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Teismas – ypatinga valstybės institucija, o jos darbuotojų
atsakingas darbas lemia teismo veiklos kokybę ir rezultatus.
Teisėjams ir teismų darbuotojams keliami aukšti profesiniai ir
etikos reikalavimai. Tad kaip ir kiekviena organizacija, teismas yra
suinteresuotas, kad jame dirbtų motyvuoti darbuotojai, o jiems
būtų suteikiamos geros darbo sąlygos, orus atlygis už darbą,
teisinis saugumas.
Niekas net negalėjo įsivaizduoti, kad 2020-ieji metai bus būtent
tokie. Ne paslaptis, kad COVID-19 sujaukė ne vienos organizacijos
ar įstaigos planus, išmokė dirbti kitaip. Tai buvo neeiliniai metai,
pakeitę mūsų gyvenimo būdą, privertę mokytis naujų įpročių ir
kurti naują darbo režimą. Ėjome sunkiu keliu, ieškodami geriausių
sprendimų, leidusių racionaliai planuoti laiką, optimaliai išnaudoti
technologijas bei užtikrinti tinkamą funkcijų atlikimą bei kokybišką
paslaugų teikimą.
Džiugina tai, kad įdėtos pastangos duoda teigiamų rezultatų kiekvienais metais Vilniaus apygardos teisme vykdomos asmenų
aptarnavimo kokybės stebėsenos rezultatai rodo aukštą asmenų aptarnavimo kokybę teisme, o su teismu
susidūrę asmenys, jo darbą jau ne pirmus metus iš eilės vertina teigiamai.
Vilniaus apygardos teismas puoselėja socialiai atsakingos organizacijos vertybes ir įsipareigoja veikti
socialiai atsakingai ir nešti naudą visuomenei. Teisingas, nešališkas ir objektyvus bylų nagrinėjimas,
efektyvi Vilniaus apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės ir
organizacinės veiklos kontrolė – padeda didinti visuomenės pasitikėjimą teismų sistema. Mums rūpi ne
tik teisingumas, bet ir žmogaus teisės, aplinkosauga, švietimas. Atvirumas, skaidrumas, atsakomybė
padeda mums stiprinti ryšius su kitomis institucijomis bei siekti būti bendruomenišku ir moderniu teismu.
Loreta Braždienė, Vilniaus apygardos teismo pirmininkė
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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.
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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.
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.
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2020 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga
PIRMOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
2020 metais Vilniaus apygardos
teisme buvo gautos 344 pirmos
instancijos baudžiamosios bylos
(2018 m. – 370, 2019 m. – 329).
Nebaigtų šios rūšies bylų likutis
ataskaitinio laikotarpio pradžioje
– 111, o pabaigoje – 126. Vidutinė
bylos
nagrinėjimo
trukmė
(mėnėsiais) – 5,18 (2018 m. –
4,92, 2019 m. – 5,18, 2020 m. –
4,06).
Iš viso 2020 metais išnagrinėtos
329 pirmos instancijos baudžiamosios bylos (2018 m. – 391, 2019 m. – 332). Iš jų:
• 150 pirmos instancijos bylos išnagrinėtos pagal bendrąsias proceso taisykles: 141
byloje priimti nuosprendžiai; 2 bylos išnagrinėtos priimant nutartį (dėl civilinio ieškinio
baudžiamojoje byloje); 6 bylos perduotos pagal teismingumą, 1 byla nutraukta;
• 52 bylos išnagrinėtos priimant teismo baudžiamąjį įsakymą, o 1 prokuroro
pareiškimas dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu perduotas pagal
teismingumą kitam teismui;
• 5 bylose asmenims taikytos priverčiamosios medicinos priemonės;
• 92 (2019 m. – 118) bylos išnagrinėtos dėl asmens išdavimo (perdavimo) iš Lietuvos
Respublikos. Iš jų: 88 bylose prokurorų pareiškimai tenkinti, 4 bylose – netenkinti.
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Pažymima, kad Lietuvoje tik Vilniaus apygardos teismas yra pirmoji instancija
tokioms byloms nagrinėti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 73, 75
straipsniai).
• 29 bylos išnagrinėtos dėl Europos arešto orderio išdavimo. Šias bylas išnagrinėjo
keturi šios rūšies bylose besispecializuojantys teisėjai.
Be to, 2020 metais Vilniaus apygardos teisme išnagrinėti 155 teikimai (prašymai)
baudžiamųjų bylų vykdymo procese.
Vilniaus apygardos teisme pirmos instancijos pagal bendrąsias proceso taisykles
nagrinėjamos baudžiamosios bylos pagal jų sudėtingumą skirstomos į 3 rūšis: įprastinio
sudėtingumo, sudėtingos ir itin sudėtingos. 2020 metais teisme gautos 23 sudėtingų ir 9
itin sudėtingų bylų rūšims priskiriamos pirmos instancijos baudžiamosios bylos (2019
metais tokių bylų buvo gauta atitinkamai 25 ir 7).
Nuo 2020 m. kovo 2 d. teisme pagal sudėtingumą (į įprastinio sudėtingumo ir
sudėtingas) pradėtos skirstyti ir apeliacinės instancijos baudžiamosios bylos dėl apylinkės
teismo priimtų nuosprendžių (nutarčių). 2020 metais teisme gauta 15 sudėtingų šios
rūšies bylų.
Vilniaus apygardos teisme ilgiau nei vienus metus pagal bendrąsias proceso taisykles
nagrinėjamų pirmos instancijos baudžiamųjų bylų skaičius, palyginus su 2018 ir 2019
metų duomenimis, padidėjo: iki 2018 m. gruodžio 20 d. buvo likusios neišnagrinėtos 27
ilgiau nei vienus metus pirma instancija nagrinėjamos baudžiamosios bylos, iki 2019 m.
gruodžio 27 d. buvo likusios 29 tokios baudžiamosios bylos, o iki 2020 m. gruodžio 31 d.
tokių bylų likutį sudarė 41 byla, tai yra šis skaičius padidėjo apie 30 procentų, ir tai iš
esmės lėmė šalyje paskelbtas karantinas.
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APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
2020 metais Vilniaus apygardos
teisme gautos 545 apeliacine
tvarka
pagal
apeliacinius
skundus dėl pirmos instancijos
teismo priimtų nuosprendžių
(nutarčių)
nagrinėjamos
baudžiamosios bylos (2018 m. –
713, 2019 m. – 662), iš jų: 533
bylos su apeliaciniais skundais
dėl
apylinkės
teismo
nuosprendžių ir 12 bylų su
apeliaciniais
skundais
dėl
apylinkės teismo nutarčių. Be to,
6 tokios rūšies bylos gautos iš kasacinio teismo.
Iš viso apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo
nuosprendžių 2020 metais išnagrinėta 519 bylų (2018 m. – 702, 2019 m. – 627), o pagal
apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo nutarčių – 7 bylos (2018 m. – 6, 2019 m. – 11).
Išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo nuosprendžių, priimti tokie
procesiniai sprendimai:
• 313 bylų priimtos nutartys atmesti apeliacinius skundus;
• 2 bylose apylinkės teismo nuosprendis panaikintas ir byla perduota iš naujo
nagrinėti apylinkės teisme;
• 1 byloje nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 1 punkte
nurodytais pagrindais;
• 11 bylų nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 2 punkte
numatytais pagrindais;
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• 50 bylų nuosprendis panaikintas ir priimtas naujas BPK 329 straipsnyje numatytais
pagrindais;
• 97 bylose nuosprendis pakeistas BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais
pagrindais;
• 45 bylose nuosprendis pakeistas BPK 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose numatytais
pagrindais.
Pažymima, kad 5 atvejais bylose pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo
nuosprendžių skundai palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos.
Išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo nutarčių, priimti tokie
procesiniai sprendimai:
• 5 bylose priimtos nutartys atmesti apeliacinius skundus;
• 2 bylose priimtos nutartys pakeisti pirmos instancijos teismo nutartis.

IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTŲ IR SKUNDŲ DĖL ŽEMESNIŲJŲ TEISMŲ
NUTARČIŲ IŠNAGRINĖJIMO REZULTATAI
2020 metais Vilniaus apygardos
teisme išnagrinėta 1 417 (2018
m. – 1 098, 2019 m. – 1 166)
ikiteisminio tyrimo dokumentų.
Taip pat išnagrinėti:
195 (2019 m. ¬– 249)
skundai dėl nutarčių, susijusių su
nuosprendžių vykdymu:
• 155 skundai atmesti ir
nutartys
paliktos
galioti
nepakeistos;
• 12 nutartys pakeistos;
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• 28 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai.
Pažymima, kad 1 skundas dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu, paliktas
nenagrinėtas ir byla grąžinta.
75 (2019 m. ¬– 89) skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal skundus BPK X
dalies tvarka:
• 50 skundų atmesta ir nutartys paliktos galioti nepakeistos;
• 3 nutartys pakeistos;
• 22 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai.
Pažymima, kad 13 skundų palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos.
62 (2019 m. ¬– 38) skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti suėmimą arba
pratęsti suėmimo terminą:
• 61 skundas atmestas ir nutartys paliktos nepakeistos;
• 1 nutartis panaikinta ir dėl skundo priimtas naujas sprendimas.
Pažymima, kad 2 skundai palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos.
Išnagrinėta 15 (2018 m. – 25, 2019 m. – 20) skundų dėl Lietuvos
generalinio prokuroro nutarimų atsisakyti pradėti procesą dėl naujai
aplinkybių. Pažymima, kad tokius skundus, vadovaujantis Lietuvos
baudžiamojo proceso kodekso 447 straipsnio nuostatomis, nagrinėja
apygardos teismas.

Respublikos
paaiškėjusių
Respublikos
tik Vilniaus

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ APŽVALGA
Vilniaus apygardos teisme 2020 metais išnagrinėta 490 (2019 m. – 566, 2018 m. –
540) administracinių nusižengimų (administracinių teisės pažeidimų) bylų, 3 iš jų spręstas
bylų teismingumo klausimas.
Išnagrinėjus šios kategorijos bylas priimti šie procesiniai sprendimai:
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• 309 bylose apylinkės teismo nutarimas (nutartis) paliktas nepakeistas ir apeliacinis
skundas netenkintas;
• 37 bylose pakeistas apylinkės teismo nutarimas (nutartis);
• 19 bylų panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) administracinio
nusižengimo byloje ir administracinio nusižengimo teisena nutraukta;
• 2 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartį) ir administracinio teisės
pažeidimo byla nutraukta;
• 8 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir byla grąžinta iš naujo
tirti įgaliotai institucijai;
• 30 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas ir priimtas naujas nutarimas;
• 4 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas ir priimti naujas nutarimas
administracinio teisės pažeidimo byloje;
• 22 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir byla grąžinta iš naujo
nagrinėti apylinkės teisme;
• 18 bylų pakeistas nutarimas, paskiriant švelnesnę nuobaudą arba nusprendžiant
neskirti administracinės nuobaudos.
• 27 bylų apylinkės teismo (nutarimas) nutartis paliktas (-a) nepakeistas (-a) ir
skundas netenkintas;
• 1 byloje panaikintas nutarimas ir byla grąžinta iš naujo tirti (nagrinėti);
• 4 bylose panaikinta nutartis ir klausimas išspręstas iš esmės
• 1 byloje panaikinta nutartis ir perduota klausimą nagrinėti iš naujo;
• 3 bylose priimtos nutartys perduoti bylą iš teismo, kuriam ji teisminga, kitam
teismui.
Pažymima, kad 5 bylose skundai palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos.
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Civilinių bylų skyrius
Vilniaus
apygardos
teisme
civilines bylas 2020 m. nagrinėjo
36 teisėjai (vienam jų iki 2020 m.
rugsėjo 6 d. buvo suteiktos
tikslinės atostogos), iš kurių buvo
sudaryta 12 nuolatinių teisėjų
kolegijų.
Vilniaus apygardos teismo
Civilinių bylų skyriui iki 2020 m.
gegužės 18 d. vadovavo Civilinių
bylų skyriaus pirmininkė Neringa
Švedienė, kuri atleista iš Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų, pasibaigus paskyrimo
į šias pareigas terminui.
Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. liepos 27 d. dekretu Nr. 1K-360 Vilniaus
apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininke paskirta teisėja Giedrė Čėsnienė.
PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ STATISTINIAI RODIKLIAI
2020 metų pradžioje nebaigtų pirmosios instancijos civilinių bylų likutis sudarė 1 970
bylas, tai yra 488 civilinėmis bylomis mažiau nei 2019 m. pradžioje ir 903 civilinėmis
bylomis mažiau nei 2018 m. pradžioje.
2020 m. gauta 2 190 pirmosios instancijos civilinių bylų. Tai yra 256 bylomis mažiau
nei 2019 metais ir 412 bylų mažiau nei 2018 m.
Nagrinėjamų civilinių bylų skaičius statistiškai sumažėjo, tačiau civilinėse bylose
pareikštų materialinių teisinių reikalavimų skaičius, bylų faktinis ir teisinis pagrindas, bylų
apimtis, sudėtingumas neleidžia spręsti apie sumažėjusį teisėjų darbo krūvį. 2020 m.
sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas, kurio
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aiškinimas ir taikymas pareikalavo didesnių diskusijų bei tuo pačiu didesnių darbo ir laiko
sąnaudų. 2020 m. Vilniaus apygardos teisme nagrinėtos išimtinio teismingumo civilinės
bylos ir sudėtingos civilinės bylos, kurių nagrinėjimui buvo sudarytos teisėjų kolegijos.
2020 m. išnagrinėtos 2 646 pirmosios instancijos civilinės bylos. Tai yra 288 bylų
mažiau nei 2019 m. ir 371 byla mažiau nei 2018 m., tačiau bylų, baigtų teismo sprendimu,
santykis padidėjo 5 procentais ir priimtų sprendimų skaičius buvo didžiausias per
pastaruosius trejus metus. Tai reiškia, jog Vilniaus apygardos teismas išnagrinėjo daugiau
civilinių bylų iš esmės, kurios baigtos teismo sprendimu.
Išnagrinėtų civilinių bylų kiekį ir nagrinėjamų civilinių bylų trukmę paveikė šalyje
paskelbtas karantinas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), tačiau nebaigtų bylų
likutį 2020 m. pabaigoje sudarė tik 1 514 civilinės bylos, tai yra 457 bylomis mažiau nei
2019 m. pabaigoje ir 944 bylomis mažiau nei 2018 m. pabaigoje.
2020 m. vidutinė pirmosios instancijos civilinių bylų nagrinėjimo trukmė – 10,06
mėn. Pirmosios instancijos civilinių bylų nagrinėjimo Vilniaus apygardos teisme trukmė
nuosekliai trumpėja, kadangi 2019 m. vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė sudarė 11,74
mėn., 2018 m. – 12,72 mėn.
Vilniaus apygardos teismas nagrinėjo civilines bylas pagal Civilinio proceso kodekso
27 straipsnį (civilinės bylos, teismingos apygardos teismams):
• civilinės bylos dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų suteikimo teisinių santykių, įskaitant
iš šių teisinių santykių kylančius ginčus dėl sutarties vykdymo ir žalos atlyginimo, sudarė 8
procentus visų išnagrinėtų pirmosios instancijos civilinių bylų;
• Juridinių asmenų nemokumo bylos (dėl juridinių asmenų bankroto,
restruktūrizavimo, ginčijamo finansinio reikalavimo patvirtinimo, kreditorių susirinkimo
priimtų nutarimų ir tyčinio bankroto) sudarė 39 proc. visų išnagrinėtų pirmosios
instancijos civilinių bylų;
• civilinės bylos, kylančios iš prievolinių teisinių santykių, sudarė 38 proc. išnagrinėtų
civilinių bylų.
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Vilniaus apygardos teismas taip pat
išnagrinėjo civilines bylas pagal
Civilinio proceso kodekso 28
straipsnį (civilinės bylos, teismingos
tik Vilniaus apygardos teismui):
•
23 civilines bylas dėl
tarptautinio įvaikinimo, 11 civilinių
bylų dėl vaiko grąžinimo pagal 2003
m. lapkričio 27 d. Tarybos
reglamentą (EB) Nr. 2201/2003 „Dėl
jurisdikcijos ir teismo sprendimų,
susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančiu
Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000 ir 1980 m. spalio 25 d. Hagos konvenciją „Dėl tarptautinio
vaikų grobimo civilinių aspektų“;
• 62 civilines bylas dėl prekių ženklų, dizaino, patentų ir kitas bylas, susijusias su
intelektinės nuosavybės objektais;
• 3 civilines bylas dėl teisėjo atleidimo iš pareigų, skyriaus pirmininko pareigų.
Vilniaus apygardos teismas pagal Civilinio proceso kodekso 27 ir 28 straipsnį
išnagrinėjo ir kitų kategorijų civilines bylas.

APELIACINĖS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ STATISTINIAI RODIKLIAI
2020 m. pradžioje neišnagrinėtų apeliacinės instancijos civilinių bylų likutis sudarė 1
076 bylas. Tai yra 356 bylomis mažiau nei 2019 m. pradžioje ir 1 285 bylomis mažiau nei
2018 m. pradžioje.
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2020 m. gauta 3 319 apeliacinės
instancijos civilinių bylų. Tai yra 449
bylomis mažiau nei 2019 m. ir 808
bylomis mažiau nei 2018 m.
2020 m. išnagrinėtos 1 804
civilinės bylos pagal apeliacinius
skundus. Tai yra 79 bylomis mažiau
nei 2019 m., bet 152 bylomis daugiau
nei 2018 m. Taip pat išnagrinėta 1
860 civilinių bylų pagal atskiruosius
skundus. Tai yra 132 bylomis mažiau nei 2019 m. ir 1 275 bylomis mažiau nei 2018 m.
Lietuvos apeliacinis teismas 2020 m. gegužės 22 d. nutartimi, įvertinęs vidutinę bylų
nagrinėjimo trukmę, bendrus gaunamų bylų srautus, išnagrinėtas bylas ir neišnagrinėtų
bylų likučius, konstatavo esminį darbo krūvio skirtumą tarp apygardų teismų ir 170
apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal apeliacinius skundus perdavė nagrinėti Šiaulių
ir Panevėžio apygardų teismams.
Nebaigtų apeliacinės instancijos civilinių bylų likutis 2020 m. pabaigoje – tik 416 bylų.
Tai yra 660 bylų mažiau nei 2019 m. pabaigoje ir 1 016 bylų mažiau nei 2018 m.
Didelis dėmesys ir toliau buvo skiriamas apeliacinės instancijos civilinių bylų
nagrinėjimo terminams. 2020 m. išnagrinėtų Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų
pagal apeliacinius skundus (be bylų, kurios baigtos rezultatu - Byla perduota nagrinėti kito
teismo teisėjui (CPK 62(1) str.)) vidutinė nagrinėjimo trukmė – 132 dienos, kai 2019 m.
buvo 249 dienos, o 2018 m. – 282 dienos. 2020 m. išnagrinėtų Vilniaus apygardos teismo
civilinių bylų pagal atskiruosius skundus vidutinė nagrinėjimo trukmė išliko stabili,
lyginant su 2019 m., ir yra 32 dienos, o 2018 m. buvo 67 dienos.
Vilniaus apygardos teisme 2020 m. prioritetine tvarka skirstomos apeliacinės
instancijos civilinės bylos (dėl fizinio asmens bankroto, dėl teismo leidimo priverstinai
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hospitalizuoti ir (ar) priverstinai gydyti, skirti (pratęsti) būtinąjį hospitalizavimą ir (ar)
būtinąjį izoliavimą, dėl darbo ir šeimos teisinių santykių) pagal apeliacinius skundus
sudarė 13 proc. paskirtų apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal apeliacinius skundus,
o apeliacinės instancijos civilinės bylos pagal atskiruosius skundus sudarė 20 proc.
paskirtų apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal atskiruosius skundus.
Skubos tvarka 2020 m. paskirta nagrinėti 14 apeliacinės instancijos civilinių bylų dėl
teismo leidimo paimti vaiką iš vaiko tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą.
Vilniaus apygardos teismas nagrinėja civilines bylas apeliacine tvarka pagal
atskiruosius ir apeliacinius skundus dėl procesinių sprendimų, kuriuos priėmė Vilniaus
apygardos teismo veiklos teritorijoje esantys apylinkės teismai: Vilniaus miesto apylinkės
teismas ir Vilniaus regiono apylinkės teismas (Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų,
Ukmergės ir Vilniaus rajono rūmai).
Civilinės bylos dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimų sudarė 84 proc., o
Vilniaus regiono apylinkės teismo sprendimų – 16 proc. 2020 m. gautų civilinių bylų pagal
apeliacinius skundus. Civilinės bylos dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo nutarčių sudarė
88 proc., o Vilniaus regiono apylinkės teismo nutarčių – 12 proc. 2020 m. gautų civilinių
bylų pagal atskiruosius skundus.
Pagal apeliacinės instancijos civilinių bylų nagrinėjimo rezultatus palikta nepakeista
70 proc. pirmosios instancijos teismo sprendimų ir 64 proc. pirmosios instancijos teismo
nutarčių.
Vilniaus apygardos teismas, kaip aukštesnės instancijos teismas, sprendė apylinkės
teismo nušalinimo klausimą 3 civilinėse bylose, 37 bylose buvo sprendžiamas civilinės
bylos perdavimo nagrinėti kitam apylinkės teismui klausimas, 85 kartus spręstas civilinių
bylų, nagrinėjamų Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkės
teismuose ir (ar) Vilniaus apygardos teisme, sujungimo klausimas.

16

Teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos
priežiūros apžvalga
Vilniaus apygardos teismo pirmininkas,
vadovaudamasis Teisėjų tarybos 2015 m.
gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 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 administracinėms 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, Teisėjų etikos
kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę kultūrą.
SKUNDŲ DĖL TEISMŲ (TEISĖJŲ) NAGRINĖJIMO APŽVALGA
2020 m. buvo gauti 173 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. Į Vilniaus apygardos teismo administraciją buvo
kreipiamasi dėl bylos ar procesinio sprendimo priėmimo vilkinimo (6 skundai), dėl teisėjų
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procesinių veiksmų (60 skundai), dėl teisėjų profesinės kultūros, teisėjų etikos kodekso
laikymosi (4 skundai), dėl teismo (teisėjo) šališkumo (6 skundai). Kaip ir ankstesniais
metais 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. Atsakymuose pareiškėjams
akcentuojama, kad administravimas teismuose negali pažeisti teisėjų nepriklausomumo
principo, t. y. administravimo veiksmais negali būti kišamasi į teisėjo veiklą vykdant
teisingumą, teisėjui negali būti daromas joks neteisėtas poveikis, neturi būti reikalaujama,
kad teisėjas atsiskaitytų dėl konkrečioje byloje priimto sprendimo. Vilniaus apygardos
teisme 2020 m. gauti 32 neargumentuoti, nekonkretūs arba įžeidžiančio turinio skundai,
pagal kuriuos tiksliniai ar kompleksiniai patikrinimai neatlikti. Į skundus, kuriuose galima
nustatyti, ko pareiškėjas prašo, paprastai yra atsakoma, nurodant galimus problemų
sprendimų būdus, ar įvardijant institucijas, į kurias pareiškėjai turi kreiptis.
Gavus skundą yra vertinama, ar yra pagrindas jį priimti ir nagrinėti, nustačius, kad
nėra pagrindų skundą atsisakyti priimti, atliekamas išankstinis tyrimas. Išankstinio tyrimo
metu gali būti prašoma teisėjo ar teismo darbuotojo pateikti paaiškinimus ir (arba)
pateikti papildomą informaciją reikalingą sprendimui priimti, kreipiamasi į kitas valstybės
ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, prašant pateikti skundo tyrimui reikalingus
duomenis. Atlikus išankstinį tyrimą, gali būti pradėtas tikslinis ar kompleksinis
patikrinimas arba motyvuotu sprendimu šiuos patikrinimus atlikti atsisakoma.
Pažymėtina, kad 2020 m. gautuose skunduose išdėstytos aplinkybės nepasitvirtino arba
jos nelaikytinos aplaidžiu pareigų atlikimu, poelgiais, kurie nesuderinami su Teisėjo etikos
kodekse įtvirtintais principais, organizacinio darbo arba kitais administracinės veiklos
trūkumais, arba nenustatyti pažeidimai, galintys būti administracinės veiklos priežiūros
objektu. Didelė dalis skundų niekaip nėra susiję su teisėjų etika, manytina, kad tokiu būdu
išreiškiamas nepasitenkinimas teismo priimtais procesiniais sprendimais, siekiama
palankesnės bylos baigties.

18

Pastaraisiais metais stebima neprocesinių skundų dėl teisėjų etikos kodekso
laikymosi mažėjimo tendencija. Šią tendenciją siejame su pagarbiu, nešališku, supratingu
teisėjų elgesiu, lemiančiu etikos reikalavimų laikymąsi.
PLANINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMAI
2020 m. kovo 6 d. Vilniaus
apygardos teismo pirmininko
įsakymu Nr. V-33 patvirtintas
Vilniaus apygardos teismo
organizacinės veiklos priežiūros
bei teismo veiklos teritorijoje
esančių
apylinkės
teismų
administracinės
veiklos
priežiūros 2020 metais planas,
kuris 2020 m. rugsėjo 20 d.
Vilniaus apygardos teismo
pirmininko įsakymu Nr. V- 101 buvo pakeistas dėl COVID-19 pandemijos. Pagal šį planą
2020 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, 2020 m. pradėtas planinis
kompleksinis Vilniaus miesto apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimas
teisėjų ir teismo personalo darbo/veiklos efektyvumo srityje, kurį planuojama užbaigti
2021 m. kovo mėnesį.
Įgyvendinant bylų nagrinėjimo ir kokybės proceso operatyvumo užtikrinimo
priemones atliktas teismo baudžiamųjų įsakymų priėmimo terminų Vilniaus miesto
apylinkės teisme patikrinimas. Patikrinimo akte atkreiptas dėmesys procesinių terminų,
numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 420
straipsnio 1 dalyje, laikymąsi ir pateiktos rekomendacijos jiems šalinti. Atlikus teismo
baudžiamųjų įsakymų priėmimo terminų Vilniaus regiono apylinkės teisme patikrinimą,
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atkreiptas dėmesys į BPK 420 straipsnio 1 dalyje numatytų procesinių terminų laikymąsi,
papildomos informacijos Lietuvos informacinėje sistemoje LITEKO pažymėjimą.
Siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo operatyvumą, proceso ekonomiškumą bei
Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkės teismų darbo krūvio
tolygumą, buvo atlikta Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkės
teismų darbo krūvio analizė. Buvo vertinami Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus
regiono apylinkės teismo gaunamų, išnagrinėtų bylų kiekai, neišnagrinėtų bylų likučiai,
vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė, teisėjų padėjėjų indėlis teisėjų darbe. Nustatyta, kad
analizuojamu laikotarpiu Vilniaus miesto apylinkės teismo vienam civilines bylas
nagrinėjančiam teisėjui vidutiniškai teko didesnis neišnagrinėtų bylų likutis, didesnis
gaunamų ir išnagrinėtų bylų skaičius bei didesnis procentinis skaičius sudėtingesnių bylų,
tačiau Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus regiono apylinkės teismo darbo krūvio,
nagrinėjant civilines bylas, skirtumas atlikto tyrimo duomenimis nesudaro daugiau kaip
20 procentų. Atliekant 2021 m. Vilniaus apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių
apylinkės teismų darbo krūvio analizę, nuspręsta ją vykdyti platesniame kontekste –
atsižvelgti į darbo krūvio skirtumą tarp teismo rūmų, gautų ir nagrinėjamų bylų
kategorijas, įvertinti ne tik statistinius duomenis, bet ir bylų sudėtingumą.
Vilniaus apygardos teisme 2020 m. atliktos suplanuotos vidinės organizacinės veiklos
priežiūros priemonės: civilinių bylų eigos kontrolės, nemokumo proceso kontrolės
patikrinimai, civilinių bylų, kurių nagrinėjimo terminai sutrumpinti, darbo organizavimo
patikrinimas, civilinėse ir baudžiamosiose bylose teismo priimtų baigiamųjų aktų
nuasmeninimo ir jų viešo paskelbimo nustatytos tvarkos laikymosi patikrinimai, teismo
baudžiamųjų įsakymų priėmimo terminų, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso
kodekse nustatytų nagrinėjimo teisme pertraukų ir bylos nagrinėjimo atidėjimo terminų
laikymosi patikrinimai ir kt.
Siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą, atliktas
nemokumo proceso kontrolės patikrinimas. Apibendrinus Nacionalinės teismų
administracijos statistinius duomenis, nustatyta, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylos
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sudarė 4 procentus 2020 m. nagrinėjamų šios kategorijos bylų. Konstatuota, kad
absoliučioje daugumoje bylų teisėjai tinkamai kontroliuoja procesą.
Atliekant sustabdytų civilinių bylų
eigos kontrolės patikrinimą, buvo
siekiama užtikrinti operatyvesnį
ginčų išsprendimą, išvengiant
delsimo
atnaujinti
bylos
nagrinėjimą ir nustatyti priežastis,
dėl kurių laiku neatnaujinamos
sustabdytos
civilinės
bylos.
Išanalizavus surinktus duomenis,
nustatyta, kad teisėjai pakankamai
domisi, ar neišnykęs civilinių bylų
sustabdymo pagrindas, Lietuvos
informacinėje sistemoje LITEKO fiksuojami sustabdytų bylų kontrolės rezultatai.
2020 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais atliktas civilinių bylų, kurių nagrinėjimo terminai
sutrumpinti, patikrinimas. Patikrinimo metu analizuotas Civilinių bylų skyriaus teisėjų
darbo organizavimas civilinėse bylose dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų suteikimo teisinių
santykių, dėl tarptautinio įvaikinimo ir dėl teismo leidimo grąžinti vaiką išdavimo. Nors
sisteminių problemų nepastebėta, teisėjams rekomenduota laikytis taikomos darbo
organizavimo praktikos, atidžiai kontroliuoti proceso eigą ir laikantis itin trumpų Civilinio
proceso kodekso XXI1 skyriuje, 484 straipsnyje ar 1980 m. Hagos konvencijoje dėl
tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų ir Reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl teismo
sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, jurisdikcijos, pripažinimo bei
vykdymo nustatytų terminų.
Vilniaus apygardos teisme jau trečius metus atliekamas civilinėse ir baudžiamosiose
bylose teismo priimtų baigiamųjų aktų nuasmeninimo ir jų viešo paskelbimo nustatytos
tvarkos laikymosi patikrinimas. Teisėjai, teisėjų padėjėjai ir biurų darbuotojai atsižvelgė į
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ankstesnių patikrinimų rekomendacijas ir baigiamųjų procesinių sprendimų
nuasmeninimą atlieka tinkamai, laikantis Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu
Nr. 13P-146-(7.1.2) (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) patvirtintų Teismų
procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo
aprašo tvarkos reikalavimų. Patikrinimo metu nustatyti pavieniai teismo priimtų
baigiamųjų aktų nuasmeninimo trūkumai. Džiugina tai, kad tik labai retais atvejais viešai
skelbtinuose teismo baigiamuosiuose aktuose paskelbiami duomenys, neskirti skelbti
viešai. Suvokiant ypatingą svarbą, tenkančią asmens duomenų apsaugai, rekomenduota į
Vilniaus apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje
esančių apylinkės teismų administracinės veiklos priežiūros 2021 metais planą įtraukti
analogišką patikrinimą.
Siekiant nustatyti ar nepažeidžiami proceso įstatyme nustatyti teismo baudžiamųjų
įsakymų priėmimo terminai, atliktas Vilniaus apygardos teisme 2020 m. surašytų teismo
baudžiamųjų įsakymų patikrinimas. Patikrinimą atlikusi komisija nustatė, kad beveik visos
šios rūšies baudžiamosios bylos išnagrinėtos nepažeidžiant procesinių terminų, 2
baudžiamosiose bylose procesinių terminų nesilaikyta dėl objektyvių priežasčių.
2020 m. Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliko Valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainių, tarp jų ir Vilniaus apygardos teismo interneto
svetainės, atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinimą. Patikrinimo duomenimis
Vilniaus apygardos teismo internetinėje svetainėje pateiktos informacijos atitikimas
nustatytiems reikalavimams Teismų interneto svetainių grupėje yra 81 procentas. Savo
ruožtu buvo atliktas vidaus Vilniaus apygardos teismo interneto svetainėje esančių
duomenų aktualumas, teismo intranete skelbiamos informacijos tikslumas pagal atskiras
temas, teismo informaciniuose stenduose skelbiamos informacijos aktualumas,
naujumas, atitikimas Asmenų aptarnavimo teismuose standarto nuostatų. Komisija,
atlikusi patikrinimą, nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo intraneto svetainėje esanti
informacija iš esmės atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo nuostatas. Nustatyti
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neatitikimai buvo pašalinti iš karto po patikrinimo: papildyta informacija skiltyje „Asmens
duomenų apsauga“, „Informacija apie komisijas ir darbo grupes“. Komisija, patikrinusi
teismo intranetą, pažymėjo vietiniame tinkle skelbiamos informacijos aktualumą,
tikslumą, tačiau atkreipė dėmesį į dvi nenaudojamas pranešimų potemes, kurios, pritarus
Vilniaus apygardos teismo pirmininkui, patikrinimo metu buvo pašalintos iš teismo
intraneto puslapio. Informaciniuose stenduose skelbiamos informacijos patikrinimas
atliktas atsižvelgiant į Asmenų aptarnavimo standarto rekomendacijas. Patikrinimo
komisija pateikė rekomendaciją skelbimo lentose nurodyti informaciją (įspėjamuosius
ženklus) kas leistina ir kas neleistina teismo posėdžio metu, aiškias nuorodas apie
patekimą į atskiras teismo posėdžių sales.
Vilniaus apygardos teisme 2020 m. atliktų patikrinimų metu konstatuoti trūkumai,
išskirta teismo geroji patirtis, teiktos rekomendacijos ir siūlymai, nustatytiems
trūkumams pašalinti.
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Finansų ir žmogiškųjų išteklių valdymas
FINANSŲ VALDYMAS
Vilniaus apygardos teismo
vienas iš veiklos prioritetų yra
efektyvus ir atsakingas viešųjų
resursų valdymas. Vilniaus
apygardos teismas 2020 m.
vykdė vieną programą
̶
Teisingumo
vykdymas
(programos kodas 01 002).
Pagal Lietuvos Respublikos
2019 m. valstybės biudžeto ir
savivaldybių
biudžetų
finansinių rodiklių patvirtinimo
įstatymą Nr. XIII-1710, Vilniaus
apygardos teismo vykdomai programai buvo skirta 5 878,0 tūkst. eurų valstybės biudžeto
asignavimų.
Per 2020 m. teismas iš valstybės biudžeto gavo ir panaudojo 5 877, 0 tūkst. eurų
valstybės biudžeto asignavimų. Skirtos lėšos panaudotos:
• darbo užmokesčiui – 5 415,0 tūkst. eurų;
• socialinio draudimo įmokoms – 159 500 tūkst. eurų;
• turto įsigijimui – 3,0 tūkst. eurų;
• prekėms ir paslaugoms – 275 400 tūkst. eurų (patalpų šildymui, elektros energijai,
ryšiams (telefonui, paštui), vertimo paslaugoms, liudytojų atvykimo į teismo posėdžius
išlaidų kompensavimui, valymo bei teismo turto priežiūros paslaugoms, kanceliarinėms,
valymo, ūkinėms prekėms);
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• darbdavių socialinėms išmokoms – 25 100 tūkst. Eur.
Efektyvus, racionalus, atsakingas ir skaidrus valstybės asignavimų bei žmogiškųjų
išteklių valdymas padeda užtikrinti, kad su darbuotojais būtų atsiskaitoma laiku. 2017 m.
gruodžio mėn. su darbo santykiais susiję įsiskolinimai sudarė 300 tūkst. eurų. Pastaraisiais
metais teismui pavyko padengti ankstesniais metais susidariusius su darbo santykiais
susijusius kreditorinius įsiskolinimus. Atsakingai valdydami teismui skirtas lėšas, siekiame,
kad tokia situacija nepasikartotų, tačiau jau dabar matome, kad 2021 metams Vilniaus
apygardos teismo darbo užmokesčiui patvirtinti asignavimai yra deficitiniai.
Prognozuojama, kad esant tokiam valstybės skirtam finansavimui, su darbo santykiais
susiję įsiskolinimai sieks 140 tūkst. eurų.
Rūpindamiesi
teismo
darbuotojais ir norėdami
pagerinti darbo sąlygas,
2020 m. metais atlikome
svarbius teismo patalpų
remonto
ir
tvarkybos
darbus.
Tam
buvo
panaudoti praėjusių metų
pabaigoje,
peržiūrėjus
valstybės biudžetą, teismui
papildomai skirti 105 tūkst.
eurų remonto darbams
atlikti. Kelis mėnesius trukę patalpų ir teismo posėdžių salių remonto ir atnaujinimo
darbai patalpas pakeitė neatpažįstamai.
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ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADYBA
Dėl valstybės tarnautojų kaitos
Vilniaus apygardos teismas 2020
metais organizavo 12 konkursų, iš
jų 11 konkursų į teisėjo padėjėjo
pareigas, 1 – į vyriausiojo
specialisto pareigas, taip pat
vykdytos 6 atrankos į pakaitinio
teisėjo padėjėjo pareigas. Džiugina
tai, kad nepaisant šalyje paskelbto
karantino, kurio metu konkursai ir
atrankos buvo vykdomi prioriteto
tvarka nuotoliniu būdu, visi paskelbti konkursai bei atrankos įvyko ir Vilniaus apygardos
teismo darbuotojų gretas papildė 12 naujų valstybės tarnautojų. Praėjusiais metais
priimta į darbą 11 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, didžioji dalis naujų
darbuotojų – specialistai konsultantai. Į specialistų konsultantų pareigas pretenduoja
paskutinių kursų teisės studentai, ateityje planuojantys siekti teisėjo padėjėjo pareigų.
Nauji darbuotojai – didelis iššūkis bet kuriai įstaigai. Pirmiausia, jie turi būti tinkamai
apmokomi, priskirti mentoriai turi perduoti naujam darbuotojui visas darbui atlikti
reikiamas žinias. Kad šis procesas vyktų sklandžiai, Vilniaus apygardos teisme veikia Naujų
darbuotojų adaptacijos programa. Naujiems darbuotojams reikalingos žinios
perduodamos ne tik tiesiogiai, jiems organizuojami mokymai, parengta Naujo darbuotojo
atmintinė, kuriojepristatoma teismo istorija, veikla, struktūra, aprašyta bendra vidaus
tvarka, nurodoma, kokią informaciją galima rasti teismo intranete, akcentuojamas
Asmenų aptarnavimo standartas ir pan.
Vilniaus apygardos teismą 2020 metais paliko 21 valstybės tarnautojas ir 3
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Nors karjeros pabaigą sąlygojo įvairios
priežastys, dažniausiai nurodoma – keliami aukšti reikalavimai ir neproporcingai maži
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atlyginimai. Valstybės kontrolė 2020 m. atliko teismų auditą, kurio metu vertino, ar
teismų sistema užtikrina efektyvų bylų nagrinėjimą. Vienas iš pagrindinių audito klausimų:
ar suformuoti žmogiškieji ištekliai, reikalingi operatyviai nagrinėti bylas. 2020 m. birželio
22 d. teismų sistemos audito ataskaitoje Nr. VAE-5 atkreiptas dėmesys į teismuose
didėjant neužimtų pareigybių skaičiui, teisėjų padėjėjų ir teismo posėdžių sekretorių
trūkumą, Valstybės kontrolės vertinimu, nesukomplektuotas teisėjų komandų korpusas
nesudaro sąlygų efektyviam ir operatyviam bylų nagrinėjimui užtikrinti, teismo padėjėjų
trūkumas įtakoja teisėjų darbo krūvio didėjimą. Pažymėjo, kad atlygio dydžio už darbą
teisėjų padėjėjams ir teismo posėdžių sekretoriams nustatymo klausimas turėtų būti
sprendžiamas sistemiškai vertinant mokėjimo valstybės tarnautojams už darbą tvarkos
klausimą ir atsižvelgiant į šioms pareigybėms tenkantį atsakomybės lygį.
Norėdamas užtikrinti lygias galimybes ir palankią aplinką visiems darbuotojams,
teismas atliko tyrimą ir išbandė „Lygių galimybių liniuotę“, kurios tikslas buvo išsiaiškinti,
kaip skirtingose darbo santykių srityse sekasi užtikrinti lygias galimybes visiems –
nepaisant amžiaus, lyties, kilmės, religijos, negalios, lytinės orientacijos, – bei kaip darbe
jaučiasi skirtingos darbuotojų grupės. Lyčių lygybės liniuotė vertino sritis, kurios galėtų
atskleisti lyčių lygybės padėtį organizacijoje: darbo sąlygas, organizacinę kultūrą,
atlyginimo bei vertinimo, karjeros pertrūkių ir sugrįžimo į darbą tendencijas, darbuotojų
gebėjimą atpažinti seksualinį priekabiavimą, mikroklimatą. Nustatytas teismo lygių
galimybių liniuotės rodiklis – 8,2 balo (darbovietės situacija yra įvertinama dešimties balų
skalėje, kur 10 reiškia „visišką lygybę”, o 1 – „visišką nelygybę”). Palyginti su kitomis
organizacijomis, kurios taip pat yra atlikusios lygių galimybių vertinimą, teismo gautas
rezultatas yra aukštas.
2020 m. pirmą kartą parengta Vilniaus apygardos teismo socialinės atsakomybės
ataskaita. Ši ataskaita parengta pagal tarptautinio standarto ISO 26000 rekomendacijas ir
apima 2019-2020 metus. Dokumentas patvirtina mūsų, kaip teismo, įsipareigojimą veikti
socialiai atsakingai ir nešti naudą visuomenei.

