai asmenys (2016 metais – 2464, 2015 metais – 2848, 2014
metais - 3135 fiziniai asmenys),
iš jų – 142 nepilnamečiai (2016 metais – 145, 2015 metais – 130, 2014 – 103
nepilnamečiai).
• Išteisinti 66 fiziniai asmenys (2016 metais – 109, 2015 metais – 141, 2014 metais –
121 fizinis asmuo),
•
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iš jų – 3 nepilnamečiai
čiai (2016 metais – 1, 2015 metais – 1,, 2014 metais – 2 nepilnamečiai).
Kaip ir kiekvienais metais, 2017 metais daugiausia nuteista 21 – 30 metų asmenų,
padariusių nusikalstamas viekas,
iekas, – t. y. 871 asmuo (2016 metais – 803,, 2015 metais – 1016, 2014
metais - 1148).

V I L N A U S M I E S T O A P Y L I N K Ė S T E I S M E I Š N A G R I N Ė TTO
OS
B A U D Ž I A M O S I O S BY L O S PA G A L K AT E G O R I JA
JAS
2017

2016

2015

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo
tvarkai

177
146
165
256

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai
tvarkai

163
157
199
227

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su
narkotinėmis medžiagomis
Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų
sistemai

2014

358
360
511
408
147
156
185
266
921
951
1069

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
nuosavybei
Nusikaltimai žmogaus sveikatai

1769

694
616
463
565

2017 metais išnagrinėtose
ėtose:
• 242 baudžiamosiose bylose priimti teismo baudžiamieji įįsakymai (2016 metais
- 920 bylų),
bylų
• 1578 baudžiamosiose bylose priimti nuosprendžiai (2016 metais – 1453
bylose).
Privataus kaltinimo bylų išnagrinėta 116 bylų (2016 metais – 132 bylos), ta
tačiau pažymėtina,
jog nuo 2017 m. spalio 1 d. įsigaliojus
sigaliojus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso
pakeitimams, privataus kaltinimo bylos nebeinicijuojamos apylinkės
apylink s teismuose.
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SK I RIAMOS BAUS MIŲ RŪŠYS
2017

2016

2015

2014

863
596

Bauda

949
886
543
491
477

Laisvės apribojimas

595
944
848

Terminuotas laisvės atėmimas

951
949

Nagrinėjimo vidutinė trukmė
(mėnesiais)
2,7

2,64

37
2,59

2,6

Apeliacija baudžiamosiose
bylose
82

2,5
2,4
2,4
2,3
2,3

1584

2,2
Apskųsta nuosprendžių

2,1
2014

2015

2016

2017

Nagrinėjimo vidutinė trukmė (mėnesiais)

Panaikinta nuosprendžių
Pakeista nuosprendžių

Vilniaus miesto apylinkės
ės teismo teisėjų
teis
priimamų nuosprendžių stabilumas
tabilumas - 97,66 proc.

Administracinių
Administracini nusižengimų bylų statistikaa
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Gautų administracinių nusižengimų bylų skaičius didžiuosiuose
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A D M I N I S T R A C I N I Ų N U S I Ž E N G I M Ų BY L Ų PA S I S K I R S T Y M A S
V I L N I A U S M I E S T O A P Y L I N K Ė S T E I S M E PA G A L
K AT E G O R I J A S
2017

2016

2015

963
1411
1684
1503

Nusižengimai valdymo srityje
Nusižengimai, susiję su žmonių gyvybės ir sveikatos
apsauga

116

2150
1672
754

Nusižengimai viešosios tvarkos srityje

3073

2510

3560
3268

1129

Nusižengimai transporto ir kelių ūkio srityje
Nusižengimai, kuriais pasikėsinta į nuosavybę

2014

4324
4493
4411

443
4932

5991

6907

Teisme baudžiamąsias bylas nagrinėjantys
nagrin
teisėjai, nagrinėja
ja ir administracini
administracinių nusižengimų
bylas. Nuo 2017 m. sausio 1 d. iš esm
esmės pasikeitus administracinių nusižengimo byl
bylų nagrinėjimo
procesui ir labai daug procesinių
procesini veiksmų perdavus atlikti ir priimti sprendimus pareig
pareigūnams,
teisme ženkliai sumažėjo
ėjo administracinių
administra
nusižengimo bylų skaičius.
čius. Vis tik pastebėtina,
pasteb
kad
nemaža dalis bylų,, kurios, iki įsigaliojant
į
naujam Administraciniųų nusižengim
nusižengimų kodeksui, buvo
priskiriamos administracinių teisės
teis pažeidimų bylų teisenai, nuo 2017 m. sausio 1 d. tapo
baudžiamosiomis bylomis įstatymų
įstatym leidėjui kriminalizavus kai kurias veikas, pvz., vairavus
neblaiviam, kai alkoholio
holio koncentracija kraujyje viršija 1,5 promiles, yra keliama baudžiamoji byla.
Baudžiamosios bylos nagrinėjimo
jimo procesas paprastai yra ilgesnis nei administracinio nusižengimo
bylos, todėl sumažėjus
jus administracinių
administracini nusižengimo bylų skaičiui, darbo krūvis
ūvis iš esmės nesikeitė.
S K IRI AMO S NU O BAU DŲ RŪ ŠYS
2017

Įspėjimas

2015

2014

228
722
889
581
248

Specialiosios teisės atėmimas

2016

1698
1699
1722
2486

Bauda
10748

13393
13592
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Nagrinėjimo vidutinė trukmė (mėnesiais)
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0
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Nagrinėjimo vidutinė trukmė (mėnesiais)

2017 metais administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimo trukmė gerokai išaugo lyginant
su ankstesniais metais. Tai lėmė, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. iš esmės pasikeitus administracinių
nusižengimo bylų nagrinėjimo procesui ir labai daug procesinių veiksmų perdavus atlikti ir priimti
sprendimus įvairių institucijų pareigūnams, teismų kompetencijai buvo priskirtos nagrinėti
sudėtingesnės bylos, kurios paprastai nėra išnagrinėjamos per vieną posėdį.

Ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių veiksmų ir išnagrinėtų skundų
statistika
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.
Vilniaus miesto apylinkės teisme gautų ir išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų
duomenys pateikiami žemiau lentelėje:
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II. Teismo struktūra ir personalas
Vilniaus miesto apylinkės teismas yra pats didžiausias teismas Lietuvoje. Teisme dirba
daugiau kaip 400 žmonių.
2017 metais Vilniaus mieto apylinkės teisme realiai dirbo:
• 100 teisėjų, 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, apie 100 teisėjų padėjėjai,
apie 87 teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretoriai, raštinės skyriaus vedėjas, raštinės skyriaus
vedėjo pavaduotojas, 3 raštinės skyriaus vyriausieji specialistai, 2 kanclerio tarnybos vyriausieji
specialistai, 1 kanclerio tarnybos vyresnysis specialistas, finansų skyriaus vedėjas, 1 finansų
skyriaus vyriausiasis specialistas ir 2 vyresnieji specialistai;
• 107 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Pastarieji darbuotojai teisme dirba
įvairiuose raštinės skyriaus poskyriuose, Teismo archyve, Informatikos skyriuje ir Ūkio skyriuje.
2017 metais Vilniaus miesto apylinkės teismas susidūrė su dideliu darbuotojų trūkumu,
ypatingai su teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretorių trūkumu. Viena pagrindinių teismo
raštinės skyriaus posėdžių sekretoriaus pareigybės funkcijų yra organizuoti teismo posėdžius, todėl
esant dideliam šių darbuotojų trūkumui iškyla didelė tikimybė, kad teismo posėdis gali neįvykti.
Teismo administracija, siekdama užtikrinti sklandų teismo darbą, dėjo visas pastangas, kad proceso
dalyviai nepatirtų dėl to nepatogumų.
Vilniaus miesto apylinkės teisme 2017 m įsteigtos šios karjeros valstybės tarnautojų
pareigybės:
• raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojo (A – lygio, 12 kategorija);
• teisėjo padėjėjo (A – lygis, 12 kategorija);
• teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretoriaus (B – lygis, 6 kategorija);
• kanclerio tarnybos vyresniojo specialisto (B – lygis, 9 kategorija);
• psichologo etatas (A-lygis, 12 kategorija);
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• teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretoriaus (A – lygis, 6 kategorija);
• teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretoriaus (B – lygis, 7 kategorija).
Taip pat įsteigtos darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė:
• raštinės skyriaus sekretoriaus pareigybė.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės įsteigtos siekiant sumažinti teismo
raštinės skyriaus posėdžių sekretoriams, kurių teisme nuolatos trūksta, tenkantį darbo krūvį. Šios
pareigybės darbuotojai padeda teismo posėdžių sekretoriams įgyvendinti jų pareigybės
aprašymuose numatytas funkcijas. Prie šio tikslo prisideda ir anksčiau įsteigtų telefonisto, techninio
operatoriaus, raštinės skyriaus pagalbinio darbuotojo pareigybių darbuotojai. Tokiu būdu teismas
savo resursais siekia užtikrinti nepertraukiamą teismo darbą ir savalaikį bylų išnagrinėjimą kuo
trumpesniais terminais.
Teismui vadovauja teismo pirmininkas, kuriam padeda trys pavaduotojai. Teismo kancleris
atsakingas už administracinę ir ūkinę teismo veiklos sritį, todėl jis tiesiogiai vadovauja kanclerio
tarnybos 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 (priima ir
atleidžia teismo administracijos darbuotojus), viešuosius pirkimus, ūkinę tvarką Teisme.
Teismo administracijos struktūrą sudaro penki struktūriniai padaliniai:
• Finansų skyrius
• Teismo raštinės skyrius
• Ūkio skyrius
• Archyvas
Šiems padaliniams vadovauja vedėjai.
Teismo raštinę skyrių sudaro 7 poskyriai:
• Baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų poskyris
• Nagrinėjamų civilinių bylų poskyris
• Išnagrinėtų civilinių bylų poskyris
• Ikiteisminio tyrimo poskyris
• Susipažinimo su bylomis poskyris
• Priėmimo poskyris
• Ekspedicija
Šiuose poskyriuose dirba vyriausieji specialistai, specialistai, tarnautojai – ekspeditoriai,
sekretoriai – operatoriai, techniniai operatoriai, taip pat teismo raštinei skyriui yra priskirti
telefonistai, raštinės skyriaus pagalbiniai darbuotojai ir raštinės skyriaus sekretoriai. Teismo raštinei
skyriui taip pat yra pavaldūs karjeros valstybės tarnautojai – teismo raštinės skyriaus posėdžių
sekretoriai.
2017 metais Teisme personalo kaita buvo didelė. 2017 metais organizuoti 128 konkursai:
• 22 konkursų teisėjo padėjėjo pareigybę užimti;
• 104 konkursai užimti teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretoriaus pareigybę;
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• 1 konkursas administracijos sekretoriaus pareigybę užimti;
• 1 konkursas kanclerio tarnybos vyresniojo specialisto pareigybę užimti.
Organizuotos 50 atrankų užimti pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas:
• 15 atrankų užimti pakaitinio valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo pareigas;
• 35 atrankos į teismo raštinės skyriaus posėdžių sekretoriaus pareigybę.
Pastebėtina, kad nemenka dalis skelbtų konkursų neįvyko. Pavyzdžiui, 2017 m. neįvyko 86
konkursai, kadangi į juos nei vienas pretendentas nepateikė prašymų arba pretendentai neatvyko į
konkursą. Be to, neįvyko 27 pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos, į kurias nė vienas
pretendentas nepateikė prašymų arba neatvyko į konkursą. Tokia situacija susidaro dėl sudėtingos ir
ilgai trunkančios priėmimo į valstybės tarnybą tvarkos, keliamų gana aukštų reikalavimų šios
pareigybės siekiantiems asmenims, taip pat sąlyginai nedidelio darbo užmokesčio bei didelio darbo
krūvio. Apie pastarąją aplinkybę liudija ir teisme atliktos darbą paliekančių asmenų apklausos. Šių
apklausų rezultatai rodo, kad net dvi iš trijų pagrindinių priežasčių, lemiančių, kad darbuotojai
palieka darbą teisme, yra mažas darbo užmokestis ir didelis darbo krūvis.
Darbo sutartys darbuotojo pareiškimu buvo nutrauktos su 37 darbuotojais, dirbančiais pagal
darbo sutartis. Atleisti 48 karjeros valstybės tarnautojai, įskaitant pakaitinius. Vis tik pažymėtina,
kad 2017 metais į Vilniaus miesto apylinkės teismo valstybės tarnautojų gretas įsiliejo 56 nauji
karjeros valstybės tarnautojai, priimti 43 nauji darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Taigi,
teismo personalo kaita 2017 metais buvo didelė, tačiau kiekvienas atėjęs naujas darbuotojas, įnešė į
Teismo veiklą atsinaujinimo, naujų idėjų bei racionalių pasiūlymų.

Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininko patvirtinta teismo struktūrinė schema, nurodanti
teismo darbuotojų pavaldumą
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III. Planiniai ir neplaniniai teisėjų veiklos patikrinimai
Planiniai ir neplaniniai teisėjų veiklos patikrinimai Vilniaus miesto apylinkės teisme
atliekami siekiant įgyvendinti organizacinės veiklos priežiūrą bei administravimą. Pagal Teisėjų
tarybos nutarimą administravimas teismuose gali būti vidinis ir išorinis. Vidinis administravimas
teisme pasireiškia per planinius ir neplaninius teisėjo veiklos patikrinimus. Išorinis administravimą
sudaro Lietuvos Respublikos teismų įstatyme numatytų aukštesniųjų teismų pareigūnų atliekama
žemesniųjų teismų administracinės veiklos priežiūra ir Teisėjų tarybos atliekama visų teismų
administracinės veiklos priežiūra.
2017 metais buvo atlikti tokie organizacinės veiklos patikrinimai, susiję su teisėjos veiklos
priežiūra:
•
Baudžiamųjų ir civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsęs ilgiau nei vienerius metus
patikrinimas;
•
Civilinių bylų sustabdymo eigos kontrolės patikrinimas (ar neišnykę sustabdymo
pagrindai, ar tikrinama, ar teikiami užklausimai, ar vedama tokia informacija į LITEKO);
•
Sustabdytų baudžiamųjų bylų, kuriose paskelbta paieška, eigos kontrolės patikrinimas;
•
Baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas atidėtas ir/ar pertrauka paskelbta daugiau nei 5
kartus. Baudžiamųjų bylų, kuriose daugiau nei 3 mėnesius nebuvo atliekami jokie veiksmai
(išskyrus bylas, kuriose objektyviai negali būti atliekami procesiniai veiksmai) bei baudžiamųjų
bylų, kuriose nuosprendžio priėmimas ir paskelbimas atidėtas daugiau negu 1 (vieną) kartą
kompleksinis patikrinimas;
•
Civilinių bylų, kuriose vyko daugiau negu 4 parengiamieji teismo posėdžiai ir/arba
pasirengimas nagrinėti bylą teisme truko (trunka) ilgiau negu pusmetį. Civilinių bylų, kuriose
daugiau negu 3 mėnesius nebuvo (nėra) atliekami procesiniai veiksmai (išskyrus sustabdytas bylas).
Civilinių bylų, kurios yra sustabdytos ilgiau negu 1 (vienerius) metus bei civilinių bylų, kurių
nagrinėjimas atidėtas daugiau negu 5 kartus kompleksinis patikrinimas.
Lyginant 2016 metų ir 2017 metų teisėjo veiklos patikrinimų, kurie yra atliekami reguliariai
kiekvienais metais, rezultatus, pastebėtina, jog teisėjų procesinės veiklos rezultatai gerėja: pvz.,
atliekant Baudžiamųjų ir civilinių bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsęs ilgiau nei vienerius metus
patikrinimą 2016 metais buvo nustatyta, jog teisme yra 81 baudžiamoji byla, kurios nagrinėjimas
užsitęsęs ilgiau kaip vieneri metai, o 2017 metais tokių bylų buvo likę tik 51; atliekant Sustabdytų
baudžiamųjų bylų, kuriose paskelbta paieška, eigos kontrolės patikrinimą 2016 metais buvo
nustatyta, jog teisme yra 51 sustabdyta baudžiamoji byla, kai 2017 metais tokių bylų liko 42.
Civilinių bylų patikrinimo rezultatai, nors ir kintantys, taip pat patvirtina, kad rezultatai yra geri.
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IV. Teismo finansavimas
Teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą
kaip pirmos instancijos teisme. Siekdamas teismo strateginio tikslo, teismas vykdo vieną programą
„Teisingumo vykdymas“, kuri finansuojama iš dviejų šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir pajamų
įmokų. Šiai programai įgyvendinti Lietuvos Respublikos 2017 metų finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymu patvirtinta 7859 tūkst. eurų, iš jų - 7,0 tūkst. eurų pagal pajamų įmokų finansavimo šaltinį.
Lietuvos Respublikos Finansų ministro 2017 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1K-120 „Dėl
Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto asignavimų įstaigų darbuotojų darbo
apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti“ papildomai skirta 18,7 tūkst. eurų.
Atsižvelgiant į 2017 metų trijų ketvirčių biudžeto vykdymo duomenis Teisėjų taryba 2017
m. spalio 27 d. nutarimu Nr. 13P-166-(7.1.2) aprobavo 2017 metų Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto asignavimų paskirstymo teismams pakeitimo projektą. Pagal 2017 m. lapkričio 22 d.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą Nr. 943, teismui asignavimai darbo užmokesčiui
sumažinti 59,0 tūkst. eurų.
Vykdant pagrindines funkcijas ir tenkinant minimalius poreikius mokėtinos sumos tiekėjams
už paslaugas ir prekes 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 42,6 tūkst. eurų.
2017 metų asignavimų planas, įskaitant patikslinimus pagal finansavimo šaltinį 1.1.1.1.1 7811787 eurų, gauta ir panaudota - 7811781,91 eurų, finansavimo šaltinio 1.4.1.1.1 įstatymu
patvirtintas planas 7000,00 eurų, gauta ir panaudota 5677,85 eurų. Nepanaudotų lėšų likučio nėra.

V. Teismo materialinė - techninė bazė
Vadovaujantis Teisėjų tarybos 2017 m. kovo 31 d. nutarimu Nr. 13P-60-(7.1.2) patvirtintų
Saugumo priemonių teismuose įgyvendinimo gairių nuostatomis, siekiant užkirsti galinčią kilti
grėsmę teismo ir teisme esančių asmenų saugumui iš centralizuoto teismų aprūpinimo lėšų teismo
pastate įdiegtos šios saugumo priemonės – pavojaus signalizavimo (pranešimų) sistema Galaxy,
įeigos kontrolės (magnetinių kortelių) sistema Lenel, mobilus rankinis metalo ieškiklis. Iš nuosavų
teismo lėšų atliktas vaizdo stebėjimo sistemos praplėtimas į Susipažinimo su bylomis poskyrį.
Sprendžiant patalpų trūkumo problemą ir siekiant užtikrinti tinkamas darbo sąlygas
darbuotojams, 2017 m. iš teismo lėšų įrengta papildoma patalpa teisme savanoriaujantiems
asmenims. Į buvusią didesnio ploto savanorių patalpą perkeltos 2 teismo telefonistų darbo vietos.
Gerinant darbuotojų darbo sąlygas bei siekiant mažinti energijos sąnaudas ir racionaliai naudoti
teismo išteklius, atliktas teismo priėmimo poskyrio patalpos apšvietimo sistemos pertvarkymas,
vietoj kaitrinių apšvietimo lempų įrengtas ekonomiškus lubinius šviesos diodų (LED) šviestuvus.
Pastato pietinės pusės teisėjų ir kitų darbuotojų kabinetuose įrengta 36 vnt. ritininių žaliuzių.
Gerinant aprūpinimą darbo priemonėmis ir siekiant užtikrinti nepertraukiamą įstaigos
darbą, be centralizuotai tiekiamos įrangos iš teismui skirtų asignavimų nupirkti 4 tinkliniai ir 12
lazerinių spausdintuvų, 4 metalinės rakinamos dokumentų spintos teisėjų darbo kabinetams, taip pat
buvo atliekamas kompiuterių ir kitos organizacinės technikos, vaizdo stebėjimo įrangos bei gaisro
aptikimo sistemos, liftų ir mobiliųjų archyvinių stelažų remontas. Teisme dirbantys teisėjai kaip ir
kasmet aprūpinti kodeksų keitimų prenumerata.
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VI. Teismo archyvo darbo apžvalga
Vilniaus miesto apylinkės teismo archyvo saugyklos yra įrengtos 11 patalpų, išnagrinėtos
bylos saugomos stacionariose arba mechanizuotose metalinėse lentynose, kurių įrengimas leidžia
maksimaliai išnaudoti archyvo patalpų plotą.
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 regioninį valstybės archyvą.
2017 metais į Vilniaus regioninį valstybės archyvą nuolat saugoti perduota 832 bylos.
Šiuo metu Teismo archyve saugoma:
• 2003-2016 metais išnagrinėtos civilinės, baudžiamosios bylos, 2013-2016 metais
išnagrinėtos administracinių teisės pažeidimų bylos, 2015-2016 metais nagrinėti ikiteisminio tyrimo
dokumentai, teikimai;
• 2009-2016 metais išnagrinėtų civilinių, baudžiamųjų, administracinių teisės pažeidimų
bylų administravimo dokumentai;
• 2007-2016 metų teismo veiklos organizavimo dokumentai ir 1991-2016 metų
personalo valdymo dokumentai.
2017 metais Teismo archyvas suorganizavo apie 63 655 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 71 470 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.

VII. Teismo ryšiai su visuomene ir žiniasklaida
2017 metais teismas siekė palaikyti glaudų ryšį su įvairiomis įstaigomis ir
organizacijomis. Per praėjusius metus surengta daugiau nei 12 ekskursijų, kuriose dalyvavo
universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentai, įvairaus amžiaus moksleiviai, vaikai iš globos
namų. 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 – Norvegijos, Latvijos, Bulgarijos ir kitų – teisininkai. 2017
metais teisme startavo JGI projektas ,,Atrask save“, teismas tęsė bendradarbiavimą su savanoriais,
teikiančiais pagalbą liudytojams ir nukentėjusiesiems asmenims bei teismo lankytojams. Siekiant
užtikrinti teismo darbo skaidrumą ir atvirumą visuomenei, paaiškinti teismo pagrindines funkcijas,
buvo suorganizuota daug švietėjiškų renginių:
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o 2017-04-10 „Moksleiviai išbandė teisėjo profesiją“ (Licėjaus moksleiviai).
o 2017-04-13 „Moksleiviai išbandė teisėjo profesiją“ (Licėjaus moksleiviai).
o 2017-05-05 „Karjeros mėnesis Vilniaus moksleiviams” (Vilniaus Šeškinės pradinės
mokyklos 2 klasė).
o 2017-04-07 Norvegijos teismų administracijos atstovės vizitas.
o 2017-05-10 „Karjeros mėnesis Vilniaus moksleiviams” (Vilniaus r. Paberžės
„Verdenės“ gimnazija).
o 2017-05-10 Projektas „Teisėjas žurnalisto kėdėje“, organizuota teisėjos išvyka į
DELFI redakciją.
o 2017-05-16 „Karjeros mėnesis Vilniaus moksleiviams” (Šv. Juozapo mokykla).
o 2017-05-17 Projekto „Teisėjas žurnalisto kėdėje“ antra dalis Nacionalinėje teismų
administracijoje.
o 2017-05-19 „Karjeros mėnesis Vilniaus moksleiviams” (Vilniaus r. Nemenčinės
Konstanto Parčevkio gimnazija).
o 2017-05-26 Delegacija iš Latvijos.
o 2017-05-30 Teisėjų ekskursija į Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namus.
o 2017-06-01 „Piešiame teismą“ (renginys skirtas darbuotojų vaikams).
o 2017-09-15 Teismo savanorės išvyka į tiesioginį eterį LRT radijuje „Ryto garsai“.
o 2017-09-18 Europos teisminių mokymų tinklo (EJTN) organizuojami teisėjų mainai.
o 2017-09-19 Svečiuose teisėjai iš Europos šalių.
o 2017-09-25 „Moksleiviai teisme” (Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazijos 4
klasė).
o 2017-10-05 VU studentai (teisminė mediacija).
o 2017-10-18 MRU studentai.
o 2017-10-25 Konstitucijos diena (Nemokamos teisinės konsultacijos).
o 2017-10-26 „Diena su teisėju“ Tomu Venckumi.
o 2017-10-27 Projektas „Teisėjas mokykloje“ (dalyvavo teisėjas Tomas Venckus).
o 2017-10-31 „Diena su teisėju“ Linu Dūdžiu.
o 2017-10-31 MRU studentai (1 kursas Teisės ir penitencinė veiklos bei Teisė ir
muitinės veiklos).
o 2017-11-07 „Diena su teisėju“ Marijumi Kursevičiumi.
o 2017-11-09 FOCUS tyrimas Nacionalinėje teismų administracijoje dėl
komunikacijos tobulinimo.
o 2017-11-09 Vilniaus Žemynos progimnazijos 2b klasė.
o 2017-11-15 Bulgarijos teisėjų vizitas.
o 2017-11-16 „Atsigręžk į vaikus“ globos namų vaikų vizitas teisme.
o 2017-11-30 Teisėjos Ingos Štuopienės interviu Lryto TV laidai.
o 2017-11-30 MRU studentai.

22

Teisme vyko mokymai teisėjams ir teismo darbuotojams apie Šiuolaikinių karų grėsmes,
Interesų konflikto atpažinimą ir valdymą, Priešgaisrinės saugos mokymai ir kiti.
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Tapo tradicija, kad Konstitucijos ir Europos teisės dieną teismas minėjo renginiu „Jūs
klausiate – mes atsakome“, kurio metu asmenims, atvykusiems į teismą, buvo suteikta beveik 90
teisinių konsultacijų.

Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga teisme vyko renginys skirtas vaikams „Piešiu teismą“.

24
Teisėjai dalyvavo įvairiuose pasitikėjimą teismais bei atvirumą visuomenei skatinančiuose
projektuose – „Diena su teisėju“, „Teisėjas mokykloje“, „Teisėjas žurnalisto kėdėje“ ir kituose.

Dalyvavo radijo ir televizijos laidose, komentavo žiniasklaidos priemonių atstovams apie
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.
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26
Daug dėmesio skirta teismo vidinei komunikacijai stiprinti. Teisme nuolat rengiamos parodos.
Keliama teismo darbuotojų kvalifikacija ir profesiniai įgūdžiai. Pavasarį teismas prisijungė prie
akcijos „Darom“ – teismo darbuotojai papuošė aplinką pasodindami įvairius augalus. Prieš pačias
gražiausias metų šventes teismo darbuotojai susibūrė lankstant ir kabinant gerves, nes gervė –
sveikatos simbolis. Linkėdami vieni kitiems sveikatos jomis pasipuošė aikštę prie Temidės.
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Teismo metinės darbo apžvalgos apibendrinimas
2017-ieji Vilniaus miesto apylinkės teisme buvo aktyvūs, darbingi ir kryptingi metai.
Teismas, veikdamas kaip pirmos instancijos bendrosios kompetencijos teismas, 2017 metais siekė
pagrindinio savo veiklos tikslo: vykdyti teisingumą, nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir
administracinių nusižengimų bylas bei vykdyti ikiteisminio tyrimo funkcijas.
Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklos teritorija apima visą Vilniaus miestą, todėl šiame
teisme per 2017 metus išnagrinėtos bylos skaičiuojamos tūkstančiais. Gautų civilinių bylų skaičius,
kaip ir kasmet, buvo didžiausias Lietuvoje ir viršijo 45 tūkstančius. Pasikeitus įstatyminiam
reglamentavimui, ženkliai sumažėjo administracinių nusižengimų bylų skaičius. Tačiau praėjusiais
metais padidėjo baudžiamųjų bylų skaičius. Statistinių rodiklių apžvalga parodė, kad nors Teisme
ir gaunama daug bylų (vienų gaunamų kategorijų bylų skaičius didėja, kitų – mažėja), tačiau
priimamų procesinių sprendimų kokybė yra užtikrinama. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjų
priimtų sprendimų stabilumas yra 99,9 proc., nuosprendžių – 97,66 proc.
Vilniaus miesto apylinkės teismas yra pats didžiausias teismas Lietuvoje. Teisme dirba
daugiau kaip 400 žmonių. Nors Teismas susiduria su dideliu personalo trūkumu, tačiau savo
resursais, t. y. steigdamas pareigybes darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kurie padeda
teismo posėdžių sekretoriams įgyvendinti jų pareigybės aprašymuose nustatytas funkcijas, siekia
užtikrinti nepertraukiamą teismo darbą ir savalaikį bylų išnagrinėjimą kuo trumpesniais terminais.
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.

