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ĮŽANGOS ŽODIS 
 

 

Visą pasaulį užklupusi pandemija išmokė mus dirbti kitaip – stengėmės racionaliai planuoti 

laiką, optimaliai pritaikyti technologijas bei teikti aukščiausios kokybės paslaugas, kad būtų 

užtikrintas teismo darbas, teismo darbuotojų saugumas ir patenkinti visuomenės lūkesčiai. 

Kartu vertinome ir pačių darbuotojų pasitenkinimą darbu, nustatėme pagrindines problemas bei 

ėmėmės priemonių joms spręsti. Šiame kontekste labiausia džiugina, kad Vilniaus apygardos 

teismas 2021 m. gavo aukščiausią Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Žmogaus teisių 

stebėjimo instituto skiriamą įvertinimą už lygių galimybių principų įdiegimą įstaigoje – tris „Lygių 

galimybių sparnus“.  

 

Atlikus išsamų darbo aplinkos vertinimą, teismui skirtas didžiausias galimas „Lygių galimybių 

sparnų“ skaičius. Pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas yra vienintelis teismas, gavęs 

tokį įvertinimą. Teismas tokį įvertinimą gavo už institucijos pasiekimus lygių galimybių srityje, 

už ką nuoširdžiai dėkoju visam Teismo Kolektyvui. 

 

„Lygių galimybių sparnų“ įvertinimą Vilniaus apygardos teismas pelnė už sėkmingai 

realizuojamas lygių galimybių nuostatas, nuoseklią ir išsamią lygių galimybių taikymo praktiką. 

Vilniaus apygardos teismui suteiktas pirmasis tokio pobūdžio įvertinimas visoje Lietuvos teismų 

sistemoje neabejotinai liudija mūsų bendromis pastangomis Teisme sukurtą aukštą, pagarbią 

ir tolerantišką įstaigos darbo kultūrą. 

 

 

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.  
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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 teismams.  

 

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. 

 

  



 

 

 

6 

CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKLOS APŽVALGA 
 

Pirmosios instancijos išnagrinėtos civilinės bylos 

 

2021 m. pradžioje neišnagrinėtų pirmosios instancijos civilinių bylų likutis sudarė 1 527 civilines 

bylas, tai yra 451 civiline byla mažiau nei 2020 m. ir 933 bylomis mažiau nei 2019 m.  

 

 

 

2021 m. gautos 1 989 pirmosios instancijos civilinės bylos, tai yra 201 civiline byla mažiau nei 

2020 m. ir 458 civilinėmis bylomis mažiau nei 2019 m.  

 

2021 m. padaugėjo nemokumo bylų, skundų dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, ginčų dėl 

finansinių reikalavimų patvirtinimo bei prašymų dėl bankroto pripažinimo tyčiniu. Šios bylos 

sudarė 39 proc. pirmosios instancijos civilinių bylų. 2020 m. ši bylų grupė sudarė 27 proc., o 

2019 m. 41 proc. pirmosios instancijos civilinių bylų.  

 

2021 m. išnagrinėtos 2 064 pirmosios instancijos civilinės bylos, tai yra 577 civilinėmis bylomis 

mažiau nei 2020 m. ir 866 civilinėmis bylomis mažiau nei 2019 m. Nors išnagrinėtų bylų 

skaičius mažėja, tačiau nuosekliai didėja bylų, baigtų teismo sprendimu, skaičius. Tokių bylų 

santykis 2021 m. padidėjo 5 procentais, palyginti su 2019 m., kaip ir 2020 m. buvo padidėjęs 5 
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procentais, palyginti su 2018 m. Tai reiškia, jog Vilniaus apygardos teismas kasmet vis daugiau 

civilinių bylų išnagrinėja iš esmės.  

 

Bylų nagrinėjimas nuotoliniu būdu leido sumažinti COVID-19 pandemijos pasekmes, todėl 

civilinių bylų nagrinėjimo trukmė, palyginti su 2020 m., iš esmės išliko stabili: 2021 m. pirmosios 

instancijos civilinės bylos išnagrinėtos vidutiniškai per 10,19 mėn., 2020 m. per 10,08 mėn. 

2019 m. vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė buvo ilgesnė – 11,75 mėn. 

 

Apeliacinės instancijos civilinės bylos pagal apeliacinius ir atskiruosius 

skundus 
 

2021 m. pradžioje neišnagrinėtų apeliacinės instancijos civilinių bylų likutis sudarė 416 civilinių 

bylų, tai yra 660 civilinių bylų mažiau nei 2020 m. ir 1 016 civilinėmis bylomis mažiau nei 2019 

m.  

 

2021 m. gauta 3 161 pirmosios instancijos civilinė byla, tai yra 12 civilinių bylų daugiau nei 2020 

m. ir 472 civilinėmis bylomis mažiau nei 2019 m. 
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Vilniaus apygardos teismas 2021 m. išnagrinėjo 3 031 apeliacinės instancijos civilinę bylą, tai 

yra 632 civilinėmis bylomis mažiau nei 2020 m. ir 844 mažiau nei 2019 m. Nors Vilniaus 

apygardos teismas išnagrinėjo mažiau apeliacinės instancijos civilinių bylų nei ankstesniais 

metais, tačiau darbo krūvis, palyginti su kitais apygardų teismais, kaip ir ankstesniais metais, 

išliko didesnis nei kitų apygardų teismų, todėl Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, 

konstatavęs esminį apygardų teismų teisėjų darbo krūvio skirtumą, dalį bylų, tiek pirmosios 

instancijos, tiek civilinių bylų pagal apeliacinius skundus, perskirstė nagrinėti kitiems apygardų 

teismams.  

 

Apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal apeliacinius ir atskiruosius skundus 2019 m. ir 2020 

m. Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta beveik vienodai: 2019 m. civilinių bylų pagal 

atskiruosius skundus išnagrinėta 6 proc., o 2020 m. 3 proc. daugiau nei civilinių bylų pagal 

apeliacinius skundus. 2021 m. civilinių bylų pagal atskiruosius skundus išnagrinėta 11 proc. 

daugiau nei civilinių bylų pagal apeliacinius skundus.   

 

Apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal apeliacinius skundus vidutinė nagrinėjimo trukmė 

Vilniaus apygardos teisme 2021 m. sutrumpėjo iki 71 dienos. 2020 m. šių bylų nagrinėjimas 

vidutiniškai truko 132 dienas, o 2019 m. – 249 dienas. Apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal 

atskiruosius skundus vidutinė nagrinėjimo trukmė išliko stabili: 2021 m. – 33 dienos, 2020 m. ir 

2019 m. – 32 dienos.  

 

Vilniaus apygardos teisme 2021 m. praplėstas nustatytų specializacijų civilinėms byloms 

nagrinėti sąrašas ir nustatytos šios specializacijos: 

• Civilinių bylų dėl autorinių neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės; 

• Civilinių bylų dėl darbo teisinių santykių; 

• Civilinių bylų dėl viešųjų pirkimų ir koncesijų suteikimo teisinių santykių, įskaitant iš šių 

teisinių santykių kylančius ginčus dėl sutarties vykdymo ir žalos atlyginimo; 

• Civilinių bylų dėl teismo leidimo grąžinti vaiką į jo nuolatinės gyvenamosios vietos (kilmės) 

valstybę ir dėl teismo leidimo paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą.  
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BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKLOS 

APŽVALGA 
 

Pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 

 

2021 metais Vilniaus apygardos teisme buvo gautos 403 pirmosios instancijos baudžiamosios 

bylos (2020 m. – 344, 2019 m. – 329).  

 

 

 

Nebaigtų šios rūšies bylų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 123 (2020 m. – 111, 

2019 m. – 115), o pabaigoje – 154 (2020 m. – 126, 2019 m. – 112) bylos. Vidutinė bylos 

nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 2,92 (2020 m. – 4,06, 2019 m. – 5,18).  

 

Taigi, pirmosios instancijos bylų 2021 metais, palyginti su 2020 metais, gauta apie 15 procentų, 

o palyginti su 2019 metais – apie 18 procentų daugiau. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė nuo 

2019 metų per dvejus metus sutrumpėjo itin žymiai ir tai lėmė išaugęs bylų, kurios užbaigiamos 

teismo baudžiamuoju įsakymu ir kurių išnagrinėjimo terminas yra labai trumpas, skaičius. 

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, palyginti su praėjusiais metais, išaugo 
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daugiau nei 18 procentų, ir tai iš esmės lėmė šalyje paskelbtas karantinas ar ekstremalioji 

situacija. 

 

Iš viso 2021 metais išnagrinėtos 372 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos (2020 m. – 329, 

2019 m. – 332). Iš jų: 

• 122 (2020 m. – 150, 2019 m. – 151) pirmosios instancijos bylos išnagrinėtos priimant 

nuosprendį;  

• 73 (2020 m. – 52, 2019 m. – 24) bylos išnagrinėtos priimant teismo baudžiamąjį įsakymą; 

• 3 (2020 m. – 5, 2019 m. – 2) bylos išnagrinėtos dėl priverčiamųjų medicinos priemonių 

taikymo; 

• 82 (2020 m. – 92, 2019 m. – 118) bylos išnagrinėtos dėl asmens išdavimo (perdavimo) iš 

Lietuvos Respublikos. Pažymima, kad Lietuvoje tik Vilniaus apygardos teismas yra pirmoji 

instancija tokioms byloms nagrinėti (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 

73, 75 straipsniai). 

• 84 (2020 m. – 29, 2019 m. – 29) bylos išnagrinėtos dėl Europos arešto orderio išdavimo.  

Be to, 2021 metais Vilniaus apygardos teisme išnagrinėti 178 (2020 m. – 155, 2019 m. – 171) 

teikimai (prašymai) baudžiamųjų bylų vykdymo procese. 

 

Taigi, palyginti su praėjusiais metais, 2021 metais gana nemažai (apie 29 procentus) 

padaugėjo bylų, kurios užbaigiamos teismo baudžiamuoju įsakymu. Palyginti su 2019 metais, 

šis skaičius išaugo netgi apie 67 procentus. Itin padaugėjo ir bylų dėl Europos arešto orderio 

išdavimo, tai yra šių bylų skaičius, palyginti su 2019 ir 2020 metais, išaugo apie 65 procentus.  

 

Vilniaus apygardos teisme pirmosios instancijos pagal bendrąsias proceso taisykles 

nagrinėjamos baudžiamosios bylos pagal jų sudėtingumą skirstomos į 3 rūšis: įprastinio 

sudėtingumo, sudėtingos ir itin sudėtingos. 2021 metais teisme gautos 37 sudėtingų ir 6 itin 

sudėtingų bylų rūšims priskiriamos pirmosios instancijos baudžiamosios bylos (2019 metais 

tokių bylų buvo gauta atitinkamai 25 ir 7, o 2020 metais – 23 ir 9).  

 

Vilniaus apygardos teisme ilgiau nei vienus metus pagal bendrąsias proceso taisykles 

nagrinėjamų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų skaičius, palyginti su 2019 ir 2020 metų 

duomenimis, padidėjo: iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo likusios 29 tokios baudžiamosios bylos, 

iki 2020 m. gruodžio 31 d. tokių bylų likutį sudarė 41 byla, o iki 2021m. gruodžio 31 d. šis 

skaičius padidėjo iki 55. Tokį skaičiaus pokytį iš esmės lėmė šalyje paskelbtas karantinas ar 

ekstremalioji situacija. 
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Apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų apžvalga 

 

2021 metais Vilniaus apygardos teisme gautos 587 apeliacine tvarka pagal apeliacinius 

skundus dėl pirmosios instancijos teismo priimtų nuosprendžių (nutarčių) nagrinėjamos 

baudžiamosios bylos (2020 m. – 545, 2019 m. – 662), iš jų: 574 bylos su apeliaciniais skundais 

dėl apylinkės teismo nuosprendžių ir 13 bylų su apeliaciniais skundais dėl apylinkės teismo 

nutarčių. Be to, 24 šios rūšies bylos gautos iš kasacinio teismo.  

 

Iš viso apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo nuosprendžių 2021 

metais išnagrinėtos 578 bylos (2020 m. – 519, 2019 m. – 627), o pagal apeliacinius skundus dėl 

apylinkės teismo nutarčių – 8 bylos (2020 m. – 7, 2019 m. – 11). 

 

 

 

Išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo nuosprendžių, priimti tokie procesiniai 

sprendimai:  

• 368 bylose priimtos nutartys atmesti apeliacinius skundus; 

• 6 bylose apylinkės teismo nuosprendis panaikintas ir byla perduota iš naujo nagrinėti 

apylinkės teisme;  

• 4 bylose nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 1 punkte nurodytais 

pagrindais;  
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• 7 bylose nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 2 punkte numatytais 

pagrindais; 

• 47 bylų nuosprendis panaikintas ir priimtas naujas BPK 329 straipsnyje numatytais 

pagrindais;  

• 97 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; 

• 1 byloje nuosprendis panaikintas ir byla perduota prokurorui. 

Pažymima, kad 11 bylų pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo nuosprendžių 

grąžintos apylinkių teismams, kai skundai palikti nenagrinėti. Pažymima, kad apeliacine tvarka 

procesinių sprendimų dėl nutarčių nutraukti baudžiamąją bylą nepriimta. 

 

 

 

Išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo nutarčių (išskyrus dėl nutarčių nutraukti 

baudžiamąją bylą), priimti tokie procesiniai sprendimai: 

• 6 bylose priimtos nutartys atmesti apeliacinius skundus; 

• 1 byloje priimta nutartis pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį; 

• 1 byloje priimta nutartis panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. 
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Pažymima, kad apeliacine tvarka procesinių sprendimų dėl nutarčių nutraukti baudžiamąją bylą 

nepriimta. 

 

Taigi, apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo priimtų 

nuosprendžių (nutarčių) nagrinėjamų baudžiamųjų bylų 2021 metais, palyginti su 2020 metais, 

gauta apie 7 procentus daugiau, o palyginti su 2019 metais – apie 11 procentų mažiau. 

 

Pažymima, kad nuo 2020 m. kovo 2 d. pagal sudėtingumą pradėtos skirstyti ir apeliacinės 

instancijos baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės teismo priimtų 

nuosprendžių (nutarčių), tai yra išskirta sudėtingų šių bylų rūšis. 2020 metais teisme gauta 15 

sudėtingų apeliacinės instancijos bylų, o 2021 metais – 10 tokių bylų. 

 

Ikiteisminio tyrimo dokumentų ir skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių 

išnagrinėjimo rezultatai 
 

2021 metais Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta 1137 (2020 m. – 1417, 2019 m. – 1166) 

ikiteisminio tyrimo dokumentų. Taigi, šių dokumentų, palyginti su 2020 metais, 2021 metais 

sumažėjo maždaug 20 procentų. 

 

Taip pat išnagrinėti: 

198 (2020 m. – 195, 2019 m. – 249) skundai dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu:  

• 167 skundai atmesti ir nutartys paliktos galioti nepakeistos;  

• 11 nutarčių pakeista;  

• 20 nutarčių panaikinta ir dėl skundų priimti nauji sprendimai. 

Pažymima, kad 4 skundai dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu, palikti nenagrinėti 

ir bylos grąžintos. 

 

77 (2020 m. – 75, 2019 m. – 89) skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal skundus BPK X 

dalies tvarka:  

• 64 skundai atmesti ir nutartys paliktos galioti nepakeistos;  

• 4 nutartys pakeistos;  

• 9 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai. 

Pažymima, kad 8 skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal skundus BPK X dalies tvarka 

palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos. 
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51 (2020 m. – 62, 2019 m. – 38) skundas dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti suėmimą arba 

pratęsti suėmimo terminą:  

• 50 skundų atmesta ir nutartys paliktos nepakeistos; 

• 1 nutartis panaikinta ir dėl skundo priimtas naujas sprendimas. 

Be to, išnagrinėta 11 (2020 m. – 15, 2019 m. – 20) skundų dėl Lietuvos Respublikos generalinio 

prokuroro nutarimų atsisakyti pradėti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių. Pažymima, 

kad tokius skundus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 447 

straipsnio nuostatomis, nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas. 

 

Administracinių nusižengimų bylų apžvalga 

 

Vilniaus apygardos teisme 2021 metais išnagrinėtos 495 (2020 m. – 490, 2019 m. – 566) 

administracinių nusižengimų (administracinių teisės pažeidimų) bylos.  

 

 

 

Išnagrinėjus šios kategorijos bylas, priimti tokie procesiniai sprendimai: 

• 283 bylose apylinkės teismo nutarimas (nutartis) paliktas nepakeistas ir apeliacinis skundas 

netenkintas; 

• 36 bylose pakeistas apylinkės teismo nutarimas (nutartis); 
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• 10 bylų panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo 

byloje ir administracinio nusižengimo teisena nutraukta; 

• 2 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir administracinio teisės 

pažeidimo byla nutraukta;  

• 10 bylų panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir byla grąžinta iš naujo tirti 

įgaliotai institucijai; 

• 30 bylų panaikintas apylinkės teismo nutarimas ir priimtas naujas nutarimas administracinio 

nusižengimo byloje; 

• 3 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas ir priimti naujas nutarimas administracinio 

teisės pažeidimo byloje; 

• 42 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir byla grąžinta iš naujo 

nagrinėti apylinkės teisme; 

• 13 bylų pakeistas nutarimas, paskiriant švelnesnę nuobaudą arba nusprendžiant neskirti 

administracinės nuobaudos; 

• 28 bylose apylinkės teismo nutarimas (nutartis) paliktas (-a) nepakeistas (-a) ir skundas 

netenkintas; 

• 9 bylose nutartis palikta nepakeista; 

• 1 byloje apeliacinis procesas nutrauktas; 

• 3 bylose panaikintas nutarimas, pakeičiant pažeidimo kvalifikaciją ir skiriant nuobaudą 

pagal ją; 

• 1 byloje panaikintas nutarimas ir skundas paliktas nenagrinėtas; 

• 1 byloje atsisakyta bylą perduoti kitam apylinkės teismui pagal teismingumą; 

• 3 bylose panaikintas nutarimas ir byla grąžinta iš naujo tirti (nagrinėti); 

• 4 bylose panaikinta nutartis ir klausimas išspręstas iš esmės; 

• 3 bylose panaikinta nutartis ir perduota klausimą nagrinėti iš naujo. 

Pažymima, kad 12 bylų grąžinta apylinkės teismams, kai skundai palikti nenagrinėti, o 1-oje 

byloje nepasirinktas išnagrinėjimo rezultatas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje. 
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TEISMŲ (TEISĖJŲ) ADMINSTRACINĖS 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, 

Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę kultūrą. 
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Skundų dėl teismų (teisėjų) nagrinėjimo apžvalga 

 

2021 m. buvo gauti 105 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 vadovus buvo kreipiamasi dėl: 

• bylos ar procesinio sprendimo priėmimo vilkinimo – 5 skundai,  

• teisėjų procesinių veiksmų – 36 skundai, 

• teisėjų profesinės kultūros, teisėjų etikos kodekso laikymosi – 5 skundai, 

• teismo (teisėjo) šališkumo – 2 skundai,  

• prašyta atlikti veiksmus, kurių administravimo subjektas neturi teisė atlikti – 14 skundų.  

 

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia skundų sulaukiama dėl nepalankių teismo sprendimų, 

kurie nesusiję su teismo (teisėjų) organizacine veikla, juose pareiškėjai teismo pirmininką prašo 

vertinti teisėjo priimtų procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą. Atsakymuose 

pareiškėjams išaiškinama, 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 2021 m. gauta 16 neargumentuotų, nekonkrečių arba įžeidžiančio 

turinio skundų. Tokie skundai nenagrinėjami, apie tai pareiškėjai informuojami raštu. 

 

Kaip jau minėta, Vilniaus apygardos teismas 2021 m. gavo 14 skundų, kuriuose prašoma atlikti 

tokius veiksmus, kurių administravimo subjektas neturi teisės atlikti, pavyzdžiui, pradėti 

ikiteisminį tyrimą ar suteikti teisines konsultacijas. Pažymėtina, kad Teisėjų etikos kodekso 8 

straipsnio 7 punktas įpareigoja teisėjus nekonsultuoti asmenų teisiniais klausimais įstatymų 

nenumatytais atvejais. Reikalavimas nekonsultuoti kitų asmenų yra vienas iš principų 

įgyvendinant teisėjo ir teismo teisingumą ir nešališkumą.  

 

Svarbu pažymėti, jog beveik visuose 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 
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trūkumais, arba nenustatyti pažeidimai, galintys būti administracinės veiklos priežiūros objektu. 

Didelė dalis skundų niekaip nėra susijusi su teisėjų etika, manytina, kad tokiu būdu išreiškiamas 

nepasitenkinimas teismo priimtais procesiniais sprendimais, siekiama palankesnės bylos 

baigties. 

 

Planiniai teismų (teisėjų) veiklos patikrinimai 

 

2021 m. vasario 10 d. Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V-11 patvirtintas 

Vilniaus apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkės teismų administracinės veiklos priežiūros 2021 metais planas. Pagal šį planą 

2021 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, 2021 m. pradėtas planinis kompleksinis Vilniaus 

regiono apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimas, kurį planuojama baigti 2022 m. 

kovo mėnesį. 
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Įgyvendinant bylų nagrinėjimo ir kokybės proceso operatyvumo užtikrinimo priemones, atliktas 

Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus regiono apylinkės teismo baudžiamųjų bylų, kuriose 

buvo taikytas įrodymų tyrimo teisme atnaujinimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekso 300 straipsnį, patikrinimas. Per patikrinimą nustatyta, kad teismai, priėmę 

procesinį sprendimą dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 300 straipsnio 

taikymo, beveik visais atvejais buvo aktyvūs ir ėmėsi būtinų veiksmų, kad baudžiamosios bylos 

būtų išnagrinėtos per trumpiausią laiką. 

 

2021 m. atliktas Vilniaus miesto apylinkės teismo žyminio mokesčio civilinėse bylose įskaitymo 

savalaikiškumo patikrinimas. Po patikrinimo nustatyta nemažai atvejų, kai civilinėse bylose 

žyminio mokesčio užduočių už atskiruosius ir apeliacinius skundus įskaitymas atliktas 

netinkamai. Išorinis administratorius Vilniaus miesto apylinkės teismo vadovams rekomendavo 

imtis atitinkamų vidaus administravimo priemonių ir užtikrinti, kad LITEKO sistemoje būtų 

tinkamai tvarkomos žyminio mokesčio užduotys.  

 

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. Aktualiu laikotarpiu įvertintas Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus regiono 

apylinkės teismo gautų bylų skaičius, išnagrinėtų bylų skaičius, neišnagrinėtų bylų likučiai, jų 

susidarymo priežastys ir vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė, teisėjų, teisėjų padėjėjų skaičius, jų 

pokytis ir kitos objektyvios aplinkybės, patvirtinančios esminį darbo krūvio skirtumą teismuose. 

Atsižvelgus į pirmiau nurodytus kriterijus, Vilniaus miesto apylinkės teisme ir Vilniaus regiono 

apylinkės teisme nustatytas esminis krūvio skirtumas ir siūlyta Vilniaus miesto apylinkės teisme 

užregistruotas 189 civilines bylas dėl antstolio veiksmų priskirti nagrinėti Vilniaus regiono 

apylinkės teismui. Vilniaus apygardos teismo pirmininko 2021 m. birželio 21 d. įsakymu 

Nr. V-71 darbo krūvio analizėje suformuluotų rekomendacijų įgyvendinimas atidėtas dėl 

Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjų išaugusio darbo krūvio, sprendžiant nelegalių 

migrantų sulaikymo klausimus. 

 

Įgyvendinant vidinę Vilniaus apygardos teismo (teisėjų) organizacinės veiklos priežiūrą, didelis 

dėmesys skirtas bylų nagrinėjimo ir kokybės proceso operatyvumui užtikrinti. 2021 m. 

patikrintos ir įvertintos pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, kurių nagrinėjimas užsitęsė 

ilgiau kaip vienus metus ir apeliacinės instancijos baudžiamosios bylos, kurių nagrinėjimas 
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užsitęsė ilgiau kaip 9 mėnesius bei išanalizuotos užsitęsusį procesą lėmusios priežastys. 

Patikrintos baudžiamosios bylos, kuriose taikytas įrodymų tyrimo teisme atnaujinimas pagal 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 300 straipsnį, spręsta dėl šio instituto 

taikymo priežasčių. Taip pat, atliktas patikrinimas, siekiant išsiaiškinti, ar pirmos ir apeliacinės 

instancijos baudžiamosiose bylose laikytasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekso 302 straipsnio 4 dalyje numatyto maksimalaus 45 dienų baigiamojo akto paskelbimo 

termino.  

 

Per nemokumo proceso kontrolės patikrinimą vertinti pokyčiai po 2020 metais atlikto 

analogiško patikrinimo. Be to, atliktas žyminio mokesčio užduočių įskaitymo patikrinimas, 

vertintas žyminio mokesčio užduočių sukūrimas, įskaitymas, požymio dėl atleidimo ar atidėjimo 

pažymėjimas. 2021 m. patikrintos civilinės bylos, kuriose sprendimo (nutarties) priėmimas ir 

paskelbimas atidėtas daugiau nei 2 kartus. Be to, analizuota, kaip priimti galutiniai procesiniai 

dokumentai atitiko Rekomenduojamuose teismų procesinių sprendimų kokybės standartuose 

nustatytas rekomendacijas teismų sprendimų formai, turiniui ir struktūrai. 

 

Atlikus analizes ir patikrinimus, įvertinta skyrių ir teismo padalinių veiklos sričių būklė, imtasi 

veiksmų nustatytiems trūkumams šalinti ir darbo kokybei gerinti. 
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TEISMO FINANSAVIMAS IR ŽMOGIŠKIEJI 

IŠTEKLIAI 
 

Finansų valdymas 

 

Vilniaus apygardos teismas 2021 m. vykdė vieną programą  ̶ Teisingumo vykdymas 

(programos kodas 01 002). Pagal Lietuvos Respublikos 2021 m. valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XIV-102 (TAR, 2020-12-29, 

Nr.28951) Teismo vykdomai programai skirta 5 6880,0 tūkst. eurų valstybės biudžeto 

asignavimų, iš jų 5 359,0 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.  

 

Per 2021 m. teismas iš valstybės biudžeto gavo ir panaudojo 5 689,9 tūkst. eurų valstybės 

biudžeto asignavimų (1,9 tūkst. eurų ankstesnių metų kopijavimo pajamos). Skirtos lėšos 

panaudotos: 

• darbo užmokesčiui – 5 359,0 tūkst. eurų; 

• socialinio draudimo įmokoms – 78,1 tūkst. eurų; 

• turto įsigijimui – 5,9 tūkst. eurų; 

• prekėms ir paslaugoms – 215,2 tūkst. eurų (išlaidos patalpų šildymui, elektrai, ryšiams 

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

kompensavimui, valymo bei teismo turto priežiūros paslaugoms, kanceliarinėms, ūkinėms 

prekėms); 

• darbdavių socialinėms išmokoms – 31,7 tūkst. eurų. 

 

Žmogiškųjų išteklių valdymas 

 

Pagrindinis tinkamų, kokybiškų teismo paslaugų garantas yra žmogiškasis kapitalas. Teisme 

nuolat tobulinamas personalo valdymas, siekiama skaidrumo, taupumo, atsakingumo, 

stengiamasi didinti darbuotojų motyvaciją, lojalumą organizacijai, nes nuo to priklauso ir 

teikiamų paslaugų kokybė.  

 

Siekdamas puoselėti gerą darbdavystės praktiką, teismas laikosi visų įstatymų reikalavimų, 

darbdavystės gerosios praktikos pavyzdžių ir rekomendacijų. Teisme aktyviai veikia Darbo 

taryba – ji gina darbuotojų profesines, darbo ir socialines teises, prisideda prie teismo 
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darbuotojų gerovės didinimo. Teismo administracija reguliariai organizuoja susitikimus su 

darbuotojais, jie įtraukiami į sprendimų dėl darbo sąlygų gerinimo procesą. 

 

Teisme labai atsakingai planuojami žmogiškieji ištekliai, siekiama užtikrinti pakankamą 

kvalifikuotų darbuotojų skaičių. Naujas darbuotojas, kad jaustųsi laukiamas ir vertinamas, yra 

įtraukiamas į naujų teismo darbuotojų adaptacijos programą. Adaptacijos tikslas – padėti 

naujiems darbuotojams (karjeros valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal 

darbo sutartis) per adaptacijos laikotarpį kuo greičiau įgyti gerosios patirties ir įgūdžių naujoje 

darbo vietoje, ugdyti darbo užduotims atlikti reikalingus gebėjimus, skatinti atsakomybę ir 

iniciatyvumą, padėti lengviau prisitaikyti prie darbo sąlygų. Darbuotojas, jausdamas palaikymą, 

greičiau perpras teismo tikslus, vykdomą veiklą, išmoks laikytis asmens aptarnavimo 

teismuose standarto ir pritaikyti savo profesinius įgūdžius. 

 

Pareigybių 2021 m. skaičiai, išdėstyti tarp pareigybių kategorijų: 

 

 
Pareigybių 
kategorijos 

Leistinas 
pareigybių 

skaičius pagal 
Teisėjų 
tarybos 

nutarimą 

Vilniaus apygardos 
teismo deklaruotas 
pareigybių skaičius 

 

 
Užimtų pareigybių 

skaičius 

 
Faktiškai dirbančių 
darbuotojų skaičius 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

2021-01-
01 

2021-12-
31 

Teisėjai 
 

57 57 57 55 57 55 57 

Valstybės 
tarnautojai 

135 136 137 123 122 119 112 

Darbuotojai, 
dirbantys pagal 
darbo sutartis 

75 
 

69 
 

67 
 

58 55 
 

57 
 

56 
 

 

2021 m. Vilniaus apygardos teisme iš viso darbą pradėjo 49 nauji darbuotojai, iš jų 20 priimti į 

valstybės tarnautojų ir 19 į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas. Ir toliau stebima 

didelė kaita teisėjų padėjėjų bei specialistų konsultantų gretose. 

 

Dėl valstybės tarnautojų kaitos Vilniaus apygardos teismas 2021 metais organizavo 12 

konkursų į valstybės tarnautojo pareigas, iš jų 6 konkursus į teisėjo padėjėjo, 3 – į posėdžių 

sekretoriaus, 2 – į vyriausiuosius specialistus, 1 – į teismo psichologo pareigas. Taip pat 2021 

m. vykdytos 5 atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, iš jų 4 atrankos į teisėjo 

padėjėjo ir 1 – į teismo posėdžių sekretoriaus pareigas. 
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2021 m. priimta į darbą 19 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, iš jų 1 į specialisto 

(lituanisto), 3 – į vyriausiųjų specialistų konsultantų, 8 – į specialistų konsultantų, 1 – į vyriausiojo 

specialisto, 4 – į vyresniųjų specialistų, 2 – į plataus profilio statybininkų pareigas. 

 

Konkurso arba atrankos organizavimas iki darbuotojo priėmimo vidutiniškai užtrukdavo 

1,5–2 mėnesius. Pasikeitus priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkai, 

atrankos vyksta įstaigoje, todėl greičiau. 

 

Nuolat vyksta aktyvi pretendentų į teisėjo padėjėjo pareigas paieška tarp kitų teismų ir įstaigų 

darbuotojų, taip pat ir Vilniaus universiteto Teisės fakulteto IV ir V kursų studentų paieška į 

specialistų konsultantų pareigas, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, prireikus jiems 

suteikiama galimybė dirbti po 0,5 etato. Nuo 2021 metų pradžios 5 vyriausieji specialistai 

konsultantai ir 3 specialistai konsultantai tapo teisėjų padėjėjais, 1 specialistas konsultantas – 

pakaitiniu teisėjo padėjėju, 3 pakaitiniai posėdžių sekretoriai tapo Teismo posėdžių 

sekretoriais. 

 

 

 

2021 m. iš viso buvo atleisti 53 darbuotojai. Darbą teisme paliko 28 valstybės tarnautojai, iš jų 

3 – teisėjo vyriausieji padėjėjai, 17 – teisėjo padėjėjų, 6 – teismo posėdžių sekretoriai, 1 – 
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vyriausiasis specialistas, 1 – teismo psichologas; ir 25 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartį, iš jų 1 – vedėjas, 1 – specialistas (lituanistas), 2 – vertėjai, 1 – vyriausiasis specialistas, 5 

– vyresnieji specialistai, 4 – vyriausieji specialistai konsultantai, 10 – specialistų konsultantų, 

1 – stalius. Nors karjeros pabaigą lėmė įvairios priežastys, jau ne vienerius metus nurodoma, 

kad tai sąlygoja keliami aukšti reikalavimai pareigybėms ir neproporcingai mažas darbo 

užmokestis. 

 

Vienas labiausiai pasiteisinusių personalo sprendimų – 2021 m. teisme įsteigtos 2 plataus 

profilio statybininko ir 1 vyresniojo specialisto ekspeditoriaus pareigybės. Šis sprendimas 

pasiteisino, nes buvo atsisakyta išorinių įmonių samdymo dėl remonto/statybos darbų, kas 

leido optimaliai ekonomiškai naudoti skirtą finansavimą. 

 

Teismas vykdo socialinės gerovės iniciatyvas – užtikrina darbuotojų teisę į poilsį, laisvalaikį, 

pagrįstą darbo laiko ribojimą ir kasmetines atostogas. Teisme nuo pandemijos pradžios aktyviai 

taikoma lanksti nuotolinio darbo sistema. Įstaigoje vyrauja lankstus požiūris į galimybę derinti 

šeiminius ar asmeninius poreikius ir darbo įsipareigojimus, atostogų grafikas sudaromas, 

atsižvelgiant į darbuotojo pageidavimus. Teisme veikianti nuolatinė valstybės tarnautojų 

prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimo komisija suteikia galimybę Teismo darbuotojams 

dirbti papildomą darbą. Teisme vykdoma mentorystės programa grįžusiems į darbą po ilgo 

laiko, įvesta lankstaus darbo režimo galimybė darbuotojams. Teisme reguliariai atliekamos 

stebėsenos, siekiant įvertinti tinkamą darbo funkcijų pasiskirstymą, optimalų personalo darbo 

organizavimą. Vilniaus apygardos teismas prieinamas žmonėms, turintiems negalią. Teismas, 

bendradarbiaudamas su Užimtumo tarnyba, yra įdarbinęs socialiai pažeidžiamus asmenis. 

 

Teismo darbuotojams organizuojami įvairūs kvalifikacijos tobulinimo kursai, mokymo renginiai. 

Per darbuotojų anoniminę apklausą nustatomas tikslinių ir bendrųjų grupių mokymo poreikis. 

Taip siekiama pagerinti darbo efektyvumą, darbuotojų psichikos sveikatą, suteikti 

darbuotojams didesnį pasitenkinimą darbu.  

 

Personalo valdymo srityje 2021 m. didžiausia problema, kaip ir 2020 m., išliko su COVID-19 

pandemija iškilusių klausimų ir problemų sprendimas: papildomas darbo krūvis kontroliuojant 

galimybių pasus, padidėjęs sergančiųjų skaičius; esant rinkoje nekonkurencingiems darbo 

užmokesčiams, padidėjęs paliekančių darbą teisme darbuotojų skaičius įtakojo išaugusią 

naujų darbuotojų paiešką. 
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Materialinė techninė gerovė 

 

Teismo darbuotojams stengiamasi gerinti darbo sąlygas, taikomos visos prevencinės 

priemonės darbingumui ir sveikatai išsaugoti, kolektyvas aprūpinamas saugos ir sveikatos 

priemonėmis. Teisme periodiškai rengiami mokymai apie saugą ir sveikatą darbe. Prasidėjus 

pandemijai, darbuotojų sveikata ir saugumas tapo svarbiu prioritetu, todėl Teisme buvo 

sudaryta Ekstremaliosios situacijos valdymo komisija – ji teikė siūlymus ir priiminėjo sprendimus 

dėl Teismo veiklos organizavimo karantino laikotarpiu. Siekiant išvengti viruso protrūkio, buvo 

sukurtas aiškus koronaviruso atvejų fiksavimo ir valdymo procesas. 2021 m. pavasarį Teismo 

darbuotojai dalyvavo nuotoliniame susitikime su sveikatos priežiūros specialistais, kurie atsakė 

į pandemijos laikotarpiu iškilusius klausimus.  

 

 

 

Siekiant užtikrinti į teismą besikreipiančių asmenų ir teismo darbuotojų apsaugą pandemijos 

metu ir užtikrinti nepertraukiamą teismo funkcijų vykdymą, teisme įrengtos dvi nuotolinės 

posėdžių salės, įsigytos licencijos naudoti nuotolinių susitikimų programinę įrangą. Taip 

siekiama užtikrinti asmenų, kurie negali atvykti į teismo posėdžius, dalyvavimą nagrinėjant 

bylą. Taupomos ir valstybės lėšos – atsisakoma konvojavimo paslaugų, apklausos, esant 

galimybei, atliekamos tiesiai iš pataisos įstaigų, naudojant nuotolinę vaizdo konferencijų įrangą. 
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Teismas nuolat gerina darbuotojų darbo sąlygas – rūpinasi ne tik jų darbo vieta, bet ir sveikesne 

aplinka. Teismo ūkis taip pat tvarkomas efektyviai ir socialiai atsakingai, vertinamas daiktų 

ilgaamžiškumas, stengiamasi juos tausoti.  

 

Bendras Teismo valdomų patalpų plotas 4 614,63 kv. m. 2020–2021 m. pagal panaudos sutartį 

Teismo įgytas papildomas plotas skirtas darbuotojų reikmėms patenkinti – čia įrengtos patogios 

darbo vietos. Teismo darbuotojai gali naudotis poilsio, higienos ir laisvalaikio patalpomis, 

virtuvėle. 2021 m. suremontuoti ar atnaujinti 29 kabinetai iš esamų 114 (atnaujinta 25 proc. visų 

darbo kabinetų), įrengta nauja teismo posėdžių salė, visose Teismo posėdžių salėse įrengti 

televizoriai, Teismo darbuotojams atnaujinta kompiuterinė įranga ir kopijavimo aparatai, 

patiesta kiliminė danga Teismo pastato 1 ir 2 a. vidiniuose koridoriuose. Taip pat Dokumentų 

priėmimo ir informacijos biure įrengta bekontakčio bendravimo su teismo lankytojais įranga, 

visose Teismo patalpose pilnai atnaujinta priešgaisrinės apsaugos signalizacija, atnaujinti 

evakuaciniai planai, atnaujintas keltuvas, skirtas neįgaliems asmenims patekti į Teismo 

patalpas. 

 

Socialinės iniciatyvos 

 

Teismas yra įsipareigojęs remti, gerbti ir saugoti žmogaus teises bei neprisidėti prie jų 

pažeidimų. 

 

Teisme veikia Lygių galimybių grupė, kuri rūpinasi Lygybės plano įgyvendinimu, siekia užkirsti 

kelią diskriminacijai ir priekabiavimui, sudaryti vienodas sąlygas visiems teismo darbuotojams 

visose darbo srityse, skatina gerus santykius tarp darbuotojų, kad ir kokia yra jų lytis, amžius, 

negalia, tautybė, kiti tapatybės bruožai, stengiasi padėti teismo darbuotojams lengviau 

integruotis į darbo kultūrą, motyvuoti bei sumažinti darbuotojų kaitą, nes sveika ir saugi įstaigos 

aplinka kuria pridėtinę vertę. Yra parengtos Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ir 

darbuotojų persekiojimo prevencijos taisyklės. Apie darbuotojų diskriminavimo ar 

priekabiavimo atvejus galima pranešti anonimiškai – tam teisme įrengta Pasitikėjimo dėžutė.  
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Vilniaus apygardos teismas lygių galimybių srityje itin aktyviai dirbti pradėjo 2018 metais. 

Teismas prisijungė prie Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos vykdomos iniciatyvos, kuri 

padeda užtikrinti lygias galimybes darbo aplinkoje, darbuotojų socialinių garantijų bei 

tobulėjimo galimybes. 2021 m. Teismui suteiktas didžiausias galimas „Lygių galimybių 

sparnų“ skaičius, įvertinus, jog Teisme yra patvirtintas ir taikomas Teismo lygių galimybių 

politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros tvarkos aprašas, Teismo lygybės planas, teisme 

taip pat veikia lygių galimybių grupė. Diegdamas lygių galimybių principus savo veikloje, 

teismas daug dėmesio skiria lygių galimybių politikos įgyvendinimui priimant naujus 

darbuotojus į pareigas, užtikrinant lyčių lygybę bei lygias galimybes tarnybos ir darbo santykių 

srityje, nustatant darbo užmokestį ir sudarant sąlygas karjerai, mokymams ir kitoms 

šviečiamosioms veikloms lygių galimybių tema. Teismas darbo skelbimuose naudoja tik 

nediskriminuojančius kriterijus bei užtikrina darbuotojų atranką, paremtą objektyvumu. 

 

Teismas, siekdamas aukščiausių skaidrumo standartų, nuo 2021 m. pavasario dalyvauja 

Specialiųjų tyrimo tarnybos projekto „Skaidrumo akademija“ veikloje.   



 

 

 

28 

Teismo darbuotojai laikosi aplinkos saugą reglamentuojančių teisės aktų ir tvaraus vartojimo 

principų. Teisme skatinamas sąmoningumas, ugdoma atsakingo vartojimo kultūra, nuolat 

ieškoma naujų intelektualinių ir technologinių sprendimų, mažinančių poveikį aplinkai. 

Praktikuojamas gyvavimo ciklo modelis, kurio tikslas – mažinti atliekas, jas perdirbti, naudoti 

pakartotinai, tad išteklius stengiamasi naudoti kuo veiksmingiau ir taupiau: nereikalingi 

dokumentai atiduodami perdirbti, pagal galimybes atsisakoma spausdintinų dokumentų, 

dokumentai skaitmenizuojami, teismo vidiniams poreikiams pakartotinai naudojamas popierius 

– spausdinama ant kitos pusės. Procesinius dokumentus proceso dalyviams skatinama teikti tik 

elektroninėmis ryšio priemonėmis, o nuo 2021 m., teisme įdiegus pažangią Dokumentų 

valdymo sistemą, dokumentus skatinama rengti tik skaitmenizuotus (jie pasirašomi elektroniniu 

parašu). 

 

 

 

Teisme planuojama įgyvendinti aplinką tausojančias priemones: pradėti rūšiuoti šiukšles, 

vienkartinius puodelius ir kitus daiktus, rinktis ekologiškas, perdirbtas pakuotes, valymo, 

higienos priemones, energijai taupyti jau diegiami judesio davikliai bendrosiose patalpose. 

Teismo darbuotojams patogiose vietose planuojama pastatyti antrinių žaliavų (popieriaus, 

plastiko ir stiklo), galvaninių elementų surinkimo talpas. Darbuotojai skatinami atvykti į darbo 
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vietą dviračiais, šalia Teismo įrengtos dviračių statymo konstrukcijos. Teismas prieinamas 

žmonėms, turintiems fizinę negalią, jame yra įrengta patogi rampa patekti į Teismo patalpas, 

liftas. 

 

Teisme rūpinamasi dirbančiais žmonėmis, 

stengiamasi patenkinti jų kultūrinius, 

edukacinius poreikius. Darbuotojai skatinami 

gerbti ir palaikyti organizacijos tradicijas. 

Pandemijos laikotarpiu dauguma kiekvienais 

metais planuojamų renginių (kultūriniai, 

edukaciniai, pažintiniai; susitikimai su meno 

ir kultūros žmonėmis, rašytojais, atlikėjais, 

visuomenininkais; Kalėdų šventės teismo 

darbuotojų vaikams, Kalėdų popietės teismo 

darbuotojams; ekskursijos, teismo darbo 

pristatymas, supažindinimas su teisėjo 

profesija) negalėjo vykti dėl tiesioginių 

kontaktų ribojimo, tačiau teismo 

bendruomenės gyvenimas nesustojo – teismo 

intranete buvo galima prisijungti prie įvairių 

diskusijų, susipažinti su teismų naujienomis, 

lankytis virtualiuose muziejuose. Taip buvo paminėta Knygnešių diena, Lietuvos valstybės 

atkūrimo diena, o Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga suorganizuota virtuali Lietuvos 

teismų darbuotojų vaikų piešinių paroda.  

 

Siekiant atsižvelgti į darbuotojų nuomonę, teisme periodiškai organizuojami susirinkimai, 

kuriuose aptariami apklausų metu iškilę klausimai, susiję su darbo sąlygų gerinimu, pristatomi 

įvykdyti projektai. Atlaisvinus karantino ribojimus, atviros architektūros savaitgalį teismo 

bendruomenė buvo kviečiama susipažinti su turtinga teismo pastato istorija. Siekiant sustiprinti 

visos teismų bendruomenės ryšį, 2021 m. rudenį teismo darbuotojai buvo skatinami dalyvauti 

teismų sąskrydyje, organizuota ekskursija į Pinigų muziejų. Teisme iki šiol yra populiari 

darbuotojų surinktų knygų biblioteka.  
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Pagal kompetenciją ir darbo specifiką teismo specialistai bendradarbiauja, dalijasi gerąja 

patirtimi su policijos, prokuratūros, Valstybės saugumo departamento, Viešojo saugumo 

tarnybos, pataisos namų, Probacijos tarnybos pareigūnais, Vyriausiosios tarnybinės etikos 

komisijos, Lietuvos advokatūros, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, taip pat kitų 

valstybės institucijų specialistais. Teismas toliau palaiko glaudžius ryšius su universitetais ir 

kolegijomis, rengiančiais teisės krypties specialistus. Studentams, siekiantiems karjeros teismų 

sistemoje, sudaromos galimybės teisme atlikti praktiką. 

 

Mums svarbu ne tik vykdyti teisingumą, užtikrinti teisingą, nešališką ir operatyvų bylų 

nagrinėjimą, bet ir toliau išlaikyti aukštą į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimo kokybę, 

kurti tvarią, stabilią ir socialiai atsakingą aplinką teisme, prisidėti prie visuomenės gerovės 

kūrimo. 

 

 


