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ĮŽANGINIS ŽODIS
ĮŽANGINIS ŽODIS
„Teisingumas tiktai tuomet turi prasmę,
jei jis išlaiko nesuinteresuotumo dvasią,
kurią įkvepia atsakomybės už kitą žmogų
idėja“ (Emanuelis Levinas)
Mieli skaitytojai,
Puoselėdamas tradicijas pristatau Jums Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m.
veiklos apžvalgą, primenančią, kad viešumas yra vienas fundamentalių teismų veiklos principų.
Tikiu, jog atvira teismo komunikacija su visuomene užtikrina didesnį visuomenės pasitikėjimą,
kuris praėjusiais veiklos metais buvo labai trapus. Kartu ši apžvalga atskleis, kaip įtemptai ir
atsakingai dirbome vykdydami teisingumą.
Šioje apžvalgoje aptariamos reikšmingiausios veiklos sritys, svarbiausi praėjusių metų
įvykiai ir pasiekimai. Tikiuosi, jog pristatoma apžvalga visiems besidomintiems taps paskata
pažvelgti giliau į didžiausio šalyje – Vilniaus miesto apylinkės teismo veiklą.
Analizuojant Vilniaus miesto apylinkės teismo praėjusių metų veiklą, ryškėja kelios
tendencijos: sumažėjo gautų bylų skaičius, tačiau išaugo išnagrinėtų bylų skaičius, ženkliai
sumažėjo vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė. 2019 m. teisme buvo gautos 38875 civilinės, 2976
baudžiamosios bei 5397 administracinių nusižengimų bylos, kuriose buvo ginamos pamatinės
visuomenės ir valstybės vertybės. Nors visus praėjusius veiklos metus teisėjų bei kito teismo
personalo korpusas nebuvo visiškai užpildytas, o nagrinėtose bylose keliamos problemos vis
sudėtingėjo, visgi, nepaisant šių veiklos iššūkių, 2019 m. bylų nagrinėjimo rodikliai džiugina:
sparčiais tempais išnagrinėtos net 47878 bylos. Proceso trukmės trumpinimas – tik vienas iš
tikslų, kurį sėkmingai įgyvendinome 2019 m. Tai nebuvo daroma kokybės sąskaita, kadangi
teismo priimtų sprendimų stabilumas iš esmės nepakito ir išliko labai aukštas – 99,53 proc. Už
visų šių rodiklių slypi didelis teisėjų, teisėjų padėjėjų bei kito teismo personalo darbo krūvis,
milžiniška atsakomybė, neišmatuojamas atsidavimas darbui. Didžiuojuosi Vilniaus miesto
apylinkės teismo bendruomene, kuri, negailėdama laiko, žinių, kruopštumo, atsakingumo,
kryptingai siekė įgyvendinti pagrindinį įstaigos strateginį tikslą.
Praėjusiais metais daug dėmesio skyrėme naujų kvalifikuotų bei motyvuotų darbuotojų
paieškoms bei atrankoms. Pastangos nenuėjo veltui: metų bėgyje ženkliai išaugo teismo
posėdžių sekretorių skaičius, kuris metų pabaigoje netgi viršijo dirbusių teisėjų skaičių. Visgi,
aptariamais veiklos metais susidūrėme su gana dideliu teisėjų padėjėjų trūkumu, kurį sumažinti
pavyko iš esmės tik metų pabaigoje. 2020 m. toliau tęsime savo pradėtus darbus ir dėsime visas
pastangas tam, kad būtų užtikrintas sklandus darbas.
2019 m. nuosekliai ir kryptingai plėtojome teismo vidinę komunikaciją, puoselėjome
komandinį darbą, darnius tarpusavio santykius, gerinome darbo aplinką. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimo renginiai, individualių motyvacinių priemonių identifikavimas, vidinės
komunikacijos stiprinimas – tai pradėtas darbas, kuris bus tęsiamas siekiant stiprinti teisme
dirbančių darbuotojų motyvaciją.
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ĮŽANGINIS ŽODIS
Siekdami stiprinti visuomenės pasitikėjimą teismu bei visa teismų sistema, dideles
pastangas dėjome plėtodami ir išorinę teismo komunikaciją: teikėme visuomenei bei
žiniasklaidos atstovams informaciją apie aktualiausias bylas, nuolat teikėme duomenis apie
nejurisdikcinę teismo veiklą, siekdami geresnių veiklos rezultatų bendradarbiavome su kitomis
įstaigomis, stiprinome bendradarbiavimą su akademine bendruomene. Praėjusiais veiklos
metais Vilniaus miesto apylinkės teismas buvo itin aktyvus ir tarptautinio bendradarbiavimo
srityje: sulaukėme teisėjų bei kitų teisininkų delegacijų iš Estijos, Lenkijos, Italijos, Vokietijos,
Graikijos, Rumunijos ir kitų užsienio valstybių, su kurių atstovais pasidalinome gerąja patirtimi.
Prisidėdami prie galbūt būsimų teisininkų edukacinės veiklos, priėmėme nemažą būrį smalsių
moksleivių ir studentų, supažindinome juos su teismo veikla, suteikėme galimybę sudalyvauti
teismo inscenizacijose, įsikūnyti į teisėjo rolę, savo rankomis prisiliesti prie teisėjo skiriamųjų
ženklų. Daug dėmesio skyrėme tam, kad kiekvienas, apsilankęs Vilniaus miesto apylinkės teisme,
pajustų, jog šioje įstaigoje puoselėjama pagarba žmogui, jo teisėms, jog šios įstaigos veikla
grindžiama profesionalumu, operatyvumu, skaidrumu, atvirumu, kitomis demokratinės
visuomenės vertybėmis. Prie šio tikslo įgyvendinimo sėkmingai prisidėjo ir teisme puoselėjamas
savanorystės institutas.
Šiais metais minėsime Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Šia proga visiems
Vilniaus miesto apylinkės teismo kolektyvo nariams linkiu išlikti stipriais ir nepriklausomais
vykdant mums pavestą misiją.
Linkėdamas įdomaus ir turiningo skaitymo, kviečiu susipažinti Vilniaus miesto
apylinkės teismo 2019 m. veiklos apžvalga.
Marijus Kursevičius,
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas
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TEISĖJŲ KORPUSAS
Vilniaus miesto apylinkės teisme nustatytas 108 teisėjų skaičius. Visgi, per visą
2019 m. laikotarpį realiai pareigas ejusių teisejų skaičius nuolat budavo mažesnis už
nustatytąjį.
Palyginus su 2018 m., realiai pareigas 2019 m. ejusių teisejų skaičius iki birželio men.
pabaigos buvo didesnis nei tuo pačiu metu 2019 m. arba jam lygus, o nuo 2019 m. liepos
men. – mažesnis.


Realiai pareigas eję teisejai – kuriems nebuvo suteiktos ilgalaikes tikslines atostogos, ilgalaikes
atostogos kvalifikačijai kelti, kurių įgaliojimai nebuvo sustabdyti ir pan., ir kurie nagrinejo bylas.

Realiai pareigas ėjusių teisėjų skaičius
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Vyrai
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Moterys
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2018 m.
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Moterys
70%

2019 m.

Vyrai
30%

TEISĖJŲ KORPUSAS
Dirbančių teisėjų pasiskirstymas pagal specializaciją
(2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis)
3%
Baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas
nagrinėjantys teisėjai (31)

10%

Ikiteisminio tyrimo dokumentus nagrinėjantys teisėjai
(8)

33%

Bendros kompetencijos civilines bylas nagrinėjantys
teisėjai (42)

45%

Civilines bylas, kildinamas iš šeimos teisinių santykių,
nagrinėjantys teisėjai (9)

9%

2019 m. du
Vilniaus miesto
apylinkės
teismo teisėjai
paskirti šio
teismo
pirmininko
pavaduotojais

Civilines bylas, kildinamas ir darbo teisinių santykių bei
bendros kompetencijos civilines bylas nagrinėjantys
teisėjai (3)
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GRUODŽIO

GEGUŽĖS

Mindaugas
Ražanskas

Jan
Maciejevski

2019 m. darbą Vilniaus miesto apylinkės teisme pradėjo 13 teisėjų:

3

Naujai paskirti teisėjai

10

6

Iš kitų teismų (rūmų)
perkelti teisėjai

TEISĖJŲ KORPUSAS

7

6

Vilma Stukaite

GEGUŽĖ

Irena Bielskyte, Kristina
Grinevičiute, Ruta Latvele,
Jelena Lesčinskiene, Pavel
Liubkevič, Darius Lukaitis, Laura
Matusevičiute, Egle Mauriče
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RUGSĖJIS
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RUGPJŪTIS

BALANDIS

Darbą Vilniaus miesto apylinkės teisme 2019 m. pradėję teisėjai:
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Aukse Balkaitiene
Ruta Kažlauskiene

Ausra Dambrauskiene
Ausra Rageliene

TEISĖJŲ KORPUSAS

2019 m. darbą Vilniaus miesto apylinkės teisme baigė 13 teisėjų:
Atleisti, paskyrus aukštes pakopos teismo teisėjais (Irmantas Šulcas,
Inga Staknienė, Žilvinas Terebeiza, Nida Vigelienė, Fausta Vitkienė,
Jolanta Vėgelienė, Julita Dabulskytė-Raizgienė, Darius Pranka, Sigita
Zubavičiūtė-Montvilienė, Visvaldas Kazakiūnas)

1
1

Atleisti, sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus (Regina Gudienė)

1

Atleisti savo noru (Alfonsas Guobys)

10

Perkelti į kitus teismus (Daina Knezevičienė)

2019 m. atleisti/perkelti teisėjai:
2019 m. vasario 11 d. dekretu Nr. 1K-1544 Irmantas Šulcas 2019 m. vasario 25 d. atleistas iš Vilniaus miesto
apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. vasario 26 d. paskirtas Vilniaus apygardos teismo teisėju;
2019 m. vasario 25 d. dekretu Nr. 1K-1562 Inga Staknienė 2019 m. vasario 25 d. atleista iš Vilniaus miesto
apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. vasario 26 d. paskirta Vilniaus apygardos teismo teisėja;
2019 m. kovo 8 d. dekretu Nr. 1K-1578 Regina Gudienė 2019 m. birželio 1 d. atleista iš Vilniaus miesto
apylinkės teismo teisėjo pareigų, sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus;
2019 m. balandžio 1 d. dekretu Nr. 1K-1596 Žilvinas Terebeiza 2019 m. balandžio 11 d. atleistas iš Vilniaus
miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. balandžio 12 d. paskirtas Vilniaus apygardos teismo teisėju;
2019 m. balandžio 1 d. dekretu Nr. 1K-1598 Nida Vigelienė 2019 m. balandžio 18 d. atleista iš Vilniaus
miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. balandžio 19 d. paskirta Vilniaus apygardos teismo teisėja;
2019 m. balandžio 26 d. dekretu Nr. 1K-1622 Alfonsas Guobys 2019 m. gegužės 15 d. atleistas iš Vilniaus
miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų savo noru;
2019 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-1633 Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Daina Knezevičienė
perkelta į Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus (dekretas įsigaliojo 2019 m. birželio 7 d.);
2019 m. gegužės 31 d. dekretu Nr. 1K-1654 Fausta Vitkienė 2019 m. liepos 1 d. atleista iš Vilniaus miesto
apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. liepos 2 d. paskirta Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja;
2019 m. gegužės 31 d. dekretu Nr. 1K-1655 Jolanta Vėgelienė 2019 m. liepos 1 d. atleista iš Vilniaus miesto
apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. liepos 2 d. paskirta Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja;
2019 m. birželio 28 d. dekretu Nr. 1K-1691 Julita Dabulskytė-Raizgienė 2019 m. rugpjūčio 5 d. atleista iš
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. rugpjūčio 6 d. paskirta Vilniaus apygardos teismo
teisėja;
2019 m. birželio 28 d. dekretu Nr. 1K-1694 Darius Pranka 2019 m. rugpjūčio 12 d. atleistas iš Vilniaus
miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. rugpjūčio 13 d. paskirtas Vilniaus apygardos teismo teisėju;
2019 m. rugpjūčio 16 d. dekretu Nr. 1K-49 Sigita Zubavičiūtė-Montvilienė 2019 m. rugpjūčio 22 d. atleista
iš Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. rugpjūčio 23 d. paskirta Vilniaus apygardos teismo
teisėja;
2019 m. rugpjūčio 16 d. dekretu Nr. 1K-50 Visvaldas Kazakiūnas 2019 m. rugpjūčio 19 d. atleistas iš
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2019 m. rugpjūčio 20 d. paskirtas Vilniaus apygardos teismo
teisėju.
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TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAI
Viena is prioritetinių 2019 m. teismo veiklos sričių – teismo posedžių
sekretorių skaičiaus didinimas. Režultatai džiuginantys: metų eigoje
laisvi teismo posedžių sekretorių etatai sparčiai pildesi, o metų
pabaigoje teisme dirbančių sekretorių skaičius virsijo dirbančių teisejų
skaičių.

Teismo posėdžių sekretorių skaičiaus kaita 2019 m.
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Realiai dirbusių (kuriems nesuteiktos ilgalaikės tikslinės atostogos ir pan.) teismo posėdžių
sekretorių (tiek valstybės tarnautojų, tiek dirbančių pagal darbo sutartis) skaičius

Realiai pareigas ėjusių teisėjų ir teismo posėdžių sekretorių
skaičiaus santykis 2019 m.
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Iki 2019 m. birželio men.
pabaigos nuosekliai mažejo
valstybes tarnautojų – teismo
posedžių sekretorių skaičius.
Visgi, 2019 m. metų viduryje
įvykus pirmiesiems Valstybes
tarnybos
departamento
organižuotiems konkursams,
nuo 2019 m. liepos men.
valstybes tarnautojų – teismo
posedžių sekretorių skaičius
nuosekliai didejo.

Teismo posėdžių sekretorių skaičiaus kaita
2019 m. pagal pareigybės tipą
31 31 33 36 36
31 32 33 30 33 27
26

60 57 57 55 54 51 59 57 59 63 61 68

Dirbantys pagal darbo sutartis
Valstybės tarnautojai

TENDENCIJOS

Tam tikra dalis pagal darbo sutartis dirbančių sekretorių, kuriems patinka sis
darbas ir kurie jį atlieka kvalifikuotai, eme aktyviai dometis galimybemis tapti
valstybes tarnautojais – teismo posedžių sekretoriais. Manytina, jog sie asmenys
is viso nebutų domejęsi karjeros Vilniaus miesto apylinkes teisme galimybemis,
jei jiems pirmiausia nebutų suteikta galimybe isbandyti savo gebejimus
įsidarbinant pagal darbo sutartis. Įvertinę karjeros, didesnio darbo užmokesčio
galimybes bei kitas sočialines garantijas, dalis jų eme registruotis į konkursus,
siekti karjeros butent teisme. 2019 m. net 23 tokie darbuotojai laimejo konkursus
ir sekmingai tęsia karjerą teisme budami valstybes tarnautojais-teismo posedžių
sekretoriais. Tiketina, jog jei teismo administračija ankstesniais veiklos metais
nebutų įsteigusi pagal darbo sutartis dirbančių teismo posedžių sekretorių
pareigybių, valstybes tarnautojų – teismo posedžių sekretorių skaičius butų
nuolat mažejęs (kadangi į konkursus ateina vos vienas kitas pretendentas, kai
kurių pretendentų kvalifikačija nesiekia net žemiausių standartų ir pan.).

2019 m. teismo posedžių sekretorių skaičius is esmes visada buvo didesnis nei tuo pačiu metu 2018 m.
(isskyrus vasario, birželio ir rugpjučio men.).

Teismo posėdžių sekretorių skaičius 2018 m. ir 2019 m.
91 91

89 88 87 90

90 89
87 91 89
77
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89 93 92 94 90 95

2018 m.
2019 m.
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TEISĖJŲ PADĖJĖJAI (VYRESNIEJI PADĖJĖJAI), TEISININKAI, SPECIALISTA I KONSULTANTAI

Nuo 2019 m. pirmojo
ketvirčio pabaigos ėmė
mažėti realiai pareigas
ėjusių valstybės tarnautojų
– teisėjų padėjėjų skaičius.
Palyginus su tais pačiais
2018 m. laikotarpiais,
teisėjų padėjėjų skaičius
2019 m. buvo nuolat
mažesnis nei 2018 m.

Realiai pareigas ėjusių teisėjų padėjėjų skaičiaus
kaita 2019 m.
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Realiai pareigas ėjusių teisėjų padėjėjų (valstybės tarnautojų)
skaičiaus kaita 2018 m. ir 2019 m.
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KOKIOS PRIEŽASTYS LEMIA TEISĖJŲ PADĖJĖJŲ TRŪKUMĄ?

✓ KARJERA (didele dalis kvalifikuotų teisejų padejejų tarnybinio kaitumo budu perejo į aukstesnes
instančijos teismus);

✓ NATŪRALI

DARBUOTOJŲ KAITA (dalis darbuotojų tarnybinio kaitumo budu perejo į kitas
valstybines institučijas; dalis darbuotojų nusprende savo jegas isbandyti privačiame sektoriuje ir pan.);

✓ PER ILGA KONKURSŲ ORGANIZAVIMO TRUKMĖ (pirmieji teisejų padejejų konkursai iničijuoti 2019
m. pradžioje, tačiau įvyko tik 2019 m. birželį; prarandami potenčialus pretendentai, kurie nesulaukia
konkursų ir iki jų pradžios įsidarbina kitur);

✓ PROFESIJOS NEPATRAUKLUMAS (keliami auksti spečialieji reikalavimai, tačiau darbo užmokestis
yra sąlyginai nedidelis ir kt.).
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TEISĖJŲ PADĖJĖJŲ TRŪKUMĄ IŠ DALIES KOMPENSUOJA:

.

Specialisto konsultanto
pareigybė
(įsteigta 2019 m.)

Teisininko pareigybė
(įsteigta 2018 m.)

•
•
•

Kiti šių pareigybių įs privalumai:
Galimybe darbo sutartyje numatyti bandomąjį laikotarpį ir jo metu įvertinti tokio darbuotojo
praktinius gebejimus pritaikyti įgytas teorines žinias ir dirbti teisinio pobudžio darbą; bandomasis
laikotarpis skatina darbuotojus „pasitempti“;
Galimybe priimti darbuotojus ne visai darbo dienai (tai ypač aktualu paskutinių kursų teises
studentams);
Isbandžius savo gebejimus dirbant pagal darbo sutartį, karjeros, didesnio darbo užmokesčio
galimybes bei kitos sočialines garantijos skatina dalyvauti konkursuose teisejų padejejų pareigoms
užimti ir siekti karjeros butent teisme. 2019 m. net 9 asmenys, pries tai dirbę teisme teisininkais,
laimejo konkursus teisejų padejejų pareigoms užimti ir siuo metu sekmingai tęsia karjerą teisme.
Tiketina, jog jei teismo administračija nebutų įsteigusi sių pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų
pareigybių, valstybes tarnautojų – teisejų padejejų skaičius butų dar mažesnis.

2019 m. eigoje teisininkų bei spečialistų konsultantų etatai sparčiai pildesi. 2019 m.
rugsejo men. sis skaičius sumažejo del to, jog nemaža dalis teisininkų laimejo konkursus ir
Vilniaus miesto apylinkes teisme pradejo eiti teisejų padejejų pareigas.
Bendras teisininkų ir specialistų konsultantų skaičius 2019 m.
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Palyginimui: teisininkų skaičiaus kaita 2018 m.
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Rugpjūčio 31 d.
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Rugsėjo 30 d.

Spalio 31 d.

Lapkričio 30 d.

Gruodžio 31 d.

TEISMO PERSONALO POKYČIAI
Realiai pareigas ėjusių teisėjų ir bendro teisėjų padėjėjų, teisininkų,
specialistų konsultantų skaičiaus santykio kaita 2019 m.
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93 90 93 93

Realiai pareigas ėjusių teisėjų skaičius
Bendras teisėjų padėjėjų, teisininkų ir specialistų konsultantų skaičius
Realiai pareigas ėjusiems teisėjams trūkstamų teisėjų padėjėjų,
teisininkų, specialintų konsultantų skaičiaus kaita 2019 m.
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9
3

15

12

11

9

7

6

3

2

Valstybės tarnautojų ir pagal darbo
sutartis dirbančiųjų amžiaus vidurkis

0

Dirbančiųjų pagal darbo sutartis ir
valstybės tarnautojų skaičius pagal lytį
292

37

2019 m. gruodžio 31 d.
2018 m. gruodžio 31 d.

36

2017 m. gruodžio 31 d.

36

231

224

30
2017 m. gruodžio 31 d.

2018 m. gruodžio 31 d.

Moterys

13

35

30

2019 m. gruodžio 31 d.

Vyrai

TEISMO PERSONALO POKYČIAI
Pagal darbo sutartis dirbančių
darbuotojų amžiaus palyginimas
(2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis)
18-30 m.

4
32

54

31-40 m.

18
63

30

35

51-65 m.

18-30 m.
31-40 m.

41-50 m.

19

14

Valstybės tarnautojų amžiaus
palyginimas (2019 m. gruodžio 31 d.
duomenimis)

41-50 m.
51-65 m.

72

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
Statistiniai duomenys* rodo, jog 2019 m. teisme buvo gauta mažiau čivilinių bei
baudžiamųjų bylų, nei ankstesniais metais (isaugo tik gautų administračinių
nusižengimų bylų skaičius). Nepaisant to, bendras 2019 m. isnagrinetų bylų skaičius
nesumažejo, o priesingai – net buvo didesnis nei 2018 m. Si aplinkybe rodo, jog 2019 m.
buvo isnagrineta nemažai ankstesniais metais gautų bylų. Pastebimai isaugo skaičius
pročesinių teismo sprendimų, kurie buvo paskelbti laikantis teises aktuose nustatytų
terminų. 2019 m. spartejo čivilinių bei administračinių nusižengimų bylų nagrinejimo
terminai. Visos sios bylų nagrinejimo tendenčijos rodo, jog teisejai dirbo intensyviau,
didesniu tempu. Nepaisant to, jog bendras teisme gautų bylų skaičius sumažejo, is esmes
kruvio sumažejimas nebuvo juntamas ir del to, jog teisme nuolat truko teisejų, iseinančių
teisejų bylos buvo perskirstomos dirbantiems teisejams ir t. t.

*Sioje apžvalgos dalyje remiamasi Načionalines teismų administračijos pateiktais statistiniais
duomenimis, taip pat Lietuvos teismų informačines sistemos LITEKO pagalba sugeneruotose ataskaitose
pateiktais duomenimis, kurie laikui begant nežymiai kinta.

Vertinimo kriterijaus pavadinimas

2018 m.

2019 m.

Teismo isnagrinetų ir gautų bylų santykis

99,40 %

101,33 %

95,82 %

95,43%

99,72 %

99,53%

46674

47878

Bylų nagrinejimo greitis
Vidutinis vieno teisejo isnagrinetų bylų skaičius

97,38 dienos
432,17 vnt.

88,57 dienos
469,39 vnt.

Vidutinis teisejo darbo kruvis

41,95 etalonines bylos
vnt.

40,42 etalonines bylos
vnt.

2,70 men.

2,5 men.

95,6 %

76,3%

8131 vnt.

10640 vnt.

Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis
(isnagrinejus bylą)
Teismo priimtų sprendimų (isnagrinejus bylą)
stabilumas
Isnagrinetų bylų skaičius

Bylų nagrinejimo trukmes trumpejimas (isskyrus
bylas, kurių nagrinejimo terminai apibrežti įstatymais)
Bylų, kurios buvo isnagrinetos nepažeidžiant teises
aktuose nustatytų bylų isnagrinejimo terminų,
santykis su visomis bylomis (kurioms yra nustatytas
isnagrinejimo terminas)
Laikantis nustatytų terminų paskelbtų skelbtinų
sprendimų skaičius
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BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
CIVILINĖS BYLOS
Gautos civilinės bylos
2019 m.
2018 m.

38875

2019 m.

40187

2017 m.

Palyginus su 2017 m., gautų čivilinių
bylų
skaičius
Vilniaus
miesto
apylinkes teisme 2019 m. sumažejo
7,86 proč. ir buvo 4,75 proč. mažesnis
nei 2018 m.

Nebaigtų civilinių bylų likutis
4644
5102
5102
5318

2018 m.

5318
6197

2017 m.

39333

2018 m.

42190

2019 m.

Išnagrinėtos civilinės bylos

Likutis metų pabaigoje

40563

2017 m.

43069

Palyginus su 2017 m., isnagrinetų
čivilinių bylų skaičius Vilniaus miesto
apylinkes teisme 2019 m. sumažejo
8,67 proč. ir buvo 3,03 proč. mažesnis
nei 2018 m.

Išnagrinėtų prašymų civilinių
bylų vykdymo procese skaičius

2019 m.

1936

2018 m.

1979

2017 m.

5733

Likutis metų pradžioje

Vidutinė civilinės bylos
išnagrinėjimo trukmė (mėn.)

Civilinių bylų nagrinėjimo
trukmė 2019 m.
1,75%

2019 m.
2018 m.
2017 m.

16

1,49

4,5…

1,59
1,66

93,68
%

Iki 6 mėn.
(37004
byla)
Nuo 6 iki 12
mėn. (1745
bylos)
12 mėn. ir
ilgiau (584
bylos)

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS

2019 m. išnagrinėtų civilinių bylų pasiskirstymas pagal išnagrinėjimo rezultatą
6%

Išnagrinėta priimant sprendimą
Išnagrinėta priimant teismo įsakymą

15%

33%

6%
5%

Išnagrinėta priimant preliminarų
sprendimą
Išnagrinėta priimant dalinį sprendimą
Nutraukta bylų

35%

Nutraukta bylų patvirtinus taikos
sutartį

2019 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

BAUDŽIAMOSIOS BYLOS
Gautos baudžiamosios bylos
2019 m.

2017 m.

2019 m.

2976

2018 m.

3430
3094

Palyginus su 2018 m., gautų baudžiamųjų
bylų skaičius 2019 m. sumažejo 13,24 proč.
ir buvo 3,81 proč. mažesnis nei 2017 m.
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Išnagrinėtos baudžiamosios bylos
3044

2018 m.
2017 m.

3373
3081

Palyginus su 2018 m., isnagrinetų
baudžiamųjų bylų skaičius 2019 m.
sumažejo 9,75 proč. ir buvo 1,2 proč.
mažesnis nei 2017 m.

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS

Išnagrinėtų teikimų ir prašymų
baudžiamųjų bylų vykdymo procese
skaičius
2019 m.

1707

2018 m.

Nebaigtų baudžiamųjų bylų likutis
2019 m.

512

2018 m.

521

2017 m.

521
508

580
580

1655

2017 m.

Likutis metų pabaigoje

1556

Likutis metų pradžioje

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė
2019 m.

Vidutinė baudžiamosios bylos
išnagrinėjimo trukmė (mėn.)

2,10%

2019 m.

2,18
5,66%

2018 m.

92,24%

2,02

Iki 6 mėn. (2777 bylos)

2017 m.

2,3

\

Nuo 6 iki 12 mėn. (192 bylos)
12 mėn. ir ilgiau (75 bylos)

1%

2019 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal išnagrinėjimo
rezultatą

Išnagrinėta priimant
nuosprendį
Išnagrinėta priimant nutartį

40%
59%

0%
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Išnagrinėta priimant
baudžiamąjį įsakymą
Nutraukta bylų

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS

Gautos administracinių nusižengimų
bylos

2019 m.

5397

Išnagrinėtos administracinių
nusižengimų bylos
2019 m.

2018 m.

3342

2018 m.

2017 m.

3242

2017 m.

Palyginus
su
2018
m.,
gautų
administračinių
nusižengimų
bylų
skaičius 2019 m. padidejo 64,49 proč. ir
buvo net 66,47 proč. didesnis nei 2017 m.
Si tendenčija yra priesinga čivilinių ir
baudžiamųjų bylų tendenčijoms.

Nebaigtų administracinių
nusižengimų bylų likutis

2019 m.

2018 m.

2017 m.

303

3090
3781

Palyginus su 2018 m., isnagrinetų
administračinių nusižengimų bylų skaičius
2019 m. padidejo 85,08 proč. ir buvo 51,26
proč. didesnis nei 2017 m. Si tendenčija
yra priesinga čivilinių ir baudžiamųjų bylų
nagrinejimo tendenčijoms.

Išnagrinėtų prašymų administracinių
nusižengimų bylų vykdymo procese
skaičius
2019 m.

625

5719

1482

2018 m.

2045

2017 m.

625
349

2704

Vidutinė administracinio nusižengimo
bylos išnagrinėjimo trukmė (mėn.)

349
888

2019 m.

1,31

2018 m.
Likutis metų pabaigoje
Likutis metų pradžioje
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2017 m.

2,21
1,66

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė 2019 m.
2,49%
0,91%

Iki 6 mėn. (5671 byla)
Nuo 6 iki 12 mėn. (21 byla)

96,60%

20

12 mėn. ir ilgiau (27 bylos)

TAIKUS GINČŲ SPRENDIMAS
TAIKUS GINČŲ SPRENDIMAS
Vilniaus miesto apylinkes
teisme 2019 m. dirbo 15
teismo mediatorių - teisejų

15

1245

Teisminei mediacijai
perduotų civilinių bylų
skaičius
163

146

144

2017 m.

2018 m.

46

bylos nutrauktos patvirtintus
taikos sutartis

Teisminių mediačijų
metu pasirasytos taikos
sutartys

2019 m.

Leidinyje TEISMAI.LT Nr. 3(35), lapkritis, 2019 m. (14-16 psl.) galite paskaityti interviu su
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, teismo mediatore Renata Kasimoviene.
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PSICHOLOGINIS SAUGUMAS TEISME
PSICHOLOGINIS SAUGUMAS TEISME
TEISMO PSICHOLOGAI
TEISMŲ PSICHOLOGŲ
SKAIČIUS

Vilniaus miesto apylinkės teismo
psichologių atliktų apklausų skaičius
281

2019 m. pabaigoje Lietuvos
teismų psičhologų komandą
sudare 15 aukstos kvalifikačijos
teismo psičhologų. 2 is jų dirbo
Vilniaus miesto apylinkes teisme.

2

VILNIAUS MIESTO
APYLINKĖS TEISMO
PSICHOLOGAI

168

42
2018 m.

57

49

11
2019 m.

Ikiteisminio tyrimo metu

Civilinių bylų nagrinėjimo metu
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo metu

Statistiniai duomenys rodo, jog 2019 m. Vilniaus miesto apylinkes teisme net 67 proč.
isaugo ikiteisminio tyrimo metu atliktų apklausų skaičius. Be to, buvo atlikta kelis kartus
daugiau apklausų nagrinejant baudžiamąsias bylas bei 37 proč. daugiau apklausų
nagrinejant čivilines bylas. Atsižvelgiant į tai, jog 2019 m. pastebimai isaugo mažamečių
ir nepilnamečių apklausų skaičius, 2019 m. rugsejo 20 d. Vilniaus miesto apylinkes
teisme, dalyvaujant Teisejų tarybos pirmininkui Algimantui Valantinui, Načionalines
teismų administračijos direktorei Natalijai Kaminskienei bei kitiems Načionalines
teismų administračijos atstovams, buvo atidarytas antrasis spečialižuotas vaikų
apklausos kambarys.
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PSICHOLOGINIS SAUGUMAS TEISME

2019 m. veiklos penkmetį
mineję
Lietuvos
teismų
psičhologai spalio 10 d.
susitiko Kaune vykusioje
konferenčijoje
„Teismo
psičhologas – skambus sukis
ar reali pagalba?“. Siame
susitikime
dalyvavo
ir
Vilniaus miesto apylinkes
teismo psičhologes.
Dainiaus Stankaus nuotrauka

2019 m. lapkričio 28 d.
Vilniaus miesto apylinkės
teismo psichologės Simona
Bartkienė
ir
Simona
Ringelevičiūtė
teismo
darbuotojams vedė praktinius
mokymus
tema
„Stresas:
draugas ar priešas?“.

TEISMO SAVANORIAI

KAS YRA TEISMO SAVANORIS?

8

2019 m. Vilniaus miesto
apylinkės teisme savanoriavo 8
teismo savanoriai
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Pagrindinė teismo savanorio misija – padėti teismo lankytojams teisme
jaustis drąsiau ir saugiau. Savanoriui nėra keliami išsilavinimo reikalavimai,
tačiau jis yra išklausęs spečialius mokymus ir turi reikiamų žinių apie teismų
sistemą ir teismo pročesą, liudytojų ir nukentėjusiųjų teises ir pareigas, gerai
pažįsta teismo patalpas, žino, kaip bendrauti su sunkius išgyvenimus
patyrusiais žmonėmis ir teikti reikiamą pagalbą teismų lankytojams.

PSICHOLOGINIS SAUGUMAS TEISME

„Savanorystės idėja yra ne vien puikus būdas išbandyti save, bet taip pat ir
gauti patirties dominančioje srityje. Turėdama tikslą kuo aiškiau pažinti
teisininko profesijos ypatybes, nusprendžiau savanoriauti Vilniaus miesto
apylinkės teisme. Iš esmės, teismo savanorio misija nėra susijusi tik su
teisinėmis žiniomis. Savanoriavimas - tai galimybė suteikti psichologinę
paramą, padėti nukentėjusiems, palūžusiems ir nesijaučiantiems saugiai tam
tikrose situacijose. Sunku patikėti, bet kartais paprastas pokalbis,
išklausymas, užjaučiantis žodis ar šypsena gali reikšti labai daug: suteikti
drąsos, ryžto, stiprybės” – savo mintimis apie savanorystę dalinosi Vilniaus
miesto apylinkes teismo savanore Gabija Marčiulaityte.

„Savanorystė – tai prasmingai praleistas laikas, altruistinė veikla, kurios
metu gali išbandyti save naujose situacijose. Ji suteikia galimybę į teismo
darbą bei nukentėjusiojo poziciją pažvelgti iš kitos perspektyvos, ugdo
pilietiškumo jausmą, skatina humaniškumą ir toleranciją kitam,
puoselėja visuomenines vertybes. Manau, savanorystė teisme yra labai
reikšminga, nes paprastas žmogus atėjęs į teismą dažnai nežino, ką
daryti, kur eiti ar į ką kreiptis pagalbos, jaučiasi sutrikęs bei sunerimęs.
Mes, teismo savanoriai, paaiškiname, palydime, padedame
susiorientuoti nežinomoje erdvėje – teisme, pabūname tarpininkais tarp
teismo ir žmogaus. Pozityvi liudytojų ir nukentėjusiųjų būsena padeda
teismo veiklai, bylos nagrinėjimo procesui. Kasmet savanorystės idėja
Lietuvoje plinta, ypač tarp jaunų žmonių. Dažnam tai yra nesvetima,
išmėginta sfera. Tokia veikla teikia bendrystės jausmą, yra pamatinė
brandžios visuomenės ir valstybės dalis“ – teige ne pirmus metus
Vilniaus miesto apylinkes teisme savanoriaujanti Marta Susinskaite.

2019 m. prie teismo kolektyvo prisijungė buvusi Vilniaus miesto
apylinkės teismo savanorė Gabrielė Vanagaitė, kurios teigimu,
savanorystė ją priartino prie profesijos (iš pradžių teisme dirbo
teisininke, šiuo metu – teisėjo padėjėja). Pasak Gabrielės, po
savanoriavimo Vilniaus miesto apylinkės teisme, ji šiame teisme du
kartus atliko praktiką ir jau tuomet žinojo, jog norės čia grįžti dirbti.
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IŠORINĖ IR VIDINĖ KOMUNIKACIJA
IŠORINĖ IR VIDINĖ KOMUNIKACIJA
AKTYVIAI BENDRAVOME SU VISUOMENĖS IR ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAIS:

Teisėja Rūta Poniškaitytė-Liatukė LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas,
Lietuva“ pasakojo apie tai, ką reikėtų žinoti iš teisinės pusės, kad netektų
nusivilti ir patirti didelių išlaidų perkant panaudotą automobilį. Pokalbio
metu teisėja išskyrė kelis pagrindinius niuansus, į kuriuos pirkėjas visada
turėtų
atkreipti
dėmesį.
Pokalbį
galite
rasti
čia:
https://www.lrt.lt/naujienos/eismas/7/247111/naudoto-automobiliopirkimas-nepamirskite-sutartyje-irasyti-tikrosios-kainos

Teiseja ir teismo mediatore Donata Kravčenkiene 2019 m. vasario 18
d. dalyvavo LRT Radijo laidoje „Ryto garsai“, kurioje papasakojo apie
taikų ginčų sprendimo budą – mediačiją, sekmingai pritaikomą ne tik
darbo, verslo ar paveldejimo konfliktuose, bet ir sprendžiant
nepilnamečių bendravimo ar patyčių problemas. Laidos įrasą galite
pasiklausyti čia (nuo 1 val. 45 min. iki 2 val.):
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013713364/ryto-garsai2019-02-18-06-30

2019 m. balandžio 11 d. LRT RADIJO laidoje „Ryto garsai“ Vilniaus miesto apylinkes
teismo pirmininkas Marijus Kursevičius, Poličijos departamento prie VRM
Komunikačijos skyriaus vedejas Ramunas Matonis bei Lietuvos prekybos įmonių
asočiačijos direktore ekonomiste Ruta Vainiene kalbejo apie vagystes is
parduotuvių. Pokalbyje galite išgirsti apie tai, kiek vagysčių yra užfiksuojama kas
mėnesį, kiek ištiriama, kokios nuobaudos ar bausmės už jas gresia bei į kokias
aplinkybes atsižvelgiama jas skiriant. Pokalbį galite išgirsti čia (nuo 1 val. 41 min.):
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000065591/ryto-garsai-knyga-apiekauno-zalgiri

Teismo pirmininko pavaduotojas Mindaugas Ražanskas dave interviu
INFO.TV apie nuotolinių posedžių tendenčijas, uždarius Lukiskių tardymo
ižoliatorių-kalejimą.
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IŠORINĖ IR VIDINĖ KOMUNIKACIJA
Rugsėjo 10 d. LRT radijuje startavo nauja teisiniam švietimui skirta laida „Radijo
byla“. Viena iš „Radijo bylos“ pašnekovių tapo Vilniaus miesto apylinkės teismo
teisėja Donata Kravčenkienė, kuri paaiškino klausytojams, kaip elgtis sulaukus
šaukimo į teismą, ar visais atvejais privalu dalyvauti, kokios pasekmės laukia
neatvykus į teismo posėdį bei atsakė į kitus rūpimus klausimus. Teisėja
klausytojams taip pat pristatė teismo savanorių tarnybą, kuri buvo įkurta
siekiant padėti teismo lankytojams pasijusti saugiau ir drąsiau teismo aplinkoje.

Vilniaus miesto apylinkes teismo pirmininkas Marijus
Kursevičius dalyvavo laidoje “Radijo byla”, kurioje buvo
svarstoma, ar vis griežtinami įstatymai sumažino norą sesti prie
vairo neblaiviems. Pokalbį su teismo pirmininku galite isgirsti
čia (nuo 01.28 val.):
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000078961/radijobyla-kokiais-atvejais-bažnytine-santuoka-gali-buti-pripažintanegaliojančia

2019 m. spalio 8 d. laidoje „Radijo byla“ vyko diskusija apie jau
penkmetį gyvuojančią teismo psičhologo pareigybę. Laidoje savo
patirtimi dalijosi Vilniaus miesto apylinkės teismo psičhologė
Simona Bartkienė, kuri detaliau pristatė vaikams teikiamą
pagalbą teismo pročese – ką veikia ir su kokiais iššūkiais
susiduria teismo psičhologai, kur ir kaip vyksta nepilnamečių
apklausos, kas svarbiausia, siekiant prakalbinti vaikus. Pokalbį
su teismo psičhologe galite išgirsti čia (nuo 01.00 val.):
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000080757/radijo-bylakaip-veikia-ir-ka-nagrineja-darbo-gincu-komisijos

2019 m. spalio 15 d. LRT radijo laidoje „Radijo byla“ lankėsi
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Jan Mačiejevski.
Teisėjas papasakojo, kaip vyksta skyrybų bylų nagrinėjimas,
kokie aspektai apsunkina šį pročesą, pasidalino įžvalgomis,
kiek mediačija gali padėti palengvinti skyrybas ir išspręsti
konfliktą taikiai. Pokalbį su teisėju galite išgirsti čia (nuo
19.29 val.):
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000081414/radijobyla-kodel-svarbu-atsakingai-pildyti-transporto-priemonespirkimo-pardavimo-sutarti
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IŠORINĖ IR VIDINĖ KOMUNIKACIJA
2019 m. spalio 22 d. LRT radijo laidoje „Radijo
byla“ vyko diskusija apie kaimynų ginčus. Laidoje
kalbejo Vilniaus miesto apylinkes teismo teiseja
Urmila Valiukiene. Laidos metu teiseja taip pat
atsake į laidos klausytojų klausimus, pristate
teisminę mediačiją - vis labiau populiarejantį
alternatyvų ginčų sprendimo budą. Pokalbį su
teiseja galite isgirsti čia (nuo 01.34 val.):
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/20000820
84/radijo-byla-sustabde-poličija-kokios-musuir-pareigunu-teises

2019 m. spalio 25 d., minint Konstitučijos ir Europos teisės dieną, daugiau nei 60yje Lietuvos teismų gyventojams buvo teikiamos nemokamos teisinės
konsultačijos. Vilniaus miesto apylinkės teisme konsultavo 10 advokatų, 3
advokatų padėjėjai, antstolė ir teisėjų padėjėjai.

STIPRINOME BENDRADARBIAVIMĄ SU AKADEMINE BENDRUOMENE,
PRIĖMĖME NEMAŽĄ BŪRĮ SMALSIŲ MOKSLEIVIŲ BEI STUDENTŲ:

2019 m. kovo 29 d. teisme lankesi Vilniaus Fabijoniskių mokyklos 5b klases
moksleiviai, kuriuos atlydejo mokytoja Vitalija Marčinkeniene. Mokytoja
atviravo, jog Vilniaus Fabijoniskių mokyklos mokiniai kiekvienų metų kovo 29 d.
tradičiskai mini edukačinę dieną, skirtą karjeros ugdymui. Siemet moksleiviai
isreiske norą apsilankyti Vilniaus miesto apylinkes teisme. Tikimes, jog Vilniaus
miesto apylinkes teismo kolektyvo nariai įprasmino vaikų karjeros ugdymo
dieną ir suteike jiems edukačinių žinių.

2019 m. gegužes 13 d. Vilniaus miesto apylinkes teisme
lankesi Mykolo Romerio universiteto Teises fakulteto
studentai, į Lietuvą atvykę is Prančužijos, Ispanijos, Italijos,
Vokietijos ir Pakistano pagal mainų programą Erasmus.
Studentus atlydejusi Mykolo Romerio universiteto Viesosios
teises instituto direktore Agne Tvaronavičiene džiaugesi, kad
is užsienio salių atvykę studentai galejo is arčiau susipažinti
su Lietuvos teismų sistema ir pabuvoti didžiausiame teisme
Lietuvoje.
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2019 m. gegužės 23 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme lankėsi Vilniaus Sofijos
Kovalevskajos progimnažijos 2a klasės moksleiviai, kuriuos atlydėjo mokytojos
Liudmila Borisevič ir Karina Pedanian. Susirinkusius moksleivius pasitiko teismo
pirmininko pavaduotoja Asta Jakutytė-Sungailienė, kuri vaikus supažindino su
teisingumo deivės Temidės skulptūra ir paaiškino šios skulptūros simboliką.
Vėliau moksleiviai lankėsi posėdžių salėje, kur teisėja pristatė vaikams svarbius
teismo salės atributus – valstybės herbą, vėliavą, papasakojo apie posėdžių salėje
vykstantį pročesą ir kokių taisyklių turi laikytis asmenys, dalyvaujantys
posėdyje. Moksleiviai itin džiaugėsi galimybe pasėdėti teisėjo kėdėje.

2019 m. rugpjūčio 22 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme lankėsi
vaikų grupė iš „100 žuikių“ organižuojamos stovyklos - „Pažink
skirtingas profesijas“. Teisėjas Linas Dūdys supažindino vaikus su
teisingumo deivės Temidės skulptūra, paaiškino jos simboliką,
papasakojo apie teismą ir teisėjo darbą. Mažieji svečiai taip pat
turėjo galimybę pabuvoti posėdžių salėse, susipažinti su
pagrindiniais teismo salės atributais. Vėliau, pasiskirstę teisėjo,
prokuroro, advokato, kaltinamojo ir liudytojų vaidmenimis,
sudalyvavo trumpoje posėdžio insčenižačijoje, kuri vaikams
sukėlė daug emočijų ir leido suprasti, koks sudėtingas yra teisėjo
darbas siekiant teisingai išspręsti bylą.

2019 m. rugsejo 18 d. teisme lankesi MRU Teises mokyklos ir Viesojo
valdymo fakulteto pirmakursiai. Pasak studentus atlydejusio
destytojo Juožo Valčiuko, studijuodami dalyką „Teisininko
karjera“ studentai nuo pirmų studijų dienų neapsiriboja darbu
paskaitų bei seminarų metu. „Universitetą mes suprantame kur kas
plačiau, o apsilankymu Vilniaus miesto apylinkes teisme mes tik
pradejome ilgą pažintinę kelionę į teisininko profesiją, asmenybes,
kurios pasirinko teisininko kelią, galiausiai, į teisę realybeje."

2019 m. lapkričio 20 d. teisme lankėsi dvi moksleivių grupės:
Vilniaus Gedimino tečhnikos universiteto inžinerijos ličėjaus
šeštokai ir Vilniaus Žemynos gimnažijos antrokai. Šiose
mokyklose lapkričio 20 dieną buvo minima karjeros diena, kurios
metu moksleiviai supažindinami su įvairiomis profesijomis.
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PRIĖMĖME DAUGYBĘ TEISĖJŲ BEI KITŲ TEISININKŲ DELEGACIJŲ IŠ
UŽSIENIO VALSTYBIŲ, SU KURIŲ ATSTOVAIS PASIDALINOME GERĄJA
PATIRTIMI:

2019 m. gegužes 9 d. Vilniaus miesto apylinkes teisme viesejo
Lenkijos Bialystoko administračinio teismo teisejai kartu su
Vilniaus apygardos administračinio teismo pirmininke ir
teisejomis. Vižito metu svečiai susipažino su Vilniaus miesto
apylinkes teismo veikla, svečiavosi teisejų kabinetuose, teismo
posedžių salese, apžiurejo susipažinimo su bylomis kabinetą,
vaikų apklausos kambarį, arestinę, taip pat savanorių kambarį,
kuris, kaip gerosios praktikos pavyždys, sulauke didelio
susidomejimo.

2019 m. gegužes 15 d. Vilniaus miesto apylinkes teisme lankesi
Talino apygardos administračinio teismo teisejai, į Lietuvą atvykę
pagal Europos teisejų mokymo tinklo (EJTN) teisejų mainų
programą. Vižito metu svečiai lankėsi mediačijos salėje, aptarė
mediačijos svarbą ir naudą, susipažino su savanorių kambariu,
lankėsi susipažinimo su bylomis kabinete, didžiojoje konferenčijų
salėje, teisėjų kabinetuose, vaiko apklausos kambaryje, posėdžių
salėje su tiesioginio vaiždo transliavimo įranga, areštinėje. Vėliau,
diskusijoje prie apskrito stalo, teisėjai dalinosi sukaupta darbo
patirtimi, diskutavo apie teisėjų darbo krūvio paskirstymą, jiems
tenkančių bylų pobūdį ir skaičių, prokurorų darbo panašumus ir
skirtumus, taip pat dalinosi įžvalgomis apie tarptautiniu mastu
dėmesio sulaukusias bylas ir jose priimtus sprendimus. Talino
apygardos administračinio teismo teisėjai plačiau papasakojo apie
naujų kalėjimų atidarymą Estijoje, jų veikimo prinčipus ir
problematiką.

2019 m. gegužes 21 d. Vilniaus miesto apylinkes teisme lankesi
teisejai is Italijos, Graikijos ir Vokietijos. Teisejai vižito į Lietuvą
atvyko pagal Europos teisminio mokymų tinklo (EJTN) mainų
programą AIAKOS, skirtą jauniesiems teisejams. Si mainų
programa vykdoma siekiant supažindinti dalyvius su ES salių
narių teisinemis sistemomis, skatinti teisininkų bendruomenes
Europoje kurimąsi bei tvirtinti tarptautinius bendradarbiavimo
rysius.
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2019 m. birželio 11 d. teisme lankėsi teisėjai iš įvairių Europos
valstybių – Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos,
Vokietijos. Teisėjai į Lietuvą atvyko pagal Europos teisminio
mokymų tinklo (EJTN) mainų programą. Atvykusiems
teisejams buvo pristatyta teismo veikla, struktura, teisejų
darbo prinčipai. Teisejai taip pat svečiavosi advokatų
kambaryje, „Taikos“ saleje, posedžių saleje, savanorių
kambaryje bei teisejų kabinetuose.

2019 m. rugsėjo 6 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme lankėsi
teisėjai iš įvairių Europos valstybių – Ispanijos, Italijos,
Prančūžijos, Rumunijos ir Vokietijos. Teisėjai dviejų savaičių
vižitui į Lietuvą atvyko pagal Europos teisminio mokymų tinklo
(EJTN) mainų programą. Svečiams buvo pristatytos teismo
kompetencijai priskirtos funkčijos, struktūra, teisėjų darbo
prinčipai, nagrinėjamų bylų statistika, čivilinių bylų nagrinėjimo
procesas.

2019 m. rugsejo 23 d. Vilniaus miesto apylinkes teisme viesejo Kinijos
Sančhajaus teismų bei Auksčiausiojo žmonių teismo institučijų
atstovai, kuriuos atvykusius į didžiausią musų salies teismą sutiko ir
pasveikino ikiteisminio tyrimo teiseja Beatriče Bakanauskaite.
Teisejai vižito į Lietuvą atvyko noredami padiskuoti klausimais,
atitinkančiais bendrus salių interesus, isgirsti musų teismų gerąją
praktiką, kurią galetų pritaikyti siuo metu Kinijoje vykstančioje
vienoje didžiausių salies teises reformoje.

2019 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto apylinkes teisme lankesi
Rumunijos teismų ir prokuraturų atstovai spaudai. Atstovai
vižito į Lietuvą atvyko pagal Rumunijos Auksčiausiosios teisejų
tarybos projektą „Skaidrumas, prieinamumas ir teisinis
svietimas tobulinant viesąją komunikačiją teismų sistemos
lygmeniu“. Atvykusius svečius pasitiko teisejas Mindaugas
Striaukas. Svečiai lankesi advokatų ir savanorių kambariuose,
posedžių salese, vaiko apklausos kambaryje bei teisejų darbo
kabinetuose.
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KRYPTINGAI PLĖTOJOME TEISMO VIDINĘ KOMUNIKACIJĄ:
2019 m. sausio 11 d.
pietų pertraukos metu
teisme vyko Laisves
gynejų dienai skirto
filmo
„Nežinomi
didvyriai“
peržiura,
kurioje galejo dalyvauti
visi Vilniaus miesto
apylinkes
teismo
kolektyvo nariai.

2019 m. sausio 18 d., vasario 1 d., vasario 8
d., balandžio 11 d. pietų pertraukų metu
teisme buvo tęsiamos filmų čiklo „Zmones,
kurie sukure Lietuvą“ peržiuros.

2019 m. vasario
men. teisme įkurta
knygų lentyna –
mažoji bibliotekele,
is kurios kiekvienas
darbuotojas
gali
pasiimti paskaityti
vieni
kitų
pasidalintomis
knygomis.

2019 m. vasario 14 d. teisme
svečiavosi
Lietuvos
Auksčiausiojo
Teismo
teisejos prof. dr. Rima
Ažualyte ir doč. dr. Dalia
Vasariene, kuriems gana
gausiai
susirinkusiems
teisejams bei jų padejejams
skaite
paskaitą
tema
„Atsakomybe
už
žalą,
atsiradusią del ikiteisminio
tyrimo
pareigunų,
prokuroro, teisejo ir teismo
neteisetų veiksmų“.

Vilniaus miesto apylinkės teisme 2019 m. ir toliau buvo tęsiama tradičija rengti susitikimus su naujais teismo
darbuotojais. Pagrindinis šių teismo pirmininko susitikimų su naujais teismo darbuotojais tikslas – susipažinti
vieniems su kitais iš arčiau, palaikyti žmogiškąjį ryšį, aptarti naujų darbuotojų lūkesčius, ateities vižijas,
įsiklausyti į jų poreikius.
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Teismas pavasarį pasitiko spalvingomis nuotaikomis - nuo 2019 m. kovo 7
d. čia veike Lietuvos fotografų megejų asočiačijos „FOTOEXPRESS.LT”
fotografijų paroda, traukianti kiekvieno pro salį einančio žvilgsnį. Sioje
parodoje buvo galima pasigrožeti užburiančiais vaiždais is spalvingojo
Stambulo, kuriuos asočiačijos nariai užfiksavo viesnages Stambule metu.
Viena is sios 2010 m. įsikurusios fotografų megejų asočiačijos narių yra ir
Vilniaus miesto apylinkes teismo darbuotoja S. Prusinskaite, kuri kartu su
kitais asočiačijos nariais, „sustingdę laiką”, leido pasigrožeti siltomis bei
spalvingomis akimirkomis is Stambulo.

Teisme nuo 2019 m. birželio 3 d. vyko žymaus fotomenininko
Ramūno Danisevičiaus fotografijų paroda „Teisingumo
namai“. „Minint Lietuvos teismų šimtmetį norėjosi parodyti,
kur gimsta teisingumas. Daugeliui tai asocijuojasi su
klaidžiais teismų pastatų labirintais, painiais įstatymų
kodeksais, man pačiam tai buvo kažkas tolimo ir
nesuprantamo, tarsi ant pjedestalo. Norėjau pamatyti iš
vidaus. Ir pamačiau. Kad teisingumas – tai pirmiausia
žmonės. Žmonės su savo čharakteriais, pomėgiais, aistromis,
savyje turintys daug daugiau ir giliau, nei bet kokie teisės
postulatai kada nors turės... Ir teismuose dirba ne vien
teisėjai. Iki šiol negaliu suprasti, kaip tokios gležnos moterys
gali pakelti ir tvarkyti tokio sunkumo bylas!“ – taip apie savo
fotografijų parodą atsiliepė jos autorius R. Danisevičius.

Nuo 2019 m. birželio 27 d. teisme atverta paroda, skirta iskiliai Lietuvos asmenybei –
Justinui Staugaičiui. Parodoje, skirtoje Justino Staugaičio gimimo 150-osioms
metinėms paminėti, buvo pristatomos fotografijos ir dokumentai, nušviečiantys
kunigo, Lietuvos Valstybės Tarybos nario, signataro, Lietuvos Seimų nario, Seimo
Pirmininko ir Telšių vyskupo veiklą.

2019 m. liepos 31 d. – rugpjučio 2 d. Vilniaus miesto apylinkes teismo
darbuotojams buvo organižuojamos ekskursijos po buvusį Lukiskių
tardymo ižoliatorių-kalejimą. Ekskursijų metu darbuotojus lydejo
Vilniaus pataisos namų darbuotoja Jolanta Zyma, kuri supažindino
teismo darbuotojus su kalejimo erdvemis: pastatų kompleksu, nuteistųjų
kameromis, pasivaiksčiojimo kiemeliais, buvusios čerkves patalpomis,
koplyčia. Buvusi kalejimo darbuotoja taip pat papasakojo apie kalejimo
istoriją, issukius, su kuriais tekdavo susidurti darbo metu. Rengtose
ekskursijose is viso dalyvavo 80 teismo darbuotojų, kurie džiaugesi
galedami is arčiau susipažinti su kalejimo kasdienybe.
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2019 m. rugsėjo 16 d. Vilniaus miesto
apylinkės teisme atidaryta žaisminga
spalvotos grafikos paroda „Pati pradžia“. Jos
autorė grafikė Aušra Čapskytė. Dailininkė
atviravo, kad teisė jos šeimą lydėjo visą
gyvenimą, tad eksponuodama savo darbus
teisme sakė besijaučianti labai gerai.

2019 m. spalio 4 d. teisme vyko Pasaulinės gyvūnijos dienos minėjimas.
Šia proga teisme savo veiklą pristatė Valstybės sienos apsaugos tarnyba
ir surengė įspūdingą tarnybinių šunų pasirodymą. VSAT veiklą pristatė
trys tarnybos atstovai: Ričardas Dikas, Lukas Bugajev ir Martynas
Raudinis. Parodomąją programą surengė instruktorius Ričardas Dikas su
belgų avigane Funn – parodė šuns valdymo komandas, narkotinių
medžiagų aptikimą ir daikto (įkalčio) pažymėjimą. Su tarnybiniu šunimi
Nartu buvo parodytas žmogaus aptikimas, jo pažymėjimas aplojant,
sulaikymas ir konvojavimas. Lukas Bugajev su belgų avigane Baira
parodė šuns paklusnumo veiksmus, sprogstamųjų medžiagų aptikimą.

2019 m. spalio 3 d. teismo
darbuotojai savo jegas isbande
Konstitučijos egžamine.
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2019 m. spalio 8 d. teismo darbuotojai klausėsi
paskaitos „Antikorupčinės aplinkos kūrimas.
Interesų konfliktai“, kurią vedė STT Antikorupčinio
švietimo skyriaus vyresnieji spečialistai. Paskaitos
metu lektoriai supažindino su aktualia Lietuvos ir
pasaulio statistika, daug dėmesio skyrė neigiamų
korupčijos pasekmių aptarimui, taip pat ragino
aktyviai pasipriešinti korupčijai, akčentuodami,
kad korupciniai nusikaltimai – nėra lengvesni už
kitus nusikaltimus, todėl visuomenė neturėtų būti
jiems atlaidi.

2019 m. lapkričio 22 d. teisme vyko teismo darbuotojams skirtas
renginys, kurio metu teismui buvo įteiktos advokato ir prokuroro
mantijos. Advokatų tarybos pirmininkas Ignas Vėgėlė, įteikdamas
mantiją teismui, savo kalboje išsamiai pristatė advokato mantijos
kilmės istoriją, advokato ženklelį bei jų autorių. Prokuroro mantiją
teismui perdavė Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros
Komunikacijos skyriaus vedėja Elena Martinonienė, kuri po
mantijos pristatymo skaitė paskaitą apie komunikacijos svarbą,
darbuotojo įvaizdį ir įtaką įstaigos įvaizdžio formavimuisi
visuomenėje.

2019
m.
gruodžio 10 d.
teisme vyko
vaikučių
Kaledų eglutes
svente. Mažųjų
lauke smagi
interaktyvi
programa,
žaidimai,
sokiai
ir
Kaledų
Senelis.
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2019 m. gruodžio 20
d. Lietuvos Teismų
dienai
pamineti
Lietuvos
Respublikos teisejų
asočiačija pakviete
visus
sačhmatų
megejus dalyvauti
atvirame sačhmatų
„žaibo“
turnyre
„Teismų Taurė“, kuris
vyko Vilniaus miesto
apylinkes teisme.
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2019
m.
gruodžio 16 d.
minejome
Teismų dieną
bei artejančias
didžiąsias
metų sventes
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Laisves pr. 79A, LT-05274 Vilnius
Tel. (8 5) 262 4589, (8 5) 277 9946
el. p. vilniaus.apylinkes@teismas.lt
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