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ĮŽANGOS ŽODIS 

 

Vilniaus apygardos teismui 2018 metai buvo kupini kokybinių 

veiklos pokyčių. Metai buvo neeiliniai ne vien tik dėl to, kad 

minėjome teismų šimtmetį, bet ir dėl išsikeltų ambicingų planų, 

numatytų veiklos prioritetų, kurių įgyvendinimas tam tikra 

prasme buvo iššūkis, pareikalavęs viso teismo personalo 

sutelkto darbo.  

Svarbiausios teismo veiklos kryptys ir jų įgyvendinimo darbai 

planuoti taip, kad teisėtų teismo sprendimų priėmimas vyktų 

greičiau, kiltų teismo veiklos kokybė ir jos viešumas. Teigiamo 

teismo įvaizdžio siekėme ne tik viešindami bendrąją 

informaciją apie teismo darbą ir bylas, bet, svarbiausia, 

gerindami asmenų aptarnavimo kokybę ir orientuodamiesi į teismo veiklos operatyvumą, 

skaidrumą bei atvirumą visuomenei. 

Daugiausia dėmesio skyrėme teisingam, nešališkam ir operatyvesniam bylų teisme 

nagrinėjimui, teismo administracinės veiklos (vidinio administravimo bei išorinio Vilniaus 

miesto apylinkės teismo ir Vilniaus regiono apylinkės teismo administravimo) priežiūros 

stiprinimui, asmenų aptarnavimo kokybei teisme kelti, teismo informaciniam ir fiziniam 

saugumui stiprinti. 

Matome, kad teismo darbo efektyvumui didinti būtina koncentruoti pajėgumus 

sudėtingoms byloms spręsti ir trumpinti bylų nagrinėjimo procesą. Teismas ėmėsi priemonių 

apeliacinės instancijos civilinių bylų nagrinėjimo terminams trumpinti, užtikrino, kad 

apeliacinės instancijos civilinės bylos pagal atskiruosius skundus būtų išnagrinėtos per 

2 mėnesius nuo bylos gavimo, o apeliacinės instancijos civilinės bylos pagal apeliacinius 

skundus - per 9-10 mėnesių nuo bylos gavimo.  

Džiaugiamės pokyčiais ir rezultatais, kurie įvyko teismų sistemoje ir sutelktu išmintingu 

teisėjų ir teismo darbuotojų darbu. Mūsų teismo darbuotojams keliami aukšti profesiniai 

reikalavimai, o jų darbo krūvis yra išskirtinai didelis, todėl darbo sąlygų darbuotojams gerinimas 

ir vidaus teisės aktų tobulinimas išliks prioritetu ir ateinantiems metams. Teismo pastato remonto 

klausimai, gerovės kūrimas susijęs ne tik su tinkamų darbo sąlygų užtikrinimu, bet ir teisme 

besilankančių žmonių saugumu. 

 
 

Loreta Braždienė, Vilniaus apygardos teismo pirmininkė 

 



 

 
     VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS             4 
     2018 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

1. APIE VILNIAUS APYGARDOS TEISMĄ 
 

Konstitucinis Teismas 2006 m. kovo 28 d. nutarime pabrėžia, kad pagal Konstituciją 

bendrosios kompetencijos teismų sistemą, kaip institucijų sistemą, sudaro keturių grandžių 

teismai. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 111 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinti ir bendrosios 

kompetencijos teismų instancinės sistemos, kaip bylų teisminio nagrinėjimo procesinių pakopų 

sistemos, pagrindai. 

Iš aukščiausios teisinės galios dokumento – Konstitucijos kylanti bendrosios 

kompetencijos teismų instancinė sistema numato, kad bet kurį pirmosios instancijos bendrosios 

kompetencijos teismo baigiamąjį aktą turi būti galima nustatyta tvarka apskųsti bent vienos 

aukštesnės instancijos bendrosios kompetencijos teismui. Bendrosios kompetencijos teismų 

instancinės sistemos paskirtis – sudaryti prielaidas aukštesnės instancijos teismuose ištaisyti bet 

kurias fakto (t. y. teisiškai reikšmingų faktų nustatymo ir vertinimo) ar bet kurias teisės 

(t. y. teisės taikymo) klaidas, kurias dėl kokių nors priežasčių gali padaryti žemesnės instancijos 

teismas.  

Apygardos teismai yra ne tik pirmoji instancija, kuri nagrinėja baudžiamąsias ir civilines 

bylas, įstatymo priskirtas jo kompetencijai, bet ir apeliacinė instancija apylinkių teismų 

nuosprendžiams, sprendimams ir nutartims. Apygardos teismo pirmininkas įstatymų nustatyta 

tvarka organizuoja ir kontroliuoja jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų ir teisėjų 

administracinę veiklą. 

Apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamos 

baudžiamosios bylos, kurios šiam teismui priskirtos 

pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo proceso 

kodekso 225 straipsnį. Tai bylos, kuriose asmenys 

kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius 

nusikaltimus, išskyrus bylas, kuriose asmenys 

kaltinami padarę nusikaltimus, numatytus Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo kodekso 135 straipsnio 1 dalyje, 149 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 

150 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 178 straipsnio 3 dalyje, 180 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 

182 straipsnio 2 dalyje ir 260 straipsnio 1 ir 2 dalyse, taip pat bylos, kuriose kaltinamieji 

nusikalstamos veikos padarymo metu buvo Respublikos Prezidentu, Seimo ar Vyriausybės 

nariais, Konstitucinio Teismo teisėjais, teisėjais ar prokurorais. Apygardos teismas taip pat turi 

teisę priimti savo žinion kiekvieną baudžiamąją bylą, kuri yra teisminga Vilniaus apygardos 

apylinkės teismui.  

Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Vilniaus apygardos teismo 
veiklos teritorija apima: 
Vilniaus miesto apylinkės 
teismo ir Vilniaus regiono 
apylinkės teismo veiklos 

teritorijas. 
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Pirmąja instancija nagrinėjamos civilinės bylos, kurias apygardos teismui priskirtos 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 27 straipsniu. Tai civilinės bylos, 

kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų (išskyrus šeimos ir darbo 

teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo), dėl autorinių neturtinių teisinių 

santykių, civilinių viešo konkurso teisinių santykių, bankroto ir restruktūrizavimo (išskyrus bylas 

dėl fizinių asmenų bankroto), kurių viena šalis yra užsienio valstybė, pagal ieškinius dėl 

priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo, juridinio asmens veiklos tyrimo, turtinės ir neturtinės 

žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginimo, taip pat kitos civilinės bylos, 

kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai. 

Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 28 straipsnyje numatytos bylų 

kategorijos, kurias nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas. Tai bylos dėl ginčų, numatytų 

Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme, 

įvaikinimo pagal užsienio piliečių prašymus bei kitos bylos, kurias pagal galiojančius įstatymus 

kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas. 

 
 



 

 

 
     VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS             6 
     2018 M. VEIKLOS APŽVALGA 

2. CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKLOS APŽVALGA 
 

2.1. AKCININKO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS IR JŲ GYNIMO BŪDAI 

 

Akcininko sąvoka yra apibrėžiama per juridinio asmens 

dalyvio požymius. Akcininku tampa asmuo, kuris įsigyja 

juridinio asmens dalį ar dalis. Mokslinėje literatūroje 

nurodoma, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 

(toliau – CK) ir susijusių įstatymų analizė leidžia teigti, jog 

dalyvio teisių ir pareigų pusiausvyros nėra. Paprastai dalyvis 

naudojasi plačiomis teisėmis, tačiau turi nedaug pareigų. 

Tuo atveju, kai dalyvis atlieka ir valdymo organo funkcijas, 

jo pareigų apimtis labai padidėja (Civilinė teisė. Bendroji 

dalis, Justitia, Vilnius 2009. P. 255). 

Pagrindinė akcininko, kuris nėra valdymo organas, turtinė 

pareiga – apmokėti visas pasirašytas akcijas emisijos kaina. Tuo tarpu akcininko teisių turinys 

apima tiek turtines, tiek neturtines teises. Vilniaus apygardos teisme vis gausėja bylų, kuriose 

reiškiami akcininkų reikalavimai apginti jų teises bei kreditorių reikalavimai dėl akcininkų 

atsakomybės už bendrovei ar kreditoriams padarytą žalą, todėl tikslinga aptarti akcininkų teises 

ir pareigas reglamentuojančių teisės normų taikymo praktiką. 

2018 metais išnagrinėtose bylose buvo suformuluotos tam tikros įžvalgos dėl akcininko 

teisės į informaciją. 

„Akcininko teisė gauti informaciją ne akcininkų susirinkimo metu yra ribota“.  

Civilinė byla Nr. e2A-988-565/2018. 

Byloje kilo klausimas, ar gali kilti akcininkės atsakomybė, kai įmonės vadovas, kuris 

pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą (toliau – ABĮ) ir pagal Buhalterinės 

apskaitos įstatymą yra atsakingas už finansinių dokumentų parengimą ir turi pareigą tokius 

dokumentus pateikti įmonės dalyviams, nevykdo šios pareigos. Nagrinėtoje byloje reikalavimą 

dėl žalos atlyginimo ieškovė grindė ABĮ 8 straipsnio 1 dalimi. 

Teismas, pasisakydamas dėl akcininkės atsakomybės, nusprendė, kad jai nekyla pareiga 

atlyginti žalą, atsiradusią dėl to, kad įmonei laiku nebuvo inicijuota bankroto byla. Teismas 

nurodė, kad informacija apie įmonės finansinę padėtį akcininkei nebuvo prieinama viešai, nes 

Juridinių asmenų registrui įmonės dokumentai už 2016 m. turėjo būti pateikti 2017 metais. 

Įmonės vadovui neparengus finansinių ataskaitų, akcininkei informacijos gavimas apie įmonės 
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finansinę padėtį faktiškai tapo negalimas, todėl akcininkės pareigos žinoti apie bendrovės 

finansinę padėtį, kai akcininkė apie ją neinformuota (nesušauktas akcininkų susirinkimas ir 

neinformuota kitais būdais), nustatymas nesuderinamas su ribota akcininkės, turinčios mažiau 

kaip 50 proc. akcijų, teise gauti informaciją iš bendrovės.  

Teismas pabrėžė, kad akcininkui neturint galimybės susipažinti su pirminiais finansiniais 

bendrovės dokumentais, net pasinaudojus savo teise inicijuoti akcininkų susirinkimą, tuo atveju, 

jei vadovas neatliko savo pareigos parengti finansinių ataskaitų rinkinį, jis neturi nei teisinės, nei 

faktinės galimybės sužinoti apie realią bendrovės finansinę padėtį. 

„Abu akcininkai yra vienodai įpareigoti siekti pagrindinio bendrovės tikslo – pelno, turi 

pareigą užtikrinti bendrovės veiklos sėkmę bei jos tęstinumą, privalo neturėti konkuruojančiose 

įmonėse tiesiogiai ar per susijusius asmenis bet kokių nuosavybės interesų, tame tarpe, akcijų, 

pajų, dalių ar kitų vertybinių popierių, saugoti bendrovės komercines paslaptis, kurias sužinojo 

realizuodamas įstatymų nustatytas akcininkų teises, bei kitaip nekonkuruoti su bendrove. Šių 

įsipareigojimų pažeidimai laikomi veiksmais, prieštaraujančiais bendrovės tikslams“. 

Civilinė byla Nr. e2-941-794/2018. 

Teismas šioje byloje nurodė, kad tais atvejais, kai tarp akcininkų kyla esminiai 

nesutarimai, paveikiantys situaciją, kada dėl lygaus akcininkų turimo akcijų kiekio vienodai 

pasiskirsto jų balsai balsuojant, dėl ko bendrovės valdymas iš esmės tampa negalimas, t. y. 

nepriimami būtini bendrovės veiklai sprendimai, nepatvirtinama metinė finansinė atskaitomybė, 

nepateikiami duomenys valdžios institucijoms ir viešam registrui, neišsprendžiami apyvartinių 

lėšų trūkumo pašalinimo būdai, turi būti tenkinamas vieno iš akcininkų reikalavimas dėl akcijų 

priverstinio pardavimo. 

Teismas nusprendė, kad akcininkas, kuris įsteigė kitą gamybinę įmonę, kaip tiesioginį 

valdomos įmonės konkurentą, atlieka nesąžiningos konkurencijos veiksmus, todėl šis asmuo, 

kaip nebeturintis suinteresuotumo pačia bendrove, įpareigojamas parduoti jam nuosavybės teise 

priklausančių paprastųjų vardinių akcijų ieškovui. 

„Balsavimo teisių perleidimo sutartis, ją pateikus visuotiniame akcininkų Susirinkime, 

laikytina tinkamai atskleista juridiniam asmeniui, o įmonės akcininkas, nebūdama ginčijamų 

sutarčių šalimi, negali reikšti reikalavimų, susijusių su Akcininkų balsavimo sutarties ir/ar 

Balsavimo teisės perleidimo sutarties pripažinimu negaliojančiomis“. 

Civilinė byla Nr. e2A-233-656/2018. 

Byloje kilo ginčas dėl balsavimo teisės perleidimo sutarties teisėtumo. Ieškovė įrodinėjo, 

kad neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas likviduoti bendrovę negalioja, be kita 

ko, dėl sudarytų balsavimo teisių perleidimo sutarčių. Teismas šioje byloje nurodė, kad 
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ginčijamos sutartys nesukuria ieškovei teisių ar pareigų ir nepažeidžia ieškovės teisėtų interesų. 

Apeliantė, kaip viena bendrovės akcininkių, negalėjo teisėtai tikėtis (negalėjo susiformuoti 

teisėtas lūkestis), kad kiti akcininkai nesudarys balsavimo sutarties ar balsavimo teisių 

perleidimo sutarties, nes akcininkų teisė sudaryti tokias sutartis yra numatyta įstatyme, o sutarties 

uždarumo principas draudžia ne sutarties šalims kištis į sutartinius santykius.   

Teismas sprendė, kad balsavimo biuletenis yra skirtas balsuojančiojo valiai balsavimui 

iškeltu klausimu pareikšti, o visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai neturėtų būti 

pripažįstami negaliojančiais vien tik dėl formalių pažeidimų, nesukėlusių neigiamų padarinių. 

Šioje byloje buvo atmesti apeliantės teiginiai, kad balsuojant dėl ginčijamo sprendimo nebuvo 

užtikrintas balsavimo slaptumas, kaip neįrodyti, atkreipiant dėmesį, kad Akcinių bendrovių 

įstatymas nedetalizuoja slapto balsavimo tvarkos, o susiformavusios teismų praktikos slapto 

balsavimo organizavimo uždarosiose akcinėse bendrovėse klausimu nėra. 

„Juridinio asmens veiklos tyrimas nėra tikslingas, kai pažeistų subjektinių teisių gynimas 

yra vykdomas kitais pažeistų teisių gynimo būdais“. 

Civilinė byla Nr. e2-230-258/2018. 

Byloje kilo klausimas, ar juridinio asmens veiklos tyrimas turi būti atliekamas, kai 

ieškinyje yra įrodinėjamas netinkamas įmonės lėšų naudojimas, įmonės finansinių ataskaitų 

rinkinių nepatikimumas, įmonės veiklos organizavimas per kitam akcininkui priklausančią 

įmonę Jungtinės Karalystės rinkoje, atsiradęs įmonės veiklos nuostolingumas. 

Teismas nurodė, kad pradėtas buhalterinės apskaitos įvedimas į kompiuterinę apskaitos 

sistemą (kasos knygos pildymas), kai vadovo pateikta bendrovės finansinė atskaitomybė yra 

audituota, nesudaro pagrindo vertinti, jog įmonės finansinių ataskaitų rinkiniai yra nepatikimi. 

Klausimai dėl bendrovės produkcijos platinimo Jungtinėje Karalystėje yra nagrinėjami atskiroje 

Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-1072-580/2018. Aplinkybės dėl bendrovės 

pardavimų Jungtinėje Karalystėje yra tiriamos tiek Didžiosios Britanijos, tiek ir Lietuvos 

teisėsaugos institucijų. Atsižvelgdamas į tai, teismas vertino, kad jog šioje dalyje juridinio 

asmens veiklos tyrimas nėra tikslingas. 

Teismas nurodė, kad juridinio asmens veiklos tyrimo tikslas yra išanalizuoti juridinio 

asmens valdymo tinkamumą ir teismui suteiktomis priemonėmis efektyviai užkardyti netinkamą 

veiklą. Byloje nustačius, kad ieškovo deklaruojamas siekis yra nukreiptas į esamo bendrovės 

direktoriaus atleidimą užimamų direktoriaus pareigų, esant konfliktiškiems santykiams, nėra 

pagrindo pradėti juridinio asmens veiklos tyrimo, nes juridinio asmens veiklos tyrimas negali 

būti savitikslis. 
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Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus praktika dėl akcininko teisių 

įgyvendinimo ir jų gynimo yra nuosekli, formuojama vadovaujantis sąžiningumo, protingumo 

principais, ribojant galimybę piktnaudžiauti akcininko teisėmis, daryti juridiniam asmeniui žalą 

nesąžiningos konkurencijos veiksmais, nustatanti aiškius atsakomybės už žalos padarymą 

kriterijus.  
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12.2. ĮMONIŲ BANKROTO PROCESO AKTUALIJOS 

 

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

viešai skelbiamos apžvalgos už 2018 metų laikotarpį 

duomenimis, 46,4 proc. bankrotų pradėta Vilniaus apskrityje. 

Teismuose iškeltų bankroto bylų skaičius sudaro 92,9 proc. 

nuo visų inicijuotų bankroto procedūrų1. 

Vilniaus apygardos teismas 2018 metais išnagrinėjo 

(užbaigė) 1 414 bankroto bylų. Tai sudaro reikšmingą skaičių 

nuo visų teisme nagrinėjamų civilinių bylų skaičiaus ir lemia 

poreikį skirti pakankamai dėmesio bankroto procedūrų 

operatyvumui, koncentracijai ir kt., atsižvelgiant į aktyvų 

teismo vaidmenį bankroto procese. 

Didžiausią dalį bankroto bylų iniciatorių sudaro Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdyba ir Valstybinė mokesčių inspekcija. Bankroto procesai, šiais atvejais, dažniausiai 

inicijuojami įmonėms, kurių atžvilgiu jau buvo vykdomas priverstinis skolų išieškojimas, jos 

gana ilgą jau nevykdo veiklos, o tai neretai liudija apie tai, kad įmonė neturi turto, iš kurio galėtų 

būti padengti susidarę įsiskolinimai. 

Vilniaus apygardos teisme vis dažniau taikomas supaprastintas bankroto procesas ne tik 

tais atvejais, kai įmonės turto nebuvimo faktą nustato bankroto administratorius, bet ir bankroto 

bylos iškėlimo stadijoje. Supaprastinto bankroto proceso taikymas iš esmės lemia bankroto 

proceso trukmės mažėjimą. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 

(toliau – ĮBĮ) 131 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad supaprastintas bankroto procesas negali trukti 

ilgiau kaip vienerius metus. Nors, taikant supaprastintą bankroto procesą, kreditorių susirinkimai 

nešaukiami ir teismui tenka spręsti kreditorių susirinkimų kompetencijai skirtus turto pardavimo 

klausimus, tačiau tai atitinkamai lemia mažesnį skaičių ginčų dėl vykdomų bankroto procedūrų.  

Minėtos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamos apžvalgos duomenimis, bankroto proceso 

trukmė, nors ir nežymiai, tačiau mažėja. Bankroto proceso trukmei įtakos turi daug aplinkybių, 

pvz. skundų skaičius dėl vykdomų bankroto procedūrų, kreditorių susirinkimų nutarimai, 

                                                           
1 http://www.avnt.lt/kita/naujienos/skelbiama-nemokumo-proces-2018-m-apzvalga 
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bankrutuojančios įmonės dydis, buhalterinės apskaitos dokumentų (ne)buvimas, buvusių 

valdymo organų aktyvumas, bankroto administratoriaus kvalifikacija ir kt.  

Trukmės mažėjimui įtakos turėjo ir nuo 2017 metų pradėta formuoti praktika dėl 

atsisakymo išduoti vykdomuosius raštus dėl ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 6 punkte nustatytos 

valdymo organams pareigos perduoti bankroto administratoriui įmonės turtą ir dokumentus per 

teismo nustatytą terminą. Lietuvos apeliacinis teismas šiuo klausimu yra nurodęs, kad teismo 

atsisakymas išduoti vykdomąjį raštą, bendrovės valdymo organams nevykdant įpareigojimo 

bankroto administratorei perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą, yra pagrįstas. 

Teisinėms pasekmėms už pareigos perduoti įmonės turtą ar dokumentus nevykdymą, esant 

įtvirtintoms specialiame įstatyme – ĮBĮ (bauda ir (ar) teisės būti viešojo ar privataus juridinio 

asmens vadovu ribojimas (ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 1 punktas, 10 straipsnio 14 dalis)), Lietuvos 

Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 646 straipsnio 1 dalis, kurioje 

reglamentuojamas vykdomojo rašto išdavimas pagal įsiteisėjusį vykdytiną sprendimą, tuo 

atveju, kai įmonės valdymo organai nevykdo įpareigojimo (pareigos) bankroto administratoriui 

perduoti bankrutuojančios įmonės dokumentus ir turtą, netaikytina (Lietuvos apeliacinio teismo 

2017 m. liepos 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1080-370/2017 ir kt.). 

Teisinių pasekmių už ĮBĮ nustatytų pareigų nevykdymą taikymo priskyrimas tik bankroto 

bylą nagrinėjančiam teismui, sąlygoja operatyvesnį jų taikymą, išvengiant priverstinio vykdymo 

veiksmų.  

Vilniaus apygardos teisme, sekant vykdomas bankroto procedūras, pastebėta atskirais 

atvejais sistemingų pažeidimų, kiek jie susiję su bankroto administratorių atliekamais veiksmais 

(privalomojo civilinės atsakomybės draudimo neturėjimas, įmonės teisinio statuso pasikeitimų 

neįregistravimas Juridinių asmenų registre, informacijos neteikimas teismui ir kt.). Nustačius 

pažeidimus, teismas atskirosiomis nutartimis informuoja Audito, apskaitos, turto vertinimo ir 

nemokumo valdymo tarnybą. Kaip yra pažymėta naujausioje Lietuvos apeliacinio teismo 

praktikoje, nustatęs netoleruotiną bankroto administratoriaus pareigų nevykdymo atvejį, teismas 

apie tai turi informuoti bankroto administratorių veiklą prižiūrinčią instituciją, tačiau 

atsisakymas vykdyti teismo sprendimą ar nutartį nepatenka į CPK 95 straipsnio taikymo sritį, o 

esant piktybiniam įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų nevykdymui, administratoriui 

galima atsakomybė, numatyta Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 

245 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad teismo sprendimo nevykdymas yra baudžiamasis 

nusižengimas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2018 m. 

rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1228-302/2018). 
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Pažymėtina, kad iki 2018 m. gruodžio 1 d. galiojusi ĮBĮ 11 straipsnio redakcija iš esmės 

nenumatė jokių pasekmių už sistemingus pažeidimus bankroto administratoriui, kuris yra 

juridinis asmuo, nes pažymėjimo atėmimas už dvi galiojančias nuobaudas (įspėjimą arba viešą 

įspėjimą) buvo numatytas tik bankroto administratoriui, kuris yra fizinis asmuo.  

Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. įsigaliojusi ĮBĮ 11 straipsnio redakcija (2018 m. spalio 25 d. 

įstatymas Nr. XIII-1593) numato, kad bankroto administratorius juridinis asmuo gali būti 

išbraukiamas iš asmenų, turinčių teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, jeigu jis turi 

dvi galiojančias nuobaudas, tačiau tik tuomet, jeigu nuobaudos paskirtos už pažeidimus, 

padarytus po įstatymo įsigaliojimo.  

Taigi, viena vertus, įstatymo leidėjo sureguliuotas vienodas fizinių ir juridinių asmenų, 

teikiančių bankroto administravimo paslaugas atsakomybės klausimas, tačiau, kita vertus, lieka 

neišspręstas klausimas dėl bankroto administratorių privalomojo civilinės atsakomybės 

draudimo galiojimo terminų kontrolės. 

Siekiant aptarti sistemingus bankroto administratorių pažeidimus bei priemones, išvengti 

daromų pažeidimų, 2018 m. gegužės 8 d. buvo inicijuotas tarpinstitucinis sutikimas, kurio metu 

diskutuota apie bankroto administratoriaus atsakomybės ribas, teismo vaidmenį bankroto 

procese ir kt. 

Bankroto proceso trukmei reikšmingą įtaką daro ne tik pateikiamų skundų skaičius dėl 

atliktų (-amų) bankroto procedūrų, kreditorių susirinkimų nutarimų, bet ir pareiškimai dėl 

bankroto pripažinimo tyčiniu. Šių pareiškimų nagrinėjimą dažnai apsunkina įmonės buhalterinės 

apskaitos dokumentų nebuvimas ar jų neperdavimas bankroto administratoriui. 

Kasacinės instancijos teismas yra nurodęs, kad esant ĮBĮ 20 straipsnio 2 dalies 5 punkte 

nurodytoms aplinkybėms, susijusioms su apgaulingu ir (arba) netinkamu buhalterinės apskaitos 

tvarkymu arba neišsaugotais buhalterinės apskaitos dokumentais, kai dėl to visiškai ar iš dalies 

negalima nustatyti įmonės veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar 

struktūros, siekiant pripažinti bankrotą tyčiniu, neprivalo būti atskirai nustatytas ryšys tarp šių 

aplinkybių ir įmonės privedimo prie bankroto arba jau nemokios įmonės padėties esminio 

pabloginimo. Priešingas aiškinimas, kad net ir netinkamai tvarkius buhalterinę apskaitą arba 

neišsaugojus buhalterinės apskaitos dokumentų, tyčinio bankroto nustatymas būtų įmanomas tik 

įrodžius konkrečias įmonės privedimo prie nemokumo priežastis, padarytų tyčinio bankroto 

aplinkybių įrodinėjimą neįmanomą bei neatitiktų principo, jog niekas negali gauti naudos iš savo 

neteisėtų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. gruodžio 20 d. nutartis, priimta 

civilinėje byloje Nr. e3K-3-510-915/2018).  
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Pažymėtina, kad kasacinės instancijos teismas pakeitė suformuotą praktiką dėl proceso 

atnaujinimo instituto taikymo bankroto bylose, išaiškindamas, kad CPK 366 straipsnio 3 dalyje 

įtvirtintas draudimas atnaujinti procesą dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų bankroto bylose turi 

būti aiškinamas kaip neapimantis įsiteisėjusių teismo nutarčių dėl bankroto pripažinimo tyčiniu 

(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2018 m. 

lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-7-284-611/2018).  

Kasacinės instancijos teismas pateikė reikšmingų išaiškinimų, susijusių su 

administravimo išlaidų išieškojimu. Teismų praktikoje vyravo nuomonė, kad tais atvejais, kai 

bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš administratoriaus lėšų, taikant supaprastintą 

bankroto procesą, tai ieškinį dėl administravimo išlaidų priteisimo turi teisę pareikšti 

bankrutavusi įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus. Tai, be kita ko, turėdavo įtakos ir 

įmonės bankroto proceso trukmei, nes priteisus atitinkamas sumas įmonės naudai, prasidėdavo 

priverstinis vykdymo procesas, kuris sąlygoja ilgesnę proceso trukmę.   

Lietuvos apeliacinis teismas buvo išaiškinęs, kad ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalies pagrindu 

atsiranda pažeidusių pareigą kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo asmenų atsakomybė prieš 

kreditorių, įmokėjusį pagal šio straipsnio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą – šis turi 

teisę reikalauti jo įmokėtos sumos, ir prisiėmusį riziką administratorių – šio turėtų 

administravimo išlaidų apimtyje, t. y. tokius reikalavimus reiškiantys subjektai yra kreditorius 

ar administratorius (o ne bankrutuojanti įmonė). Tokį reikalavimą pareiškus bankrutavusiai 

įmonei, jis negali būti tenkinamas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

kolegijos 2017 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-464-178/2017). 

Kasacinės instancijos teismas pažymėjo, kad tik ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje įvardyti asmenys 

(kreditorius ir administratorius), kurių lėšomis vykdomas ar įvykdytas įmonės likvidavimas 

supaprastinto bankroto proceso metu, turi teisę išsiieškoti šias išlaidas iš asmenų, pažeidusių 

pareigą laiku kreiptis dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo. Supaprastinto bankroto proceso 

procedūros specifika lemia tai, kad administratoriaus patiriama dėl įmonės likvidavimo žala 

negali būti laikoma bankrutuojančios įmonės patiriama žala. Bankroto administratorius, 

reikšdamas reikalavimą ĮBĮ 10 straipsnio 11 dalyje nustatytu pagrindu, privalo pagrįsti, kokios 

lėšos iš tiesų yra patirtos supaprastinto bankroto proceso metu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

2018 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-463-313/2018).  

Apibendrinant, galima spręsti, kad bankroto procedūrų aiškumas, detalumas, nustatytų 

terminų laikymasis, nuoseklus teisminės praktikos formavimas, tinkama bankroto 

administratorių veiklos kontrolė ir kt., turi reikšmingos įtakos ne tik bankroto proceso trukmei, 

bet ir siekiant užtikrinti bankrutuojančios įmonės bei jos kreditorių interesų pusiausvyrą. 
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2.3. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ STATISTIKA 

 

2018 metų pradžioje nebaigtų pirmosios instancijos bylų likutis sudarė 2 868 bylas. 

2018 m. gauta 2 601 pirmosios instancijos civilinė byla, išnagrinėtos 3 024 bylos ir 

2 436 bylos perkeltos nagrinėti 2019 m. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė – 12,72 mėn. (2017 

m. – 12,97 mėn.). 

 

Pirmosios instancijos civilinės bylos 

  

Vidutinė pirmosios instancijos civilinių bylų nagrinėjimo trukmė Vilniaus apygardos 

teisme – 470 dienų, apygardų teismuose – 468 dienos. 

Darbo krūvis, nagrinėjant pirmosios instancijos civilines bylas Vilniaus apygardos teisme 

– 9,42, apygardos teismuose – 7,92 bylos. 

 Atkreiptinas dėmesys, kad 65 proc. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamų pirmosios 

instancijos civilinių bylų sudaro bankroto bylos. 2019 m. bus keičiamas šių bylų registravimas. 

3170 3003
3342

28312868
2601

3024

2436

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Bylų likutis metų
pradžioje

Gauta bylų Išnagrinėta bylų Nebaigtos bylos metų
pabaigoje

2017 2018



 

 
     VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS             15 
     2018 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

2.4. APELIACINĖS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ STATISTIKA 

 

2018 m. pradžioje neišnagrinėtų apeliacinės instancijos bylų likutis – 2 361 byla. 

2018 m. gauta 4 130 apeliacinės instancijos civilinių bylų, išnagrinėta 4 885 bylos ir 

1 436 bylos perkeltos nagrinėti 2019 m. 

 

Apeliacinės instancijos civilinės bylos 

 

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, įvertinęs apygardos teismų vidutinę bylų 

nagrinėjimo trukmę, bendrus gaunamų bylų srautus ir išnagrinėtų bylų likučius, Panevėžio 

apygardos teismui nagrinėti priskyrė 100, Šiaulių apygardos teismui – 70 civilinių bylų su 

apeliaciniais skundais. 

 

Apeliacinės instancijos civilinių bylų išnagrinėjimo rezultatai 
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Įgyvendintas 2018 m. siekis – ne ilgesnė kaip 12 mėnesių trukmė. Dabar trukmė – 10 

mėnesių. 2019 m. tikslas – išlaikyti tokią trukmę. 

 

Civilinės bylos pagal apeliacinius skundus 

 

Vidutinė apeliacinės instancijos civilinių bylų nagrinėjimo trukmė Vilniaus apygardos 

teisme 147 dienos (toks trumpas vidutinis terminas yra dėl bylų su atskiraisiais skundais), 

apygardų teismuose – 104 dienos. 

Darbo krūvis nagrinėjant apeliacinės instancijos civilines bylas Vilniaus apygardos 

teisme 23,99, apygardų teismuose – 23,40 bylos. 
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2.5. CIVILINĖS BYLOS PAGAL ATSKIRUOSIUS SKUNDUS 

 

Įgyvendintas 2018 m. siekis – ne ilgesnė kaip 2 mėnesių trukmė. Trukmė svyruoja nuo 3 

iki 5 savaičių atskirais laikotarpiais. 2019 m. tikslas – išlaikyti tokią trukmę. 

 

Civilinės bylos pagal atskiruosius skundus 
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2.6. TAIKYTOS PRIEMONĖS 

 

Siekiant įstatymo nustatytais terminais 

išnagrinėti viešųjų pirkimų teisinių santykių 

civilines bylas, kurios gautos: 2018 m. 

rugpjūčio mėnesį, teisėjams Vidui 

Stankevičiui ir Tatjanai Žukauskienei (kaip 

pranešėjams) 2018 m. spalio mėnesiui 

neskirtos apeliacinės instancijos civilinės 

bylos; 2018 m. rugsėjo–spalio mėnesiais – 

teisėjams Henrichui Jaglinskiui ir Jelenai Šiškinai (kaip pranešėjams) 2018 m. gruodžio mėnesiui 

neskirtos apeliacinės instancijos civilinės bylos.  

Nuo 2018 m. lapkričio 5 d. teisėjams Henrichui Jaglinskiui, Vidui Stankevičiui, Jelenai 

Šiškinai ir Tatjanai Žukauskienei buvo skiriamos tik civilinės bylos dėl viešųjų pirkimų ir 

koncesijų suteikimo teisinių santykių, įskaitant iš šių teisinių santykių kylančius ginčus dėl 

sutarties vykdymo ir žalos atlyginimo, neskiriant kitų kategorijų pirmosios instancijos civilinių 

bylų, kadangi kiti teisėjai neišreiškė pageidavimo nagrinėti šios kategorijos civilines bylas.  

2019 m. vasario mėnesį, Vilniaus apygardos teisme dirbti pradėjus naujiems teisėjams, 

vyks šios specializacijos teisėjų rotacija.  

Taikytos priemonės – specializacijų pakeitimai. Civilinių bylų dėl autorinių neturtinių 

teisių ir intelektinės nuosavybės specializacijai vietoj 3 teisėjų paskirti 4 teisėjai. Išplėsta 

civilinių bylų dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių specializacija, įtraukiant ginčus dėl koncesijų 

suteikimo teisinių santykių, iš šių bei viešųjų pirkimų teisinių santykių kylančius ginčus dėl 

sutarties vykdymo ir žalos atlyginimo. Šiai specializacijai vietoj 3 teisėjų paskirti 4 teisėjai. Nuo 

2018 m. vasario mėnesio buvusios civilinių bylų dėl juridinių asmenų bankroto ir 

restruktūrizavimo teisinių santykių specializacijos teisėjoms skirtos nagrinėti apeliacinės 

instancijos civilinės bylos tik dėl fizinių asmenų bankroto. Nuo 2019 m. vasario 1 d. bus 

panaikinta civilinių bylų dėl fizinių asmenų bankroto specializacija. 

Sumažintas apeliacine tvarka skiriamų nagrinėti savaitei bylų skaičius: 2 civilinės bylos 

su atskiraisiais skundais ir 2 civilinės bylos su apeliaciniais skundais pakeista į: vieną savaitę – 

2 civilinės bylos su atskiraisiais skundais ir 2 civilinės bylos su apeliaciniais skundais, kitą 

savaitę – 2 civilinės bylos su atskiraisiais skundais ir 1 civilinė byla su apeliaciniais skundais. 

Dėl tokio darbo organizavimo pakeitimo mažėjo darbo krūvis vienam teisėjui per mėnesį. 
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3. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKOS APŽVALGA 
 

3.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ STATISTIKA 
 

2018 metais Vilniaus apygardos teisme gauta 371 pirmos instancijos baudžiamoji byla 

(2017 m. – 424, 2016 m. – 433). Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 134 

baudžiamosios bylos.  

Iš viso 2018 metais išnagrinėtos 391 šios rūšies baudžiamosios bylos (2016 m. – 464, 

2017 m. – 443). Vienasmeniškai šių bylų išnagrinėta 373 ir 18 kaip teisėjo pranešėjo. Iš jų: 

 210 pirmos instancijos bylų išnagrinėta pagal bendrąsias proceso taisykles: 191 byloje 

priimti nuosprendžiai, 3 bylos išnagrinėtos priimant nutartis, 3 bylos nutrauktos; 

 39 bylose priimti baudžiamieji įsakymai; 

 3 bylose taikytos priverčiamosios medicinos priemonės; 

 20 bylų išduoti Europos arešto orderiai dėl asmens perdavimo Lietuvos Respublikai 

laisvės atėmimo bausmei atlikti (2017 m. – 43). 8 atvejais (2017 m. – 13) Europos arešto orderį 

atsisakyta išduoti. 

2018 metais Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta 

111 (2017 m. – 97, 2016 m. – 140) Lietuvos 

Respublikos generalinės prokuratūros prokurorų 

pareiškimų dėl asmenų išdavimo iš Lietuvos 

Respublikos. 3 atvejais atsisakyta asmenį išduoti iš 

Lietuvos Respublikos, visi kiti pareiškimai 

patenkinti. 

Taip pat Vilniaus apygardos teisme 2018 metais 

išnagrinėta 294 teikimų ir prašymų baudžiamųjų 

bylų vykdymo procese.  

Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2018 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V-15 patvirtinus 

Baudžiamųjų bylų skyriuje nagrinėjamų bylų (skundų) paskirstymo teisėjams bei teisėjų kolegijų 

sudarymo taisyklių aprašą, bendra tvarka nagrinėjamos baudžiamosios bylos pagal jų 

sudėtingumą pradėtos skirstyti į įprasto sudėtingumo, sudėtingas ir itin sudėtingas, numatyta ir 

prioritetinės bylos sąvoka, bylos pripažinimo prioritetine tvarka bei kriterijai. 

Vilniaus apygardos teisme per kalendorinius metus žymiai sumažėjo ilgiau nei vienus 

metus pagal bendrąsias proceso taisykles nagrinėjamų pirmos instancijos baudžiamųjų bylų 

2018 m. Vilniaus apygardos 
teisme gautos 146 įprasto 

sudėtingumo, 37 sudėtingos ir 9 
itin sudėtingos pagal bendrąsias 
proceso taisykles nagrinėjamos 

pirmos instancijos 
baudžiamosios bylos. 2 itin 

sudėtingų bylų rūšiai 
priskiriamos bylos teismo 

pirmininko įsakymais 
pripažintos prioritetinėmis. 
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skaičius: iki 2017 m. spalio 13 d. buvo 51 ilgiau kaip vienus metus pirma instancija nagrinėjama 

baudžiamoji byla, o iki 2018 m. gruodžio 20 d. minėtų bylų skaičius sumažėjo iki 27.  

2018 metais Lietuvos apeliaciniam teismui buvo apskųsti 124 Vilniaus apygardos teisme 

pirmos instancijos bylose priimti nuosprendžiai. Išnagrinėjus apeliacinius skundus, 81 (65,32 

proc.) byloje apeliaciniai skundai atmesti, 37 (29,84 proc.) bylose nuosprendžiai pakeisti, 6 (4,84 

proc.) bylose – panaikinti.  

Vilniaus apygardos teismo nuosprendžių stabilumas – 97,30 proc. (2017 m. – 96,96 proc., 

2016 m. – 98,52 proc.). 
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3.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ STATISTIKA 
 

2018 metais Vilniaus apygardos teisme 

apeliacine tvarka nagrinėti iš viso gauta 713 

bylų su apeliaciniais skundais, iš jų 707 

bylos su apeliaciniais skundais dėl apylinkės 

teismo nuosprendžių ir 6 bylos dėl apylinkės 

teismo nutarčių. Iš viso apeliacine tvarka 

2018 m. išnagrinėtos 702 bylos. Išnagrinėjus 

apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo 

nuosprendžių, priimta 512 nutarčių ir 184 

nuosprendžiai:  

 461 byloje priimtos nutartys atmesti apeliacinius skundus; 

 1 byloje apylinkės teismo nuosprendis panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti 

apylinkės teisme;  

 2 bylose nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 1 punkte 

nurodytais pagrindais;  

 12 bylų nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 2 punkte 

numatytais pagrindais; 

 48 bylose nuosprendis panaikintas ir priimtas naujas BPK 329 straipsnyje numatytais 

pagrindais;  

 124 bylose nuosprendis pakeistas BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais 

pagrindais; 

 48 bylose nuosprendis pakeistas BPK 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose numatytais 

pagrindais; 

 9 bylose skundai palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos. 

Pagal apeliacinius skundus dėl apylinkių teismų nutarčių 1 byloje apylinkės teismo 

nutartis pakeista, kitose 5 bylose apeliaciniai skundai atmesti. 
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3.3. IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTŲ IR SKUNDŲ DĖL ŽEMESNIŲJŲ 

TEISMŲ NUTARČIŲ IŠNAGRINĖJIMO REZULTATAI 

 
2018 metais Vilniaus apygardos teisme išnagrinėti 1 098 ikiteisminio tyrimo dokumentai. 

Išnagrinėti 277 skundai dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu:  

 227 skundai atmesti ir nutartys paliktos galioti nepakeistos;  

 6 nutartys pakeistos;  

 38 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai; 

 6 skundai palikti nenagrinėti/ bylos grąžintos. 

Išnagrinėti 97skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal skundus BPK X dalies 

tvarka:  

 68 skundai atmesti ir nutartys paliktos galioti nepakeistos;  

 1 nutartis pakeista;  

 3 nutartys panaikintos ir skundai perduoti nagrinėti iš naujo; 

 21 nutartis panaikinta ir dėl skundų priimti nauji sprendimai; 

 4 skundai palikti nenagrinėti / bylos grąžintos.  

Išnagrinėti 53 skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti suėmimą arba pratęsti 

suėmimo terminą:  

 48 skundai atmesti ir nutartys paliktos nepakeistos; 

 1 nutartis pakeista; 

 2 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai; 

 2 skundai palikti nenagrinėti / bylos grąžintos. 

Išnagrinėti 48 skundai dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nutarimų 

atsisakyti pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. 
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3.4. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ/ ADMINISTRACINIŲ 
NUSIŽENGIMŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

Vilniaus apygardos teisme 2018 metais gautos 485 bylos su skundais dėl apylinkės 

teismų nutarimų (nutarčių) administracinių teisės pažeidimų/ administracinių nusižengimų 

bylose, išnagrinėta 540 bylų (2017 m. – 671).  

 
Vilniaus apygardos teismo priimtų procesinių sprendimų administracinių 
teisės pažeidimų / administracinių nusižengimų bylose rezultatai 

 
Eil. 
Nr. 

 2018 
metai 

1. Gauti nauji skundai dėl apylinkių teismų nutarimų / nutarčių  485 
2. Išnagrinėti skundai  540 
3. Iš jų dėl apylinkių teismų nutarimų / nutarčių pagal apeliacinius skundus  511 

4. Nutarimai nepakeisti  348 
5. Nutarimai pakeisti  10 
6. Nutarimai panaikinti ir bylos (teisenos) nutrauktos  18 

7. Nutarimai panaikinti ir bylos perduotos iš naujo tirti įgaliotai institucijai 3 
8. Nutarimai panaikinti ir priimti nauji nutarimai  45 
9. Nutarimai panaikinti ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme  26 

10. Skundai palikti nenagrinėti / bylos grąžintos  3 
11. Iš jų dėl apylinkių teismų nutarčių pagal atskiruosius skundus 26 
12. Nutartys pakeistos 0 
13. Nutartys nepakeistos 10 
14. Nutartys panaikintos 1 
15 Nutartys panaikintos ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme 3 
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4. TEISMŲ (TEISĖJŲ) ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS 
PRIEŽIŪROS APŽVALGA 

 

Vilniaus apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Teisėjų tarybos 2015 m. 

gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) patvirtintais Administravimo teismuose nuostatais, 

pats asmeniškai ir pavesdamas skyrių pirmininkams bei teisėjams organizavo ir kontroliavo 

Vilniaus apygardos teismo (teisėjų) ir Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų (teisėjų) administracinę ir organizacinę veiklą. Vykdoma administracinės ir 

organizacinės veiklos priežiūra apima koordinacinius veiksmus, kuriais siekiama užtikrinti bylų 

nagrinėjimo kokybę, proceso operatyvumą, teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, 

teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą, aukštą etiką. 

 

4.1. SKUNDŲ DĖL TEISMŲ (TEISĖJŲ) NAGRINĖJIMO APŽVALGA 

 

2018 m. buvo gauti 93 skundai dėl Vilniaus apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje 

veikiančio Vilniaus miesto ir Vilniaus regiono apylinkės teismų organizacinės veiklos ir dėl šių 

skundų buvo atlikti tyrimai.  

Pastebėtina, kad 2018 m. gautų skundų kiekis, palyginti 

su 2017 m., žymiai sumažėjo (2017 m. gauti 189 skundai). 

Kaip ir ankstesniais metais, buvo kreipiamasi dėl bylos ar 

procesinio sprendimo priėmimo vilkinimo, nepagrįstai 

atidedamų teismo posėdžių, procesinių terminų pažeidimo 

(5 skundai), dėl netinkamo bylų paskirstymo (4 skundai), dėl galimybės susipažinti su byla 

nesuteikimo ( 6 skundai), dėl procesinių dokumentų nuorašų nepateikimo ar pateikimo ne laiku, 

dėl neinformavimo (netinkamo informavimo) apie teismo posėdį 

(5 skundai), dėl netinkamo teismo (teisėjo) darbo organizavimo (13 skundų), dėl teisėjų 

profesinės kultūros, teisėjų etikos kodekso laikymosi (12 skundų), dėl netenkinančio atsakymo į 

ankstesnį pareiškėjo skundą (11 skundų), dėl teismo (teisėjo) šališkumo (7 skundai).  

Visgi, daugiausia skundų sulaukiama dėl nepalankių teismo sprendimų, kurie nesusiję su 

teismo (teisėjų) organizacine veikla. Juose pareiškėjai prašo vertinti teisėjo priimtų procesinių 

sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą, nors tai nėra administracinės veiklos priežiūros dalykas. Dar 

viena skundų grupė – nemotyvuoti, be suformuluotų reikalavimų skundai, kurių 2018 m. gauta 

27.  

2018 metais pareiškėjų 
skundai buvo išnagrinėti ir į 

juos atsakyta vidutiniškai 
per 12 darbo dienų nuo jų 

gavimo 
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Atlikus išankstinius skunduose nurodytų aplinkybių tyrimus, dauguma juose išdėstytų 

aplinkybių nepasitvirtino arba jos nelaikytinos aplaidžiu pareigų atlikimu, poelgiais, kurie 

nesuderinami su Teisėjo etikos kodekse įtvirtintais principais, organizacinio darbo arba kitais 

administracinės veiklos trūkumais.  

Keliais atvejais buvo nustatyti teismo darbuotojų darbo trūkumai, kurie buvo įvertinti 

teismo administracijos ir imtasi priemonių jiems ištaisyti.  

Manome, kad asmenų nusiskundimai teismo (teisėjų) veikla leidžia efektyvinti 

administracinės veiklos kontrolę, šalinti nustatytus teismo darbo trūkumus.  

Skundų mažėjimo tendencijas siejame ir su tuo, kad teismų sistema tampa atviresnė, 

skaidresnė skleidžiant žinias apie teismus, jų darbo kasdienybę, vertybes ir principus. Teisėjai 

vis dažniau aiškina sprendimus viešai, taip leisdami visuomenei suvokti, kaip vyksta teisminiai 

procesai.  
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4.2. PLANINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMAI 

 

2018 m. vasario 20 d. Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-40 

patvirtintas Vilniaus apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos 

teritorijoje esančių apylinkės teismų administracinės veiklos priežiūros 2018 metais planas. 

Pagal šį planą 2018 m. buvo vykdoma tiek Vilniaus apygardos teismo vidinė, tiek ir išorinė 

Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių teismų administracinės veiklos priežiūra.  

Vykdant išorinę teismo organizacinės veiklos priežiūrą, 2018 m. atliktas planinis 

kompleksinis Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų patikrinimas. Patikrinimo 

rezultatų apibendrinimas nebuvo orientuotas į bylų individualizavimą ir aprašymą. Tiek patys 

tikrinimo veiksmai, tiek ir patikrinimo rezultatų apibendrinimas orientuoti į gerosios teismo 

praktikos, blogosios teismo praktikos, sisteminių problemų išskyrimą, apžvelgimą ir įvertinimą, 

pasiūlymų, kaip spręsti ir užkirsti kelią tokioms problemoms kilti, pateikimą. Patikrinimą atlikusi 

komisija, pasiūlė atkreipti dėmesį į patikrinimo akte išdėstytus pastebėjimus, kurių 

įgyvendinimas, komisijos vertinimu, leistų pasiekti geresnį bylų nagrinėjimo organizavimo lygį.  

Įgyvendinant bylų nagrinėjimo ir kokybės 

proceso operatyvumo užtikrinimo priemones, 

atliktas Vilniaus regiono apylinkės teismo 

Vilniaus rajono rūmuose nagrinėjamų civilinių 

bylų pasirengimo nagrinėti teisme būdų ir 

parengiamųjų posėdžių skaičiaus atitikimo 

įstatymo reikalavimams patikrinimas. 

Patikrinimo akte atkreiptas dėmesys į 

nustatytus netinkamus darbo organizavimo 

atvejus ir pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.  

Atlikusi Vilniaus miesto apylinkės teismo civilinių bylų organizavimo ir terminų 

patikrinimą, komisija konstatavo gerus teisėjų organizacinius sugebėjimus, esant dideliam darbo 

krūviui, operatyviai pasirengti bylos nagrinėjimui ir priimti sprendimus, apibendrinta geroji 

teismo praktika. Visgi, rekomenduota atidžiau kontroliuoti bylų eigą ir laikytis Civilinio proceso 

kodekso nuostatų.  

Vilniaus apygardos teisme 2018 m. atlikta daug vidinių organizacinės veiklos priežiūros 

priemonių. Atlikti civilinėse ir baudžiamosiose bylose teismo priimtų baigiamųjų aktų 

nuasmeninimo ir jų viešo paskelbimo nustatytos tvarkos laikymosi patikrinimai.  

 



 

 

 
     VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS             27 
     2018 M. VEIKLOS APŽVALGA 

Atlikus patikrinimus, konstatuota, kad didžioji dalis tikrintų civilinių ir baudžiamųjų bylų 

baigiamųjų aktų nuasmeninimas ir jų viešas paskelbimas atliekamas tinkamai. Atkreiptas 

dėmesys į tai, kad be Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 

V-178 patvirtintos Teismo priimtų baigiamųjų aktų nuasmeninimo ir jų viešo skelbimo tvarkos 

aprašo, teisėjų padėjėjams, teismo raštinių darbuotojams, ypatingai naujai priimtiems, būtų 

naudinga parengti atmintinę, kuri padėtų Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO 

tinkamai atlikti teismo baigiamųjų aktų nuasmeninimą ir jų viešą paskelbimą.  

Taikant priemones, užtikrinančias Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo 

personalo profesinę kultūrą, atlikti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus ir 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, pagarbos 

proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso principų aspektu, patikrinimai. Džiugina tai, 

kad teisėjai teismo posėdžių metu laikosi proceso įstatymuose nustatytos tvarkos, yra pastabūs, 

dėmesingi ir atidūs proceso eigai ir dalyvaujantiems procese asmenims, mandagiai ir pagarbiai 

elgiasi su proceso šalimis ir kitais byloje dalyvaujančiais asmenimis, proceso dalyviais.  

2018 m. atliktų patikrinimų metu išskirta teismo geroji patirtis, nustatyti tam tikri 

trūkumai bei pateiktos rekomendacijos, pasiūlymai ir priemonės jiems šalinti, darbo kokybei 

gerinti. 

 



 

 
     VILNIAUS APYGARDOS TEISMAS             28 
     2018 M. VEIKLOS APŽVALGA   

 

5. FINANSŲ IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

5.1. FINANSŲ VALDYMAS 

 

Vilniaus apygardos teismas 2018 m. vykdė vieną programą   ̶ Teisingumo vykdymas 

(programos kodas 01 002). Pagal Lietuvos Respublikos 2018 m. valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XIII-868, Vilniaus 

apygardos teismo vykdomai programai buvo skirta 5 399,0 tūkst. eurų valstybės biudžeto 

asignavimų.  

Per 2018 m. teismas iš valstybės biudžeto gavo ir panaudojo 5 394,3 tūkst. eurų valstybės 

biudžeto asignavimų. Skirtos lėšos panaudotos: 

 darbo užmokesčiui – 3 944,0 tūkst. eurų; 

 socialinio draudimo įmokoms – 1 201,9 tūkst. eurų; 

 turto įsigijimui – 3,0 tūkst. eurų; 

 prekėms ir paslaugoms – 234,1 tūkst. eurų (patalpoms šildyti, elektros energijai, 

ryšiams (telefonui, paštui), vertimo paslaugoms, liudytojų atvykimo į teismo posėdžius 

išlaidoms kompensuoti, valymo bei teismo turto priežiūros paslaugoms, kanceliarinėms, valymo, 

ūkinėms prekėms); 

 darbdavių socialinėms išmokoms – 11,3 tūkst. eurų. 

 

5.2. MATERIALINIS TECHNINIS APRŪPINIMAS 

 

Gerinant teismo darbuotojų darbo sąlygas, 2018 m. savo resursais ir lėšomis Teismas 

suremontavo iš Valstybės saugumo departamento panaudos pagrindais perimtas patalpas. 

Patalpų plotas apie 300 kv. m. 
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Į naujai perimtas patalpas perkelti ir jose dirba 40 teisėjų padėjėjų. 

Buvusiuose teisėjų padėjėjų kabinetuose įrengiamos darbo vietos Teismo teisėjams. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 metais perimtose patalpose atnaujinta 120 kv. m., o pagrindiniame Teismo pastate 

– 60 kv. m. parketo dangos. 

2018 metais skirtos papildomos lėšos teismo pastatui remontuoti ir darbo sąlygoms 

gerinti: sutvarkyti avarinės būklės įėjimo į teismo pastatą laiptai, vykdomi kiti pagrindiniame 

teismo pastate esančių kabinetų remonto darbai, sutvarkytiems kabinetams įsigyta naujų baldų, 

įrengta kondicionavimo sistema teismo 11-oje salėje, utilizuotos šiukšlės, kauptos teisme 

daugiau kaip 10 metų, įrengtos vietos dviračiams parkuoti ir kt. 
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5.3. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 

 

Vilniaus apygardos teismo vertybė – darbuotojai, kurie yra kompetentingi, pozityvūs, 

lojalūs, motyvuoti ir atsidavę darbui. Nors teismo administracija stengėsi įsiklausyti į darbuotojų 

lūkesčius, gerino darbo sąlygas, tačiau 2018 m. vyravo nemaža darbuotojų kaita – darbą Vilniaus 

apygardos teisme paliko 31 valstybės tarnautojas ir 27 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis.  

Neabejotina, kad darbuotojų kaita turi tiek teigiamą, tiek 

neigiamą poveikį. Pripažintina, kad nauji darbuotojai įneša 

naujų vėjų – kitokios patirties, idėjų, naujo požiūrio ir 

žinių.  

Džiaugiamės, kad į Vilniaus apygardos teismo kolektyvą 

2018 m. įsiliejo 40 naujų darbuotojų – 23 valstybės tarnautojai ir 17 darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, dalis jų – iš kitų teismų.  

Dėl darbuotojų kaitos 2018 metais buvo organizuota 20 konkursų valstybės tarnautojo 

pareigoms užimti ir 31 atranka į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas. Dalis Vilniaus 

apygardos teismo organizuotų konkursų ir atrankų neįvyko, nes nebuvo pretendentų arba jie 

neatvyko į konkursus ar atrankas. Ši situacija nebuvo nauja, nes atrankos į valstybės tarnautojo 

pareigas – ilgai trunkantis procesas, pretendentams keliami aukšti specialieji reikalavimai, 

vyrauja disproporcija tarp darbo krūvio ir darbo užmokesčio dydžio.  

Vilniaus apygardos teisme, kaip ir kituose Lietuvos teismuose, didžiausia teismo 

posėdžių sekretorių kaita. Tenka pripažinti, kad dėl nedidelio darbo užmokesčio nepavyksta 

sumažinti šių darbuotojų kaitos ir pritraukti aukštos kvalifikacijos darbuotojų. 

Nuostata, kad ne tik mes renkamės darbuotoją, bet ir jis renkasi mus, paskatino parengti 

ir patvirtinti Naujai priimto į Vilniaus apygardos teismą darbuotojo adaptacijos tvarkos aprašą. 

Siekiame, kad darbuotojas pasijustų laukiamas ir vertinamas, manome, kad jausdamas 

palaikymą, darbuotojas stengsis kuo greičiau pritaikyti savo profesinius įgūdžius ir tinkamai 

atliks naujas funkcijas.  

Suprasdami, kad atlygis yra viena iš darbuotojų kaitos priežasčių, siekėme sukurti 

geresnes darbo sąlygas, tiesioginiai vadovai buvo skatinami kuo tiksliau formuluoti darbo 

užduotis, o kuratoriai – suteikti reikalingą pagalbą. Skyrėme dėmesį ir ne materialioms skatinimo 

priemonėms – buvo gerinama vidinė komunikacija, organizuojami mokymai, teismo renginiai. 

Matydami, kad jauni žmonės dėl mokamo nedidelio atlyginimo renkasi privatų sektorių, 

Kai kurių darbų didybę 
lemia ne mastas, o jų 

savalaikiškumas. 
(Lucius Annaeus Seneca) 
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įvertinus valdomų asignavimų galimybes, buvo įsteigtos 45 aukštesnės kategorijos teismo 

posėdžių sekretorių pareigybės.  

 

5.4. ĮVYKIAI, RENGINIAI 

 

Teismo iniciatyva organizuoti įvairūs kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo renginiai 

teisėjams ir teismo darbuotojams: 

 Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos specialistai vedė mokymus tema „Asmens 

duomenų teisinės apsaugos įstatymo praktinis taikymas. Naujasis darbo kodeksas ir darbuotojų 

asmens apsauga. Asmens duomenų apsaugos reformos pristatymas“. 

 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertai organizavo mokymus tema „Eismo įvykių 

ekspertizė, statybos ekspertizė ir darbų saugos ekspertizė“.  

 Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo padėjėja dr. Monika Ambrasaitė-

Valentinavičienė vedė mokymus tema „Lobizmas ir jo reglamentavimas“. 

 Lietuvos teismo ekspertizės centro ekspertai organizavo mokymus tema „Dokumentų 

ekspertizė. Rašysenos ekspertizė. Lingvistikos (autorystės) ekspertizė“. 

 Valstybės saugumo departamento pareigūnai organizavo mokymus tema „Nacionalinis 

grėsmių vertinimas. Užsienio valstybių žvalgybos ir saugumo tarnybų veikla. Įslaptintos 

informacijos apsauga“. 

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis su Vyriausybės 

kancleriu Algirdu Stončaičiu lankėsi Vilniaus apygardos teisme, kur dalyvavo pasitarime dėl 

situacijos Lietuvos teismų sistemoje. 

Didžiausias dėmesys skirtas teismų darbuotojų darbo užmokesčiui, teismų pastatų 

infrastruktūrai, teismų lankytojų saugumui teismuose aptarti. 
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Per vizitą Ministras Pirmininkas taip pat domėjosi taisytinomis Vilniaus apygardos 

teismo darbuotojų ir lankytojų darbo sąlygomis, apžiūrėjo naujai perimtas patalpas. Vizito metu 

Ministras Pirmininkas Sauliaus Skvernelis susitiko ir bendravo su teismo darbuotojais. 

Vidinei komunikacijai stiprinti ir informacijos sklaidai didinti teisme sukurtas teismo 

vidinis tinklalapis – intranetas. Intranete kaupiama teismo darbuotojams darbui reikalinga 

informacija: vidiniai teisės aktai, įvairūs dokumentų šablonai, aktuali teismų praktika, teismo 

posėdžių tvarkaraščiai ir salių užimtumo grafikai, teismo posėdžių sekretorių darbo užimtumo 

lentelės ir kt. Taip pat intranete sukurta elektroninė biblioteka, forumas darbuotojams. 

2018 metais Vilniaus apygardos teisme organizuoti 

švietėjiški bei kiti renginiai. Paminėta „Sekretorių 

diena“, dalyvauta Vilniaus dviračių maratone 

„Velomaratonas 2018“, festivalyje „Open House 

Vilnius“, organizuota „Diena su Teisėju“, 

Konstitucijos ir Europos teisės dienos proga teiktos 

nemokamos teisinės konsultacijos teisme.  

Organizuota kalėdinė šventė 

teismo darbuotojų vaikams, 

kalėdinė popietė teismo 

darbuotojams; prisidėta prie 

gerumo akcijos garbingo amžiaus 

vienišiems asmenims; rengtos 

fotografijų ir tapybos parodos ir 

kt. 

 

 

 

  

  

 


