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ĮŽANGINIS ŽODIS
ĮŽANGINIS ŽODIS
Mieli skaitytojai,
Baigėsi itin įtempti 2020-ieji metai, paliesti koronaviruso pandemijos (COVID-19)
sukeltų iššūkių, kuriems nebuvome pasiruošę, tačiau su kuriais, rodos, sėkmingai susitvarkėme.
Pandemijos sukeltų iššūkių kontekste tvirtai siekėme užsibrėžtų tikslų ir įgyvendinome
užsibrėžtus prioritetus. Nepaisant sudėtingos epidemiologinės situacijos, ieškojome būdų, kaip
atnaujinti bylų, kurių nagrinėjimas pirmojo karantino laikotarpiu buvo iš esmės sustabdytas,
nagrinėjimą, kartu užtikrinant tiek teismo darbuotojų, tiek ir teismo lankytojų saugumą.
Parengėme detalias teismo veiklos strategijas, kurių dėka pavyko užtikrinti teisingumo
vykdymo tęstinumą, išlaikyti teisingą balansą tarp asmens ir visuomenės sveikatos apsaugos bei
asmens teisės kreiptis į teismą užtikrinimo. Džiugina tai, kad teismo iniciatyva atliktos
anoniminės apklausos metu absoliuti dauguma teismo interesantų aptarnavimo kokybę
karantino laikotarpiu įvertino teigiamai.
Pandemijos akivaizdoje nuotolinis darbas netikėtai ir gana greitai tapo įprastine darbo
organizavimo forma, kuri buvo kryptingai plėtojama ir skatinama: parengėme Vilniaus miesto
apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio
darbo tvarkos aprašą, sureguliavome darbuotojų srautus, sudarėme nuotolinio darbo grafikus,
įgijome daugiau nei 100 nešiojamų kompiuterių nuotolinių teismo posėdžių organizavimui,
suteikėme galimybę nuotoliniu būdu dirbantiems darbuotojams darbui namuose naudotis
tarnybine kompiuterine įranga ir t. t.
Nors pandemijos metu taikyti apribojimai itin apsunkino bylų nagrinėjimą, visgi
statistiniu požiūriu 2020-ieji metai buvo kupini veiklos: praėjusiais metais teisme buvo gautos
36893 civilinės, 2819 baudžiamosios ir 3758 administracinių nusižengimų bylos (jau kelerius
metus stebimas mažėjantis visų kategorijų gaunamų bylų skaičius), iš esmės tiek pat bylų buvo
ir išnagrinėta. Vartydami šią 2020-ųjų metų apžvalgą, pastebėsite teismo pastangas net ir
koronaviruso pandemijos akivaizdoje išlaikyti trumpą proceso trukmę toliau nepaliaujamai
vykdant veiksmingą ir kokybišką teisingumą. Statistinių duomenų analizė rodo, jog pandemijos
metu taikytų apribojimų akivaizdoje sudėtingiausiai sekėsi nagrinėti baudžiamąsias bylas (dėl
proceso dalyvių skaičiaus, dėl proceso dalyvių nesutikimo dalyvauti nuotoliniame teismo
procese ir pan.), dėl to metų pabaigoje susidarė didesnis nei įprastai nebaigtų nagrinėti
baudžiamųjų bylų likutis ir padidėjo vidutinė baudžiamosios bylos išnagrinėjimo trukmė (2020
m. – 2,47 mėn., 2019 m. – 2,3 mėn., 2018 m. – 2,02 mėn., 2017 m. – 2,3 mėn.). Iš esmės analogiška
situacija susiklostė ir administracinių nusižengimų bylų kontekste. Tuo tarpu civilinių bylų
nagrinėjimo tendencijos išliko panašios, kaip ir ankstesniais veiklos metais: 2020 m. išnagrinėta
daugiau civilinių bylų nei gauta, nebaigtų bylų likutis metų pabaigoje buvo mažesnis nei metų
pradžioje, vidutinė civilinės bylos išnagrinėjimo trukmė išliko nepakitusi (1,49 mėn.). Už visų šių
rodiklių slypi didelis teisėjų, teisėjų padėjėjų bei kito teismo personalo darbo krūvis, su kuriuo,
esant neužpildytiems teisėjų, kito teismo personalo etatams, buvo iš tiesų nelengva susitvarkyti.
Pandemijos akivaizdoje sistemingai vykdėme kvalifikuoto ir motyvuoto personalo
paieškas ir atrankas, didelį dėmesį rodėme naujų darbuotojų adaptacijos teisme procesui
(parengėme ir sėkmingai pritaikėme Vilniaus miesto apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir
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darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos tvarkos aprašą), atlikome teismo
darbuotojų motyvacinius tyrimus. Galime pasidžiaugti, kad kelių pastarųjų metų pastangų dėka
2020 metais teismo posėdžių sekretorių iš esmės netrūko, valstybės tarnautojų – teismo
posėdžių sekretorių skaičius nuosekliai augo, o pati pareigybė darėsi vis patrauklesne. Tenka
apgailestauti, kad teisėjo padėjėjo pareigybė vis dar nėra tokia patraukli, tačiau vilties teikia
teisme praktinės patirties įgijusių teisininkų, specialistų konsultantų (kurių pareigybės 2020 m.
sparčiai pildėsi) motyvacija tapti valstybės tarnautojais – teisėjų padėjėjais. Iš teisėjų 2020 m.
pabaigoje pateiktų vertinimo anketų matyti, jog absoliuti dauguma šių darbuotojų įvertinti
labai gerai, o neigiamų atsiliepimų apie juos iš viso nebuvo gauta.
2020 m. ir toliau nuosekliai ir kryptingai plėtojome teismo vidinę komunikaciją,
puoselėjome komandinį darbą, darnius tarpusavio santykius, gerinome darbo aplinką.
Karantinas ir veiklos apribojimai pakoregavo planus – dalį renginių teko atidėti ar perkelti į
virtualią erdvę, visgi turėjome galimybę suorganizuoti ir kelis „gyvus“ susitikimus su visuomenės
atstovais, akademine bendruomene, sudalyvauti teismo suorganizuotose išvykose, ekskursijose
ir vidiniuose renginiuose. Sėkmingai sukūrėme ir įgyvendinome „Idėjų banko“ koncepciją, kuri
paskatino teismo darbuotojus teikti siūlymus dėl darbo aplinkos gerinimo, vidinių iniciatyvų
plėtojimo ir pan. Didelė dalis teismo darbuotojų pasiūlytų idėjų buvo įgyvendintos.
2020-ieji buvo permainų metai. Didžiuojamės tuo, ką esame iki šiol pasiekę, tačiau
žinome, kad visada yra kai kas, ką reikia patobulinti. Sukaupę praktinės patirties ir išsiugdę
ambicingą požiūrį, įgyvendinsime dar didesnius pokyčius savo veikloje.
Linkėdamas turiningos pažinties, kviečiu susipažinti su Vilniaus miesto apylinkės
teismo 2020 m. veiklos apžvalga.
Marijus Kursevičius,
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkas
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TEISĖJŲ KORPUSAS
TEISĖJŲ KORPUSAS
Realiai pareigas ėjusių teisėjų
skaičius 2020 m.
94
93 93 93 93
92

92
91 91 91

91 91

Vilniaus miesto
apylinkės teisme
nustatytas 108
teisėjų skaičius.
Visgi, per visą
2020 m. laikotarpį
realiai pareigas
ejūsių teisejų
skaičiūs nūolat
būdavo mažesnis
ūž nūstatytąjį.
Realiai

pareigas eję
teisejai – kūriems
nebūvo sūteiktos
ilgalaikes tikslines
(nestūmo ir gimdymo,
vaiko priežiūros)
atostogos, ilgalaikes
atostogos
kvalifikačijai kelti,
kūrių įgaliojimai
nebūvo sūstabdyti.
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Realiai pareigas ėjusių teisėjų korpuso amžiaus
vidurkis išlieka panašus (gruodžio 31 d.
duomenimis):

45

2020 m.
2019 m.

44

2018 m.

44

Teisme realiai dirbo (gruodžio 31 d. duomenimis):

Moterys
68%

2018 m.

Vyrai
32%

Moterys
70%

2019 m.

Vyrai
30%

Moterys
70%

2020 m.

Vyrai
30%

TEISĖJŲ KORPUSAS
Dirbančių teisėjų pasiskirstymas pagal
specializaciją
(2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Baudžiamąsias ir
administracinių nusižengimų
bylas nagrinėjantys teisėjai
(28)

10%

Ikiteisminio tyrimo dokumentus
nagrinėjantys teisėjai (9)

4%
30%

Bendros kompetencijos civilines
bylas nagrinėjantys teisėjai (43)

46%
Civilines bylas, kildinamas iš
šeimos teisinių santykių,
nagrinėjantys teisėjai (9)

10%

Civilines bylas, kildinamas ir
darbo teisinių santykių bei
bendros kompetencijos civilines
bylas nagrinėjantys teisėjai (4)

PALYGINIMUI
Palyginus su 2019 m.
gruodžio 31 d. duomenimis,
padidėjo bendros
kompetencijos civilines bylas
nagrinėjančių teisėjų skaičius
(2019 m. buvo 42) ir
ikiteisminio tyrimo
dokumentus nagrinėjančių
teisėjų skaičius (2019 m.
buvo 8), tačiau sumažėjo
baudžiamąsias ir
administracinių nusižengimų
bylas nagrinėjančių teisėjų
skaičius (2019 m. buvo 31).
Civilines bylas, kildinamas iš
šeimos teisinių santykių,
nagrinėjančių teisėjų skaičius
išliko toks pats.

2020 m. darbą Vilniaus miesto
apylinkės teisme pradėjo 7 teisėjai:
PALYGINIMUI
Naujai paskirti
teisėjai

2

5

6

Iš kitų teismų
(rūmų) perkelti
teisėjai

2019 m. darbą Vilniaus
miesto apylinkės teisme
pradėjo 13 teisėjų: 10 naujai
paskirtų teisėjų ir 3 iš kitų
teismų (rūmų) perkelti
teisėjai.

TEISĖJŲ KORPUSAS
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TEISĖJŲ KORPUSAS
2020 m. darbą Vilniaus miesto apylinkės teisme baigė 5 teisėjai:
Atleisti, paskyrus aukštes pakopos teismo teisėjais
(Rasa Paužaitė, Eglė Gruodienė, Giedrė Čėsnienė)

1

1

3

Atleistas, sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus
(Raimonda Vansevičienė)

Atleistas savo noru (Pavelas Borkovskis)

2020 m. atleisti teisėjai:
2020 m. saūsio 20 d. dekretū Nr. 1K-190 Rasa Paužaitė 2020 m. saūsio 30 d. atleista
is Vilniaūs miesto apylinkes teismo teisejo pareigų ir nūo 2020 m. saūsio 31 d. paskirta
Vilniaūs apygardos teismo teiseja;
2020 m. saūsio 20 d. dekretū Nr. 1K-191 Eglė Gruodienė 2020 m. saūsio 30 d.
atleista is Vilniaūs miesto apylinkes teismo teisejo pareigų ir nūo 2020 m. saūsio 31 d.
paskirta Vilniaūs apygardos teismo teiseja;
2020 m. vasario 5 d. dekretū Nr. 1K-204 Raimonda Vansevičienė 2020 m. gegūžes
1 d. atleista is Vilniaūs miesto apylinkes teismo teisejo pareigų, sūlaūkūs įstatyme nūstatyto
pensinio amžiaūs;
2020 m. vasario 5 d. dekretū Nr. 1K-202 Pavelas Borkovskis 2020 m. vasario 26 d.
atleistas is Vilniaūs miesto apylinkes teismo teisejo pareigų savo norū;
2020 m. kovo 4 d. dekretū Nr. 1K-222 Giedrė Čėsnienė 2020 m. kovo 23 d. atleista
is Vilniaūs miesto apylinkes teismo teisejo pareigų ir nūo 2020 m. kovo 24 d. paskirta Vilniaūs
apygardos teismo teiseja.
VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJŲ DALYVAVIMAS TEISMŲ
SAVIVALDOS INSTUTUCIJOSE
2020 m. lapkričio 6 d. Načionalineje teismų administračijoje vykūsiame
nūotoliniame Visūotiniame teisejų sūsirinkime paskelbta naūjos sūdeties
Teisejų taryba, kūrios nare paskelbta ir Vilniaūs miesto apylinkes teismo
teiseja Diana Butrimienė.
2020 m. lapkričio 27 d. vykūsiame posedyje Teisejų taryba isrinko teisejūs į
naūjos sūdeties Teisejų etikos ir draūsmes komisiją, kūrios nare tapo ir
Vilniaūs miesto apylinkes teismo teiseja Urmila Valiukienė.
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TEISMO PERSONALO POKYČIAI
TEISMO PERSONALO POKYČIAI
TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIAI
Teismo posėdžių sekretorių skaičiaus kaita
2020 m.
98

99

98

99

98

97
95

95

95

97

97

94

Realiai

dirbę
teismo posedžių
sekretoriai –
etatūs ūžemę
teismo posedžių
sekretoriai,
kūriems nebūvo
sūteiktos
ilgalaikes
tikslines
(nestūmo ir
gimdymo, vaiko
priežiūros)
atostogos.
Palyginūs sū 2019
m., teismo
posedžių
sekretorių
skaičiūs 2020 m.
būvo nūolat
didesnis ir virsijo
realiai pareigas
ejūsių teisejų
skaičių

Realiai dirbusių teismo posėdžių sekretorių (tiek valstybės
tarnautojų, tiek dirbančių pagal darbo sutartis) skaičius

Realiai pareigas ėjusių teisėjų ir teismo posėdžių
sekretorių skaičiaus santykis 2020 m.

98

98

99

99
95

94
92

91

91

Teisėjai
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98

97

92

91 91

95

95

94
93
93

91

Teismo posėdžių sekretoriai

97
93

97
93

TEISMO PERSONALO POKYČIAI

Teismo posėdžių sekretorių skaičiaus kaita 2020 m. pagal
pareigybės tipą
30

30

26

24

26

24

24

23

24

28

28

24

68

68

73

73

73

71

71

72

70

70

69

73

Valstybės tarnautojai

Dirbantys pagal darbo sutartis

2016-2017 m. emūs trūkti valstybes tarnaūtojų – teismo posedžių sekretorių, teisme būvo
įsteigtos pagal darbo sūtartis dirbančių teismo posedžių sekretorių pareigybes. Del mažesnių
issilavinimūi keliamų reikalavimų, paprastesnių bei trūmpesnių priemimo į darbą pročedūrų ir kt.
sūsidomejimas siomis pareigybemis vis labiaū aūgo ir leido sūvaldyti kritinę teismo personalo
sitūačiją. Tam tikra dalis pagal darbo sūtartis dirbančių sekretorių, kūriems patinka sis darbas ir
kūrie jį atlieka kvalifikūotai, eme aktyviai dometis galimybemis tapti valstybes tarnaūtojais –
teismo posedžių sekretoriais. Manytina, jog sie asmenys is viso nebūtų domejęsi karjeros Vilniaūs
miesto apylinkes teisme galimybemis, jei jiems pirmiaūsia nebūtų sūteikta galimybe isbandyti
savo gebejimūs įsidarbinant pagal darbo sūtartis. Įvertinę karjeros, didesnio darbo ūžmokesčio
galimybes bei kitas sočialines garantijas, dalis jų eme registrūotis į konkūrsūs, siekti karjeros
būtent teisme. Galime pasidžiaūgti, kad teismo administračijos priimtų sprendimų ir trejų metų
pastangų deka 2020 metais valstybes tarnaūtojų – teismo posedžių sekretorių skaičiūs nūosekliai
aūgo, o pati pareigybe daresi vis patraūklesne.

Realiai dirbusių valstybės tarnautojų - teismo posėdžių sekretorių
skaičiaus kaita 2018-2020 m.
81
68
60

79

77
68

57

73

57

75 73

71 73

71 71

55

54

51

2018 m.

11

69 71
59

2019 m.

68

72

57

2020 m.

70
66
59

70
69
6063
62 61

73
68
62

TEISMO PERSONALO POKYČIAI
TEISĖJŲ PADĖJĖJAI (VYRESNIEJI PADĖJĖJAI), TEISININKAI, SPECIALISTA I KONSULTANTAI

Realiai pareigas ėjusių teisėjų ir bendro teisėjų padėjėjų, teisininkų,
specialistų konsultantų skaičiaus santykio kaita 2020 m.
99
97
97
94
91

92
88

91
89

92

91
88

93 91
91

91
88

93

93

93

96
93

94

88

Realiai pareigas ėjusių teisėjų skaičius
Bendras realiai pareigas ėjusių teisėjų padėjėjų, teisėjų vyresniųjų padėjėjų, teisininkų
ir specialistų konsultantų skaičius

KITI DUOMENYS
Pagal darbo sutartis dirbančių
darbuotojų amžiaus palyginimas
(2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis)

Valstybės tarnautojų amžiaus
palyginimas (2020 m. gruodžio 31 d.
duomenimis)

18-30 m.
31-40 m.

6
32

57

27
33

12

41-50 m.

18
63

30

18-30 m.
31-40 m.

51-65 m.

41-50 m.

Daugiau nei
65 m.

51-65 m.

72

TEISMO PERSONALO MOTYVAVIMAS
TEISMO PERSONALO MOTYVAVIMAS

Anoniminio anketavimo būdū atlikome teismo valstybes tarnaūtojų ir
darbūotojų, dirbančių pagal darbo sūtartis, motyvačiniūs tyrimūs.
Parengdami Vilniaūs miesto apylinkes teismo valstybes tarnaūtojų ir
darbūotojų, dirbančių pagal darbo sūtartis, adaptačijos tvarkos aprasą,
sūdareme sąlygas tinkamai naūjų teismo darbūotojų adaptačijai.

Skatinome teismo darbūotojūs dalyvaūti kvalifikačijos kelimo renginiūose,
organižavome kvalifikačijos kelimo renginiūs.
Siekdami ūžtikrinti grįžtamąjį rysį ir įsiklaūsymą į darbūotojų poreikiūs,
parengeme ir įgyvendinome „Idejų banko“ sistemos končepčiją (didele dalis
darbūotojų pasiūlytų idejų būvo įgyvendintos, pvž., sūorganižūota isvyka į
Bernardinų arčhitektūrinį ansamblį, ekskūrsija Pūčkorių pažintiniū-istoriniū
takū, sūrengtas proto mūsio tūrnyras, įrengti veidrodžiai vidiniūose teismo
liftūose, nūpirktas erdvūs saldytūvas, kūris pastatytas darbūotojų kambaryje,
įrengtos rūkymo patalpos teismo prieigose tiek teismo darbūotojams, tiek
teismo interesantams, dviračių statymo konstrūkčijos ir kt.).
Formaližavome nūotolinio darbo tvarką ir sūdareme galimybę teismo
darbūotojams dirbti nūotoliniū būdū.

Skatinome kasmetinių ir neeilinių tarnybines veiklos vertinimų metū, svenčių
proga.

Laikydamiesi pandemijos metū taikytų apribojimų, kvieteme dalyvaūti
vidiniūose teismo renginiūose ir kt.
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BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS

Vertinimo kriterijaus
pavadinimas

Šioje apžvalgos
dalyje remiamasi
Nacionalinės
teismų
administracijos
pateiktais
statistiniais
duomenimis, taip
pat Lietuvos teismų
informacinės
sistemos LITEKO
pagalba
sugeneruotose
ataskaitose
pateiktais
duomenimis, kurie
laikui bėgant
nežymiai kinta.
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2018 m.

2019 m.

2020 m.

99,40%

101,33%

99,49%

95,82%

95,43%

95,61%

99,72%

99,53%

99,52%

46674

47878

43247

Bylų nagrinejimo greitis

97,38
dienos

88,57
dienos

100,87
dienos

Vidūtinis vieno teisejo
isnagrinetų bylų
skaičiūs

432,17
vnt.

469,39
vnt.

415,84

Vidūtinis teisejo darbo
krūvis

41,95
etalonines
bylos vnt.

40,42
etalonines
bylos vnt.

40,44
etalonines
bylos

2,70 men.

2,5 men.

2,8 men.

95,6%

76,3%

74,39%

8131 vnt.

10640 vnt.

9535 vnt.

Teismo isnagrinetų ir
gaūtų bylų santykis
Teismo priimtų ir
neapskųstų sprendimų
santykis (isnagrinejūs
bylą)
Teismo priimtų
sprendimų
(isnagrinejūs bylą)
stabilūmas
Isnagrinetų bylų
skaičiūs

Bylų nagrinejimo
trūkmes trūmpejimas
(isskyrūs bylas, kūrių
nagrinejimo terminai
apibrežti įstatymais)
Bylų, kūrios būvo
isnagrinetos
nepažeidžiant teises
aktūose nūstatytų bylų
isnagrinejimo terminų,
santykis sū visomis
bylomis (kūrioms yra
nūstatytas
isnagrinejimo
terminas)
Laikantis nūstatytų
terminų paskelbtų
skelbtinų sprendimų
skaičiūs

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
CIVILINĖS BYLOS
Gautos civilinės bylos
2020 m.
2019 m.
2018 m.

36893

Išnagrinėtos civilinės bylos
2020 m.

38875

2019 m.

40187

2017 m.

37000

42190

2020 m. gautų civilinių bylų
skaičius Vilniaus miesto apylinkės
teisme, palyginus su 2017 m.,
sumažėjo 12,56 proc. ir buvo 8,2
proc. mažesnis nei 2018 m. bei 5,1
proc. mažesnis nei 2019 m.

Nebaigtų civilinių bylų likutis
2020 m.

4657
4764

2019 m.

4764
5102

2018 m.

5102
5318

2017 m.

5318
6197

39333

2018 m.

40563

2017 m.

43069

2020 m. išnagrinėtų civilinių bylų
skaičius Vilniaus miesto apylinkės
teisme, palyginus su 2017 m.,
sumažėjo 14,09 proc. ir buvo 8,78
proc. mažesnis nei 2018 m. bei 5,93
proc. mažesnis nei 2019 m.

Išnagrinėtų prašymų civilinių
bylų vykdymo procese skaičius

2020 m.

1812

2019 m.

1936

2018 m. 1979

Likutis metų pabaigoje
Likutis metų pradžioje

15

2017 m.

5733

Vidutinė civilinės bylos
išnagrinėjimo trukmė (mėn.)

2020 m.

1,49

2019 m.

1,49

2018 m.
2017 m.

1,59
1,66

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS

2020 m. išnagrinėtų civilinių bylų
pasiskirstymas pagal išnagrinėjimo rezultatą

Civilinių bylų nagrinėjimo
trukmė 2020 m.

1,75%
4,57%

93,68
%

Iki 6 mėn.
(34659
bylos)

5%

Išnagrinėta priimant
sprendimą

15%

Nuo 6 iki
12 mėn.
(1629
bylos)
12 mėn. ir
ilgiau (712
bylų)

32%

7%

Išnagrinėta priimant teismo
įsakymą
Išnagrinėta priimant
preliminarų sprendimą
Išnagrinėta priimant dalinį
sprendimą

4%

Nutraukta bylų

37%

Nutraukta bylų patvirtinus
taikos sutartį

2020 m. išnagrinėtų civilinių bylų skaičius pagal bylos potipį
Ginčo teisena
Ypatingoji teisena
38%

Dokumentinio proceso tvarka

31%

Supaprastinto proceso tvarka
Dėl proceso atnaujinimo
0%

16

11%
17%

3%

Dėl teismo įsakymo išdavimo

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS
BAUDŽIAMOSIOS BYLOS
Gautos baudžiamosios bylos
2020 m.

2020 m.

2819

2019 m.

3430

2017 m.

3094

2020 m. baudžiamųjų bylų buvo gauta
8,89 proc. mažiau nei 2017 m., 17,81
proc. mažiau nei 2018 m. ir 5,28 proc.
mažiau nei 2019 m.
ir prašymų
2019 Išnagrinėtų
m. sūmažejoteikimų
13,24 proč.
ir būvo 3,81
baudžiamųjų bylų vykdymo
proč. mažesnis
nei 2017
m.
procese
skaičius

2020 m.

1754

2019 m.

1707

2018 m.
2017 m.

2686

2019 m.

2976

2018 m.

Išnagrinėtos baudžiamosios bylos

3044

2018 m.

3373

2017 m.

3081

2020 m. baudžiamųjų bylų buvo
išnagrinėta 12,82 proc. mažiau nei
2017 m., 20,37 proc. mažiau nei 2018
m. ir 11,76 proc. mažiau nei 2019 m.
Nebaigtų baudžiamųjų bylų
likutis
514

2019 m.

514
580

2018 m.

580
521

2017 m.

521
508

1655
1556

647

2020 m.

Likutis metų pabaigoje
Likutis metų pradžioje

Vidutinė baudžiamosios bylos
išnagrinėjimo trukmė (mėn.)

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo
trukmė 2020 m.
2,10%

2020 m.

2,47

5,66%

2019 m.
\

2018 m.

2,3

92,24%

2,02
Iki 6 mėn. (2332 bylos)

2017 m.

2,3

Nuo 6 iki 12 mėn. (274 bylos)
12 mėn. ir ilgiau (80 bylų)

17

BYLŲ NAGRINĖJIMO TENDENCIJOS

2020 m. išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pasiskirstymas pagal išnagrinėjimo
rezultatą
Išnagrinėta priimant nuosprendį
Išnagrinėta priimant nutartį
Išnagrinėta priimant baudžiamąjį
įsakymą
Nutraukta bylų

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS
Gautos administracinių
nusižengimų bylos
2020 m.

2020 m.

3758

2019 m.

Išnagrinėtos administracinių
nusižengimų bylos

5397

2019 m.

2018 m.

3342

2018 m.

2017 m.

3242

2017 m.

2020 m. administracinių nusižengimų
bylų buvo gauta 15,92 proc. daugiau
nei 2017 m., 12,45 proc. daugiau nei
2018 m., tačiau 30,37 proc. mažiau nei
2019 m.

3705
5719
3090
3781

2020 m. administracinių nusižengimų
bylų buvo išnagrinėta 2,01 proc. mažiau
nei 2017 m., 19,90 proc. daugiau nei
2018 m. ir 35,22 proc. mažiau nei 2019
m.

Pastebeta, kad 2020 m. ypač sūmažejo administračinių nūsižengimų bylų, kūriose
administračinių nūsižengimų protokolai asmenims sūrasyti ūž administračiniūs
nūsižengimūs, sūsijūsiūs sū transportū ir kelių ūkiū, taip pat ūž administračiniūs
nūsižengimūs, sūsijūsiūs sū viesąja tvarka. Del karantino metū moksleiviams taikyto
nūotolinio mokymosi sūmažejo nepilnamečių asmenų, važiūojančių be bilietų viesajame
transporte, be to, del karantino metū taikytų apribojimų sūmažejo asmenų jūdejimas viesose
vietose, o tai tūrejo dideles įtakos bendram gaūtų administračinių nūsižengimų bylų skaičiūi.
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Tiketina, jog panaikinūs karantino metū taikytūs apribojimūs, vel gali būti stebimas
administračinių nūsižengimų skaičiaūs aūgimas.

2020 m.
2019 m.

Nebaigtų administracinių
nusižengimų bylų likutis
384
331
331

2018 m.

349

2017 m.

349

Likutis metų pabaigoje

2020 m.

625

2019 m.

19

1482

2018 m.
888
Likutis metų pradžioje

1,6

2045

2017 m.

2704

Administracinių nusižengimų bylų
nagrinėjimo trukmė 2020 m.
2,49%
0,91%

1,31

2018 m.
2017 m.

1023

2019 m.

625

Vidutinė administracinio
nusižengimo bylos išnagrinėjimo
trukmė (mėn.)

2020 m.

Išnagrinėtų prašymų administracinių
nusižengimų bylų vykdymo procese
skaičius

2,21
1,66

96,60%

Iki 6 mėn. (3612
bylų)
Nuo 6 iki 12
mėn. (57 bylos)
12 mėn. ir ilgiau
(36 bylos)

TAIKUS GINČŲ SPRENDIMAS
TAIKUS GINČŲ SPRENDIMAS

12

2020 m. grūodžio 31 d.
dūomenimis, teisme dirbo
12 teismo mediatorių –
teisejų.

967

bylos nūtraūktos patvirtintūs
taikos sūtartis (2019 m. –
1245 bylos).

Teisminei mediacijai
perduotų civilinių bylų
skaičius
146

144

163
121

43

Teisminių mediačijų
metū pasirasytos taikos
sūtartys (2019 m. – 46)

2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo pakeitimai, kuriais
buvo įtvirtinta privalomoji mediacija šeimos bylose. Tikimasi, kad ji palengvins susitarimo
paieškas bei sutrumpins šeimos ginčo sprendimo laiką. Apie tai 2020 m. sausio 9 d. radijo laidoje
LRT aktualijų studija kalbėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja, teismo mediatorė
Renata Kasimovienė. Visą laidos įrašą galite rasti čia:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000089775/lrt-aktualiju-studija-privalomoji-mediacijaseimos-bylose-palengvinimas-ar-nauja-nasta
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TEISMO PSICHOLOGAI
Vilniaus miesto apylinkės teismo
psichologų atliktų apklausų skaičius
301

281
168
42

TEISMŲ
PSICHOLOGŲ
SKAIČIUS

11

2018 m.

57 49

2019 m.

53 48

2020 m.

Ikiteisminio tyrimo metu
Civilinių bylų nagrinėjimo metu
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo metu

2020 m. Lietūvos teismų
psičhologų komandą
sūdare 15 aūkstos
kvalifikačijos teismo
psičhologų. 2 is jų dirbo
Vilniaūs miesto apylinkes
teisme.
Teismo psičhologai yra
pasitelkiami ne tik
ikiteisminio tyrimo metū
ar baūdžiamosiose bylose:
pastaraisiais metais
stebimas vis aktyvesnis
teismo psičhologų
dalyvavimas ir čiviliniame
pročese (pvž., bylose del
santūokos nūtraūkimo ir
vaiko gyvenamosios vietos
nūstatymo).

Kaūno apylinkes teismo Kaūno rūmūose 2020 m. spalio 2 d.
įvyko Lietūvos Respūblikos teismų psičhologų sūsitikimas, kūrio
metū aptarti Teismo psičhologų veiklos apraso rengimo,
psičhologų profesines priežiūros ir kūravimo klaūsimai, aptartos
kylančios problemos ir pasidalinta gerąja praktika. Siame
sūsitikime dalyvavo ir Vilniaūs miesto apylinkes teismo
psičhologe Simona Bartkiene.

(Informačijos saltinis:
https://kaūno.teismai.lt/naūjienos/laūkiama-naūjoviū-teismopsičhologū-veikloje/358)
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2020 m. rūgsejo 8 d. Vilniaūs miesto apylinkes teismo
psičhologe Simona Ringelevičiūte dalyvavo LRT radijo laidoje
„Radijo byla“, kūrioje papasakojo apie teisme vykdomas vaikų
apklaūsas. Sioje laidoje dalyvavo ir Kaūno apylinkes teismo
psičhologe Ina Božokiene. Teismų psičhologes papasakojo,
kokiose bylose yra apklaūsiami nepilnamečiai ir mažamečiai
vaikai, pasidalino įžvalgomis, kaip yra atliekamos apklaūsos,
kodel jos atliekamos vaikų apklaūsų kambariūose, kaip
bendraūjama sū vaikais apklaūsų metū. Laidos įrasą galite
klaūsyti čia (teismo psičhologes Simonos Ringelevičiūtes
interviū nūo 00.40):
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120770/radijo-bylapatyrete-darbadavio-spaudima-iseiti-is-darbo-net-ir-sutike-iseitisavo-teises-apginti-galite
Teismo psičhologė Simona Ringelevičiūtė

Vaikai dažnai tampa nūkentejūsiaisiais, liūdytojais,
pažeidejais, yra įtraūkiami į ikiteisminį tyrimą ir bylų
nagrinejimą. Kartais tenka isklaūsyti vaikų nūomonę
jiems svarbiais klaūsimais nagrinejant čivilines bylas.
Svarbūs vaidmūo tenka apklaūsejūi – netinkamai
atlikta apklaūsa gali ne tik nepadeti, bet ir sūgadinti
įvykio tyrimą bei sūkelti traūminiūs isgyvenimūs
vaikūi. Reiksmingas gali būti ir kiekvieno sū vaikū
bendraūjančio asmens elgesys, pasakyti žodžiai,
todel labai svarbū tūreti žinių apie tai, kaip vaikas
jaūčiasi ir kaip tinkamai bendraūti sū jūo, kai jam
tenka liūdyti teisme.
Vilniaus miesto apylinkės teismo psichologės S.
Bartkienė
ir
S.
Ringelevičiūtė
parengė
visuomenei skirtą atmintinę, ką svarbū žinoti apie
vaikų apklaūsas teisme: joje aptariama, kas yra
teismo psičhologas, pristatomi apklaūsų kambariai,
apklaūsos eiga, pateikti atsakymai į dažniaūsiai
kylančiūs klaūsimūs. Atmintinę galima rasti Vilniaūs
miesto apylinkes teismo internetineje svetaineje:
https://vilniaūsmiesto.teismas.lt/data/pūblič/ūploa
ds/2020/12/ka-svarbū-žinoti-apie-vaikū-apklaūsasteisme_red.pdf
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Darbūotojų fižinis saūgūmas,
sūkūriant
galimybes
dirbti
saūgioje aplinkoje – viena is
pagrindinių ūždūočių, kūri būvo
keliama nūo pat koronavirūso
pandemijos pradžios. Ne mažiaū
svarbū būvo pasirūpinti, kad
darbūotojai jaūstųsi ramūs ir
islaikytų emočinę sveikatą, be
kūrios joks darbas negali būti
prodūktyviai atliekamas. Siūo
tikslū Vilniaūs miesto apylinkes
teismo
psičhologe
S.
Ringelevičiūte parenge teismo
darbūotojams
iliūstrūotas
mokomąsias medžiagas „Jausmų
valdymas karantino metu“ ir
„Atsipalaidavimo pratimai“.

Vilniaūs miesto apylinkes teismo psičhologe S.
Ringelevičiūte
parenge teismo darbūotojams
mokomąją medžiagą „Motyvacija“, kūrioje apibreže
motyvačiją, jos rūsis, pateike patarimūs, kaip pasikelti
motyvačiją saū ir kolegoms darbe.
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TEISMO SAVANORIAI
„Tapti teismo savanore mane paskatino noras prasmingai
praleisti turimą laiką. Džiaugiuosi papildžiusi savanorių gretas ir
gavusi galimybę tapti Vilniaus miesto apylinkės teismo dalimi.
Prisidėjimas prie teisingumą vykdančios institucijos veiklos,
pagalba ten apsilankiusiems žmonėms yra puikus atlygis ir
paskatinimas toliau siekti rezultatų šioje srityje.“ Morta
Ručinskaitė

TEISMO SAVANORIS
Pagrindine teismo savanorio
misija – padeti teismo
lankytojams teisme jaūstis
drąsiaū ir saūgiaū. Savanoriūi
nera keliami issilavinimo
reikalavimai, tačiaū jis yra
isklaūsęs spečialiūs mokymūs ir
tūri reikiamų žinių apie teismų
sistemą ir teismo pročesą,
liūdytojų ir nūkentejūsiųjų
teises ir pareigas, gerai pažįsta
teismo patalpas, žino, kaip
bendraūti sū sūnkiūs
isgyvenimūs patyrūsiais
žmonemis ir teikti reikiamą
pagalbą teismų lankytojams.

Studijuodama teisės ir muitinės veiklos studijų programą Mykolo
Romerio universitete supratau, kad tik vadovėlių man neužteks.
Atsiradus galimybei net nesuabejojau, kad noriu tapti teismo
savanorių dalimi ir padėti ten atėjusiems žmonėms. Pasirinktas
studijų dalykas pažadino norą iš arti pamatyti, kaip dirba teismo
darbuotojai, kokios emocijos apima žmones prieš teismo
posėdžius ir jų metu. Manau, kad prisijungimas prie savanorystės
teisme yra kryptingas žingsnis, siekiant ugdyti save ir įgauti
neįkainojamos patirties.“ Vilniaus miesto apylinkės teismo
savanorė Viktorija Nazimovaitė

„Man visada patiko savanoriauti, tačiau karantino metu tam
nebuvo galimybės. Pamačiusi skelbimą apie pasiūlymą prisijungti
prie teismo savanorių tarnybos, nusprendžiau pabandyti. Tikiu,
jog tai bus prasminga patirtis visiems – man, teismui ir
žmonėms“. Vilniaus miesto apylinkės teismo savanorė Erika
Joneliūkštytė

Šiuo metu studijuoju teisės psichologijos magistrą Vilniaus
universitete. Studijuojama specialybė ir savanoriavimo galimybė
man yra puiki proga pasisemti žinių ateities galimybėms ir mano
asmeniniam bei profesiniam augimui. Iš teorinių žinių suprantu,
kad tokie žmonės kaip savanoriai gali padėti žmonėms,
atėjusiems į teismą, kad ir kokios priežastys būtų. Suprantu ir iš
patirties – kai buvau paauglė, pakeliui namo tapau įvykio
liudininke ir po savaitės gavau šaukimą į teismą duoti
parodymus. Tai buvo didelis stresas tiek man, tiek mano šeimai,
nes kvietimo į teismą niekas nenori gauti. Todėl suprantu, kodėl
savanoriai galėtų būti naudingi teismų sistemai, ir labai
džiaugiuosi būdama jos dalimi.“ Vilniaus miesto apylinkės
teismo savanorė Viktorija Ivanauskaitė
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„Būdamas VU trečio kurso teisės studentas
suprantu, jog pats laikas kaip nors įtvirtinti savo
teisinių žinių bagažą. Tai yra svarbu man, nes
kiekvienas būsimas šių studijų profesionalas turi
suprasti teisę teoriškai ir mokėti ją pritaikyti
praktikoje. Todėl, mano galva, asmeniui iki
profesionalios praktikos pradžios būtų neprošal
gyvai pamatyti tuos asmenis teisme, kuriems
mes, kaip savo srities ekspertai, mėgstame
dažniausiai tiek teorine, tiek praktine prasme
užlipdyti etiketes ar sąvokas, o tai lemia, jog
teisininkai kartais pamiršta, kad tie žmonės,
dalyvaujantys teismo procese, taip pat yra gyvi ir
turi emocijas kaip ir bet kas kitas. Kalbant apie
savanorystę apskritai bet kokiam žmogui, kuris
nebūtų teisės studentas, galima pamatyti daug
galimybių siekiant tobulinti save. Kaip pavyzdys,
savanoris užsiimdamas šia veikla gali išugdyti iš
savęs gerą komunikatorių. Tiems, kam labai
svarbu būti moraliems, tai yra puiki galimybė
padėti
kitiems,
išsigandusiems
ar
nesuprantantiems, ko iš jų norima šiame teisme.
Todėl apibendrinant, jei žmogus yra save
tobulinanti asmenybė ir turi begalinį norą padėti
kitiems, tai savanorystė teisme yra kaip tik tokiam
žmogui.“ Vilniaus miesto apylinkės teismo
savanorius Danielius Jančauskas

„Pirmą kartą turėjau galimybę savanoriauti
būtent tokioje situacijoje, kurioje buvo teikiama
pagalba nukentėjusiesiems. Susipažinau su
malonia moterimi, pabendravome ne tik teismo
reikalais, bet ir apie kitus aktualius dalykus. Iš
pradžių moteris pasirodė rami, bet kai prasidėjo
posėdis, jautėsi stresas. Buvo išsigandusi,
drebėjo, reikėjo ir vandens paduoti, ir pakalbėti, ir
iki lauko palydėti, tačiau atėjus laikui labai
sklandžiai paliudijo.“ Vilniaus miesto apylinkės
teismo savanorė Gustė Ruibytė
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„Dar tik pradėjusi studijuoti teisės ir muitinės veiklos
studijų programą Mykolo Romerio universitete,
supratau, kad apie teismus išmanau ganėtinai mažai.
Sužinojusi apie galimybę savanoriauti Lietuvos
teismuose, be jokių abejonių pateikiau savanorio
paraišką. Savanoriavimas teismuose, mane sužavėjo
galimybe pačiai išvysti teismo veiklą, jame dirbančių
žmonių kasdienybę iš arti ir netgi savaip prisidėti prie
šio proceso. Į savanoriavimą žvelgiu kaip į prasmingą,
žiniomis bei nuoširdžiu bendravimu pripildytą veiklą,
kuri ateityje man atsilieps su kaupu.“ Vija Suslavičiūtė

„Esu pirmo kurso studentas. Mokausi Socialinių mokslų
kolegijoje, studijuoju teisę. Šiuo metu pradėjau kelią
teisės srityje ir tapau savanoriu. Būti savanoriu man
yra naudinga, nes tai suteikia galimybę atskleisti ir
parodyti, jog sugebu ir galiu dirbti naudingai bei padėti
kitiems. Taip pat įgaučiau daug patirties tolesniame
gyvenimo etape. Man patinka efektyvumas bei
konkretumas, todėl esu savarankiškas, atsakingas,
skiriu daug dėmesio kitiems žmonėms, esu empatiškas
– įsijaučiu į žmonių jausmus, nes tik įsijautęs ir
supratęs, ką jie patiria, galiu padėti, paskatinti,
motyvuoti. Greitai įsisavinu naują informaciją,
domiuosi naujovėms ir stengiuosi jas pritaikyti pagal
paskirtį bei poreikį. Priimu iššūkius ir stengiuosi įveikti
visas kliūtis.“ Vilniaus miesto apylinkės teismo
savanorius Ligitas Vaškevičius

Apie savanorio suteiktą pagalbą Vilniaus miesto
apylinkės teismo teisėja Asta Benetytė:
„Apie savanorių teikiamą pagalbą buvau girdėjusi,
tačiau maloniai nustebau sužinojusi, kad savanoriai
yra apmokomi ne tik suteikti bendrą informaciją
teismo interesantams, bet ir teikti pagalbą aukoms ir
nukentėjusiesiems.
Vienoje iš sprendžiamų bylų turėjau sudėtingą atvejį –
pastebėjau, kad nukentėjusiajai ypatingai sunkiai
sekasi suvaldyti jaudulį, stresą, baimę sutikti ją
užpuolusį kaltinamąjį. Pasitelkus savanorio pagalbą,
posėdžio metu galėjau koncentruotis į procesą ir
jaustis ramiau žinodama, kad nukentėjusiajai prireikus
pagalbos savanorė visada yra šalia (nukentėjusioji ir
savanorė teismo posėdyje dalyvavo būdamos kitame
kabinete).“
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AKTYVIAI BENDRAVOME SU VISUOMENĖS IR ŽINIASKLAIDOS ATSTOVAIS:

2020 m. saūsio 21 d. teiseja Rūta Poniskaityte dalyvavo LRT radijo
laidoje „Radijo byla“, kūrioje pristate Lietūvos teismų praktiką įteisinant
vardų ir pavardžių rasybą ne pagal lietūvių kalbos taisykles.
Laidos įrasą galite rasti čia:
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000091152/radijo-byla-kaipelgtis-isigijūs-aūtomobili-sū-sūklastota-rida

2020 m. saūsio 22 d. teismo pirmininko pavadūotojas,
teisejas Jan Mačiejevski dave interviū laidai „24/7” apie
vaikų islaikymą po skyrybų.
Laidos įrasą galite rasti čia:
https://tv.lrytas.lt/laidos/247/2020/01/26/news/karas-del-vaiko-islaikymo-podviejū-metū-teismo-mama-negali-patiketinūosprendžiū-13402706/

2020 m. kovo 26 d. teismo pirmininko pavadūotojas,
teisejas Jan Mačiejevski dalyvavo Žinių radijo laidoje
„Atviras pokalbis“, kūrios metū būvo diskūtūojama tema
„Ar karantinas stabdo, ar skatina „vaikų dalybų“ virūsą?“.
Laidos įrasą galite rasti čia:
https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/arkarantinas-stabdo-ar-skatina-vaiku-dalybu-virusa?video=1

2020 m. gegūžes 27 d. teismo pirmininko pavadūotojas, teisejas
Jan Mačiejevski dave interviū apie teismo darbą karantino metū
ir teisejų darbo krūvį TV3 žinių reporteliūi Donatūi Brimeriūi.
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2020 m. birželio 10 d. teismo pirmininkas, teisejas
Marijūs Kūrsevičiūs dave interviū portalūi Alfa.lt
tema: „Nematoma teisejų darbo pūse: ne tik
prestižine mantija, bet ir nepakeliama psičhologine
įtampa“.
Straipsnį galite skaityti čia:
https://www.alfa.lt/straipsnis/50420655/nematomateiseju-darbo-puse-ne-tik-prestizine-mantija-bet-irnepakeliama-psichologine-itampa

2020 m. birželio 17 d. teismo pirmininko pavadūotojas,
teisejas Mindaūgas Ražanskas dave interviū LNK žinių
reporterei Aūsrai Siaūlytei apie Vilniaūs miesto apylinkes
teisme nagrinejamą baūdžiamąją bylą, kūrioje kaltinamieji
– medikai.

2020 m. rūgpjūčio men. isleistas antrasis 2020 m. TEISMAI.LT žūrnalo
nūmeris, kūriame teiseja Aūsra Dambraūskiene dave interviū tema „Kai
nūkentejūsysis yra gamta“.
Straipsnį galite rasti čia:
https://www.teismai.lt/data/public/uploads/2020/08/zurnalas_nr22_-web.pdf

2020 m. rūgpjūčio 20 d. Vilniaūs miesto
apylinkes teismo pirmininko pavadūotojas
Jan Mačiejevski dave interviū žūrnalūi
„Savaite“
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2020 m. rūgsejo 8 d. Vilniaūs miesto apylinkes
teismo psičhologe Simona Ringelevičiūte dalyvavo
LRT radijo laidoje „Radijo byla“, kūrioje papasakojo
apie teisme vykdomas vaikų apklaūsas. Sioje laidoje
dalyvavo ir Kaūno apylinkes teismo psičhologe Ina
Božokiene. Teismų psičhologes papasakojo, kokiose
bylose yra apklaūsiami nepilnamečiai ir mažamečiai
vaikai, pasidalino įžvalgomis, kaip yra atliekamos
apklaūsos, kodel jos atliekamos vaikų apklaūsų
kambariūose, kaip bendraūjama sū vaikais apklaūsų
metū. Laidos įrasą galite klaūsyti čia (teismo
psičhologes Simonos Ringelevičiūtes interviū nūo
00.40):

2020 m. grūodžio 5 d. isleistas teisejos Ingos
Stūopienes straipsnis 15min.lt „Teiseja I.
Stūopiene – apie darbo kasdienybę: „Visi
įdemiai žiūrejome į ekraną, būvo visiska tyla. Ir
staiga pasigirdo knarkimas“.
Straipsnį galite rasti čia:
https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/pokal
biai/teiseja-i-stuopiene-apie-darbo-kasdienybevisi-idemiai-ziurejome-i-ekrana-buvo-visiska-tylair-staiga-pasigirdo-knarkimas-arba-teiseja-ingastuopiene-teismas-yra-lyg-ligonines-priimamasiscia-tiek-visko-ivyksta-1040-1413404

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000120770/radij
o-byla-patyrete-darbadavio-spaudima-iseiti-is-darbonet-ir-sutike-iseiti-savo-teises-apginti-galite

2020 m. spalio 23 d., minint Konstitucijos dieną, gyventojams buvo
teikiamos nemokamos teisinės konsūltačijos „Lietūvos teismai: Jūs
klausiate – mes atsakome!”. Gyventojūs nūotoliniū būdū konsūltavo ir
Vilniaūs miesto apylinkės teismo teisėjų padėjėjai.

Teiseja Asta Jakūtyte-Sūngailiene dave interviū Lietūvos
aūtistų asočiačijos leidžiamam žūrnalūi „Lietaūs vaikai“ apie
asmenų pripažinimą neveiksniais ar ribotai veiksniais.
Straipsnį galite rasti čia:
https://online.fliphtml5.com/cvlbg/ivif/#p=14

2020 m. grūodžio 16 d. Lietūvos teismų diena būvo pamineta
tarptaūtineje nūotolineje konferenčijoje „Pažeidžiamos
pročeso dalyvių grūpes teismūose: kaip atpažinti ir atliepti
poreikiūs?“, kūrioje pranesimą skaite Vilniaūs miesto
apylinkes teismo teiseja Viktorija Selmiene. Pranesimo tema
Bendravimo sū pažeidžiamomis grūpemis issūkiai
pandemijos akivaiždoje“.
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2020 m. saūsio 16 d. teisme lankesi penktos, sestos ir septintos
klasių moksleiviai is Rieses gimnažijos Būkiskio progimnažijos
skyriaūs. Mokiniams būvo sūorganižūota baūdžiamosios bylos
STIPRINOME BENDRADARBIAVIMĄ
SU AKADEMINE BENDRUOMENE,
insčenižačija. Padedant teismo teisejūi Linūi Dūdžiūi, vaikai
PRIĖMĖME NEMAŽĄ BŪRĮ SMALSIŲ
MOKSLEIVIŲ
BEI bylą
STUDENTŲ:
pasiskirste vaidmenimis
ir issprende
„kas pavoge sūkas“.
Po insčenižačijos moksleiviai tūrejo galimybę pabendraūti sū
teisejū, ūždūoti jiems rūpimūs klaūsimūs apie teisejo profesiją
ir kasdien atliekamą darbą. Veliaū moksleiviai būvo
sūpažindinti sū Temides simbolika, teisejo, prokūroro ir
advokato mantijomis, būvo aprodytos teismo patalpos: vaikų
apklaūsos kambarys ir konvojaūs patalpos.

2020 m. saūsio 20 d. teisme lankesi Abraomo Kūlviečio
klasikines gimnažijos 5B klases moksleiviai. Apsilankymo metū
moksleiviams būvo papasakota, kokias bylas ir kiek jų
isnagrineja teismas per metūs, kiek teisme dirba teisejų, kokia jų
darbo spečifika. Veliaū moksleiviams būvo sūrengta
baūdžiamosios bylos insčenižačija, kūrios metū jie sūsipažino sū
teismo posedžio tvarka, teisejo, advokato, prokūroro,
nūkentejūsiojo, kaltinamojo, liūdytojo rolemis. Po insčenižačijos
moksleiviai sūsipažino sū teismo patalpomis, apžiūrejo teisejo,
advokato, prokūroro patalpas.

2020 m. kovo 10 d. teisme lankesi Vilniaūs Jono Basanavičiaūs gimnažijos
abitūrientai. Ekskūrsijos metū mokiniai būvo sūpažindinti sū teismo
veikla, teismo darbūotojų darbo spečifika. Mokiniams taip pat būvo
aprodytos teismo patalpos: posedžių sales, vaikų apklaūsos kambariai,
konvojaūs patalpos. Mokiniai tūrejo galimybę pabendraūti sū teiseja
Gražina Žūkaūskiene.

Teisme 2020 m. kovo 12 d. teisme svečiavosi moksleiviai, kūriūos maloniai
sūtiko ir sū teismo veikla sūpažindino teiseja Viktorija Selmiene.
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KRYPTINGAI PLĖTOJOME TEISMO VIDINĘ KOMUNIKACIJĄ:

2020 m. vasario 3 d. teisme atverta fotografijų paroda „Gimę
Vasario 16-ąją“. Parodos ideja – per tą dieną gimūsiūs žmones
parodyti simtmečio sūlaūkūsią Lietūvą. Darbų aūtore – Birūte
Simanavičiene,
fotografų
megejų
asočiačijos
„Fotoexpress.lt“ nare. Parodoje būvo eksponūojami portretai
ir trūmpos gyvenimo istorijos bei mintys tų, kūrie savo
gimtadienį mini kartū sū Valstybes atkūrimo diena.

2020 m. vasario 28 d. teisme teismo
darbūotojams būvo organižūojamas
Načionalinio diktanto rasymas.

2020 m. kovo 4 d. teismo darbūotojams būvo
sūorganižūota keramikos pamokele

2020 m. birželio 17 d. teisme atverta dailininko Jono
Būtkevičiaūs paroda „Spalvų impresijos“. „Paveikslas
tūri skambeti ir skleisti geras emočijas“ – savo kūrybinę
nūostatą atskleidžia dailininkas. Ekspožičijoje būvo
galima isvysti įvairių aūtoriaūs darbų, tačiaū didžioji
dalis – kelionių metū patirtų isgyvenimų įamžinimas.
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2020 m. birželio 29 d. teisme vyko seminaras tema „Baūsmių bei
nūosprendžių bendrinimo problematika Lietūvos teismų
praktikoje“ (4 akad. val.), kūriame dalyvavo teisejų padejejai,
teisininkai, spečialistai konsūltantai, dirbantys sū baūdžiamąsias ir
administračinių nūsižengimų bylas bei ikiteisminio tyrimo
dokūmentūs nagrinejančiais teisejais (lektoriūs – doč. dr. T. Girdenis).

2020 m. rūgpjūčio 11 d. teisme vyko teismo
pirmininko sūsitikimas sū naūjais teismo
darbūotojais, kūrio metū teismo pirmininkas
kviete visūs pasisakyti aktūaliais klaūsimais,
pasidalinti darbo teisme patirtimi, pirmaisiais
įspūdžiais įsiliejant į teismo kolektyvą.

2020 m. rūgpjūčio 21 d. ir rūgsejo 4 d.
būvo
sūorganižūotos
teismo
darbūotojų ekskūrsijos po Bernardinų
arčhitektūrinį ansamblį, kūrių metū
teismo darbūotojai lankesi ne tik
bažnyčioje, vienūolyno patalpose, bet
ir požemiūose bei kitose erdvese.
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2020 m. rūgsejo 8 d. teisme atverta tapytojo
Svajūno Armono darbų paroda.

2020 m. rūgsejo 16, 22 ir 30 d. teisme vyko Priesgaisrines saūgos mokymai, skirti
teisejams ir teismo darbūotojams.

2020 m. spalio 1 d. teisme pamineta Pasaūline mūžikos diena. Kartū
būvo pagerbtas L. van Bethoveno atminimas – 250-osios
kompožitoriaūs gimimo metines. Renginio metū sūsirinkę teismo
darbūotojai klaūsesi teismo litūanistes, poetes Egles Kirilaūskaites
eilių mūžikos tematika.

2020 m. spalio 10 d. teismo darbūotojams būvo sūorganižūota ekskūrsija Pūčkorių pažintiniū-istoriniū
takū.
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Teisme būvo sūorganižūotas protmūsis „Kietas riesūtelis”, kūriame
galejo dalyvaūti visi teismo darbūotojai. Dalyvių laūke smagūs
klaūsimai is įvairių sferų, kūrie būvo pateikiami testo forma.

2020 m. lapkričio 20 d. būvo sūorganižūoti nūotoliniai mokymai tema
„Vartojimo kreditai: ypatūmai, naūjaūsia LAT praktika“, kūrie būvo skirti
teisejų padejejams, teisininkams, spečialistams konsūltantams, dirbantiems
sū čivilines bylas nagrinejančiais teisejais.

2020 m. grūodžio 2 d. teisme atverta tapytojo Raimūndo Kaliaso
darbų paroda „Isjaūsti“.
„Kiekvienas paveikslas gimsta iš begalės glūdinčių jausmų ir
sampratos, todėl nebūtini tam konkretūs pavadinimai. Bet jei reikėtų
apibendrinai įvardinti paveikslų visumą, skirčiau jiems bendrą
pavadinimą „Išjausti“ – teige parodos aūtoriūs.

2020 m. grūodžio 11 d. vyko
baūdžiamosios atsakomybes –
kūrie būvo skirti teisejų
spečialistams konsūltantams,
bylas nagrinejančiais teisejais.

mokymai tema „Atleidimas nūo
praktika, probleminiai aspektai“,
padejejams, teisininkams ir
dirbantiems sū baūdžiamąsias

2020 m. grūodžio 16 d. teisme būvo
pamineta Teismų diena ir artejančios metų
sventes. Teismo darbūotojams būvo
parūostos reprežentačines dovaneles.
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Laisves pr. 79A, LT-05274 Vilniūs
Tel. (8 5) 262 4589, (8 5) 277 9946
el. p. vilniaūs.apylinkes@teismas.lt
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