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PRATARMĖ  

Mieli mūsų skaitytojai, 
 
Užbaigėme valstybei bei teismų 

sistemai itin reikšmingus ir ypatingus – 2018-
uosius metus. Minėjome ne tik Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, bet 
taipogi ir nepriklausomos Lietuvos 
Respublikos teismų įsteigimo šimtmetį.  

Tikiu, jog šių ypatingų progų 
minėjimas leido visiems teismų bendruomenės 
nariams pajusti profesijos garbę bei įkvėpė 
savo kasdieniais ir nekasdieniais darbais 
stiprinti teismų sistemos patrauklumą, 
teigiamą teismų įvaizdžio kūrimą, didinti 
teismų atvirumą visuomenei bei visuomenės 
pasitikėjimą teismų sistema. Didžiuojuosi, kad 
esame garbingos Lietuvos teismų istorijos 
dalimi. 

Kartu tai buvo sudėtingų darbų, 
iššūkių bei naujai užsibrėžtų tikslų siekimo 
metai, pareikalavę daug susikaupimo, darnos, 
išminties, drąsos, kompetencijos ir atsidavimo. 

Pristatau Jums 2018 metų Vilniaus 
miesto apylinkės teismo veiklos apžvalgą, joje 
pateikdamas svarbiausius metų darbus, už 
kuriuos esu dėkingas visiems teismų bendruomenės nariams, su kuriais teko dirbti. Ši apžvalga 
kitokia – detalesnė, spalvingesnė ir turiningesnė, orientuota į tokį skaitytoją, kuriam aktualūs ne tik 
gautų ar išnagrinėtų bylų skaičiai, bet ir įvykiai bei pasikeitimai teismo viduje, kurių 2018 metais iš 
tiesų nestigo. 

Teisingumo vykdymas bei konstitucinių vertybių gynimas – tai mūsų nuolatinė misija, kurią 
įgyvendindami kasdien prisiimame didžiulę atsakomybę, o tuo pačiu ir garbę. 2018 metais Vilniaus 
miesto apylinkės teismas gavo 40187 civilines bylas, 3430 baudžiamųjų bylų ir 3342 administracinių 
nusižengimų bylas, kuriose buvo ginamos pamatinės visuomenės, valstybės ir jos institucijų vertybės. 
Visus metus kryptingai siekėme, jog įstatymais įtvirtintas žmogaus teisių prioritetas taptų kasdiene 
praktika. Nors atskiruose segmentuose buvo stebimas nežymus bylų skaičiaus mažėjimas, visgi bylų 
skaičius išliko labai didelis, bylos sudėtingos. Nepaisant to, jog didžiausiame mūsų šalies teisme 
nuolat trūko teisėjų ir kitų teismo darbuotojų, visgi visos Vilniaus miesto apylinkės teismo 
bendruomenės narių bendromis pastangomis pavyko pasiekti vilties teikiančių rezultatų: sumažinti 



PRATARMĖ    

4 

 

neišnagrinėtų bylų likučius, pagreitinti bylų nagrinėjimo procesą ir aktyviai skatinti bylos šalis 
konfliktus spręsti taikiai, pasirenkant alternatyvų ginčo sprendimo būdą – teisminę mediaciją. 

Kadangi mūsų darbas neapsiriboja vien teisingumo vykdymu, siekėme aiškių tikslų ir kitose 
prioritetinėse teismo veiklos srityse.  

Vienas pagrindinių Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 metų veiklos iššūkių – žmogiškųjų 
išteklių valdymas, orientuotas į geriausių darbuotojų atranką ir jų išlaikymą, sudarant tinkamas 
sąlygas jų tobulėjimui ir gebėjimui realizuoti savo turimą kompetenciją. Atsižvelgdami į vis didėjantį 
teismo posėdžių sekretorių ir teisėjų padėjėjų trūkumą teisme, analizavome galimus šios problemos 
sprendimo būdus, teikėme pasiūlymus teismų savivaldos institucijoms bei kartu siekėme praktinio 
šios problemos sprendimo. Pastangos nenuėjo veltui – metų bėgyje teismas pasipildė naujais 
kvalifikuotais bei motyvuotais darbuotojais, kurių pastangomis pavyko užtikrinti tinkamą teismo 
funkcionavimą. Džiaugiuosi ir didžiuojuosi tuo, jog savo ryžtingais ir pasiteisinusiais sprendimais 
tapome pavyzdžiu ir kitiems su analogiška problema susiduriantiems šalies teismams. 

Kita prioritetinė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 metų veiklos krypčių – vidinės bei 
išorinės teismo komunikacijos plėtojimas bei efektyvumo didinimas. Nuo pat 2018 metų pradžios 
siekėme gerinti teisme dirbančių darbuotojų darbo aplinką ir darnius jų tarpusavio santykius, kurti 
palankų klimatą, nutiesti informacinį tiltą tarp vadovybės ir jai pavaldžių darbuotojų, o kartu ir 
sulaukti grįžtamojo ryšio, kad darbuotojai jaustų pasitenkinimą savo darbu, būtų lojalūs, kad būtų 
kuo mažesnė jų kaita, o tuo pačiu – kad būtų kuo efektyviau įgyvendintas pagrindinis įstaigos 
strateginis tikslas. Be to, ištisus metus nuosekliai bei kryptingai siekėme didinti teismo atvirumą 
visuomenei, o tuo pačiu ir visuomenės pasitikėjimą visa teismų sistema, kuris yra būtina kiekvienos 
demokratinės valstybės gyvavimo sąlyga. Džiaugiamės puoselėdami ir savanorystės institutą, kurio 
pagalba visuomenė įtraukiama į teisminės veiklos procesus. Esu tikras – 2018 metai vidinės bei 
išorinės komunikacijos srityje buvo itin aktyvūs ir rezultatyvūs. 

2019 metais toliau tęsime savo pradėtus darbus ir sieksime didinti priimamų sprendimų 
aiškumą, išlaikyti sparčius bylų nagrinėjimo terminus, ieškosime būdų, kaip išspręsti teisėjams 
skiriamų bylų skaičiaus netolygumo problemą, stengsimės užtikrinti pakankamų teismo posėdžių 
sekretorių bei teisėjų padėjėjų (teisininkų) skaičių, stiprinti Kanclerio tarnybą. Be to, ir toliau aktyviai 
sieksime motyvuoti teismo darbuotojus ir skatinti pozityvią jų elgseną darbo aplinkoje, tame tarpe, 
organizuodami jiems įvairaus pobūdžio kvalifikacijos kėlimo renginius. 

Baigdamas šį trumpą pristatymą, norėčiau padėkoti kiekvienam teismo kolektyvo nariui už 
dideles pastangas siekiant efektyvių darbo rezultatų. Dėkoju už Jūsų profesionalumą, pareigingumą, 
išmintį, patirtį, geranoriškumą, pasiaukojimą, į Jūsų indėlį į mūsų teismo ir visos Lietuvos teismų 
sistemos veiklos rezultatus. Visiems, vykdantiems profesinę veiklą, linkiu aktyvaus tobulėjimo, 
išminties bei teisingumo triumfo sąžiningai vykdant kasdienines pareigas, o visuomenės nariams – 
išlaikyti pasitikėjimą teismais. 
 

 

Teismo pirmininkas                    Marijus Kursevičius
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TĖISĖ JŲ KORPUSAS 

 

Pagal pavyzdinių apylinkių teismų struktu rų apras ymą, patvirtintą Teise jų tarybos 2017 
m. balandz io 28 d. nutarimu Nr. 13P-77-(7.1.2) „De l pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų 
ir apygardų administracinių teismų struktu rų apras ymų ir pareigybių sąras ų patvirtinimo“, 
didz iausiame Lietuvoje Vilniaus miesto apylinke s teisme buvo nustatytas 108 teise jų skaic ius. 
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Visgi per visą 2018 m. veiklos laikotarpį realiai pareigas einanc ių ir bylas nagrine janc ių 
teise jų skaic ius nuolat bu davo maz esnis.  
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2018 m. gruodz io 31 d. duomenimis, is  98 Vilniaus miesto apylinke s teisme dirbusių 
teise jų, 68,37 proc. sudare  moterys, o likusius 31,63 proc. – vyrai. Dirbusių teise jų korpuso 
amz iaus vidurkis – 44 metai. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,37%

31,63%

Vilniaus miesto apylinkės teisme 2018 m. 
gruodžio 31 d. realiai dirbę teisėjai: 

67 moterys 31 vyras

33%

8%46%

10%

3%

Dirbančių teisėjų pasiskirstymas pagal specializacijas 
(2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Baudžiamųjų ir administracinių
nusižengimų bylų specializacija (32
teisėjai)

Ikiteisminio tyrimo dokumentų
specializacija (8 teisėjai)

Bendros kompetencijos civilinių bylų
specializacija (45 teisėjai)

Civilinių bylų, kildinamų iš šeimos teisinių
santykių, specializacija (10 teisėjų)

Civilinių bylų, kildinamų iš darbo teisinių
santykių, specializacija (3 teisėjai)
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NUO 2018 M. KOVO 1 D. PASKIRTAS NAUJAS TEISMO PIRMININKAS BEI JO PAVADUOTOJAI 

Iki 2018 m. vasario 28 d. Vilniaus miesto apylinke s teismo pareigas laikinai e jo s io teismo 
pirmininko pavaduotoja Giedre  C e sniene . 

 

 

 2018 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1227 nuo 2018 
m. kovo 1 d. Vilniaus miesto apylinke s teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė paskirta s io 
teismo pirmininko pavaduotoja. 

 2018 m. vasario 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1228 nuo 2018 
m. kovo 1 d. Vilniaus miesto apylinke s teismo teise ja Viktorija Šelmienė paskirta s io teismo 
pirmininko pavaduotoja. 

 2018 m. balandz io 27 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1282 2018 
m. geguz e s 6 d. Giedrė Čėsnienė atleista is  Vilniaus miesto apylinke s teismo pirmininko 
pavaduotojo pareigų, pasibaigus paskyrimo į s ias pareigas terminui. 

2018 M. DARBĄ VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISME PRADĖJO 9 TEISĖJAI: 

 2018 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1250 s io teismo 
teise ja paskirta Ieva Narbutaitė (teise jos pareigas Vilniaus miesto apylinke s teisme prade jo eiti 
nuo 2018 m. kovo 26 d.); 

 

2018 m. vasario 26 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 
1K-1226 „De l apylinke s teismo 
pirmininko pavaduotojo atleidimo ir 
apylinke s teismo pirmininko 
skyrimo“ nuo 2018 m. kovo 1 d. 
Vilniaus miesto apylinke s teismo 
pirmininku paskirtas Marijus 
Kursevičius, kuris iki tol e jo Vilniaus 
miesto apylinke s teismo pirmininko 
pavaduotojo pareigas. 
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 2018 m. kovo 26 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1250 s io 
teismo teise ja paskirta Dovilė Sadauskaitė 
(teise jos pareigas Vilniaus miesto apylinke s teisme 
prade jo eiti nuo 2018 m. kovo 26 d.); 

 2018 m. kovo 26 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1250 s io 
teismo teise ja paskirta Vilija Badaraitė (teise jos 
pareigas Vilniaus miesto apylinke s teisme prade jo 
eiti nuo 2018 m. kovo 26 d.); 

 2018 m. kovo 16 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1243 
is  Utenos apylinke s teismo Mole tų ru mų 
perkelta teise ja Loreta Šiškienė (teise jos 
pareigas Vilniaus miesto apylinke s teisme 
prade jo eiti nuo 2018 m. balandz io 17 d.); 

 
 
 2018 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos 

Prezidento dekretu Nr. 1K-1244 is  Vilniaus regiono 
apylinke s teismo Ukmerge s ru mų perkelta teise ja 
Dalia Trumpulienė (teise jos pareigas Vilniaus 
miesto apylinke s teisme prade jo eiti nuo 2018 m. 
balandz io 17 d.); 

 2018 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu Nr. 1K-1242 is  Kauno apylinke s 
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teismo Kais iadorių ru mų perkelta teise ja Jorūnė 
Pukinskienė (teise jos pareigas Vilniaus miesto 
apylinke s teisme prade jo eiti nuo 2018 m. balandz io 
17 d.); 

 2018 m. kovo 16 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu Nr. 1K-1245 is  Paneve z io 
apylinke s teismo Paneve z io ru mų perkelta teise ja 
Beatričė Bakanauskaitė (teise jos pareigas Vilniaus 
miesto apylinke s teisme prade jo eiti nuo 2018 m. 
birz elio 1 d.); 

 2018 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu Nr. 1K-1433 s io teismo teise ju 
paskirtas Linas Virkutis (teise jo pareigas Vilniaus 
miesto apylinke s teisme prade jo eiti nuo 2018 m. 
spalio 8 d.); 

 2018 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu Nr. 1K-1433 s io teismo teise ju 
paskirtas Jan Maciejevski (teise jo pareigas Vilniaus 
miesto apylinke s teisme prade jo eiti nuo 2018 m. 
spalio 8 d.). 

 

2018 M. ATLEISTI 8 VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJAI: 

 2017 m. lapkric io 27 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1160 2018 
m. sausio 2 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų atleista Laima Ribokaitė, kuri 
nuo 2018 m. sausio 3 d. paskirta Vilniaus apygardos teismo teise ja. 

 2017 m. gruodz io 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1174 2018 
m. sausio 2 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų atleistas Tomas Venckus, kuris 
nuo 2018 m. sausio 3 d. paskirtas Vilniaus apygardos teismo teise ju. 

 2017 m. gruodz io 18 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1175 2018 
m. kovo 22 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų atleistas Ugnius Trumpulis, kuris 
nuo 2018 m. kovo 23 d. paskirtas Vilniaus apygardos teismo teise ju. 

 2018 m. rugse jo 17 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1404 2018 m. 
spalio 1 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų, sulaukus įstatyme nustatyto 
pensinio amz iaus, atleista Regina Eltermanienė. 

 2018 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1422 2018 m. 
spalio 15 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų atleista Jovita Einikienė, kuri nuo 
2018 m. spalio 16 d. paskirta Vilniaus apygardos administracinio teismo teise ja. 
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 2018 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1423 2018 m. 
spalio 29 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų atleista Vita Valeckaitė, kuri nuo 
2018 m. spalio 30 d. paskirta Vilniaus apygardos administracinio teismo teise ja. 

 2018 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1424 2018 m. 
spalio 29 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų atleistas Gediminas Užubalis, 
kuris nuo 2018 m. spalio 30 d. paskirtas Vilniaus apygardos administracinio teismo teise ju. 

 2018 m. spalio 2 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1425 2018 m. 
spalio 29 d. is  Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jo pareigų atleista Eglė Žulytė-Janulionienė, 
kuri nuo 2018 m. spalio 30 d. paskirta Vilniaus apygardos administracinio teismo teise ja. 
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TĖISMO PĖRSONALO PASIKĖITIMAI 

Ž mogis kieji is tekliai yra vienas esminių resursų, 
reikalingų bet kuriai organizacijai. Naujieji dabartinio 
laikmec io bruoz ai – globalizacija, ekonomine  
konkurencija, nuolat kintanti darbo rinka bei kiti 
veiksniai didina reikalavimus valstybine se įstaigose 
dirbantiems asmenims ir kartu kelia is s u kius valstybinio 
sektoriaus z mogis kųjų is teklių valdymui. 

Vienas pagrindinių Vilniaus miesto apylinke s 
teismo 2018 m. veiklos is s u kių – z mogis kųjų is teklių 
valdymas, orientuotas į geriausių darbuotojų atranką ir 
jų is laikymą, sudarant tinkamas sąlygas jų tobule jimui ir 
gebe jimui realizuoti savo turimą kompetenciją, siekiant 
uz tikrinti pagrindinio įstaigos strateginio tikslo – 
teisingumo vykdymo – įgyvendinimą. 

Personalo problemos didz iausiame s alyje 
Vilniaus miesto apylinke s teisme prade jo gile ti dar nuo 
2016 m., kuomet pastebe ta, jog e me  tru kti valstybe s 
tarnautojų – teismo pose dz ių sekretorių ir teise jų 
pade je jų. 2018 m. pradz ioje s ios valstybe s tarnautojų 
pareigybe s nebuvo patrauklios ir visis kai negale jo 
konkuruoti ne tik su privac iu sektoriumi, bet ir su kitomis 
valstybine mis institucijomis. De l ankstesniais metais prade jusių formuotis z mogis kųjų is teklių 
valdymo problemų teismo administracijai jau nuo pat 2018 m. pradz ios kilo didelių is s u kių ne tik 
is laikant jau dirbanc ius teismo pose dz ių sekretorius ir teise jų pade je jus, tac iau ir pritraukiant 
naujus. 

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAI 

Pagal pavyzdinių apylinkių teismų struktu rų apras ymą, patvirtintą Teise jų tarybos 2017 
m. balandz io 28 d. nutarimu Nr. 13P-77-(7.1.2) „De l pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų 
ir apygardų administracinių teismų struktu rų apras ymų ir pareigybių sąras ų patvirtinimo“, 
didz iausiame Lietuvoje Vilniaus miesto apylinke s teisme buvo nustatytas 108 teismo pose dz ių 
sekretorių (valstybe s tarnautojų) skaic ius. 

Pastebe tos tendencijos, jog į paskelbtus konkursus teismo pose dz ių sekretoriaus 
pareigybei uz imti registruojasi vis maz iau pretendentų ir dar maz iau atvyksta dalyvauti 
konkursuose. To priez astis – s iai pareigybei keliami gana auks ti reikalavimai bei maz as darbo 
uz mokestis. Pagal 2018 m. galiojusius teise s aktų reikalavimus, teismo pose dz ių sekretorius ture jo 
ture ti ne z emesnį kaip auks tąjį neuniversitetinį is silavinimą arba auks tesnįjį is silavinimą, is laikyti 

Ž MOGIS KIĖJI 

IS TĖKLIAI 

Tai yra pats reiks mingiausias ir 

vertingiausias turtas, kurį 

organizacija valdo ir nuo kurios 

priklauso veiklos efektyvumas. Bet 

kurioje organizacijoje svarbiausias 

inde lis yra z mogis kasis elementas. 

Veiklos se kme arba nese kme  

priklauso nuo dirbanc ių z monių 

(Batra, G. S. (1996). Human 

resource auditing as a tool of human 

resource valuation: interface and 

emerging practices. P. 23-24). 
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Bendrųjų gebe jimų testą, dalyvauti konkurse, kuriam reikia ruos tis, pati prie mimo procedu ra 
uz trunka ilgai, tuo tarpu jų darbo uz mokestis yra vienas maz iausių darbo uz mokesc ių valstybe s 
tarnyboje. 

Reaguodama į susiklosc iusią situaciją, bei įvertinusi tai, kad naujoje Lietuvos Respublikos 
valstybe s tarnybos įstatymo redakcijoje reikalavimai valstybe s tarnautojams dar labiau padidinti 
(nustatytas reikalavimas visiems valstybe s tarnautojams ture ti auks tąjį universitetinį arba 

auks tąjį koleginį is silavinimą, o einantiems pareigas 
valstybe s tarnautojams nustatytas pereinamasis 
laikotarpis įgyti reikalingą is silavinimą), Vilniaus 
miesto apylinke s teismo administracija e me si aktyvių 
priemonių susidariusiai kritinei situacijai spręsti – e me  
steigti vis daugiau sekretorių, dirbanc ių pagal darbo 
sutartis (Ras tine s skyriaus sekretorių ir tarnautojų-
sekretorių), pareigybių.  

Tokiam Vilniaus miesto apylinke s teismo 
administracijos z ingsniui pritare  ir Nacionaline  teismų 
administracija, į kurią teismo administracija kreipe si 
2018 m. geguz e s 14 d. ras tu Nr. V2-472. Nacionaline  
teismų administracija 2018 m. rugse jo 19 d. pateike  
atsakymą (ras tą) Nr. 4R-1423-(113), kuriame nurode , 
jog siekiant spręsti susidariusias teismo pose dz ių 
sekretorių tru kumo nuolat neįvykstant konkursams į 
valstybe s tarnybą ir didelio darbo kru vio teismuose 
problemas, manytina, kad, sumaz inus dalį s iems 
valstybe s tarnautojams tenkanc ių įgalinimų, is  esme s 
teismo pose dz ių sekretorių darbą gale tų atlikti 
darbuotojai (specialistai), dirbantys pagal darbo 
sutartis. Nurode , jog tokie darbuotojai gale tų bu ti 
įdarbinami darbo sutarties pagrindu, ir, atsiz velgus į jų 
darbo pobu dį, jų is silavinimas gale tų bu ti maz esnis. 
Taip pat nurode , jog nepaneigiant Teise jų tarybos 
tvirtinamų pavyzdinių teismų struktu rų apras ymų 
esme s ir tikslo, atsiz velgiant į susidariusias darbo 
organizavimo problemas, Teise jų tarybos nutarimo 
projektas papildytas nauja nuostata, numatanc ia, kad 
atsiz velgiant į konkretaus teismo darbo organizavimo 
ypatumus, valstybe s tarnautojo – teismo pose dz ių 
sekretoriaus – pareigybe  pagal teismo poreikį, 
perz iu re jus pareigybei priskiriamas funkcijų apimtis, 
gali bu ti keic iama į darbuotojo, dirbanc io pagal darbo 

• Sausio me n. organizuoti 8 konkursai, jų 

metu priimti 6 asmenys. 

• Vasario me n. organizuoti 6 konkursai, jų 

metu priimti 3 asmenys; 

• Kovo me n. organizuoti 7 konkursai, jų 

metu priimti 2 asmenys. 

• Balandz io me n. organizuotas 1 

konkursas, priimtas 1 asmuo.. 

• Geguz e s me n. organizuoti 5 konkursai, 

priimti 2 asmenys. 

• Birz elio me n. organizuota 11 konkursų, 

priimtas vienas asmuo. 

• Liepos me n. konkursai neorganizuoti. 

• Rugpju c io me n. organizuoti 6 konkursai, 

priimti trys asmenys. 

• Rugse jo me n. organizuoti 5 konkursai, 

nepriimtas nei vienas asmuo. 

• Spalio me n. organizuota 12 konkursų, 

priimti 2 asmenys. 

• Lapkric io me n. organizuoti 4 konkursai, 

priimti du asmenys. 

• Gruodz io me n. organizuoti 4 konkursai, 

nepriimtas nei vienas asmuo. 

2018 M. ORGANIZUOTI 
KONKURSAI VALSTYBĖS 
TARNAUTOJO – TEISMO 

POSĖDŽIŲ SEKRETORIAUS 
PAREIGYBEI UŽIMTI 
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sutartį – teismo sekretoriaus – pareigybę, nedidinant bendro teismui nustatyto pavyzdinio 
pareigybių skaic iaus ir s ios pareigybe s darbo uz mokesc iui moke ti reikalingo finansavimo. 

Įsteigus sekretorių, dirbanc ių pagal darbo sutartis (Ras tine s skyriaus sekretorių ir 
tarnautojų-sekretorių) pareigybes, 2018 m. sausio bei vasario me n. teisme dirbo 10 s ių pareigybių 
darbuotojų. Pastebe jus teise s studijų studentų susidome jimą darbu teisme, taip pat atsiz velgus į 
tai, kad mine tų pareigybių įsteigimas pasiteisino bei pade jo is spręsti tam tikras personalo valdymo 
problemas uz tikrinant sklandesnį teismo darbą, nuo 2018 m. kovo me n. s ių pareigybių skaic ius 
buvo nuosekliai didinamas: 

 

 
 
Nepaisant to, jog konkursai valstybe s tarnautojo – teismo pose dz io sekretoriaus 

pareigoms uz imti buvo organizuojami is tisus metus, visgi visus 2018 m. lygiagrec iai maz e jo realiai 
dirbanc ių valstybe s tarnautojų – teismo pose dz ių sekretorių skaic ius: 

 

 

10 10 10 12 18 18 18
22 25

29 30 28

Sekretorių, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus kaita 
2018 m. (realiai dirbę, kuriems nesuteiktos ilgalaikės 

tikslinės atostogos ir pan.)

81 79 77 75 71 71 69 68 66 60 62 62

Teismo posėdžių sekretorių (valstybės tarnautojų) skaičiaus kaita 
2018 m. (realiai dirbę, kuriems nesuteiktos ilgalaikės tikslinės 

atostogos ir pan.)
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Teismo administracijos vertinimu, sekretorių, dirbanc ių pagal darbo sutartis (Ras tine s 
skyriaus sekretorių ir tarnautojų-sekretorių), pareigybių įsteigimas pasiteisino ir is  dalies 
kompensavo valstybe s tarnautojų – teismo pose dz ių sekretorių tru kumą, tuo pac iu leido suvaldyti 
kritinę teismo personalo situaciją ir uz tikrinti nepertraukiamą teismo darbą. Susidome jimas 
s iomis pareigybe mis metų eigoje vis labiau augo. Pagrindine s to priez astys – maz esni is silavinimui 
keliami reikalavimai, Bendrųjų gebe jimų testo nebuvimas, paprastesne s prie mimo į darbą 
procedu ros ir kt. Paz yme tina, jog nemaz ai besidominc ių s iomis pareigybe mis pretendentų yra 
teise s studijų studentai, tode l s ių pareigybių darbuotojų kvalifikacija daz nai nei kiek nenusileidz ia, 
o kartais net ir virs ija valstybe s tarnautojų – teismo pose dz ių sekretorių kvalifikaciją. 

Pastebe ta ir kita teigiama s ių pareigybių įsteigimo tendencija – tam tikra dalis pagal darbo 
sutartis dirbanc ių sekretorių, kuriems patinka s is darbas ir kurie jį atlieka kvalifikuotai, e me  
aktyviai dome tis galimybe mis tapti valstybe s tarnautojais – teismo pose dz ių sekretoriais. 
Manytina, jog s ie asmenys is  viso nebu tų dome jęsi karjeros Vilniaus miesto apylinke s teisme 
galimybe mis, jei jiems pirmiausia nebu tų suteikta galimybe  is bandyti savo gebe jimus įsidarbinant 
pagal darbo sutartis. Įvertinę karjeros, didesnio darbo uz mokesc io galimybes bei kitas socialines 
garantijas, dalis jų e me  laikytis Bendrųjų gebe jimų testus, registruotis į konkursus, siekti karjeros 
bu tent teisme. 

Teismo administracija dz iaugiasi ir dar viena teigiama s ių pareigybių įsteigimo tendencija 
– jaunų, entuziazmo ir noro įsilieti į teismo kolektyvą kupinų darbuotojų teigiamos nuomone s apie 
darbą teisme sklaida, kurios de ka patys pretendentai, paskatinti paz įstamų – teisme dirbanc ių 
darbuotojų, ima dome tis galimybe mis įsidarbinti teisme pagal darbo sutartis.  

Visos s ios teigiamos tendencijos le me  2018 m. eigoje nuosekliai dide jantį sekretorių, 
dirbanc ių pagal darbo sutartis, skaic ių. Dar vaizdz iau valstybe s tarnautojų – teismo pose dz ių 
sekretorių ir sekretorių, dirbanc ių pagal darbo sutartis, santykio pokytį per 2018 m. iliustruoja s i 
diagrama: 
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Valstybės tarnautojai Dirbantys pagal darbo sutartis



TEISMO PERSONALO PASIKEITIMAI   

16 

 

Didelį inde lį s ioje srityje įnes e  Vilniaus miesto apylinke s 
teismo Kanclerio tarnybos vyriausioji specialiste  (darbui su 
personalu) Dalia Remes kevic iene , kuri, negaile dama net ir savo 
asmeninio laiko, e me si įvairių netradicinių ir praktikoje 
pasiteisinusių naujų darbuotojų paies kos bu dų. De ka jos didelių 
pastangų, kolegis ko bendradarbiavimo, neble stanc io entuziazmo, 
optimizmo ir kantrybe s, pagal darbo sutartis dirbanc ių sekretorių 
skaic ius Vilniaus miesto apylinke s teisme 2018 m. nuolat augo. Be to, 
jos bei kitų darbuotojų pastangų de ka antroje 2018 m. puse je is  dalies 
pavyko stabilizuoti ir valstybe s tarnautojų – teismo pose dz ių 
sekretorių skaic ių. 

Teismo pirmininkas, siekdamas naujus teismo darbuotojus 
pasveikinti įsiliejus į didelį bei spalvingą teismo kolektyvą, susipaz inti 
su kiekvienu nauju darbuotoju is  arc iau, aptarti kiekvieno lu kesius, 

ateities vizijas, kilusius klausimus, is klausyti kiekvieną is  jų jiems ru pimais darbine s veiklos 
klausimais, kas ketvirtį renge  susitikimus su naujais teismo darbuotojais, is  kurių daugiausia 
bu davo teismo pose dz ių sekretorių (valstybe s tarnautojų) ir sekretorių, dirbanc ių pagal darbo 
sutartis. S ie susitikimai tapo nauja graz ia tradicija, kuri bus ple tojama ir 2019 m. 

 

 
 
Nepaisant milz inis kų teismo administracijos pastangų kiekvienam dirbanc iam teise jui 

uz tikrinti po vieną teismo pose dz ių sekretorių ar sekretorių, dirbantį pagal darbo sutartį, visgi s ių 
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Situacija, jei nebūtų buvę steigiamos sekretorių, dirbančių pagal darbo 
sutartis, pareigybės

pastangų neuz teko, kadangi tam tikras nurodytų pareigybių darbuotojų tru kumas is liko is tisus 
metus: 

 

 
 
Visgi jei teismo administracija nebu tų prie musi ryz tingų sprendimų de l sekretorių, 

dirbanc ių pagal darbo sutartis, pareigybių steigimo ir jų skaic iaus didinimo, teismui įgyvendinti 
savo strateginį tikslą – vykdyti teisingumą nebu tų pavykę de l itin didelio teismo pose dz ių 
sekretorių tru kumo (lyginant su realiai dirbanc ių teise jų skaic iumi). Paz yme tina, jog de l teise tų 
nebuvimo darbe priez asc ių realus kiekvieną dieną tru kstamų teismo pose dz ių sekretorių skaic ius 
bu tų dar didesnis. 
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Dirbantiems teisėjams trūkstamų sekretorių
(valstybės tarnautojų ir dirbančių pagal darbo 

sutartis) skaičiaus kaita 2018 m.
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Didele s teismo administracijos pastangos buvo dedamos siekiant uz tikrinti ne tik 
pakankamą teismo pose dz ių sekretorių, bet ir kitų pareigybių darbuotojų skaic ių. Dz iugina tai, jog 
Vilniaus miesto apylinke s teismo administracija savo ryz tingais ir pasiteisinusiais sprendimais 
tapo pavyzdz iu ir kitiems su analogis ka problema susiduriantiems s alies teismams, kurie, 
spręsdami z mogis kųjų is teklių valdymo problemas paseke  Vilniaus miesto apylinke s teismo 
pavyzdz iu. 

TEISĖJŲ PADĖJĖJAI 

Pagal pavyzdinių apylinkių teismų struktu rų apras ymą, patvirtintą Teise jų tarybos 2017 
m. balandz io 28 d. nutarimu Nr. 13P-77-(7.1.2) „De l pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų 
ir apygardų administracinių teismų struktu rų apras ymų ir pareigybių sąras ų patvirtinimo“, 
Vilniaus miesto apylinke s teisme buvo nustatytas 108 teise jų pade je jų skaic ius. 

Paz yme tina, jog teise jų pade je jų inde lis įgyvendinant pagrindinį teismo strateginį tikslą 
yra labai svarus. Jau kurį laiką buvo stebima tendencija, jog teise jo pade je jo pareigybe  de l tų pac ių 
priez asc ių, kaip ir teismo pose dz ių sekretoriaus pareigybe , praranda patrauklumą ir paklausą, 
nuolat maz e ja pretendentų, norinc ių uz imti s ias pareigas, o kartais neatsiranda nei vieno tokio 

Jau kurį laiką buvo stebima tendencija, jog teisėjo padėjėjo pareigybė dėl tų pačių priežasčių, kaip 

ir teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė, praranda patrauklumą ir paklausą, nuolat mažėja 

pretendentų, norinčių užimti šias pareigas, o kartais neatsiranda nei vieno tokio pretendento. 

97

91 91
89
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Realiai pareigas ėjusių teisėjų padėjėjų skaičiaus kaita 2018 
m.
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pretendento. 2018 m. buvo paskelbti 58 konkursai teise jo pade je jo pareigoms uz imti, jų metu į 
teise jo pade je jo pareigas priimti tik 22 asmenys. Dalis konkursų is  esme s neįvyko, nes arba 
neatvyko nei vienas pretendentas, arba konkursą laime ję asmenys is  karto atsisake  eiti s ias 
pareigas de l per maz o darbo uz mokesc io.  

Paz yme tina ir tai, jog teise jų 
pade je jams keliami auks ti specialieji 
reikalavimai, vieni is  jų – ture ti socialinių 
mokslų studijų srities teise s krypties teise s 
bakalauro ir teise s magistro kvalifikacinį 
laipsnį arba vientisųjų studijų universitetinį 
teisinį is silavinimą (s is reikalavimas buvo 
keliamas iki 2018 m. geguz e s me n. pabaigos). 
Visgi organizuojamų konkursų teise jo 
pade je jo pareigoms uz imti praktika rode , jog 
ne visi pretendentai, turintys pirmiau 
nurodytą is silavinimą, pagal savo kompetenciją geba eiti teise jo pade je jo pareigas. Konkursų metu 
tapo itin sude tinga patikrinti ir prognozuoti pretendentų sugebe jimus dirbti praktinį darbą. Be to, 
vis daz niau pasitaikydavo atvejų, kai konkursuose dalyvaudavo pretendentai, neatitinkantys net 
minimalių teise jo pade je jo kvalifikacijos reikalavimų. Pastebe ta, jog yra labai motyvuotų, gana 
auks tos kvalifikacijos teise s bakalauro studentų, norinc ių įgyti darbo teisme patirties, susijusios 
su procesinių sprendimų ir kitų procesinių teismo dokumentų rengimu, kuri leistų jiems ateityje 
pretenduoti į teise jo pade je jo pareigas ir pritaikyti įgytas teisines bei praktines z inias. Kadangi 
tokios darbo patirties įgyti teisme jie negale jo, kadangi, be kita ko, dar nebuvo įgiję teise s magistro 
laipsnio, de l s ios priez asties jie darbinosi kitose institucijose ar teisine se kontorose, kurios nekelia 
tokių auks tų kvalifikacijos reikalavimų, ir, įgiję teise s magistro kvalifikacinį laipsnį, pasilieka ten 
dirbti toliau. Be to, teismo administracija pastebe jo, jog teisme praktiką atlikę studentai, įgiję teise s 
bakalauro kvalifikacinį laipsnį, tac iau neketinantys toliau tęsti teise s studijų (t. y. nesiekiantys įgyti 
teise s magistro kvalifikacinio laipsnio), taip pat aktyviai domisi galimybe mis įsidarbinti teisme ir 
dirbti teisinio pobu dz io darbą.  

Teismo administracija, siekdama bent is  dalies kompensuoti valstybe s tarnautojų – teise jų 
pade je jų tru kumą teisme, taip pat pritraukti kvalifikuotus teise s specialistus, prie me  sprendimą 
įsteigti teisininko (darbuotojo, dirbanc io pagal darbo sutartį) pareigybę. Steigiant s ią pareigybę, 
galinc ią uz tikrinti pagalbą teise jui rengti procesinių sprendimų ir kitų teismo procesinių 
dokumentų projektus ir pan., buvo viliamasi, jog s is modelis pasiteisins ne maz iau, nei pagal darbo 
sutartis dirbanc ių sekretorių modelis. 

Tokiam Vilniaus miesto apylinke s teismo administracijos z ingsniui pritare  ir Nacionaline  
teismų administracija, į kurią, kaip jau buvo mine ta, teismo administracija kreipe si 2018 m. 
geguz e s 14 d. ras tu Nr. V2-472. Nacionaline  teismų administracija 2018 m. rugse jo 19 d. 
pateiktame atsakyme (ras te) Nr. 4R-1423-(113), be kita ko, nurode , jog atsiz velgiant į konkretaus 
teismo darbo organizavimo ypatumus, valstybe s tarnautojo – teise jo pade je jo – pareigybe , gale tų 

Teismo administracija, siekdama bent iš dalies 

kompensuoti valstybės tarnautojų – teisėjų 

padėjėjų trūkumą teisme, taip pat pritraukti 

kvalifikuotus teisės specialistus, priėmė 

sprendimą įsteigti teisininko (darbuotojo, 

dirbančio pagal darbo sutartį) pareigybę. 
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bu ti keic iama į darbuotojo, padedanc io teise jui ir dirbanc io pagal darbo sutartį (pvz., teismo 
konsultanto) pareigybę, kuriai nebu tų taikomi privalomi auks tojo is silavinimo reikalavimai 
(atitinkamai maz inant valstybe s tarnautojų – teise jų pade je jų skaic ių). 

Įsteigus teisininkų, dirbanc ių pagal darbo sutartis, pareigybę (atitinkamai sumaz inus 
kitos pareigybe s darbuotojų neuz pildytų etatų skaic ių), 2018 m. rugpju c io me n. priimti pirmieji 
trys s ios pareigybe s darbuotojai.  Pastebe jus pretendentų susidome jimą mine ta pareigybe, taip 
pat atsiz velgus į tai, kad jos įsteigimas pasiteisino, nuo 2018 m. kovo me n. s ių pareigybių skaic ius 
buvo padidintas. Paz yme tina, jog is  esme s visi s ios pareigybe s etatai nuo pat jų įsteigimo buvo 
pilnai uz imti. 

 

 
 
Paz yme tina, jog s ios pareigybe s įsteigimas buvo naudingas ne tik de l to, jog toks teismo 

administracijos pasirinktas sprendimo bu das leido is  dalies kompensuoti teise jų pade je jų 
tru kumą ir tolygiau paskirstyti likusių teise jų pade je jų ir pac ių teise jų darbą, bet ir de l kitų 
priez asc ių. Viena is  jų – prie mus dirbti į mine tas pareigas teisininką, yra galimybe  darbo sutartyje 
numatyti bandomąjį laikotarpį, kurio metu galima įvertinti tokio darbuotojo praktinius gebe jimus 
pritaikyti įgytas teorines z inias ir dirbti teisinio pobu dz io darbą. Vis daz niau pasitaiko atvejų, 
kuomet konkurso bu du į valstybe s tarnautojo – teise jo pade je jo pareigas priimami asmenys, kurie, 
nors ir turi pakankamai teorinių z inių, tac iau jau prie mus juos į tarnybą paais ke ja, kad jie nesugeba 
jų tinkamai pritaikyti praktikoje. Pastebima tendencija, jog de l s ios priez asties valstybe s 
tarnautojų – teise jų pade je jų korpusas darosi vis silpnesnis, jie darosi maz iau paje gu s suras yti 
sude tingesnių procesinių sprendimų projektus, taip didindami pac ių teise jų ir likusių kvalifikuotų 
teise jų pade je jų darbo kru vius. Kartu pastebima tendencija, jog bandomojo laikotarpio 
nustatymas verc ia darbuotojus „pasitempti“, nuo pat pirmos darbo dienos ies koti kuo efektyvesnių 
darbo metodų bei siekti kuo geresnių darbo rezultatų. Tuo pac iu paz yme tina, kad tokios 
pareigybe s įsteigimas sudaro galimybę priimti darbuotojus ir ne visai darbo dienai (t. y. nepilnam 
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2018 m. rugpjūčio
31 d.

2018 m. rugsėjo
30 d.

2018 m. spalio 31
d.

2018 m. lapkričio
30 d.

2018 m. gruodžio
31 d.

Realiai dirbančių teisininkų skaičiaus kaita 2018 m.
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etatui), taip suteikiant galimybę darbuotojams pasirinkti lankstesnį darbo grafiką ir suderinti 
darbą su savo kita veikla (pvz., teise s magistro studijomis).  Pastebima ir dar viena teigiama s ios 
pareigybe s tendencija – asmenys, kurie dvejojo tuo, ar nori savo ateitį sieti su valstybe s tarnyba ir 
de l s ios priez asties nesiryz ę laikyti Bendrųjų gebe jimų testo, po kelių darbo teisme me nesių, įgiję 
praktine s darbo patirties ir susipaz inę su s ia profesija is  arc iau, e me  dome tis galimybe mis ateityje 
tapti valstybe s tarnautojais – teise jų pade je jais. 

Siekiant pritraukti į teismą kvalifikuotus teisininkus, 2018 m. buvo ne tik įsteigta 
teisininko pareigybe , tac iau z engtas ir dar vienas svarbus z ingsnis. Teismo administracija, 
reaguodama į  vis labiau maz e jantį pretendentų teise jo pade je jo pareigoms uz imti skaic ių bei 
siekdama kuo sklandesnio teismo darbo organizavimo, nuo 2018 m. geguz e s pabaigos sumaz ino 
teise jo pade je jams keliamus specialiuosius reikalavimus ir nustate  reikalavimą pretendentams 
ture ti teise s bakalauro laipsnį (iki tol, kaip jau buvo mine ta, buvo reikalaujama ture ti socialinių 
mokslų studijų srities teise s krypties teise s bakalauro ir teise s magistro kvalifikacinį laipsnį arba 
vientisųjų studijų universitetinį teisinį is silavinimą). S is teismo administracijos sprendimas taip 
pat atnes e  naudos, kadangi sudare  galimybes į teise jo pade je jo pareigas pretenduoti nors ir 
z emesnį kvalifikacinį laipsnį turintiems, tac iau ne maz iau kvalifikuotiems teise s srities 
specialistams. 

Kaip matyti is  z emiau pateikiamos diagramos, teismo administracijos priimti ryz tingi 
sprendimai 2018 m. eigoje leido sumaz inti tru kstamą teise jų pade je jų ar teisininkų skaic ių ir is  
esme s stabilizuoti z mogis kųjų is teklių valdymą. 

 

 
 
Nepaisant dedamų pastangų, visis kai suvienodinti dirbanc ių teise jų ir teise jų pade je jų (ar 

teisininkų) skaic iaus 2018 m. nepavyko. Pastebimos tendencijos, jog Vilniaus miesto apylinke s 

0
1

4

9

12

15 15
14

10

3

8 8

Dirbantiems teisėjams trūkstamų padėjėjų ar teisininkų skaičiaus 
kaita 2018 m.
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teismo paruos ti bei „uz auginti“ kvalifikuoti teise jų pade je jai bei kiti specialistai yra ypac  paklausu s 
auks tesne s instancijos teismuose. S i aplinkybe  lemia tai, jog auks tesne s instancijos teismai perima 
(pvz., tarnybinio kaitumo bu du) Vilniaus miesto apylinke s teismo paruos tus teise jų pade je jus bei 
kitus specialistus, tuo pac iu tai lemia nuolatinį Vilniaus miesto apylinke s teismo z mogis kųjų 
is teklių stygių. Teismo administracija is  esme s neturi jokių įrankių s iai situacijai pakeisti.  

ATSTOVAS RYŠIAMS SU  ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE 

Pagal pavyzdinių apylinkių teismų struktu rų apras ymą, patvirtintą Teise jų tarybos 2017 
m. balandz io 28 d. nutarimu Nr. 13P-77-(7.1.2) „De l pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų 
ir apygardų administracinių teismų struktu rų apras ymų ir pareigybių sąras ų patvirtinimo“, 
Vilniaus miesto apylinke s teisme buvo nustatytas tik vienas teismo pirmininko pade je jo – rys iams 
su z iniasklaida ir visuomene etatas, kaip ir visiems kitiems likusiems s alies apylinkių teismams, 
nepaisant to, jog kitų apylinkių teismų veiklos teritorijos yra maz esne s, juose dirbanc ių teise jų, 
vykstanc ių teismo pose dz ių skaic ius taip pat yra z enkliai maz esnis. 

Paz yme tina, jog viena is  teismo strateginiame veiklos plane numatytų veiklos efektyvumo 
didinimo krypc ių yra atvirumo visuomenei didinimas, siekiant didesnio visuomene s pasitike jimo 
visa teismų sistema. Visgi 2018 m. pradz ioje kilo realus pavojus, jog atvirumo visuomenei 
didinimas gali bu ti neįgyvendintas. 

2018 m. pradz ioje, kuomet teismo pirmininko pade je jui (rys iams su z iniasklaida ir 
visuomene) buvo suteiktos ilgalaike s tiksline s atostogos, buvo paskelbtas konkursas pakaitinio 

valstybe s tarnautojo – teismo pirmininko 
pade je jo (rys iams su z iniasklaida ir 
visuomene) pareigoms uz imti. Teismo 
administracija pastebe jo, jog s ia pareigybe 
is  esme s nebuvo domimasi, kadangi s iam 
valstybe s tarnautojui yra keliami auks ti 
kvalifikacijos reikalavimai, jis turi is laikyti 
Bendrųjų gebe jimų testą, dalyvauti 
konkurse ir jam ruos tis, be to, pati 

prie mimo procedu ra uz trunka ilgai. Teisme buvo suorganizuoti du konkursai laisvai pakaitinio 
tarnautojo pareigybei uz imti, tac iau vienas is  jų neįvyko neatvykus nei vienam kandidatui, o 
kitame konkurse dalyvavo vienas asmuo, kuris nesurinko minimalaus reikiamo balų skaic iaus. 

Atsiz velgiant į susidariusią situaciją, taip pat įvertinus aplinkybę, jog nuo 2018 m. liepos 
1 d. s io valstybe s tarnautojo funkcijas papilde  naujos funkcijos, susijusios su techninių priemonių 
panaudojimu teismo pose dz ių sale se teismo sprendimo skelbimo metu ir leidimų s ioms 
technine ms priemone ms panaudoti is davimu, 2018 m. rugpju c io me n. buvo įsteigta atstovo 
rys iams su z iniasklaida ir visuomene (dirbanc io pagal darbo sutartį) pareigybe . S is teismo 
administracijos priimtas sprendimas visis kai pasiteisino, kadangi jau 2018 m. rugse jo me n. 
Vilniaus miesto apylinke s teisme darbą prade jo atstovas rys iams su z iniasklaida ir visuomene, 
kuris padeda uz tikrinti tinkamą tiek vidinę, tiek is orinę teismo komunikaciją. 

Šis teismo administracijos sprendimas visiškai 

pasiteisino, kadangi jau 2018 m. rugsėjo mėn. 

Vilniaus miesto apylinkės teisme darbą pradėjo 

atstovas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene <...> 
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Paz yme tina, jog vidine  bei is orine  komunikacija buvo viena is  prioritetinių 2018 m. teismo 
veiklos krypc ių, kuri, teismo administracijos nuomone, buvo se kmingai ple tojama visus metus 
(apie tai plac iau z r. apz valgos dalyje „Vidine  ir is orine  komunikacija“). 

TEISMO PSICHOLOGAI 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. visuose apylinkių teismuose numatyta teismo psichologo 
pareigybe  – is  viso 14 pareigybių: po vieną 10-yje apylinkių teismų, po 2 Kauno ir Vilniaus 
apylinkių teismuose. 

Vilniaus miesto apylinke s teismui 2018 m. pavyko pritraukti savo darbui atsidavusius ir 
kvalifikuotus specialistus: nuo 2018 m. kovo 1 d. darbą teisme prade jo psichologe , laikinai perkelta 
is  Vilniaus apygardos teismo, o nuo 2018 m. rugse jo 3 d. psichologo darbą prade jo ir kita 
specialiste , kuri, įgijusi savo srities magistro laipsnį, buvo laikinai perkelta is  Vilniaus miesto 
apylinke s teismo pose dz ių sekretore s pareigų (apie tai plac iau z r. apz valgos dalyje „Teismo 
psichologai“). 
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BYLŲ NAGRINĖ JIMO TĖISMUOSĖ TĖNDĖNCIJOS 

PAGRINDINIAI 2018 M. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISME IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ RODIKLIAI: 

 

CIVILINĖS BYLOS 
 

Teismo is nagrine tų ir gautų bylų santykis 99,40 % 

Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis (is nagrine jus bylą) 95,82 % 
Teismo priimtų sprendimų (is nagrine jus bylą) stabilumas 99,72 % 

Bylų nagrine jimo greitis 97,38 dienos 
Vidutinis vieno teise jo is nagrine tų bylų skaic ius 432,17 vnt. 

Vidutinis teise jo darbo kru vis 
41,95 etalonine s 

bylos vnt. 
Bylų nagrine jimo trukme s trumpe jimas (is skyrus bylas, kurių 

nagrine jimo terminai apibre z ti įstatymais) 
2,70 me n. 

Bylų, kurios buvo is nagrine tos nepaz eidz iant teise s aktuose 
nustatytų bylų is nagrine jimo terminų, santykis su visomis bylomis 

(kurioms yra nustatytas is nagrine jimo terminas) 
95,6 % 

Laikantis nustatytų terminų paskelbtų skelbtinų sprendimų skaic ius 8131 vnt. 

42294

42190

40187

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Gautos civilinės bylos

42528

43069

40563

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Išnagrinėtos civilinės bylos

Palyginus su 2017 m., gautų civilinių bylų 
skaic ius Vilniaus miesto apylinke s teisme 
2018 m. sumaz e jo 4,75 proc. ir buvo 4,98 
proc. maz esnis nei 2016 m. 

Palyginus su 2017 m., is nagrine tų civilinių bylų 
skaic ius Vilniaus miesto apylinke s teisme 2018 
m. sumaz e jo 5,82 proc. ir buvo 4,62 proc. 
maz esnis nei 2016 m. 
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Kasmet vis dide ja elektroninių civilinių bylų skaic ius. Palyginus su 2017 m., is nagrine tų 
elektroninių civilinių bylų skaic ius Vilniaus miesto apylinke s teisme padide jo 0,46 proc. ir buvo 
17,71 proc. didesnis nei 2016 m. S i tendencija rodo, jog į teismą besikreipiantys asmenys aktyviai 
priima skaitmenizacijos naujoves ir aktyviai naudojasi jų teikiama nauda. 
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Nebaigtų civilinių bylų 
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26645
30159 30299

16123
12657

9995

2016 m. 2017 m. 2018 m.

2018 m. išnagrinėtų civilinių bylų tvarkymo forma

Elektronine forma tvarkytos bylos Popierine forma tvarkytos bylos

6477

5733

1979

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Išnagrinėtų prašymų civilinių bylų 
vykdymo procese skaičius

Palyginus su 2017 m., is nagrine tų pras ymų 
civilinių bylų vykdymo procese skaic ius 
Vilniaus miesto apylinke s teisme 2018 m. 
sumaz e jo 65,48 proc. ir buvo 69,45 proc. 
maz esnis nei 2016 m. 
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1,8

1,66

1,59

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Vidutinė civilinės bylos išnagrinėjimo 
trukmė (mėn.)

93,68%

4,57%

1,75%

Civilinių bylų nagrinėjimo 
trukmė 2018 m.

Iki 6 mėn.
(38001
byla)

Nuo 6 iki
12 mėn.
(1854
bylos)

12 mėn. ir
ilgiau (708
bylos)

Atlikto ilgiau kaip vienerius 
metus nagrinėjamų civilinių 

bylų patikrinimo metu 
nustatyta, jog ilgo bylų 
nagrinėjimo atvejai yra 

nedažni ir pasitaikantys dėl 
objektyvių priežasčių, t. y. dėl 
bylų sustabdymo paskiriant 
ekspertizes, dėl sustabdymo 

iki įsiteisės procesiniai 
sprendimai kitose 

nagrinėjamose bylose arba 
dėl vykstančio bylos 

nagrinėjimo proceso, t. y. 
paskirtų teismo posėdžių 
atidėjimų, dėl procesinių 

dokumentų įteikimo užsienio 
valstybėse (ypač ne ES 

valstybėse narėse). Neretai 
teismo posėdžiai buvo 

atidedami dėl priežasčių, 
nulemtų proceso dalyvių. 

Civilinių bylų 
nagrinėjimo 
tendencijos 

rodo, jog 
kasmet mažėja 

civilinių bylų 
 

trukmė 
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2018 M. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISME DAŽNIAUSIAI NAGRINĖTOS CIVILINĖS BYLOS DĖL: 

 prievolių (de l paskolų grąz inimo, pirkimo – pardavimo įsipareigojimų ir kt.) – 13847; 
 s eimos teisinių santykių (de l santuokos nutraukimo, is laikymo vaikams priteisimo ir kt.) – 
3605 bylos; 
 daiktinių teisinių santykių (de l nuosavybe s teise s gynimo, hipotekos ir kt.) – 474 bylos; 
 fizinių asmenų bankroto – 459 bylos; 
 darbo teisinių santykių (de l darbo uz mokesc io, darbo sutarties nutraukimo ir kt. – 293 bylos. 

 
 

*Šie LITEKO sistemos duomenys nėra pakankamai tikslūs, kadangi atspindi ne visų išnagrinėtų civilinių bylų rezultatus. 

2018 m. išnagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymas pagal 
išnagrinėjimo rezultatą*

Išnagrinėta priimant sprendimą

Išnagrinėta priimant teismo įsakymą

Išnagrinėta priimant preliminarų
sprendimą
Išnagrinėta priimant dalinį sprendimą

Nutraukta bylų

Nutraukta bylų patvirtinus taikos
sutartį

2018 m. išnagrinėtų civilinių bylų skaičius pagal bylos 
potipį*

Ginčo teisena

Ypatingoji teisena

Dokumentinio proceso tvarka

Supaprastinto proceso tvarka

Dėl proceso atnaujinimo

Dėl teismo įsakymo išdavimo
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BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 
 

 

 

2586

3094

3430

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Gautos baudžiamosios bylos

2662

3081

3373

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Išnagrinėtos baudžiamosios 
bylos

Palyginus su 2017 m., gautų baudz iamųjų 
bylų skaic ius Vilniaus miesto apylinke s 
teisme 2018 m. padide jo 10,86 proc. ir buvo 
32,64 proc. didesnis nei 2016 m. S i 
tendencija yra pries inga civilinių bylų, kurių 
kasmet gaunama vis maz iau, tendencijoms. 
Manytina, jog tam įtakos ture jo 2017 m. 
sausio 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos 
baudz iamojo kodekso pakeitimai, 
numatantys baudz iamąją atsakomybę 
asmenims, kurie vairavo kelių transporto 
priemonę arba moke  praktinio vairavimo 
bu dami apsvaigę nuo alkoholio, kai kraujyje 
buvo daugiau nei 1,5 promile s alkoholio. 
Turimais duomenimis, 2018 m. buvo gautos 
759 baudz iamosios bylos de l kelių 
transporto priemone s vairavimo arba 
praktinio vairavimo mokymo apsvaigus nuo 
alkoholio, kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 
promile s alkoholio, o is nagrine ta – 739 bylos 
(tuo tarpu 2017 m. tokių bylų gauta 497, o 
is nagrine ta – 457). 

 

Palyginus su 2017 m., is nagrine tų baudz iamųjų 
bylų skaic ius Vilniaus miesto apylinke s teisme 
2018 m. padide jo 9,48 proc. ir buvo 26,71 proc. 
didesnis nei 2016 m. S i tendencija taip pat yra 
pries inga civilinių bylų, kurių pastaraisiais 
metais buvo is nagrine jama maz iau, 
tendencijoms. 
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1655

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Išnagrinėtų teikimų ir prašymų 
baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese skaičius

Palyginus su 2017 m., is nagrine tų teikimų bei 
pras ymų baudz iamųjų bylų vykdymo procese 
skaic ius Vilniaus miesto apylinke s teisme 2018 
m. padide jo 6,36 proc., tac iau buvo 1,25 proc. 
maz esnis nei 2016 m. 
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Pries ingai nei civilinių bylų atveju, nebaigtų 
baudz iamųjų bylų likutis pastarųjų metų 
pabaigoje nuolat dide jo. 
 

2,59

2,3

2,02

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Vidutinė baudžiamosios bylos 
išnagrinėjimo trukmė (mėn.)

Nepaisant to, jog pastaraisiais metais gautų 
ir is nagrine tų baudz iamųjų bylų skaic ius 
nuosekliai dide jo, bylų nagrine jimo 
tendencijos rodo, jog kasmet maz e ja 
baudz iamųjų bylų nagrine jimo Vilniaus 
miesto apylinke s teisme trukme . 

92,24%

5,66%

2,10%

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė 2018 m.

Iki 6 mėn. (3111 byla)

Nuo 6 iki 12 mėn. (191
byla)

12 mėn. ir ilgiau (71 byla)
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2018 M. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISME DAŽNIAUSIAI NAGRINĖTOS BAUDŽIAMOSIOS 
BYLOS DĖL: 

 nusikaltimų ir baudz iamųjų nusiz engimų nuosavybei, turtine ms teise ms ir turtiniams 
interesams – 865 bylos; 
 nusikaltimų ir baudz iamųjų nusiz engimų transporto eismo saugumui – 790 bylų. Is  nurodyto 
skaic iaus bylų, bylų de l kelių transporto priemone s vairavimo arba praktinio vairavimo mokymo 
apsvaigus nuo alkoholio, kai kraujyje buvo daugiau negu 1,5 promile s alkoholio, buvo is nagrine ta 
739, tuo tarpu 2017 m. tokių bylų buvo is nagrine ta – 457). 
 nusikaltimų z mogaus sveikatai – 682 bylos; 
 nusikaltimų ir baudz iamųjų nusiz engimų, susijusių su disponavimu narkotine mis ar 
psichotropine mis, nuodingosiomis ar stipriai veikianc iomis medz iagomis – 358 bylos. 
 
*Šie LITEKO sistemos duomenys nėra pakankamai tikslūs, kadangi atspindi ne visų išnagrinėtų civilinių bylų rezultatus. 

2018 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal 
išnagrinėjimo rezultatą*

Išnagrinėta priimant
nuosprendį
Išnagrinėta priimant nutartį

Išnagrinėta priimant
baudžiamąjį įsakymą
Nutraukta bylų

64

957

743

521

954

521

2018 m. paskirtų bausmių rūšys Viešieji darbai

Bauda

Laisvės apribojimas

Areštas

Realus terminuotas laisvės atėmimas

Terminuotas laisvės atėmimas, atidedant
paskirtos bausmės vykdymą



BYLŲ NAGRINĖJIMO TEISME TENDENCIJOS   

31 

 

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS 
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Išnagrinėtos administracinių 
nusižengimų bylos

16426
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Gautos administracinių 
nusižengimų bylos

Palyginus su 2017 m., gautų administracinių 
nusiz engimų bylų skaic ius Vilniaus miesto 
apylinke s teisme 2018 m. padide jo 3,08 proc, 
tac iau buvo 79,63 proc. maz esnis nei 2016 m. 
Pastarąją aplinkybe  le me  naujojo Lietuvos 
Respublikos administracinių nusiz engimo 
kodekso įsigaliojimas 2017 m. sausio 1 d. 

Palyginus su 2017 m., is nagrine tų 
administracinių nusiz engimų bylų skaic ius 
Vilniaus miesto apylinke s teisme 2018 m. 
sumaz e jo 18,28 proc. ir buvo 82,13 proc. 
maz esnis nei 2016 m. 
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Išnagrinėtų prašymų 
administracinių nusižengimų bylų 

vykdymo procese skaičius

Palyginus su 2017 m., pras ymų 
administracinių nusiz engimų bylų vykdymo 
procese skaic ius Vilniaus miesto apylinke s 
teisme 2018 m. sumaz e jo 24,37 proc., tac iau 
buvo 62,20 proc. didesnis nei 2016 m. 
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Administracinių nusiz engimų bylų nagrine jimo tendencijos rodo, jog kasmet dide ja 
administracinių nusiz engimų bylų nagrine jimo Vilniaus miesto apylinke s teisme trukme . 
Manytina, jog tam įtakos turi vis sude tinge jantys bylose spręstini klausimai. 

 

 

2018 M. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISME DAUGIAUSIA IŠNAGRINĖTA ADMINISTRACINIŲ 
NUSIŽENGIMŲ BYLŲ, SUSIJUSIŲ SU: 

 transportu ir kelių u kiu – 927 bylos; 
 valdymo tvarka – 837 bylos; 
 vies ąja tvarka – 697 bylos. 

96,60%
0,91%

2,49%

Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė 2018 m.

Iki 6 mėn. (2985 bylos)

Nuo 6 iki 12 mėn. (28
bylos)

12 mėn. ir ilgiau (77 bylos)

0,87

1,66

2,21

2016 m.

2017 m.

2018 m.

Vidutinė administracinio nusižengimo bylos išnagrinėjimo trukmė
(mėn.)
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IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTAI 
 

Nacionaline s teismų administracijos pateiktais duomenimis, ikiteisminio tyrimo 
dokumentų Vilniaus miesto apylinke s teisme kasmet is nagrine jama vis daugiau: 

 

 

 

 

10992 11746
13261

2016 m. 2017 m. 2018 m.

Išnagrinėjamų ikiteisminio tyrimo dokumentų skaičiaus kaita
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ORGANIŽACINĖ S VĖIKLOS PRIĖŽ IU ROS RĖŽULTATAI 

Vykdant Vilniaus miesto apylinke s teismo 2018 m. organizacine s veiklos priez iu ros plane, 
patvirtintame Vilniaus miesto apylinke s teismo pirmininko 2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-113, 
įtvirtintas priemones, 2018 m. buvo atlikti s ie patikrinimai: 

 

1. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ, KURIŲ NAGRINĖJIMAS 2018 M. SPALIO 1 D. BUVO UŽSITĘSĘS ILGIAU NEI 
VIENERIUS METUS, PATIKRINIMAS 

Patikrinimo metu nustatyta, jog teise jai laikosi BPK 240 straipsnyje įtvirtintų bylos 
perdavimo nagrine ti teisiamajame pose dyje ir bylos nagrine jimo teisiamajame pose dyje pradz ios 
terminų. Be to, nustatyta, jog teise jai laikosi BPK 2421 straipsnyje reglamentuotos pareigos 
ru pintis, jog baudz iamoji byla teisme bu tų is nagrine ta per kuo trumpesnį laiką, ir siekia, kad byla 
bu tų is nagrine ta darant kiek įmanoma maz iau teisiamojo pose dz io pertraukų. Teise jai taip pat 
laikosi BPK 243 ir 244 straipsniuose nustatytos pose dz ių pertraukos/atide jimo tvarkos ir termino, 
o tais atvejais, kai baudz iamųjų bylų nagrine jimas buvo atidedamas ir/ar pertraukos daromos 
ilgesniam nei vieno me nesio terminui, priez astys nurodomos teismo pose dz ių protokoluose, kas 
laikytina gerąja ir sektina praktika. Apibendrinus daz niausias LITĖKO įvestas ir/ar pose dz ių 
protokoluose pateiktas s io termino nesilaikymo aplinkybes, vieno me nesio termino tarp 
teisiamojo pose dz io pertraukų nesilaikymo priez astys įvardintos tokios: prokuroro ar gyne jo 
dalyvavimas kitose bylose, kasmetine s teise jo, prokuroro ar gyne jo atostogos. Nustatytos ir ilgą 
bylų nagrine jimą le musios priez astys: kaltinamųjų nedalyvavimas procese (paies ka), didelis 
kaltinamųjų skaic ius ir didele  baudz iamosios bylos apimtis (didz ioji dalis tikrintų bylų buvo 
daugiatome s), ilgi ekspertizių atlikimo terminai, sude tingų, papildomų z inių reikalaujanc ių 
klausimų nagrine jimas. Bu tent s ios objektyvios aplinkybe s įtakojo sude tingesnę bylų nagrine jimo 
eigą, reikalavo didesnių organizacinių ne tik bylą nagrine janc io teise jo, bet ir jo komandos 
pastangų. Be to, s io patikrinimo metu nustatyta, jog teise jai operatyviai (paprastai tą pac ią dieną 
ar per kelias artimiausias dienas) taike  procesines prievartos priemones, kai bylos nagrine jimas 
buvo atidedamas ar buvo daroma pertrauka neatvykus proceso dalyviui, aktyviai naudojosi 
įstatymų suteikta galimybe gauti duomenis is  gydymo įstaigų apie proceso dalyvių sveikatos bu klę, 
is  policijos įstaigų – apie kardomųjų priemonių vykdymą ir pan., reaguodavo į situacijas, kai is  
anksto buvo z inoma, jog neįvyks suplanuotas pose dis (duodavo pavedimus informuoti kitus 
proceso dalyvius, kad pastarieji neatvyktų į ats auktą (neįvyksiantį) teismo pose dį). Patikrinimo 
metu nustatyta ir netinkamo bylų eigos duomenų įvedimo ar neįvedimo į LITĖKO sistemą atvejų, 
tode l teise jams rekomenduota periodis kai patikrinti teismo pose dz ių sekretorių duomenų 
įvedimą į LITĖKO sistemą, o Ras tine s skyriaus vede jai rekomenduota darbuotojų susirinkimų 
metu vis priminti Darbo su teismų informacine sistema LITĖKO tvarkos apras e, patvirtintame 
Vilniaus miesto apylinke s teismo pirmininko 2018 m. vasario 15 d. įsakymu Nr. V-42, 
suformuluotas taisykles. 
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2. CIVILINIŲ BYLŲ, KURIŲ NAGRINĖJIMAS 2018 M. SPALIO 1 D. BUVO UŽSITĘSĘS ILGIAU NEI 
VIENERIUS METUS, PATIKRINIMAS 

S io patikrinimo metu nustatyta, jog dauguma civilinių bylų, kurių nagrine jimas buvo 
praside jęs anksc iau nei 2016 metais, jau yra is nagrine tos, tuo tarpu dauguma civilinių bylų, kurių 
nagrine jimas yra uz sitęsęs ilgiau kaip 12 me nesių, yra prade tos nagrine ti 2017 metais. Atlikto 
tyrimo duomenų pagrindu padaryta is vada, jog ilgo bylų nagrine jimo atvejai yra nedaz ni ir 
pasitaikantys de l objektyvių priez asc ių, t. y. de l bylų sustabdymo paskiriant ekspertizes, de l 
sustabdymo iki įsiteise s procesiniai sprendimai kitose nagrine jamose bylose arba de l vykstanc io 
bylos nagrine jimo proceso, t. y. paskirtų teismo pose dz ių atide jimų, de l procesinių dokumentų 
įteikimo uz sienio valstybe se (ypac  ne ĖS valstybe se nare se). Neretai teismo pose dz iai buvo 
atidedami de l priez asc ių, nulemtų proceso dalyvių. Patikrinimo metu pastebe ta, jog daugiau kaip 
10 uz sitęsusių bylų nagrine ja santykinai daugiau s eimos bylas nagrine jantys teise jai, nei 
bendrosios kompetencijos civilines bylas nagrine jantys teise jai. Tac iau vertinant bylų ilgesnio 
nagrine jimo priez astis, nustatyta, kad s eimos bylose procesai trunka ilgiau de l objektyvių 
priez asc ių, t. y. de l teisinio reglamentavimo ypatumų, leidz ianc ių tikslinti bylos ribas iki bylos 
nagrine jimo is  esme s pabaigos, taip pat de l sude tingų bei emocis kai jautrių bylos aspektų, kartais 
lemianc ių itin ilgus ir daz nus z odinio nagrine jimo pose dz ius. Siekiant is vengti ypac  ilgo bendro 
bylos nagrine jimo teisme termino, patikrinimo akte atkreiptas de mesys į bylas, grįz usias naujam 
nagrine jimui is  apeliacine s ar kasacine s instancijų teismų. Teise jams pasiu lyta įvertinti galimybes 
skirti s ias bylas į teismo pose dz ius bei atlikti jose kitus bu tinus procesinius veiksmus per 
įmanomai trumpiausius terminus. 

 

3. CIVILINIŲ BYLŲ SUSTABDYMO EIGOS KONTROLĖS PATIKRINIMAS (AR NEIŠNYKĘ SUSTABDYMO 
PAGRINDAI, AR TIKRINAMA, AR TEIKIAMI UŽKLAUSIMAI, AR VEDAMA TOKIA INFORMACIJA Į 
LITEKO SISTEMĄ) 

S io patikrinimo metu nustatyta, jog dauguma teise jų ar jų pade je jų tikrina sustabdytų bylų 
eigą, stebi, ar neis nykę sustabdymo terminai ir apie tai suveda reikiamą informaciją į LITĖKO 
sistemą. Visgi, patikrinimo metu buvo nustatyta ir tokių atvejų, kai, LITĖKO sistemos duomenimis, 
bylos sustabdymo pagrindas buvo is nykęs, tac iau bylos nagrine jimas neatnaujintas (į tai atkreiptas 
dviejų teise jų de mesys). Taip pat nustatyta, kad teise jai ar jų pade je jai LITĖKO sistemoje skirtingai 
veda bylos sustabdymo įvykius (vieni renkasi įvykį „Byla sustabdyta“, kiti tik – „Paskirta 
ekspertize “) ir atnaujinimo įvykius (vieni renkasi įvykį „Bylos nagrine jimas atnaujintas“, kita – 
įras o pastabose, jog bylos nagrine jimas atnaujintas, treti pasirenka įvykį „Paskirta z odiniam 
nagrine jimui“). Rekomenduota LITĖKO sistemoje tiksliai įvesti įvykius, realiai atspindinc ius 
teismo atliktus procesinius veiksmus ir priimtus procesinius sprendimus (pvz., teismui nutartimi 
sustabdz ius bylos nagrine jimą, rekomenduota įvesti įvykį „Byla sustabdyta“, o jei ta pac ia nutartimi 
paskirta teismo ekspertize , įvesti ir įvykį „Paskirta ekspertize “; tuo tarpu atnaujinus bylos 
nagrine jimą, rekomenduota įvestį įvykį „Bylos nagrine jimas atnaujintas“). Paz yme ta, jog tikslus 



ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS REZULTATAI   

36 

 

įvykių vedimas formuoja tvarkingą bei nuoseklų bylos procesą, lengvina bylų paies ką, tiksliai 
formuoja teismo nagrine jamų bylų statistiką. Patikrinimo akte atkreiptas de mesys į gerąją 
praktiką, kaip galima sekti informaciją, ar neis nyko bylos sustabdymo pagrindas, iki įsiteise s 
procesinis sprendimas kitoje teismo nagrine jamoje byloje – per „Rys ius“ importavus kitos bylos 
is nagrine jimo rezultatą. Visgi, paz yme ta, jog padarius rys ius tarp dviejų bylų, neis nyksta pareiga 
tikrinti, ar neis nyko bylos sustabdymo pagrindas, ir apie tai paz yme ti sustabdytos bylos procese. 
 

4. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ, KURIOSE PASKELBTA PAIEŠKA, EIGOS KONTROLĖS PATIKRINIMAS 

S io patikrinimo metu palyginus 2018 m. baudz iamųjų bylų, kuriose paskelbta kaltinamojo 
paies ka, skaic ių su ankstesnių analogis kų patikrinimų duomenimis, nustatyta, kad 2018 m. tokių 
bylų sumaz e jo. Nustatyta, jog daugumoje bylų teise jai operatyviai reagavo į poreikį skelbti 
kaltinamiesiems paies ką, prie me  sprendimus de l s velnesnių kardomųjų priemonių pakeitimo į 
sue mimą, laiku – paprastai tą pac ią dieną ar netrukus po jos is siunte  nutartis vykdyti. Paies kos 
nutarc ių neis siuntimo arba nepateisinamai uz delsto is siuntimo vykdyti atvejų nenustatyta. 
Konstatuota, jog dauguma teise jų nuosekliai ir periodis kai domisi paies kos vykdymo rezultatais 
pateikdami Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui paklausimus. 
 

5. 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 
VIENERIUS METUS BEI CIVILINIŲ BYLŲ, KURIŲ NAGRINĖJIMAS ATIDĖTAS DAUGIAU NEGU 5 
KARTUS, KOMPLEKSINIS PAKARTOTINIS PATIKRINIMAS 

S io patikrinimo metu buvo tikrinamos s es ių teise jų civiline s bylos, atitinkanc ios 
nurodytus kriterijus. Įvertinus pakartotinio kompleksinio patikrinimo duomenis nustatyti tam 
tikri netinkamo darbo planavimo ir organizavimo atvejai teise jų darbe, pvz., tam tikrų teise jų 
nagrine jamose bylose įvykiai LITĖKO sistemoje vedami netinkamai, daz nai virs ijamas dviejų 
parengiamųjų teismo pose dz ių skaic ius, labai ilgi (kartais ir nepateisinami) laiko tarpai tarp 
teismo pose dz ių, nesilaikoma CPK įtvirtintų terminų (patikslintam) ies kiniui priimti, 
parengiamieji bei teismo pose dz iai atidedami be datos ir kt. Vertinant gautus duomenis apie 
civilines bylas, kuriose vyko daugiau nei 4 parengiamieji teismo pose dz iai ir/arba pasirengimas 
nagrine ti bylą trunka (truko) ilgiau nei 6 me nesius, nustatyta, kad daz niausiai ilgą pasirengimą 
bylos nagrine jimui le me  objektyvios priez astys: procesinių dokumentų įteikimas proceso 
dalyviams, esantiems uz sienio valstybe se, įrodymų rinkimas uz sienio valstybe se, ies kinio 
pagrindo ar dalyko keitimas ies kovo iniciatyva, gaunami pries ies kiniai, trec iųjų asmenų 
įtraukimas į bylą ir kt. Nustatyta, jog neretai parengiamoji stadija uz sitęsia tenkinus proceso 
dalyvių pras ymus parengiamuosius pose dz ius atide ti de l įvairių priez asc ių, visgi, paz yme ta, kad 
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tokiais atvejais teise jai ture tų imtis priemonių, kad bylos dalyviai tokiais pras ymais 
nepiktnaudz iautų, nustatyti konkrec ius terminus procesiniams veiksmams atlikti, teismo 
pose dz ius atide ti tik esant svarbioms priez astims. Vertinant bylas, kuriose ilgiau nei 3 me nesius 
nebuvo atliekami procesiniai veiksmai (is skyrus sustabdytas bylas), paz yme ta, kad tokių atvejų 
ne ra daug. Nustatyta, jog tokia situacija susiklosto de l paskelbtos atsakovo paies kos, procesinių 
dokumentų įteikimo ne ĖS valstybe se nare se ir kitų objektyvių priez asc ių, visgi vienoje byloje 
nustatytas ir nepateisinamas teismo neveikimas nagrine jamu aspektu. Atlikus patikrinimą 
konstatuota, jog dauguma teise jų ar jų pade je jų tikrina sustabdytų bylų eigą, stebi, ar neis nykę 
sustabdymo pagrindai, ir apie tai suveda reikiamą informaciją į LITĖKO sistemą. Patikrinimo akte 
pateikta rekomendacija sustabdytų bylų sustabdymo pagrindą tikrinti kas 3-6 me nesius ir apie tai 
paz yme ti elektronine je bylos kortele je LITĖKO. Nustatyta ir tokių atvejų, kai, LITĖKO sistemos 
duomenimis, bylos sustabdymo pagrindas buvo is nykęs, tac iau bylos nagrine jimas neatnaujintas 
(į tai atkreiptas vieno teise jo de mesys). Vertinant bylas, kurių nagrine jimas atide tas daugiau nei 5 
kartus, pastebe ta, kad tai daz niausiai lemia bylos dalyvių procesinis elgesys. Nustatyta, jog 
ypatingai didelis teismo pose dz ių skaic ius yra is  s eimos teisinių santykių kylanc iuose ginc uose, 
tac iau daugeliu atveju teise jas neturi procesinių priemonių paspartinti tokių bylų is nagrine jimo. 
Nustatyta, jog kai kuriais atvejais teismo pose dz ių atide jimą lemia netinkamas teise jo darbo 
organizavimas, suplanuojant per maz ai laiko teismo pose dz iui, galimai netinkamai pasiruos us 
bylai. 
 

6. 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 KARTĄ, PAKARTOTINIS PATIKRINIMAS 

S io patikrinimo metu buvo tikrintos keturių teise jų baudz iamosios bylos, atitinkanc ios 
nurodytus kriterijus. Nustatyta, kad nors kai kurių tikrinimo kriterijus atitinkanc ių baudz iamųjų 
bylų nagrine jimas buvo atidedamas ir/ar pertraukos daromos ilgesniam nei vieno me nesio 
terminui, tac iau BPK 243 ir 244 straipsniuose nustatytų terminų nebuvo laikomasi de l objektyviai 
pateisinamų priez asc ių, t. y. de l teise jo ligos, prokuroro ar gyne jo dalyvavimo kitose bylose, de l 
kasmetinių teise jo, prokuroro ar gyne jo atostogų. Is  esme s tikrintų baudz iamųjų bylų didz iojoje 
daugumoje pose dz ių protokolų uz fiksuota, kaip yra derinamos teismo pose dz ių datos, kokiu 
intervalu teise jai siu lo daryti pose dz ius, kokios priez astys nulemia pose dz io datos suderinimą, kas 
parodo, jog teise jai laikosi BPK 2421 straipsnyje įvirtintos pareigos ru pintis, jog baudz iamoji byla 
teisme bu tų is nagrine ta per kuo trumpesnį laiką, ir siekia bylas nagrine ti darant kiek įmanoma 
maz iau pose dz io pertraukų. Patikrinimo metu taip pat buvo nustatytas atvejis vienoje 
baudz iamojoje byloje, kurioje buvo paz eistas bylos nagrine jimo teisiamajame pose dyje pradz ios 
terminas, įtvirtintas BPK 240 straipsnyje (termino praleidimo priez astys byloje neatsispindi). 
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Pateikta rekomendacija teise jams bylos perdavimo nagrine ti nutartyje įvardinti priez astis, kode l 
nepavyksta laikytis BPK 240 straipsnyje numatyto termino. 
 

7. ATSKIRŲJŲ IR APELIACINIŲ SKUNDŲ CIVILINĖSE BYLOSE SIUNTIMO Į APELIACINĖS INSTANCIJOS 
TEISMĄ PATIKRINIMAS 

S io patikrinimo metu nustatyta, jog is  106 patikrintų civilinių bylų tik 2 bylos su 
atskiraisiais skundais ir 5 civiline s bylos su apeliaciniais skundais buvo pave luotai pateiktos 
apeliacine s instancijos teismui. 
 

8. CIVILINĖSE BYLOSE, KURIOSE YRA TAIKOMA MEDIACIJA, BYLOS KORTELĖS SKILTIES LITEKO 
„TEISMINĖ MEDIACIJA (TM)“ UŽPILDYMO PAKARTOTINIS PATIKRINIMAS 

Patikrinimo apimtis – civiline s bylos, kuriose nuo 2017 m. spalio 1 d. iki 2018 m. balandz io 
1 d. taikyta mediacija. S io patikrinimo metu nustatyta, jog TM kortele s yra pildomos geriau ir 
atsakingiau, nei 2017 m., visgi pasitaike  ir netinkamo kortelių uz pildymo atvejų. Maz umoje bylų, 
kuriose buvo taikyta teismine  mediacija, procese paz yme tas įvykis, rodantis teismine s mediacijos 
inicijavimą, tode l pakartotinai akcentuota, jog tik nuo proceso dalyvių sutikimo perduoti ginc ą ar 
jo dalį teisminei mediacijai gavimo yra kuriama TM kortele . Nustatyta, jog pasitaike  daug atvejų, 
kai proceso dalyvių sutikimas perduoti ginc ą ar jo dalį teisminei mediacijai nebuvo fiksuojamas 
bylos procese, ypatingai, kai toks siu lymas ir pritarimas vyko teismo pose dz io metu. Tuo tarpu 
proceso dalyvių sutikimas TM kortele je apskritai nebuvo z ymimas. Patikrinimo metu nustatyta ir 
tai, kad siu lymai teismo mediatoriams buvo siunc iami naudojantis LITĖKO funkcionalumais, t. y. 
TM kortele je pasirenkamas (-i) mediatorius (-iai), kuriam (-iems) siunc iamas pasiu lymas. Gavus 
teismo mediatorių sutikimus ar atsisakymus vykdyti teisminę mediaciją, apie tai paz yme ta TM 
kortele je. Teismo mediatoriaus paskyrimas įforminamas teismo nutartimi. S ios nutartys paprastai 
įkeliamos į TM kortelę, į skiltį su TM susiję procesiniai dokumentai. Tac iau nustatyta, jog vis dar 
pasitaiko atvejų, kad numatomas teismine s mediacijos pabaigos terminas nenustatytas ir/ar TM 
kortele je nepaz yme tas. Patikrinus TM kortelių pildymą, nustatyta, jog TM kortele s skiltys „Susiję 
s alių procesiniai dokumentai“, „Susiję teismo procesiniai dokumentai“ bei „Susiję bylos procesiniai 
dokumentai“ teismo darbuotojų uz pildomos epizodis kai. Patikrinimo metu nustatyta ir tai, kad 
netinkamai vykdomas elektronine s civiline s bylos siuntimas mediatoriui. Siekiant formuoti 
vienodą praktiką pildant TM korteles, patikrinimo akte pateikti aktualu s siu lymai. 

 

9. PAŠTO IŠLAIDŲ CIVILINĖSE BYLOSE PASKAIČIAVIMO PATIKRINIMAS 

Atlikus s į patikrinimą nustatyta, jog is  patikrintų 160 bylų, pas to is laidos netiksliai 
apskaic iuotos 29 proc. bylų. Nustatyti s ie darbo kokybe s tru kumai: teismo pose dz ių sekretoriai 
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paz ymose apie pas to is laidas nepaz ymi is siųstų lais kų ru s ies, vienos siuntos kainos, nurodo tik 
is siųstų lais kų bendras sumas, į paz ymas įtraukia pas to is laidas uz  teismo sprendimų is siuntimą. 
 

10. ŽYMINIO MOKESČIO UŽSKAITYMO CIVILINĖSE BYLOSE PATIKRINIMAS 

Šio patikrinimo metu nustatyti ir išskirti atveji, kuomet žyminis mokestis nebuvo sukurtas ir 

įskaitytas, kai jis mokėtinas (15 bylų), taip pat atvejai, kai žyminis mokestis buvo sukurtas, tačiau 

neįskaitytas (9 bylose). Be to, nustatyti 37 atvejai, kuomet bylose ieškovas (pareiškėjas) yra visiškai 

atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau apie tai nepažymėta LITEKO skiltyje „Žyminis 

mokestis“. 

 

11. SKUNDŲ DĖL PROKURORŲ NUTARIMŲ NAGRINĖJIMO EIGOS PATIKRINIMAS 

Atlikus s į patikrinimą nustatyta, kad ikiteisminio tyrimo teise jai, gavę skundą, operatyviai, 
per protingą terminą (vidutinis kai per 2-3 dienas) prokurorui IBPS suformuoja arba lydras c iu 
is siunc ia pras ymą pateikti su skundo nagrine jimu susijusią ikiteisminio tyrimo medz iagą. 
Pasitaiko atvejų, kai atsakingos ikiteisminio tyrimo institucijos reikiamą medz iagą delsia pateikti, 
tode l kaip geroji praktika įvardintas teise jų taikomas priminimas (pakartotinis paklausimas) de l 
medz iagos pateikimo. Is  atsitiktine tvarka patikrinimui atrinktų ikiteisminio tyrimo skundų bylų 
analize s padaryta is vada, jog ikiteisminio tyrimo teise jai ikiteisminio tyrimo skundus is nagrine ja 
laikydamiesi BPK 64 straipsnyje nustatytų terminų – per 10 darbo dienų nuo susijusios 
ikiteisminio tyrimo medz iagos gavimo teisme dienos. Patikrinimo metu taip pat nustatyta, jog 
dalis ikiteisminio tyrimo teise jų laikosi BPK 151, 178 ir 181 straipsniuose numatytų septynių 
dienų skundo is nagrine jimo termino, skaic iuojamo nuo skundo gavimo teisme dienos, nagrine ja 
pateiktą skundą įstatyme nustatytais terminais ir tvarka is  institucijų nereikalaudami su skundu 
susijusios ikiteisminio tyrimo medz iagos. Visgi nustatyta, kad kita dalis teise jų, gavę skundą de l 
prokuroro nutarimų, priimtų BPK 151, 178 ar 181 straipsniuose nustatyta tvarka, is sireikalauja 
ikiteisminio tyrimo medz iagą ir tik ją gavę is nagrine ja skundą per septynias dienas, terminą 
skaic iuodami nuo ikiteisminio tyrimo medz iagos gavimo teisme dienos. 
 

12. TRIJŲ TEISĖJŲ, TURINČIŲ DAUGIAUSIA NAGRINĖJAMŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ, DARBO 
ORGANIZAVIMO PATIKRINIMAS 

Patikrinimo metu analizuojant kiekvieno tikrinamo teise jo po 10 atsitiktine tvarka atrinktų 
neis nagrine tų baudz iamųjų bylų buvo nustatyta, kad teise jai laikosi BPK 240 straipsnyje numatytų 
bylos perdavimo nagrine ti teisiamajame pose dyje ir bylos nagrine jimo teisiamajame pose dyje 
pradz ios terminų. Baudz iamųjų bylų ir dviejų savaic ių darbo organizavimo analize  parode , kad 
teise jai laikosi BPK 2421 straipsnyje reglamentuotos pareigos ru pintis, jog baudz iamoji byla 
teisme bu tų is nagrine ta per kuo trumpesnį laiką, ir siekia, kad byla bu tų is nagrine ta darant kiek 
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įmanoma maz iau teisiamojo pose dz io pertraukų. Teise jai taip pat laikosi BPK 243 ir 244 
straipsniuose numatytos pose dz io atide jimo/pertraukos tvarkos ir terminų. Patikrinimo metu 
nustatyta, kad nors kai kurių baudz iamųjų bylų nagrine jimas buvo atidedamas ir/ar pertraukos 
daromos ilgesniam nei vieno me nesio terminui, priez astys nurodomos teismo pose dz ių 
protokoluose; daz niausios aptariamo termino nesilaikymo priez astys nustatytos tokios: 
prokuroro ar gyne jo dalyvavimas kitose bylose, kasmetine s teise jo, prokuroro ar gyne jo atostogos. 
Pose dz ių protokoluose fiksuojama, kaip yra derinamos teismo pose dz ių datos, kokiu intervalu 
teise jai siu lo daryti pose dz ius, kokios priez astys nulemia pose dz io datos suderinimą. Nustatyta, 
jog teise jai operatyviai taiko procesines prievartos priemones, kai bylos nagrine jimas atidedamas 
ar daroma pertrauka neatvykus proceso dalyviui, aktyviai naudojasi įstatymų suteikta galimybe 
gauti duomenis is  gydymo įstaigų apie proceso dalyvių sveikatos bu klę, is  policijos įstaigų – apie 
kardomosios priemone s vykdymą ir pan. Teise jai reaguoja į situacijas, kai is  anksto z inoma, jog 
neįvyks suplanuotas pose dis, duoda pavedimus savo komandos nariams informuoti kitus proceso 
dalyvius, kad nevyktų į ats auktą ar neįvyksiantį pose dį. Teise jai, organizuodami savo darbą, 
racionaliai skiria teismo pose dz ius: trumpos trukme s pose dz ius skiria koncentruotai, o 
prognozuojamos ilgesne s trukme s pose dz ius skiria vieną per pusdienį ar net per dieną. Nustatyta, 
jog de l objektyviai kintanc io naujai gaunamų bylų skaic iaus, konkretu s didz iausią nagrine jamų 
bylų skaic ių turintys teise jai taip pat kinta, turimas nagrine jamų bylų skaic ius savaime neparodo 
netinkamo ar aplaidaus teise jo darbo organizavimo ir is  esme s yra sąlygotas nuo teise jo 
nepriklausanc ių priez asc ių. 
 

13. LITEKO DUOMENŲ SUVEDIMO (AR PRISEGTI GALUTINIAI, NUASMENINTI TEISMO PROCESINIAI 
DOKUMENTAI, AR PRISKIRTOS PROCESINIŲ SPRENDIMŲ KATEGORIJOS) PATIKRINIMAS 

S io patikrinimo metu nustatyta, jog pasitaike  tik keli atvejai, kuomet LITĖKO sistemoje 
neprisegtas galutinis teismo procesinis dokumentas. Daz nesni atvejai, kai is nagrine jus bylą ne ra 
prisegamas nuasmenintas procesinis dokumentas ir byloje nepriskirtos procesinių sprendimų 
kategorijos.  
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 TĖISMINĖ  MĖDIACIJA  

2018 m. visuomene s susidome jimas teismine 
mediacija ir realus s io alternatyvaus ginc o sprendimo bu do 
taikymas, lyginant su  2017 m., augo dar sparc iau. Manytina, 
jog pagrindine  tai sąlygojanti priez astis – siekis pasinaudoti 
teismine s mediacijos teikiamais privalumais, t. y. uz tikrinti 
konstruktyvų ginc o s alių dialogą ir derybų paz angą, siekiant 
kuo greic iau maz iausiomis sąnaudomis ir laisvu s alių 
apsisprendimu is spręsti teismui perduotą ginc ą ir is saugoti 
santykių tarp ginc o s alių tęstinumą bei informacijos 
konfidencialumą. 

 
 

Pagrindiniai teismine s mediacijos privalumai yra s ie: 

 Taupomas laikas ir pinigai (teisminė mediacija yra 
nemokama); 

☺ Mažiau neigiamų emocijų ir priešiškumo, galimybė atkurti 
draugiškus santykius; 

 Galimybė kontroliuoti ginčo eigą ir rezultatą; 

 Savanoriškas ir konfidencialus procesas; 

 Profesionali pagalba. 
 
2018 m. pabaigoje teismo mediatoriaus statusą 

buvo įgiję 14 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjų: 
Inga Stakniene , Donata Kravc enkiene , Renata 

Kasimoviene , Diana Butrimiene , Darius  Luc inski, Jan 
Maciejevski, Ėrika Stoc kiene , Jolanta Ve geliene , Joru ne  
Pukinskiene , Vladimir Berezovskij, Sigita Fomic iova, Urmila 
Valiukiene , Irmantas S ulcas, Diana Jankiene .  

Paz yme tina, jog mediatoriai, kurie yra teise jai, gali 
vykdyti tik teisminę mediaciją. Daugiausia teisminių 
mediacijų 2018 m. vykde  teise jos R. Kasimoviene  (74) ir D. 
Kravc enkiene  (31). 

Be to, 2018 m. pabaigoje teismo mediatoriaus status1 
buvo įgiję trys Vilniaus miesto apylinke s teismo pade je jai ir 
viena teismo pose dz ių sekretore . 

Tai sparc iai populiare janti 
greitesne , pigesne  ir 
psichologis kai lengvesne  
civilinių ginc ų sprendimo 
procedu ra, kurios paskirtis 
– pade ti s alims civiline se 
bylose is spręsti ginc ą 
taikiai, tarpininkaujant 
vienam ar keliems 
mediatoriams 
(tarpininkams), be įprastų 
teisminių procedu rų.  
 

KAS YRA TEISMINĖ 
MEDIACIJA? 

Teisminę mediaciją Teise jų 
tarybos patvirtinta tvarka 
vykdo teismo mediatoriai – 
specialių z inių įgiję teise jai, 
teise jų pade je jai arba kiti 
atitinkamą kvalifikaciją 
turintys asmenys, kurie yra 
įtraukti į Lietuvos 
Respublikos teismo 
mediatorių sąras ą 

KAS VYKDO TEISMINĘ 
MEDIACIJĄ? 
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Pastaraisiais metais Vilniaus miesto apylinke s teismas is lieka aktyvus lyderis pagal 
teisminei mediacijai perduodamų civilinių bylų skaic ių lyginant su kitais Lietuvos teismais. 2018 
m.  teisminei mediacijai buvo perduotos 144 Vilniaus miesto apylinke s teisme nagrine tos civiline s 
bylos (2017 m. – 146, 2016 m. – 99, 2015 m. – 58 civiline s bylos). 

Inicijavus nurodytą kiekį teismine s mediacijos procesų, 30 bylų teismas patvirtino taikos 
sutartis. Teismine s mediacijos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitoje paz ymima, jog teismine s 
mediacijos se kme s indeksas matuojamas ne vien tik po teismine s mediacijos pasiras ytomis taikos 
sutartimis. Net ir po nutrauktos mediacijos besitęsiant teismo procesui gali bu ti pasiras oma taikos 
sutartis, nes s alys jau bu na is sakiusios savo pozicijas ir paz engusios ies kant kompromisų. Taigi, 
bylose, kurių nagrine jimas tęsiamas teismine tvarka, mediacijos taikymas taip pat turi is liekamąją 
vertę – neigiamų emocijų valdomos s alys daz niau is klauso viena kitą, pradeda konstruktyviai 
bendradarbiausi tiek tarpusavyje, tiek su bylą nagrine janc iu teismu. 

Teismine s mediacijos procesų nutraukimų priez astys: 

 ginc o s alims pasitraukus is  teismine s mediacijos proceso (29 bylos); 
 pasibaigus nustatytam teismine s mediacijos terminui (3 bylos); 
 teismo mediatoriui nutraukus teismine s mediacijos procesą (20 bylų). 

Nebaigtų nagrine ti teismine s mediacijos procesų – 63.  

2018 M.  GEGUŽĖS 28 D. VILNIAUS MIESTO APYLINĖS TEISME ATIDARYTA „TAIKOS SALĖ“ 

Dide jant visuomene s susidome jimui teismine mediacija bei realiam s io alternatyvaus ginc o 
sprendimo bu do taikymui, Vilniaus miesto apylinke s teismo administracija, siekdama uz tikrinti 
kuo jaukesnę ir taikiam ginc ų sprendimui tinkamesnę aplinką bei atmosferą, 2018 m. geguz e s 28 
d. is kilmingai atidare  „Taikos salę“, skirtą bu tent teisminei mediacijai. Teismo pirmininkas Marijus 
Kursevic ius, susirinkusiems svec iams tardamas sveikinimo z odį, kartu su susirinkusiaisiais 
dz iauge si, jog nuo s iol bylos s alys Vilniaus miesto apylinke s teisme taikos gale s siekti jaukiomis ir 
patogiomis sąlygomis, bei is reis ke  viltį, kad „Taikos sale s“ pavadinimas neliks vien simbolinis, o 
sukurs papildomą stimulą bylų s alims taikiai is spręsti jų tarpusavio nesutarimus. 

Teisminės mediacijos bylų kategorijos
Bylos dėl darbo teisinių santykių (1
byla)
Su prievolių teise susijusios bylos (35
bylos)
Bylos, kylančios iš šeimos teisinių
santykių (91 byla)
Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių
santykių (13 bylų)
Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir
intelektinės nuosavybės (1 byla)
Bylos dėl juridinių asmenų (3 bylos)
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S ios sale s atidaryme dalyvavo ir Teismine s mediacijos komisijos pirmininkas, Lietuvos 
apeliacinio teismo teise jas Artu ras Driukas, kuris, perkirpęs simbolinę juostą, pasveikino teismo 
administraciją su tokia paz angia iniciatyva ir tapus bene pirmuoju teismu Lietuvos Respublikoje, 
kuriame įrengta specialiai teisminei mediacijai pritaikyta patalpa. Susirinkusiems svec iams 
pranes imą teismine s mediacijos aktualijų tematika skaite  bei sveikinimo z odį tare  ir Mykolo 
Romerio universiteto Mediacijos ir darnaus ginc ų sprendimo laboratorijos vadove , Privatine s 
teise s instituto docente  dr. Natalija Kaminskiene , kuri pabre z e , jog s ios teisminei mediacijai skirtos 
sale s atidarymas reis kia ir tai, kad teismas tampa vis atviresnis visuomenei. 

 

 

2018 M.  LAPKRIČIO 15 D. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISME VYKO TEISMINĖS MEDIACIJOS 
SIMULIACIJA 

Vilniaus miesto apylinke s teismas, siekdamas priside ti prie teismine s mediacijos 
populiarinimo bei visuomene s supaz indinimo su 
teismine s mediacijos procedu romis ir privalumais, 
prisijunge  prie Nacionaline s teismų administracijos 
organizuoto teismine s mediacijos turo.  

Prisidedant prie s ios iniciatyvos, 2018 m. 
lapkric io 15 d. Vilniaus miesto apylinke s teisme buvo 
surengta teismine s mediacijos simuliacija, kurios 
metu parodomojoje civiline je byloje besiskirianc ių 
sutuoktinių personaz us įku nyti sutikusių Dovile s 
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Filmanavic iu te s ir Pauliaus Ambrazevic iaus ginc ą bandyta is spręsti taikiai, taikant teisminę 
mediaciją.  

Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jas, mediatorius Jan Maciejevski susirinkusiems 
z iu rovams ir tiesiogine s transliacijos socialiniame tinkle „Facebook“ stebe tojams se kmingai 
pademonstravo, koks gali bu ti efektyvus alternatyvus ginc ų sprendimo bu das. 

Sutuoktinių vaidmenis atlikę z inomi vilniec iai prisipaz ino pirmą kartą dalyvavę tokiame 
renginyje ir dz iauge si įgyta įdomia patirtimi. Įskaudintą sutuoktinę vaidinusi D. Filmanavic iu te  
teige  buvusi maloniai nustebinta 
psichologine s atmosferos, kurioje vyko 
teismine  mediacija. P. Ambrazevic ius teige , 
kad jam buvo neįprasta įsijausti į 
besiskirianc io vyro vaidmenį, tac iau 
mediacija taip įtrauke , kad is gyveno visą 
amplitudę skirtingų jausmų. „As  netgi 
bu damas teisus į teismą bijoc iau eiti. O c ia 
is  tiesų visis kai kitoks procesas, rami ir taiki 
atmosfera, nors nesle psiu – tema ne ra 
maloni ir turbu t negali kitokia bu ti. Smagu, 
kad yra toks efektyvus bu das spręsti 
sude tingas problemas“, – dz iauge si 
sutuoktinį vaidinęs vyras. 

Ginc ą medijavęs Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jas J. Maciejevski paz yme jo, jog 
teismine  mediacija yra itin efektyvus ginc ų sprendimo bu das nagrine jant turtinius ir s eimos 

santykius, ypac  liec ianc ius jautrias temas, 
susijusias su vaikų gerove s uz tikrinimu. 
„Ž mone s ne tik taikiai is sprendz ia ginc ą, 
„nuleidz ia garą“, bet ir atkuria tarpusavio 
santykius. Tenkinantį sprendimą s iuo 
keliu pasiekti lengviau, nes mediacija, 
palyginus su teismo procesu, yra gerokai 
laisvesne : sudaromos sąlygos paprastai 
is sikalbe ti, sukeliama maz iau neigiamų 
emocijų ir pries is kumo“, – akcentavo J. 
Maciejevski (s altinis – Nacionaline s 
teismų administracijos parengtas 2018 
m. lapkric io 16 d. pranes imas, 
publikuotas www.delfi.lt). 

 

http://www.delfi.lt/
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PSICHOLOGINIS SAUGUMAS TĖISMĖ 
 
Vienas is  Vilniaus miesto apylinke s teismo prioritetų – psichologinis lankytojų saugumas. 

Pade ti proceso dalyviams bei kitiems teismo lankytojams įveikti įtampą, jaudulį, susiorientuoti 
nepaz įstamoje aplinkoje, teikti psichologinę paramą uz tikrinant saugią liudijimo aplinką yra 
pasiruos ę teisme dirbantys kvalifikuoti psichologai bei teismo savanoriai. 
  

TEISMO PSICHOLOGAI 
 

Nuo 2018 m. sausio 1 d. visuose apylinkių teismuose numatyta teismo psichologo 
pareigybe  – is  viso 14 pareigybių: po vieną 10-yje apylinkių teismų, po 2 Kauno ir Vilniaus 
apylinkių teismuose. 
Teismo psichologo pareigybe  reikalinga 
uz tikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo 
procese dalyvaujanc ių maz amec ių ir 
nepilnamec ių kvalifikuotą apklausą, 
suteikti jiems tinkamą psichologinę 
pagalbą, įvertinti jų raidos ypatumus, 
psichologines, asmenybe s ir raidos problemas. Teismo psichologas, bendraudamas su vaiku 
specializuotame apklausos kambaryje, veikia kaip tarpininkas tarp jo ir ikiteisminio tyrimo 
pareigu no, prokuroro, teise jo. Pagrindiniu apklausoje dalyvaujanc io psichologo uz daviniu tampa 
aktyvus vaiko emocine s bu senos stebe jimas, įsitraukimas į apklausą uz duodant ir formuluojant 
klausimus, kartu apsaugant jį nuo galimo psichologinio diskomforto ikiteisminio tyrimo ir teismo 
proceso metu. 

Vilniaus miesto apylinke s teismui 2018 m. pavyko pritraukti savo darbui atsidavusius ir 
kvalifikuotus specialistus: nuo 2018 m. kovo 1 d. darbą teisme prade jo psichologe , laikinai perkelta 
is  Vilniaus apygardos teismo, o nuo 2018 m. rugse jo 3 d. psichologo darbą prade jo ir kita 
specialiste , kuri, įgijusi savo srities magistro laipsnį, buvo laikinai perkelta is  Vilniaus miesto 
apylinke s teismo pose dz ių sekretore s pareigų.  

Laikotarpiu nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2018 m. gruodz io 31 d. Vilniaus miesto apylinke s 
teismo psichologe s dalyvavo 221 nepilnamec ių ir vaikų apklausose (ikiteisminio tyrimo metu – 
168, baudz iamosiose bylose – 11, civiline se bylose – 42). Dar 57 apklausos, kurioms buvo 
kruops c iai ruos tasi, buvo atide tos arba ats auktos. Pateikti statistiniai duomenys rodo, jog teismo 
psichologo poreikis Vilniaus miesto apylinke s teisme 2018 m. buvo itin didelis. 

TEISMO PSICHOLOGAI DIRBA ŠIOSE PAGRINDINĖSE SRITYSE: 

 ikiteisminiame tyrime – vykdo nepilnamec ių apklausas su ikiteisminio tyrimo teise ju; 
 baudžiamosiose bylose (pvz., seksualine s prievartos, smurto ir kt.) – padeda teise jui apklausti 
nepilnamec ius teismo pose dz io metu); 

Teismo psichologas, bendraudamas su vaiku <...>, veikia 
kaip tarpininkas tarp jo ir ikiteisminio tyrimo 
pareigūno, prokuroro, teisėjo <...> 
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 civilinėse bylose (pvz., de l nepilnamec ių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos su 
vaikais nustatymo ir kt.) – padeda teise jui is klausyti vaiko nuomonę. 
 

TEISMO PSICHOLOGŲ SUSITIKIMAS VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISME 

2018 m. rugpju c io pradz ioje Vilniaus miesto apylinke s teisme vyko visos s alies teismo 
psichologų susitikimas.  

Susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus miesto apylinke s teismo pirmininkas Marijus 
Kursevic ius, kuris pasidz iauge  svariu psichologų inde liu uz tikrinant vaikui emocis kai saugesnę 
aplinką apklausoje, palinke jo stiprybe s ir is likti tokiems entuziastingiems, kokie s iuo metu yra 
s alies teismo psichologai. 

Didz iausiame Lietuvos teisme vykusio susitikimo metu teismo psichologai dalijosi 
patirtimi, analizavo sude tingus vaikų apklausų atvejus, kylanc ias problemas, ies kojo efektyviausių 
jų sprendimo bu dų. Buvo aptarti ir 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos 
baudz iamojo proceso kodekso pakeitimų, sąlygojusių privalomą psichologo dalyvavimą vaiko 
apklausoje, keliami is s u kiai. 

TEISMO SAVANORIAI 
 

2018 m. Vilniaus miesto apylinke s teisme savanoriavo 
7 asmenys, kurie suteike  pagalbą daugiau nei 100 teismo 
lankytojų. Teismo savanoriai teike  pagalbą ne tik teismo 
lankytojams, tac iau aktyviai priside jo ir prie teismo vidinių 
renginių organizavimo bei koordinavimo. 

„Mano kelias į savanorystes buvo is ties sude tingas bei 
„neaktyvus", tac iau kitomis akimis prade jau z velgti į 
savanorystę teisme. Bu tent s i savanoryste  pade jo man 
pamatyti tikrus įvykius,  tikrąjį veiksmą uz  pose dz ių sale s 
durų bei susipaz inti is  arc iau su mano ateities profesija“ – savo 
patirtimi dalinosi Vilniaus miesto apylinke s teismo savanore  
Airina Mikule naite . Airinos nuomone, savanorių tarnyba 
teisme naudinga de l pakankamai paprastų ir kasdienių 
reikmių, o visų svarbiausia – de l is sigandusių ar į be dą 
patekusių z monių, kuriuos reikia nuraminti. Pokalbio metu 
Airina teige , jog visus ragintų priside ti prie savanoryste s 
teisme ir ateitiems savanoriams linke jo daug potyrių, emocijų 
ir z inių, kurias įmanoma įgyti savanoryste s metu. 

Tuo tarpu Vilniaus miesto apylinke s teismo savanore  
Valentina Umbrasiene  pokalbio metu tikino, jog savanoryste  

Pagrindine  teismo savanorio 
misija – pade ti teismo 
lankytojams teisme jaustis 
drąsiau ir saugiau. Savanoriui 
ne ra keliami is silavinimo 
reikalavimai, tac iau jis yra 
is klausęs specialius mokymus ir 
turi reikiamų z inių apie teismų 
sistemą ir teismo procesą, 
liudytojų ir nukente jusiųjų 
teises ir pareigas, gerai paz įsta 
teismo patalpas, z ino, kaip 
bendrauti su sunkius 
is gyvenimus patyrusiais 
z mone mis ir teikti reikiamą 
pagalbą teismų lankytojams 

KAS YRA TEISMO 
SAVANORIS? 
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teisme jai yra labai įdomi ir prasminga, kadangi ji iki savanoryste s 
pradz ios nebuvo susidu rusi su mu sų s alies teisine sistema. 

„Savanoryste  yra tam tikras 
is s u kis, kuris kartais gali priversti is eiti is  
komforto zonos. Niekada nez inai į kokią 
situaciją teks pakliu ti, ar su kokiu 
z mogumi susitikti. Tai gali kelti tam tikrą 
nerimą, įtampą, tac iau tuo pac iu suteikia 
ir pozityvaus jaudulio” – teigia Vilniaus 
miesto apylinke s teismo savanore  Marta 
Sus inskaite . Martos teigimu, savanoryste  
– tai prasmingai praleistas laikas, 
altruistine  veikla, kurios metu gali 
is bandyti save naujose situacijose, kartu 
tai galimybe  į teismo darbą bei nukete jusiojo poziciją paz velgti is  
kitos perspektyvos. Jos manymu, savanoryste s de ka ugdomas 

pilietis kumo jausmas, skatinamas humanis kumas ir tolerancija kitam, puosele jamos 
visuomenine s vertybe s. Paklausta, kuo svarbi savanorių institucija teisme, Marta tvirtai atsake : 
„savanoryste  teisme yra labai prasminga, nes paprastas z mogus, ate jęs į teismą, daz nai nez ino, ką 
daryti, kur eiti ar į ką kreiptis pagalbos, jauc iasi sutrikęs bei sunerimęs.  Paais kiname, palydime, 
padedame – nesame teismo darbuotojai, neteikiame teisine s pagalbos - s ia prasme tampame lygu s 
su ate jusiaisiais į teismą. Norime jiems pade ti bei stengiame s suprasti, kaip jie jauc iasi – tokia 
mintis keic ia nukente jusiųjų bei liudytojų negatyvų poz iu rį į aplink juos esanc ią teismo aplinką, 
nuramina. Pabu name tarpininkais tarp teismo ir z mogaus. Pozityvi liudytojų ir nukente jusiųjų 
bu sena padeda teismo veiklai, bylos nagrine jimo procesui”.  

Stiprinant socialiai atsakingo teismo iniciatyvas, teisme 
lanke si teismo savanorių ambasadore  dainininke  Monika Liu, kuri 
tikino, jog jeigu pries  13 metų Lietuvos teismuose bu tų buvusi 
galimybe  savanoriauti, ji net nesvarstydama bu tų tai is bandz iusi. 

 
 
 
 
 
 

Savanoris padeda teismo 
lankytojui susiorientuoti 
teismo aplinkoje, teikia 
praktinę informaciją, 
susijusią su teismo procesu 
(tac iau nekonsultuoja 
teisiniais klausimais), 
supaz indina su liudytojo ar 
nukente jusiojo teise mis bei 
pareigomis, is klauso bei 
padeda teisme pasijausti 
saugiau ir drąsiau. 

KOKIĄ PARAMĄ TEISME 
GALI SUTEIKTI SAVANORIS? 
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FINANSINĖ S VĖIKLOS APŽ VALGA 

Vilniaus miesto apylinke s teismas, siekdamas įgyvendinti strateginį tikslą – vykdyti 
teisingumą ir uz tikrinti konstitucinių vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui, 2018 m. 
vykde  tęstinę programą „Teisingumo vykdymas“, kuri finansuojama is  dvie s altinių – valstybe s 
biudz eto le s ų ir asignavimų valdytojo pajamų įmokų. 

Pagrindiniai programos „Teisingumo vykdymas“ tikslai bei uz daviniai buvo s ie: uz tikrinti 
kokybis ką bei efektyvią teismo veiklą, kokybis ką ir operatyvų bylų nagrine jimą, didinti 
visuomene s teisinį is prusimą ir pasitike jimą teismais, didinti teismo gebe jimus dirbti efektyviau 
ir veiksmingiau. 

S iai programai įgyvendinti buvo panaudoti visi is  valstybe s biudz eto le s ų skirti 
asignavimai – 8 189 000,00 Ėur: 

 

 
 
Asignavimų valdytojo pajamų įmokos 2018 m. sudare  4931,78 Ėur.  S ios le s os buvo 

panaudotos „Taikos sale s“ įrengimui, reprezentacinių le s ų, skirtų Lietuvos Nepriklausomybe s 
atku rimo s imtmec iui bei Lietuvos teismų sistemos savarankis kumo s imtmec iui pamine ti, 
įsigijimui, renginių organizavimui, taip pat nupirktos 8 korespondencijos spintos, 1 dokumentų 
spinta ir 10 biuro ke dz ių. 

2018 m. susidare  81 880,82 Ėur įsiskolinimas uz  prekes ir paslaugas (uz  pas to paslaugas 
– 54,3 tu kst. Ėur, uz  s ilumos energiją – 9,7 tu kst. Ėur, uz  elektros energiją – 7,7 tu kst. Ėur, uz  valymo 
paslaugas – 4,3 tu kst. Ėur, uz  teismo apsaugos paslaugas – 1,7 tu kst. Ėur ir kt.). 
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VIDINĖ  IR IS ORINĖ  KOMUNIKACIJA 

Viena is  prioritetinių Vilniaus miesto apylinke s teismo 2018 m. veiklos krypc ių buvo  
vidine s komunikacijos ple tojimas bei efektyvumo didinimas. Nuo pat metų pradz ios teismo 
administracija sieke  gerinti Vilniaus miesto apylinke s teisme dirbanc ių darbuotojų darbo aplinką 
ir darnius jų tarpusavio santykius, kurti palankų klimatą, nutiesti informacinį tiltą tarp 
vadovybe s ir jai pavaldz ių darbuotojų, o kartu ir sulaukti grįz tamojo rys io, kad darbuotojai jaustų 
pasitenkinimą savo darbu, bu tų lojalu s, kad bu tų kuo maz esne  jų kaita, o tuo pac iu – kad bu tų 
kuo efektyviau įgyvendintas pagrindinis įstaigos strateginis tikslas. 

Vilniaus miesto apylinke s teismo kolektyvas yra pats didz iausias is  visų s alies teismų, 
tode l vidinei komunikacijai tokio dydz io kolektyve buvo skiriama labai daug energijos ir 
pastangų. Didinant vidine s komunikacijos efektyvumą Vilniaus miesto apylinke s teisme, 
didz iausias de mesys buvo koncentruojamas į tiesioginę z mogis ką komunikaciją, pagarbą ir 
individualų de mesį kiekvienam darbuotojui, tode l vidinei komunikacijai ple toti buvo taikomas 
visas kompleksas priemonių: 

 buvo nuolat atnaujinamas ir pildomas vidinis 
intranetas, kuriame talpinama naujausia įstaigos 
informacija; 

 darbuotojų gerbu viu buvo ru pinamasi 
organizuojant bendras s ventes, filmų perz iu ras su pietumis, 
darbuotojų iniciatyva organizuoti kalanetikos uz sie mimai; 

 buvo nuolat rengiami reguliaru s susirinkimai, 
susitikimai, renginiai, mokymai, kurių metų buvo 
pristatomos įstaigos naujove s, darbinei veiklai aktuali 
informacija; 

 darbuotojai buvo raginami aktyviai teikti savo 
pasiu lymus tiek susitikimų ar susirinkimų metu, tiek ir 
anonimis kai, paliekant juos tam skirtose de z ute se; 

 nauji darbuotojai buvo priimami s iltai, jiems 
buvo skiriami kuratoriai, dalinamos atmintine s, kas ketvirtį 
buvo rengiami jų susitikimai su teismo pirmininku (s ių 
susitikimų metu buvo siekiama naujus darbuotojus 
pasveikinti įsiliejus į didelį bei spalvingą teismo kolektyvą, 
susipaz inti su kiekvienu nauju darbuotoju is  arc iau, aptarti 
kiekvieno lu kesius, ateities vizijas, kilusius klausimus, is klausyti kiekvieną is  jų jiems ru pimais 
darbine s veiklos klausimais) ir kt. 

Viena is  prioritetinių Vilniaus miesto apylinke s teismo 2018 m. veiklos efektyvumo 
didinimo krypc ių taip pat buvo teismo atvirumo visuomenei kryptingas didinimas, siekiant 
didesnio visuomene s pasitike jimo visa teismų sistema. Pasitike jimas teismais ir visa teismų 

Vidine  

komunikacija 

Ėsant efektyviai vidinei 

komunikacijai, uz tikrinami geri 

kolegų tarpusavio santykiai, 

darbuotojai informuojami apie 

įstaigos viziją ir tikslus bei yra 

įtraukiami į įstaigos veiklą, taip 

uz tikrinamas grįz tamasis rys ys. 

Vidine s komunikacijos de ka 

darbuotojai suz ino, ko siekia 

įstaiga, ir yra motyvuojami to 

siekti kartu. 
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sistema, kuris yra kuriamas per kasdienį bendravimą su visuomene, yra bu tina kiekvienos 
demokratine s valstybe s gyvavimo sąlyga, de l s ios priez asties Vilniaus miesto apylinke s teismo 
administracija 2018 m. daug de mesio skyre  ir is orine s teismo komunikacijos efektyvumo 
didinimui. 

Ėfektyvi is orine  komunikacija ne tik 
formuoja ir stiprina pozityvų teismo įvaizdį, 
tac iau tuo pac iu padeda uz tikrinti ir visuomene s 
teise s z inoti efektyvų įgyvendinimą. Is orine  
komunikacija visus 2018 m. buvo ple tojama 
keliomis kryptimis: tiesiogiai bendraujant su 
visuomene s atstovais, organizuojant atvirus visuomenei renginius, anketiniu bu du vykdant 
apklausas apie teikiamų administravimo paslaugų ir aptarnavimo kokybę, skelbiant aktualią 
informaciją apie teismo veiklą teismo internetine je svetaine je bei per kitas is orines visuomene s 
informavimo priemones, duodant interviu visuomenei aktualiais ir su teismo veikla susijusiais 
klausimais, dalyvaujant bei prisijungiant prie kitų institucijų organizuojamų iniciatyvų, 
bendradarbiaujant su svec iais is  uz sienio ir kt. 

2018 m. buvo kitokie – kupini įvairių ide jų, įvykių, renginių, iniciatyvų. Galima teigti, jog 
lu z is ple tojant vidinę bei is orinę Vilniaus miesto apylinke s teismo komunikaciją įvyko. Ž emiau 
pateikiama trumpa 2018 metų vidine s bei is orine s komunikacijos ple tojimo apz valga. 

 

Lūžis plėtojant vidinę bei išorinę Vilniaus 

miesto apylinkės teismo komunikaciją įvyko 

Lietuvos Respublikos Seimui prie mus Lietuvos 
Respublikos pranes e jų apsaugos įstatymą, teise ja Gitana 
Butrimaite  dave  interviu vienam populiariausių socialinių 
tinklų. Teise jos komentaras 2018 m. sausio 7 d. paskelbtas: 
https://www.delfi.lt/news/daily/law/i-tokia-situacija-
gali-pakliuti-bet-kas-nuo-siol-informatoriais-bus-
pasirupinta.d?id=76820003 
 

Teismo pirmininko Marijaus Kursevic iaus straipsnis 
aktualia tema „Te vų smurtas pries  vaikus – kas uz  tai 
gresia“ 2018 m. sausio 18 d. paskelbtas viename 
populiariausių socialinių tinklų: 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/mar
ijus-kursevicius-tevu-smurtas-pries-vaikus-kas-uz-tai-
gresia-18-912652. 
 Be to, teismo pirmininkas dave  interviu ir kitomis 
aktualiomis temomis, susijusiomis su neblaivių vairuotojų 
teisine atsakomybe, taip pat su teise jo profesija. 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/marijus-kursevicius-tevu-smurtas-pries-vaikus-kas-uz-tai-gresia-18-912652
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/marijus-kursevicius-tevu-smurtas-pries-vaikus-kas-uz-tai-gresia-18-912652
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/marijus-kursevicius-tevu-smurtas-pries-vaikus-kas-uz-tai-gresia-18-912652
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Andriaus Ufarto nuotrauka 

Lietuvos Teismų dienai ir Lietuvos teismų 100-
mec iui pamine ti 2018 m. vasario 9 d. ir gruodz io 7 
d. Vilniaus miesto apylinke s teisme vyko Teise jų 
asociacijos organizuoti s achmatų turnyrai „Teismų 
taure  2018“. Turnyruose savo jėgas išbandė 
kviestiniai svečiai iš Seimo, Advokatūros, Vilniaus 
miesto savivaldybės, Generalinės prokuratūros, 
Policijos, Muitinės, Valstybinės mokesčių 
inspekcijos, įvairių teismų bei šeimininkai – 
Vilniaus miesto apylinkės teismas. S achmatų 
turnyrai Vilniaus miesto apylinke s teisme yra 
tradicija tapęs renginys minit Lietuvai svarbias 
datas. 
 

2018 m. kovo 2 d. Vilniaus miesto apylinke s 
teismo darbuotojai tikrino savo lietuvių 
kalbos z inias tarptautiniame suaugusiųjų ir 
moksleivių ras tingumą skatinanc iame 
konkurse – ras e  Nacionalinį diktantą pagal 
Juliaus Sasnausko tekstą „Vienkartinumas“. 

 2018 m. kovo 5 d. Vilniaus miesto apylinke s teisme buvo 
prade ta eksponuoti Vilniaus daile s akademijos molbertine s 
tapybos restauravimo programos studente s Rugile s 
Butkute s meno ku rinių paroda „Keturi metų laikai“. 
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Siekiant glaudesnio tarpinstitucinio bendradarbiavimo, 
2018 m. kovo 9 d. Vilniaus miesto apylinke s teisme vyko 
teismo pirmininko Marijaus Kursevic iaus bei jo 
pavaduotojų susitikimas su Vilniaus apygardos 
prokuratu ros atstovais. 

Vilniaus miesto apylinkės teisme 
2018 m. balandžio 19 d. svečiavosi 
Kalėjimų departamento prie 
Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų 
atstovai, kurie susirinkusiems 
teisėjams ir teisėjų padėjėjams 
pristatė lygtinio paleidimo iš 
pataisos įstaigų aktualijas ir 
problematiką. 
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2018 m. gegužės 26 d. startavo 
pirmasis teismų istorijoje teisėjų 
dviračių žygis, organizuojamas 
Lietuvos Teismų šimtmečiui paminėti. 
Į šį žygį buvo išlydėti dešimt šalies 
teisėjų, kurie per devynias dienas 
ketino nuvažiuoti 1200 km bei 
aplankyti 22 miestuose įsikūrusius 
teismus. Prie šio žygio prisijungė ir du 
Vilniaus miesto apylinkės teismo 
teisėjai – Inga Štuopienė bei Vladimir 
Berezovskij, kuriuos išlydėdamas 
Vilniaus miesto apylinkės teismo 
pirmininkas Marijus Kursevičius 
palinkėjo sėkmės bei ištvermės. 

 

2018 m. geguz e s 31 d. Vilniaus miesto apylinke s teisme lanke si Paneve z io apylinke s teismo pirmininke  
Virginija Breskiene  kartu su s io teismo padalinių atstovais. Svec iai dome josi didz iausio Lietuvoje teismo 
valdymo subtilybe mis, įgyvendintais sprendimais po Vilniaus miesto teismų sujungimo. Susitikimo 
metu buvo pasidalinta abipuse praktika teismų u kio organizavimo, archyvų tvarkymo, personalo 
valdymo, vidine s komunikacijos ir ras tine s darbo organizavimo srityse. 
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2018 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus 
miesto apylinkės teisme viešėjo 
Suomijos advokatų delegacija iš 
privačiai veikiančios Vasos advokatų 
draugijos (Vaasan 
Asianajajayhdistys). Šios delegacijos 
atstovai, siekdami susipažinti su kitų 
šalių teisine sistema bei advokatų 
veikla, yra viešėję įvairiose šalyse. 
Vienas iš delegacijos atstovų 
kelionės į Lietuvą tikslų – galimybė 
pabendrauti su kolegomis iš 
Lietuvos, susipažinti su mūsų šalies 
teisine sistema.  

 

2018 m. rugse jo 7 d. Vilniaus miesto apylinke s teisme vies e jo Lietuvos, Gruzijos ir Ukrainos teismų bei 
Auks c iausiųjų teismų savivaldos institucijos atstovai – tris alio teisininkų forumo dalyviai, kurie buvo 
supaz indinti su teismo darbo, teise jų darbo kru vio paskirstymo principais, is nagrine tų bylų skaic iumi, 
nuotoline tvarka organizuojamų teismo pose dz ių subtilybe mis, elektronine forma tvarkomų civilinių 
bylų nagrine jimo eiga, Lietuvos teismų informacine sistema LITĖKO. Be to, forumo dalyviams buvo 
suteikta galimybe  apz iu re ti erdves, skirtas teismo personalui, vaiko apklausos kambarį. 
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2018 m. rugse jo 19 d. Vilniaus miesto 
apylinke s teisme vyko susitikimas su 
Respublikine s Vilniaus psichiatrijos 
ligonine s direktoriumi prof. Aru nu 
Germanavic iumi bei s ios įstaigos 
darbuotojais, kurio metu buvo aptarti 
aktualu s teismo psichiatrijos taikymo 
aspektai. Siekiant sklandaus abiejų 
institucijų bendradarbiavimo, susitikimo 
metu buvo pasidalinta aktualia profesine 
informacija bei susitarta de l abipuse s 
pagalbos sprendz iant kilusius 
nesklandumus  ir metodine s medz iagos 
pasidalinimo ateityje. 

 

Ėuropos teisminių mokymų tinklo (ĖJTN) organizuojamų trumpalaikių teise jų mainų programos dalyviai is  
Austrijos, Bulgarijos, Ispanijos, Rumunijos, Slovakijos, Vokietijos 2018 m. spalio me n. 3 d. rytmetį praleido 
Vilniaus miesto apylinke s teisme. Dalyviams buvo suteikta galimybe  apz iu re ti teismo ru mų erdves bei sales, 
skirtas teismo pose dz iams, vies iesiems renginiams, personalui, teismo pose dz io salę, skirtą nuotoline ms 
apklausoms, vaiko apklausos kambarį. Prie mine tos mainų programos prisijungę Vilniaus miesto apylinke s 
teismo teise jai Lijana Visokavic iene  ir Irmantas S ulcas supaz indino vies nage s dalyvius su teismo darbu, teise jų 
darbo kru vio paskirstymo principais, is nagrine jamų bylų skaic iumi, nuotoline tvarka organizuojamų teismo 
pose dz ių subtilybe mis, elektronine forma tvarkomų civilinių bylų nagrine jimo eiga, Lietuvos teismų informacine 
sistema LITĖKO. Svec iai susidome ję stebe jo teismo pose dį, kuriame z odinio proceso tvarka buvo nagrine jama 
civiline  byla. 
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Pasitinkant svarbiausio mu sų s alies 
dokumento – Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos – prie mimo dieną bei 
minint Valstybe s nepriklausomybe s 
atku rimo s imtmetį, Vilniaus miesto 
apylinke s teisme nuo 2018 m. spalio 
16 d. buvo prade ta eksponuoti 
paroda, kurioje buvo galima 
susipaz inti su Lietuvos 
konstitucionalizmo raida per 
pastaruosius 95-erius metus. 
Parodoje buvo pristatomos 
fotografijos, valstybe s institucijų 
ras ytiniai dokumentai, periodikos 
spaudiniai, taip pat 
konstitucionalizmo teisei nusipelnę 
Lietuvos parlamento nariai, 
politikai, teisininkai. 

2018 m. spalio 11 d. Vilniaus 
miesto apylinke s teisme 
is kilmingai buvo atvertas 
pirmasis Vilniuje advokatų 
kambarys. Teismo pirmininkas 
Marijus Kursevic ius ir Advokatų 
tarybos pirmininkas Ignas Ve ge le  
kartu perkirpo simbolinę juostą 
bei pasidz iauge , kad nuo s iol bus 
uz tikrintos kokybis kesne s 
advokatų ir advokatų pade je jų 
darbo sąlygos ruos iantis bylų 
nagrine jimui teisme. Teisme 
besilankantys advokatai, 
advokatų pade je jai ture s 
specialiai tik jiems skirtą 
kambarį – vietą, kur gale s 
garbingai pakabinti mantiją, 
susikaupti bylų pertraukų metu. 
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2018 m. spalio 18 d. Vilniaus miesto 
apylinke s teisme vyko Vaiko teisių 
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 
organizuotas seminaras „Vaiko 
nepriez iu ra: gre sme s vaikui lygių 
supratimas ir vertinimas“. Vilniaus 
miesto apylinke s teismo teise jai, jų 
pade je jai, policijos atstovai, vaiko teisių 
apsaugos specialistai is  visos Lietuvos 
gilino z inias, reikalingas kokybis kiau ir 
efektyviau uz tikrinti vaiko teisių 
apsaugą.  

Vilniaus miesto apylinke s teisme 2018 m. spalio 22 d. vyko Visuotinis Lietuvos teismų verte jų 
susirinkimas, kuriame teismų verte jai is  visos Lietuvos dalinosi gerąja patirtimi bei gilino z inias, 
reikalingas verte jui dalyvaujant teismo procese. 
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2018 m. spalio 22 d. 
Vilniaus miesto 
apylinke s teismo 
teise jai dalyvavo 
Visuotiniame teise jų 
susirinkime, 
skirtame Lietuvos 
teismų s imtmec iui 
pamine ti. 

 

 

Vilniaus miesto apylinke s teismo 
pirmininkas Marijus Kursevic ius per 
visuomene s informavimo priemones kviete  
visus suinteresuotus visuomene s narius 
dalyvauti spalio 25 d. Lietuvos teismuose 
vyksianc iame jau tradicija tapusiame 
renginyje „Lietuvos teismai: Ju s klausiate – 
mes atsakome“, kuriame teikiamos 
nemokamos teisine s konsultacijos. 
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Spalio 25-ąją minint Konstitucijos dieną, 
Nacionaline  teismų administracija jau 
trec ius metus is  eile s organizavo 
nemokamų teisinių konsultacijų teikimo 
iniciatyvą „Lietuvos teismai: Ju s klausiate 
– mes atsakome!". Prie s ios iniciatyvos 
priside jo ir Vilniaus miesto apylinke s 
teismas, kuriame susirinkę kvalifikuoti 
teisininkai atvykusiems interesantams 
teike  nemokamas teisines konsultacijas. 

„Visi esame įstatymų vergai, 
kad galėtume būti laisvi“ 
(Legum omnes servi sumus, 
ut liberi esse possimus)  – 
skelbia užrašas lotynų 
kalba, įspaustas viename iš 
teisėjo valdžios vykdant 
teisingumą simbolių – 
ženkle su Lietuvos 
Respublikos herbu.  
Lapkričio 8 d.  Naujosios 
Vilnios bibliotekos 
lankytojos ne tik turėjo 
progos iš arti apžiūrėti šį 
simbolį, teisėjo mantiją, bet 
ir užduoti rūpimus 
klausimus akcijos „Teisėjas 
bibliotekoje“ dalyvei 
Vilniaus miesto apylinkės 
teismo teisėjai Donatai 
Kravčenkienei. 

 



VIDINĖ IR IŠORINĖ KOMUNIKACIJA 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 m. lapkric io 8 d. Vilniaus miesto apylinke s 
teisme buvo prade ta eksponuoti Balio Burac o – vieno 
is  fotografijos entuziasto Lietuvoje, plataus akirac io 
kras totyrininko, daugiau kaip 50 metų keliavusio po 
gimtąjį kras tą su fotoaparatu rankose, nuotraukų 
paroda, kurioje atsiskleidz ia platus bei tikrovis kas 
mu sų s alių paproc ių, tradicijų, liaudies meno ir 
materialine s kultu ros vaizdas. 

Vilniaus miesto apylinke s 
teismo teise ja dr. Aiste  
Rac kauskaite -Burneikiene  
2018 m. lapkric io 23 d. 
dalyvavo Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių apsaugos 
kontrolieriaus įstaigos ir 
Lietuvos Respublikos Ž mogaus 
teisių komiteto organizuotoje 
konferencijoje „Lietuvos 
tarptautiniai įsipareigojimai 
vaikams – ar pastebime 
paz angą?“, kurioje skaite  
pranes imą tema „Vaiko 
is klausymas s eimos bylose“. 
Teise ja pristate  vaikų 
nuomone s is klausymo 
tarptautinius ir nacionalinius 
standartus, taip pat Vilniaus 
miesto apylinke s teismo 
praktiką vaikų is klausymo 
srityje dalyvaujant psichologui 
vaikų apklausos kambaryje. 
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Teismo pirmininko susitikimų su naujais teismo darbuotojais akimirkos 
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2018 m. gruodz io 10 d. Vilniaus miesto 
apylinke s teisme Lietuvos 
Auks c iausiojo Teismo teise jas prof. 
Aurelijus Gutauskas susirinkusiems 
teise jams bei kitiems teismo 
darbuotojams skaite  paskaitą apie 
teise jų profesine s etikos aktualijas ir 
gaires, padedanc ias nepasiklysti teise jų 
drausmine s atsakomybe s labirintuose. 

2018 m. gruodz io 11 d.  Vilniaus miesto 
apylinke s teisme, minint Lietuvos 
Nepriklausomybe s atku rimo, Teismų 
sistemos savarankis kumo s imtmetį bei 
Teismų dieną, atidaryta paroda, skirta 
1917 m. Lietuvių konferencijos 
s imtmec iui. Paroda parengta naudojant 
dokumentų ir fotografijų, saugomų 
įvairiose Lietuvos bei uz sienio 
atminties institucijose, skaitmenines 
kopijas. 

2018 m. gruodz io 10 d. Vilniaus miesto apylinke s teisme Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrole s 
departamento atstove  Rima Mac iu niene  skaite  paskaitą tema „Naujieji narkotikai: tendencijos ir 
problemos“. 



VIDINĖ IR IŠORINĖ KOMUNIKACIJA 

63 

 

 

Projekto „Diena su teise ju 2018”, prie kurio prisijunge  ir Vilniaus miesto apylinke s teismas, akimirkos 
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2018 m. gruodz io 11 d.  Lietuvos 
Auks c iausiojo Teismo teise jas prof. Armanas 
Abramavic ius susirinkusiems teismo 
darbuotojams bei kitiems visuomene s 
nariams skaite  paskaitą tema “Baudz iamoji 
teise : tarp protingumo ir teisingumo”. 

Jaunimo dienai skirtuose 
renginiuose Vilniaus 
universiteto docente  dr. V. 
Ve braite  skaite  paskaitą apie 
teisininko profesiją, savo 
patirtimi apie darbą su 
gimnazistais dalinosi 
prokuroras Saulius 
Verseckas, advokatas Marius 
Liatukas, Vilniaus miesto 
apylinke s teismo teise jas 
Vladimiras Berezovskis. 
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2018 m. gruodz io 13 d. įdomiomis 
detale mis is  Lietuvos 
Nepriklausomybe s atku rimo istorijos 
bei sąsajomis su teise dalinosi 
Profesorius Liudas Maz ylis paskaitoje 
„Vasario 16-osios aktas kaip politinis ir 
teisinis dokumentas“ 

2018 m. gruodz io 13 d. Vilniaus miesto apylinke s 
teismo atstovai dalyvavo Lietuvos teismų dieną 
vainikavusiame kelių dalių renginyje, vykusiame 
Lietuvos Nacionaline je Martyno Maz vydo bibliotekoje. 
S io renginio metu, be kita ko, fotografas Ramu nas 
Danisevic ius pristate  savo fotografijų parodą 
„Teisingumo ru mai“. S ioje parodoje uz fiksuoti kadrai ir 
is  Vilniaus miesto apylinke s teismo. 
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Vilniaus miesto apylinke s teismo teise jų ir kitų teismo darbuotojų bei jų vaikų s vente s, apjungusios 
Lietuvos Nepriklausomybe s atku rimo, Teismų sistemos savarankis kumo s imtmetį, Teismų dieną bei 
graz iausias z iemos s ventes, akimirkos. Palyde dami praeinanc ius senuosius metus ir belaukiant 
ateinanc ių Naujųjų, visi darbuotojai drauge vais inosi S imtmec io tortu. 

 

 


