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ĮŽANGOS ŽODIS 
 

 

Stipri komanda ir ilgametė patirtis leidžia mums – 
Vilniaus apygardos teismui – kasdien tobulėti ir išlikti 
stipriam. Juk teisme dirba daugiau kaip 200 darbuotojų, 
todėl kaskart dėl savo darbuotojų turi padaryti vis 
daugiau. 

Vadovas yra organizacijos tikslų įgyvendintojas – 
vadinasi, turi žinoti tuos tikslus ir turėti aiškų planą, kaip 
jų pasiekti. Tuomet jam reikia organizuoti resursus ir 
deleguoti darbus taip, kad organizacija veiktų 
efektyviai.  

Vadovui nepakanka to, kad jis tik gerai atliktų jam 
priskirtas funkcijas. Jis turi prisiimti asmeninę 
atsakomybę, jam turi rūpėti, jis turi „sirgti“ už teismą, 
būti atvirtu naujovėms, padaryti daugiau nei iš jo 
tikimasi ir kritiškai vertinti savo veiklą.   

Technologijas galima nusipirkti ir įsidiegti, strategiją 
susidėlioti, tačiau jų įgyvendinimu rūpinasi darbuotojų 
komanda. Kompetentingi darbuotojai neatsiranda iš 

niekur, jie užauginami. Kompetentingas darbuotojas ne tik daug efektyvesnis, bet ir jo vidinė 
motyvacija žymiai stipresnė. Skatiname ir palaikome reikiamo lygio išsilavinimo ir kvalifikacijos 
prieinamumą, nuolatinį profesinių žinių, įgūdžių ir gebėjimų tobulinimą, suteikiame sąlygas mokintis, 
dirbti nuotoliniu būdu, siekti karjeros teisme. Dėmesys bei pagarba darbuotojui yra viena iš 
stipriausių motyvavimo priemonių.  

Būtent dėl vidinės kultūros puoselėjimo ir šilto, pačių darbuotojų kuriamo ryšio iki šiol turime stiprų 
kolektyvą. Prie tokios komandinės dvasios kūrimo prisideda ne tik kiekvienos dienos darbiniai 
santykiai, grįsti pasitikėjimu ir pagarba, bet jau tradiciniais tapę renginiai, darbuotojų susibūrimai, 
kuriems visada esame atviri ir padedame juos įgyvendinti. Džiaugiuosi, kad pavyko suburti 
kompetentingų darbuotojų kolektyvą. 

Reikėtų pabrėžti, kad nepakankamas teismų finansavimas yra opi šių dienų teismų sistemos 
problema, kurios išsprendimas nėra teismo pirmininko kompetencijoje. Adekvataus atlygio 
negavimas už atsakingą, įtemptą darbą daro neigiamą poveikį visai teismų veiklai. Sutikime, kad 
organizacijose svarbiausi yra žmonės, o perdegę, neefektyvūs ir nemotyvuoti darbuotojai nejaučia 
entuziazmo, nesistengia darbo atlikti kokybiškai, o prisidėjimas prie bendrų siekių menkėja.  

Svarbu paminėti reikšmingiausius darbus – praėjusiais metais trumpėjo apeliacine tvarka 
nagrinėjamų bylų procesiniai terminai, didėjo klientų aptarnavimo kokybė, atlikti teismo 
administracinės veiklos monitoringai, lėmę personalo valdymo ir vidinio administravimo pokyčius, 
įrengtos naujos darbo vietos, tobulinta teismo infrastruktūra, gerinta teismo patalpų kokybė. 

2023-iaisiais ir toliau efektyvinsime teismo veiklą, didesnį dėmesį skiriant išoriniam administravimui, 
išlaikant ir gerinant vidinę kultūrą bei komunikaciją. 
 

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. 

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, kurios apygardos teismui priskirtos vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 straipsniu. Tai civilinės bylos, kuriose ieškinio 
suma didesnė kaip šimtas 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 
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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 Lietuvos Respublikos 
piliečių, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra užsienio valstybėje, užsienio valstybių piliečių, asmenų 
be pilietybės prašymus įvaikinti Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį Lietuvos Respublikoje, taip 
pat pagal asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje, pareiškimus įvaikinti 
Lietuvos Respublikos pilietį, gyvenantį užsienio valstybėje bei kitos bylos, kurias pagal galiojančius 
įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas nagrinėja tik Vilniaus apygardos teismas. 
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BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKLOS APŽVALGA 
 

 
 IŠNAGRINĖTOS PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 
 

2022 metais Vilniaus apygardos teisme buvo gautos 357 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos 
(2019 m. – 329, 2020 m. – 344, 2021 m. – 403). Nebaigtų šios rūšies bylų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje – 154 (2019 m. – 115, 2020 m. – 111, 2021 m. – 123), o pabaigoje – 137  
(2019 m. – 112, 2020 m. – 126, 2021 m. – 154). Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 
4,53 (2019 m. – 5,18, 2020 m.  – 4,06, 2021 m. – 2,92).  

 

Iš viso 2022 metais išnagrinėtos 374 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos (2019 m. – 332, 
2020 m. – 329, 2021 m. – 372). Iš jų: 

• 158 (2019 m. – 151, 2020 m. – 150, 2021 m. – 122) pirmosios instancijos bylos išnagrinėtos 
priimant nuosprendį;  

• 83 (2019 m. – 24, 2020 m. – 52, 2021 m. – 73) bylos išnagrinėtos priimant teismo baudžiamąjį 
įsakymą; 

• 8 (2019 m. – 2, 2020 m. – 5, 2021 m. – 3) bylos išnagrinėtos dėl priverčiamųjų medicinos 
priemonių taikymo; 

• 82 (2019 m. – 118, 2020 m. – 92, 2021 m. – 82) bylos išnagrinėtos dėl asmens išdavimo 
(perdavimo) iš Lietuvos Respublikos.  
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš visų Lietuvos Respublikoje veikiančių apygardos teismų tik 
Vilniaus apygardos teismas nagrinėja šios rūšies bylas pirmąja instancija (Lietuvos 
Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 73, 75 straipsniai). 

• 30 (2019 m. – 29, 2020 m. – 29, 2021 m. – 84) bylų išnagrinėta dėl Europos arešto orderio 
išdavimo.  

Be to, 2022 metais Vilniaus apygardos teisme išnagrinėta 190 (2019 m. – 171, 2020 m. – 155, 
2021 m. – 177) teikimų baudžiamųjų bylų vykdymo procese.  

Vilniaus apygardos teisme pirmosios instancijos pagal bendrąsias proceso taisykles nagrinėjamos 
baudžiamosios bylos pagal jų sudėtingumą skirstomos į tris rūšis: įprastinio sudėtingumo, sudėtingas 
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ir itin sudėtingas. 2022 metais teisme gautos 26 sudėtingų ir 3 itin sudėtingų bylų rūšims priskiriamos 
pirmosios instancijos baudžiamosios bylos (2019 m. tokių bylų buvo gauta atitinkamai 25 ir 7, 
2020 m. – 23 ir 9, o 2021 m. – 37 ir 6).  

2022 metų pabaigoje Vilniaus apygardos teisme ilgiau nei vienus metus pagal bendrąsias proceso 
taisykles nagrinėjamų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, kaip ir 2021 metais, liko 55 
(iki 2019 m. gruodžio 31 d. buvo likusios 29 tokios baudžiamosios bylos, o iki 2020 m. gruodžio 
31 d. – 41).  
 
 

 IŠNAGRINĖTOS APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 
 

2022 metais Vilniaus apygardos teisme gautos 605 apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl 
pirmosios instancijos teismų priimtų nuosprendžių (nutarčių) nagrinėjamos baudžiamosios bylos 
(2019 m. – 662, 2020 m. – 545, 2021 m. – 587), iš jų: 595 bylos su apeliaciniais skundais dėl apylinkių 
teismų nuosprendžių ir 10 bylų su apeliaciniais skundais dėl apylinkės teismų nutarčių. Be to, 
17 tokios rūšies bylų gauta iš kasacinio teismo.  

 

Iš viso apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės teismų nuosprendžių 2022 metais 
išnagrinėta 591 byla (2019 m. – 627, 2020 m. – 519, 2021 m. – 578), o pagal apeliacinius skundus 
dėl apylinkės teismų nutarčių – 13 bylų (2019 m. – 11, 2020 m. – 7, 2021 m. – 8). 

Išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl apylinkės teismų nuosprendžių, priimti tokie procesiniai 
sprendimai:  

• 354 bylose priimtos nutartys atmesti apeliacinius skundus; 

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

• 5 bylose nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 1 punkte nurodytais 
pagrindais;  

• 10 bylų nuosprendis panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 2 punkte numatytais 
pagrindais; 

• 50 bylų nuosprendis panaikintas ir priimtas naujas nuosprendis BPK 329 straipsnyje 
numatytais pagrindais;  
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• 119 bylų nuosprendis pakeistas BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais pagrindais; 

• 52 bylose nuosprendis pakeistas BPK 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose numatytais pagrindais. 

13 bylų pagal apeliacinius skundus dėl apylinkės teismų nuosprendžių apeliaciniai skundai palikti 
nenagrinėti ir bylos grąžintos apylinkės teismams. 

Išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl apylinkės teismų nutarčių, priimti tokie procesiniai sprendimai: 

• 10 bylų priimtos nutartys atmesti apeliacinius skundus; 

• 2 bylose priimtos nutartys pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartis; 

• 1 byloje priimta nutartis panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį. 

Nuo 2020 m. kovo 2 d. teisme pagal sudėtingumą (į įprastinio sudėtingumo ir sudėtingas) pradėtos 
skirstyti ir apeliacinės instancijos baudžiamosios bylos dėl apylinkės teismų priimtų nuosprendžių 
(nutarčių). 2020 metais teisme gauta 15 sudėtingų šios rūšies bylų, 2021 metais – 10, o 2022 metais 
– 22. Taigi sudėtingų apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų 2022 metais, palyginti su 2021 metais, 
gauta daugiau nei 2 kartus. 

 

 

 IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTŲ IR SKUNDŲ DĖL ŽEMESNIŲJŲ 
TEISMŲ NUTARČIŲ IŠNAGRINĖJIMO REZULTATAI 

 

Vilniaus apygardos teismo 
duomenimis, 2022 metais 
išnagrinėta 812 (2019 m. – 
1 160, 2020 m. – 1 342, 
2021 m. – 1 104) ikiteisminio 
tyrimo dokumentų. 
Pažymima, kad išorinio 

administratoriaus 
sprendimu tam tikros rūšies 
ikiteisminio tyrimo metu 
gauti skundai atitinkamais 
laikotarpiais buvo perduoti 
nagrinėti Šiaulių, Panevėžio 
ir Klaipėdos apygardų 
teismams, todėl ikiteisminio 
tyrimo dokumentų (skundų, 

pareiškimų) skaičius 2022 metais, palyginti su ankstesniais metais, žymiai sumažėjo. 

Taip pat išnagrinėta: 

• 215 (2019 m. – 249, 2020 m. –195, 2021 m. – 198) skundų dėl nutarčių, susijusių su 
nuosprendžių vykdymu:  
o 172 skundai atmesti ir nutartys paliktos galioti nepakeistos;  
o 8 nutartys pakeistos;  
o 35 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai. 
1 skundas dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu, paliktas nenagrinėtas ir byla 

grąžinta. 

• 90 (2019 m. – 89, 2020 m. – 75, 2021 m. – 77) skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal 
skundus Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso X dalies tvarka:  
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o 62 skundai atmesti ir nutartys paliktos galioti nepakeistos;  
o 5 nutartys pakeistos;  
o 23 nutartys panaikintos ir dėl skundų priimti nauji sprendimai. 
11 šios rūšies skundų palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos. 

• 35 (2019 m. – 38, 2020 m. – 62, 2021 m. – 51) skundai dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti 
suėmimą arba pratęsti suėmimo terminą:  
o 31 skundas atmestas ir nutartys paliktos nepakeistos; 
o 4 nutartys panaikintos ir dėl skundo priimtas naujas sprendimas. 
1 skundas paliktas nenagrinėtas ir byla grąžinta. 

Be to, išnagrinėti 9 (2019 m. – 20, 2020 m. –15, 2021 m. – 11) skundai 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. 

 

 

 IŠNAGRINĖTOS ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS 
 

Vilniaus apygardos teisme 
2022 metais išnagrinėta 350 
(2019 m. – 566, 2020 m. – 490, 
2021 m. – 495) administracinių 
nusižengimų (administracinių 
teisės pažeidimų) bylų.  

Išnagrinėjus šios rūšies bylas, 
priimti tokie procesiniai 
sprendimai: 

• 231 byloje 
apylinkės teismo nutarimas 
(nutartis) paliktas nepakeistas ir 
apeliacinis skundas netenkintas; 

• 18 bylų pakeistas 
apylinkės teismo nutarimas (nutartis); 

• 8 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) administracinio nusižengimo 
byloje ir administracinio nusižengimo teisena nutraukta; 

• 4 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir administracinio teisės 
pažeidimo byla nutraukta;  

• 8 bylose panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir administracinio teisės 
pažeidimo byla grąžinta iš naujo tirti įgaliotai institucijai; 

• 15 bylų panaikintas apylinkės teismo nutarimas ir priimtas naujas nutarimas administracinio 
nusižengimo byloje; 

• 1 byloje panaikintas apylinkės teismo nutarimas ir priimtas naujas nutarimas administracinio 
teisės pažeidimo byloje; 

• 17 bylų panaikintas apylinkės teismo nutarimas (nutartis) ir byla grąžinta iš naujo nagrinėti 
apylinkės teisme; 

• 3 bylose pakeistas nutarimas, paskiriant švelnesnę nuobaudą arba nusprendžiant neskirti 
administracinės nuobaudos; 
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• 22 bylose apylinkės teismo (nutarimas) nutartis paliktas (-a) nepakeistas (-a) ir skundas 
netenkintas; 

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

• 7 bylose panaikinta nutartis ir klausimas išspręstas iš esmės; 

• 2 bylose panaikinta nutartis ir perduotas klausimas nagrinėti iš naujo. 
8 bylose skundai palikti nenagrinėti ir bylos grąžintos apylinkių teismams. 
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CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKLOS APŽVALGA 
 

 
 IŠNAGRINĖTOS PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINĖS BYLOS 

 

Vilniaus apygardos teisme 2022 metų pradžioje buvo 1 451 neišnagrinėta pirmosios instancijos 
civilinė byla (2021 m. – 1 527, 2020 m. – 1 984 pirmosios instancijos civilinės bylos). 2022 metais 
gautos 2 136 pirmosios instancijos civilinės bylos (2021 m. – 1 989, 2020 m. – 2 190 pirmosios 
instancijos civilinių bylų).  

 

2022 metais ir toliau didėjo nemokumo bylų, skundų dėl kreditorių susirinkimų nutarimų, ginčų dėl 
finansinių reikalavimų patvirtinimo bei prašymų dėl bankroto pripažinimo tyčiniu skaičius. 
2022 metais šios bylos sudarė 44 proc. pirmosios instancijos civilinių bylų (2021 m. – 39 proc., 
2020 m. – 27 proc. pirmosios instancijos civilinių bylų).  

Per pastaruosius trejus metus pareiškimų dėl juridinių asmenų restruktūrizavimo skaičius žymiai 
nesikeitė: 2022 metais gauta 13, 2021 metais – 11, o 2020 metais – 14 pareiškimų dėl juridinių 
asmenų restruktūrizavimo.  

Pareiškimų dėl juridinių asmenų 
bankroto skaičius 2022 metais, 
palyginti su 2020 metais, išaugo net 
90 proc.: 2022 metais gauti 609 
pareiškimai dėl juridinių asmenų 
bankroto, 2021 metais – 468, o 
2020 metais gauta 320 pareiškimų 
dėl juridinių asmenų bankroto. 
Pastebėtina, kad 2019 metais gauti 
757 pareiškimai dėl juridinių 
asmenų bankroto, todėl darytina 
išvada, jog 2020-2021 metais gautą 
mažesnį pareiškimų dėl juridinių 
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asmenų bankroto skaičių nulėmė karantino metu valstybės taikytos reguliavimo priemonės.   

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, konstatavęs esminį apygardų teismų teisėjų darbo krūvio 
skirtumą, 2022 metais priskyrė 64 Vilniaus apygardos teismo pirmosios instancijos civilines bylas 
nagrinėti Panevėžio ir Šiaulių apygardų teismams. 

2022 metais išnagrinėtos 2 024 pirmosios instancijos civilinės bylos, 2021 metais – 2 064, 
2020 metais išnagrinėta 2 641 pirmosios instancijos civilinė byla.  

Civilinių bylų nagrinėjimo trukmė sutrumpėjo: 2022 metais pirmosios instancijos civilinės bylos 
išnagrinėtos vidutiniškai per 9,65 mėn., 2021 metais per 10,19 mėn., 2020 metais per 10,08 mėn.  

 

 

 IŠNAGRINĖTOS APELIACINĖS INSTANCIJOS CIVILINĖS BYLOS PAGAL 
APELIACINIUS IR ATSKIRUOSIUS SKUNDUS 

 

2022 metų pradžioje buvo 439 neišnagrinėtos apeliacinės instancijos civilinės bylos (2021 m. – 416, 

2020 m. – 1 076 apeliacinės instancijos civilinės bylos).    

2022 metais gautos 2 734 apeliacinės instancijos civilinės bylos (2021 m. – 3 161, 2020 m. – 3 173 

apeliacinės instancijos civilinės bylos): 1 402 civilinės bylos pagal apeliacinius skundus ir 1 332 

civilinės bylos pagal atskiruosius skundus.   

 

Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas, konstatavęs esminį apygardų teismų teisėjų darbo krūvio 

skirtumą, 2022 metais priskyrė 135 Vilniaus apygardos teisme užregistruotas civilines bylas pagal 

apeliacinius skundus nagrinėti Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismams. 

Vilniaus apygardos teismas 2022 metais išnagrinėjo 2 679 apeliacinės instancijos civilines bylas 

(2021 m. – 3 031, 2020 m. – 3 663 apeliacinės instancijos civilines bylas).   

Vilniaus apygardos teisme 2022 metais išnagrinėtos 1 375 civilinės bylos pagal apeliacinius skundus, 

kurių nagrinėjimo rezultatai: 

• 964 bylose priimti pirmosios instancijos teismo sprendimai palikti nepakeisti; 

• 192 bylose priimti pirmosios instancijos teismo sprendimai pakeisti; 

• 94 bylose priimti pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti ir priimti nauji 

sprendimai; 
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• 99 bylose priimti pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti ir bylos perduotos 

pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 

• 12 bylų priimti pirmosios instancijos teismo sprendimai panaikinti ir bylos nutrauktos; 

• 14 apeliacinių procesų nutraukta. 

Vilniaus apygardos teisme 2022 metais išnagrinėtos 1 304 civilinės bylos pagal atskiruosius skundus, 

kurių nagrinėjimo rezultatai: 

• 825 pirmosios instancijos teismo nutartys paliktos nepakeistos; 

• 44 pirmosios instancijos teismo nutartys pakeistos; 

• 136 pirmosios instancijos teismo nutartys panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės; 

• 238 pirmosios instancijos teismo nutartys panaikintos ir klausimas perduotas pirmosios 

instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 

• 57 bylose apeliacinis procesas nutrauktas. 

Apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal apeliacinius skundus vidutinė nagrinėjimo trukmė 

Vilniaus apygardos teisme 2022 metais – 78 dienos (2021 m. – 71 diena, 2020 m. – 132 dienos). 

Apeliacinės instancijos civilinių bylų pagal atskiruosius skundus vidutinė nagrinėjimo trukmė 

2022 metais – 39 dienos (2021 m. – 33 dienos, 2020 m.– 32 dienos). 
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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, Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę 
kultūrą. 

 
 

 SKUNDŲ DĖL TEISMŲ (TEISĖJŲ) NAGRINĖJIMO APŽVALGA 
 

Vilniaus apygardos teisme 2022 metais dėl Vilniaus apygardos teismo (teisėjų) ir šio teismo veiklos 
teritorijoje veikiančių apylinkių teismų administracinės ir organizacinės veiklos gauti 89 skundai. 
Buvo inicijuoti išankstiniai tyrimai pareiškėjų skunduose išdėstytiems argumentams ir nurodytoms 
aplinkybėms ištirti. 

Į Vilniaus apygardos teismo vadovus buvo kreipiamasi dėl: 

• bylos ar procesinio sprendimo priėmimo vilkinimo (4 skundai), 

• teisėjų procesinių veiksmų (39 skundai), 

• teisėjų profesinės kultūros, Teisėjų etikos kodekso laikymosi (4 skundai), 

• teismo (teisėjo) šališkumo (2 skundai), 

• prašyta atlikti veiksmus, kurių administravimo subjektas neturi teisės atlikti (11 skundų).  

Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia skundų sulaukiama dėl nepalankių teismo sprendimų, kurie 
nesusiję su teismo (teisėjų) organizacine veikla, juose pareiškėjai iš esmės prašo vertinti teisėjo 
priimtų procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą. Parengtuose atsakymuose pareiškėjams 
išaiškinama, kurie teismo ar teisėjo veiksmai gali būti tikrinami administracinės veiklos priežiūrą 
reglamentuojančių aktų nustatyta tvarka, o kurių tikrinimas pažeistų konstitucinį teismo ar teisėjo 
nepriklausomumo principą. 
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Kaip jau minėta, Vilniaus apygardos teismas gavo 11 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 punkte 
teisėjai įpareigojami 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 trūkumais, arba 
nenustatyti pažeidimai, galintys būti administracinės veiklos priežiūros objektu. Didelė dalis skundų 
niekaip nėra susiję su teisėjų etika, dažnai tokiu būdu išreiškiamas nepasitenkinimas teismo 
priimtais procesiniais sprendimais, siekiama palankesnės bylos baigties.  

 

 

 PLANINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMAI 
 

2022 m. vasario 28 d. Vilniaus apygardos teismo 
pirmininko įsakymu Nr. V-39 patvirtintas 
Vilniaus apygardos teismo organizacinės veiklos 
priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių 
apylinkės teismų administracinės veiklos 
priežiūros 2022 metais planas. Pagal šį planą 
2022 metais buvo vykdoma Vilniaus apygardos 
teismo vidinė ir išorinė Vilniaus apygardos 
teismo veiklos teritorijoje esančių teismų 
administracinės veiklos priežiūra.  

Vykdant išorinę teismo organizacinės veiklos 
priežiūrą, 2022 metais užbaigtas planinis 
kompleksinis Vilniaus regiono apylinkės teismo 
administracinės veiklos patikrinimas. 
Patikrinimą atlikusi komisija, išanalizavusi 
gautus ir surinktus duomenis, Vilniaus regiono 
apylinkės teismo organizacinę veiklą įvertino 
kaip iš esmės tinkamą ir atitinkančią Teismų 
įstatyme, Administravimo teismuose 
nuostatuose nustatytus reikalavimus. Vilniaus 
regiono apylinkės teismo organizacinė veikla 
bylų nagrinėjimo organizavimo srityje laikyta 

pakankama – reaguojama į nustatytus darbo trūkumus ir imamasi priemonių jiems pašalinti. 
Organizacinės veiklos planai rengti iš esmės atsižvelgiant į aktualias teismo veiklos sritis. Bylų 
vilkinimo požymių nenustatyta, teisminiai procesai tikrintose baudžiamosiose bylose užsitęsė dėl 
objektyvių priežasčių, išskyrus 4 baudžiamąsias bylas, kuriose procesiniai veiksmai nebuvo atliekami 
ilgiau nei šešis mėnesius ar beveik vienerius metus. Esminių civilinių bylų vilkinimo požymių 
nenustatyta. Teisminiai procesai tikrintais atvejais užsitęsė iš esmės dėl objektyvių priežasčių. 
Atlikus Vilniaus regiono apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimą buvo nustatyta ir 
trūkumų, dėl kurių komisija Vilniaus regiono apylinkės teismo vadovams pateikė rekomendacijų. 
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Siekiant užtikrinti bylų 
nagrinėjimo operatyvumą, 
proceso ekonomiškumą bei 
Vilniaus apygardos teismo 
veiklos teritorijoje veikiančių 
apylinkės teismų darbo krūvio 
tolygumą, kas pusmetį buvo 
atliekamos Vilniaus apygardos 
teismo veiklos teritorijoje 
veikiančių apylinkės teismų 
darbo krūvio analizės. 

Atlikus laikotarpio nuo 2021 m. 
balandžio 1 d. iki 2022 m. kovo 
31 d. Vilniaus miesto apylinkės 
teismo ir Vilniaus regiono 

apylinkės teismo darbo krūvio tolygumo nustatymo analizę, nenustatytas esminis darbo krūvio 
skirtumas, todėl Vilniaus apygardos teismo pirmininkui siūlyta netaikyti Civilinio proceso kodekso 
621 straipsnio 1 dalyje nustatytos apylinkių teismų darbo krūvio koregavimo priemonės ir nepriskirti 
vienam apylinkės teismui teismingų civilinių bylų nagrinėti kito apylinkės teismo teisėjams. Taip pat 
atkreiptas dėmesys, jog dėl nuo 2022 m. gegužės 1 d. pasikeitusio teisinio reglamentavimo – 
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. IR-171 „Dėl bylų 
pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, 
teismingumo nustatymo“, Vilniaus miesto apylinkės teismo darbo krūvis mažėja, o Vilniaus regiono 
apylinkės teismo darbo krūvis didėja. 

Atlikus laikotarpio nuo 2022 m. balandžio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. Vilniaus miesto apylinkės 
teismo ir Vilniaus regiono apylinkės teismo darbo krūvio tolygumo nustatymo analizę, prieita prie 
išvados, kad šiuo laikotarpiu tarp Vilniaus miesto apylinkės teismo ir Vilniaus regiono apylinkės 
teismo formuojasi darbo krūvio skirtumas, darbo krūvis Vilniaus miesto apylinkės teisme mažėja, o 
Vilniaus regiono apylinkės teisme didėja. 

Analizėje atkreiptas dėmesys į Nacionalinės teismų administracijos teismams 2022 m. liepos 27 d. 
pateiktus duomenis apie apylinkių teismų teisėjų darbo krūvį, apskaičiuotą pagal Darbo krūvio 
skaičiavimo teismuose tvarkos apraše, patvirtintame Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. 
nutarimu Nr. 13P-79-(7.1.2) (su vėlesniais pakeitimais), apibrėžtą formulę, Vilniaus miesto apylinkės 
teismo teisėjų darbo krūvis sudarė 33,61, Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjų darbo krūvis 
sudarė 33,15. Vidutinis darbo krūvis apylinkių teismuose buvo 31,81 (Kauno apylinkės teisme – 
34,50, Klaipėdos apylinkės teisme – 28,35, Šiaulių apylinkės teisme – 32,45, Panevėžio apylinkės 
teisme – 30,23, Alytaus apylinkės teisme – 28,01, Marijampolės apylinkės teisme – 31,17, Plungės 
apylinkės teisme – 30,36, Tauragės apylinkės teisme – 29,60, Telšių apylinkės teisme – 35,66, Utenos 
apylinkės teisme – 24,89). Abiejų Vilniaus apygardos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų teisėjų 
darbo krūvis jau 2022 metų viduryje viršijo vidutinį darbo krūvį apylinkių teismuose ir toliau augo, 
atitinkamai iki 34,96 Vilniaus miesto apylinkės teisme ir 39,75 Vilniaus regiono apylinkės teisme 
vertinamuoju laikotarpiu. 

Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 621 straipsnio 
2 dalies pakeitimai įgalina, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkui konstatavus esminį darbo krūvio 
skirtumą apylinkės teismuose, esančiuose skirtingų apygardos teismų veiklos teritorijose, apygardų 
teismuose, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko nutartimi atsitiktine tvarka atrinktas šiems 
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teismams pagal kompetenciją priskirtas nagrinėti bylas priskirti nagrinėti kito apygardos teismo 
veiklos teritorijoje veikiančio apylinkės teismo teisėjams arba kito apygardos teismo teisėjams.  

Vilniaus apygardos teismas 2023 metų sausio mėnesį kreipėsi į Lietuvos apeliacinio teismo 
pirmininką, prašydamas vertinti poreikį ir galimybę perduoti nagrinėti dalį bylų iš Vilniaus apygardos 
teritorijoje veikiančių apylinkių teismų kitų apygardų teritorijose veikiantiems apylinkių teismams. 

Įgyvendinant bylų nagrinėjimo ir kokybės 
proceso operatyvumo užtikrinimo priemones, 
patikrinta, ar Vilniaus miesto apylinkės teisme 
laikomasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo 
proceso kodekse nustatytos procesinių 
dokumentų nuorašų išsiuntimo (įteikimo) 
tvarkos. Per patikrinimą esminių apeliacinių 
skundų ir skundų dėl žemesnės instancijos 
teismo sprendimų parengimo siųsti ir 
išsiuntimo terminų laikymosi, taip pat 
informavimo apie teisiamuosius posėdžius 
tvarkos pažeidimų nenustatyta, Baudžiamojo 
proceso kodekse ir Vilniaus miesto apylinkės 
teismo pirmininko įsakymais nustatytų 
išsiuntimo terminų dažniausiai yra laikomasi. 
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje 
LITEKO duomenys, susiję su patikrinimo 
dalyku, tvarkyti iš esmės tinkamai, tačiau ne 
visuomet laikantis įvedamų duomenų 
išsamumo ir tikslumo principų reikalavimų. 
Vilniaus miesto apylinkės teismo vadovams 
rekomenduota taikyti intensyvesnes bylų 

išsiuntimo aukštesnės instancijos teismams per baudžiamojo proceso įstatyme nustatytus terminus 
kontrolės priemones ir Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų tvarkymo 
patikrinimą dėl informavimo apie teisiamuosius posėdžius ir išsiuntimo į apeliacinę instanciją 
tvarkos laikymosi įtraukti į Vilniaus miesto apylinkės teismo organizacinės veiklos priežiūros 
2023 metais planą. 

Vilniaus apygardos teismo pirmininko sudaryta komisija tikrino, ar Vilniaus regiono apylinkės teisme 
laikomasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytos procesinių dokumentų nuorašų 
išsiuntimo (įteikimo) tvarkos. Konstatuota, kad nors Vilniaus regiono apylinkės teisme iš esmės yra 
laikomasi Civilinio proceso kodekse nustatytos procesinių dokumentų nuorašų išsiuntimo (įteikimo) 
tvarkos, vis dėlto nustatyti pavieniai informavimo apie teismo posėdžius tvarkos pažeidimai ir 
apeliacinių (atskirųjų) skundų siuntimo aukštesnės instancijos teismui trūkumai. Vertinta, jog 
trūkumai nėra sisteminiai ir gali būti nulemti objektyvių priežasčių – personalo trūkumo ir didelės 
darbuotojų kaitos. Gerąja praktika laikyti atvejai, kai, siunčiant pranešimus apie nuotolinius/mišrius 
teismo posėdžius, byloje dalyvaujantiems asmenims kartu pateikiama ir naudojimosi „Zoom“ 
programa instrukcija, procesiniams dokumentams kuriamos aiškios ir išsamios rezoliucijos, 
nurodant konkrečius su procesiniu dokumentu būtinus atlikti veiksmus ir atlikimo terminus, 
pastebėti itin išsamūs LITEKO bylų kortelių užpildymo atvejai, sistemoje skelbiant pranešimo 
telefonu kopijas (telefonogramas) ir kt. Dėl nustatytų trūkumų Vilniaus regiono apylinkės teismo 
pirmininkui pateiktos atitinkamos rekomendacijos. 
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2022 metais taikyta Lietuvos 
apeliacinio teismo 
rekomenduota išorinio 
administravimo priemonė – 
apylinkių teismų posėdžių 
vedimo kultūros, nešališkumo, 
oficialios kalbos, pagarbos 
proceso dalyviams ir kitų 
Teisėjų etikos kodekso 
reikalavimų laikymosi tikslinis 
kompleksinis patikrinimas. 
Nustatyta, kad Vilniaus 
apygardos teismo veiklos 
teritorijoje veikiančių apylinkių 
teismų teisėjų posėdžių 
vedimo kultūra iš esmės atitiko 

teisėjų etikos reikalavimus. Daugeliu atvejų pastebėta, kad teismo posėdžiai vyko laikantis posėdžių 
vedimo kultūros reikalavimų, su proceso dalyviais bendrauta pagarbiai, mandagiai, oficialiai, 
tinkamai išaiškintos proceso dalyvių teisės, dėmesingai reaguota į jų prašymus, nedemonstruotas 
išankstinis nusistatymas proceso dalyvių atžvilgiu, užtikrinta posėdžio tvarka, rimtis ir dalykiškumas. 
Vis tik analizuotose apylinkių teismų teisėjų bylose nustatyti teismo posėdžių vedimo kultūros ir 
etikos reikalavimų trūkumai, kuriuos, siekiant efektyvios, į visuomenės pasitikėjimo teismų sistema 
orientuotos teismų administravimo veiklos, apylinkių teismų vadovams pasiūlyta šalinti vidaus 
administravimo tvarka, tokiu būdu užtikrinant deramą Teisėjų etikos kodekso laikymąsi. 

Įgyvendindamas vidinę Vilniaus apygardos teismo (teisėjų) organizacinės veiklos priežiūrą, Vilniaus 
apygardos teismo pirmininkas ypatingą dėmesį skyrė bylų nagrinėjimo ir kokybės proceso 
operatyvumo užtikrinimui. 2022 metais įgyvendintos teismo vidinio administravimo priemonės: 
žyminio mokesčio užduočių atlikimo patikrinimas, Vilniaus apygardos teismo civilinėse ir 
baudžiamosiose bylose priimtų baigiamųjų aktų nuasmeninimo ir jų viešo skelbimo nustatytos 
tvarkos laikymosi patikrinimas, patikrinta, ar laikomasi apeliacinės instancijos bylų išsiuntimo 
pirmosios instancijos teismams terminų, atliktas Baudžiamųjų bylų skyriuje nagrinėjamų bylų 
(skundų) paskirstymo teisėjams bei teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių laikymosi patikrinimas. Be to, 
patikrinta, ar Baudžiamųjų bylų skyriuje rengiant baigiamuosius teismo procesinius dokumentus, 
laikomasi Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartuose nustatytų 
rekomendacijų, baigiamojo teismo procesinio sprendimo įforminimo ir struktūros, bendrinės 
lietuvių kalbos normų laikymosi aspektu. 

Atlikus patikrinimus, įvertinta skyrių ir teismo struktūrinių padalinių veiklos sričių būklė, imtasi 
veiksmų nustatytiems trūkumams šalinti ir darbo kokybei gerinti. 

Įgyvendinant Vilniaus apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos 
teritorijoje esančių apylinkės teismų administracinės veiklos priežiūros 2022 metais plane 
numatytas teismo vidinio administravimo priemones, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas atliko 
nemokumo bylų iškėlimo terminų patikrinimą. Be to, buvo analizuojami gaunamų apeliacine tvarka 
nagrinėjamų civilinių bylų srautai, sekant preliminarių posėdžių apeliaciniams skundams nagrinėti 
datų tendencijas.  

Atliekant vidinį Vilniaus apygardos teismo administravimą, koncentruotasi į tokias teismo veiklos 
sritis kaip teismo veiklos skaidrumo ir atvirumo visuomenei užtikrinimas. Vilniaus apygardos teismas 
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rengė pranešimus spaudai apie 
visuomenės susidomėjimą 
sukėlusiose bylose priimtus 
procesinius sprendimus, 
periodiškai atliko teismo 
interneto svetainėje ir 
intranete bei informaciniuose 
stenduose skelbiamos 
informacijos aktualumo ir 
išsamumo patikrinimą. Didelis 
dėmesys skirtas asmenų 
aptarnavimo teisme kokybės 
užtikrinimui ir gerinimui. 
Apklausoje gauti duomenys 
aptariami su darbuotojais, 
analizuojami, pateikiamos 
rekomendacijos ir siūlymai 
trūkumams šalinti ir darbo 

kokybei gerinti.  

Nuo 2020 metų Vilniaus apygardos teisme vykdomas ISO 26000 – socialinės atsakomybės 
rekomendacijų monitoringas. Džiugina tai, kad teismas 2022 metais įgyvendino 2021 metų 
Socialinėje ataskaitoje išsikeltus tikslus: skatinant teismo darbuotojus aktyviau bendrauti 
neformalioje aplinkoje organizuoti edukaciniai, kultūriniai renginiai, bendros išvykos.  
 
Vilniaus apygardos teismas lygių galimybių srityje dirbti pradėjo 2018 metais. Teisme užtikrinamos 
lygios galimybės ir palanki aplinka visiems darbuotojams, nepaisant lyties, amžiaus, kilmės, negalios 
ir kitų asmens tapatybės bruožų. Kasmet siekiama aukščiausių skaidrumo standartų „Skaidrumo 
akademijos“ iniciatyvoje. Vilniaus apygardos teismas 2021 metais gavo aukščiausią įvertinimą už 
indėlį diegiant lygių galimybių principus įstaigoje – jam suteikti trys „Lygių galimybių sparnai“. Tai 
yra didžiausias galimas sparnų skaičius, kurį suteikia Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba ir 
Žmogaus teisių stebėjimo institutas už įstaigos pasiekimų įvertinimą lygių galimybių srityje. „Lygių 
galimybių sparnų“ įvertinimą Vilniaus apygardos teismas pelnė už savo veikloje sėkmingai diegiamus 
lygių galimybių principus, nuoseklios ir išsamios lygių galimybių politikos įgyvendinimą. Taip pat tai 
yra pirmas aukščiausias įvertinimas Lietuvos teismų sistemoje, savo pavyzdžiu skatinantis kitus 
teismus aktyviau veikti lygių galimybių srityje.  
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TEISMO ADMINISTRAVIMAS 
 

 
 FINANSŲ VALDYMAS 

 

Vilniaus apygardos teismas 2022 metais vykdė vieną programą – Teisingumo vykdymas (programos 
kodas 01 002). Pagal Lietuvos Respublikos 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų 
finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą Nr. XIV-745 (TAR, 2021-12-14, Nr.26575) Teismo vykdomai 
programai skirta 5 872 tūkst. eurų valstybės biudžeto asignavimų, iš jų 5 526 tūkst. eurų darbo 
užmokesčiui.  

 

Per 2022 metus teismas iš valstybės biudžeto gavo ir panaudojo 5 883 982 eurų valstybės biudžeto 
asignavimų. Skirtos lėšos panaudotos: 

• darbo užmokesčiui – 5 527 832 eurų; 

• socialinio draudimo įmokoms – 73 358 eurų; 

• turto įsigijimui – 6 603 eurų; 

• prekėms ir paslaugoms – 237 418 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 – 38 768 eurų. 
 

 

 ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS 
 

Siekdamas puoselėti gerą darbdavystės praktiką, teismas ne tik laikosi įstatymų reikalavimų, 
darbdavystės gerosios praktikos pavyzdžių ir rekomendacijų, bet ir siekia padaryti daugiau, nei prašo 
įstatymas – teisme nuolat tobulinamas personalo valdymas, siekiama skaidrumo, atsakingumo, 
stengiamasi didinti darbuotojų motyvaciją, lojalumą organizacijai, kuriama pozityvi, sveika ir saugi 
darbo atmosfera.  
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Teisme veikia Darbo taryba – ji 
gina darbuotojų profesines, darbo 
ir socialines teises, prisideda prie 
teismo darbuotojų gerovės 
didinimo. Darbo tarybai kasmet 
yra teikiamos ataskaitos apie 
dabartinę ir būsimą įstaigos 
veiklą, ekonominę padėtį bei 
darbo santykių būklę, 
analizuojamas darbuotojų kaitos 
dydis ir imamasi priemonių šalinti 
kaitos priežastis. Teismo 
administracija reguliariai 
organizuoja susitikimus su 
darbuotojais, jie įtraukiami į 

sprendimų dėl darbo sąlygų gerinimo procesą, skatinamas dalyvavimas profesinių asociacijų 
veiklose. Siekiant nustatyti darbuotojų poreikius, atliekamos darbuotojų apklausos, jų rezultatai 
aptariami bendruose susirinkimuose, kartu ieškant efektyvių sprendimo būdų. 

2022 m. sausio 1 d. Vilniaus apygardos teisme dirbo 222 darbuotojai, iš jų: 

• 54 teisėjai; 

• 112 karjeros valstybės tarnautojų; 

• 54 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. 

2022 m. iš viso priimti 56 darbuotojai, iš jų:  

• 34 valstybės tarnautojai (1 vyresnysis teisėjo padėjėjas, 28 teisėjo padėjėjai, 5 posėdžių 
sekretoriai); 

• 22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį (4 vyriausieji specialistai konsultantai, 
11 specialistų konsultantų,2 vyriausieji specialistai, 5 vyresnieji specialistai).  

2022 m. atleisti 54 darbuotojai, iš jų: 

• 32 valstybės tarnautojai (1 teisėjo vyresnysis padėjėjas, 26 teisėjo padėjėjai, 5 teismo 
posėdžių sekretoriai); 

• 22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (2 vyriausieji specialistai, 4 vyresnieji 
specialistai, 9 vyriausieji specialistai konsultantai, 7 specialistai konsultantai). 

2022 metais naujų pareigybių nebuvo įsteigta, buvo keičiamas Civilinių bylų biuras, mažinant 
vyresniųjų specialistų pareigybių skaičių. 

2022 m. tęsėsi sunkumai su naujų darbuotojų paieška, nes esant darbo rinkoje nekonkurencingiems 
darbo užmokesčiams, išlieka didelis paliekančių darbą teisme skaičius, neįvyksta suplanuotos 
konkursai/atrankos, sunku surasti ir pritraukti jaunus darbuotojus. 

2022 m. kovo mėnesį, buvo atliktas tyrimas „Stresas darbe“, kurio pagalba buvo bandoma nustatyti, 
su kokia streso rizika susiduria darbuotojai. Atliekant tyrimą buvo pateikti 35 su darbo aplinka ir 
keletas su darbo specifika susijusių klausimų. Remiantis tyrimo duomenimis, Vilniaus apygardos 
teismo darbuotojai psichologinį klimatą vertina gerai – visos sritys įvertintos aukščiau už vidurkį. 

Rūpindamiesi darbuotojų sveikata ir siekdami dar labiau gerinti psichologinę aplinką mūsų 
organizacijoje, bendradarbiaudami su Vilniaus miesto savivaldybės Visuomenės sveikatos biuru 
2022 m. teismo darbuotojus pakvietėme dalyvauti nemokamoje psichikos sveikatos stiprinimo 
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programoje. Programos metu buvo gilinamos žinios apie psichikos sveikatą darbe, stiprinamos 
kompetencijos psichikos sveikatos srityje, pagrindinį dėmesį skiriant darbuotojų atsparumo 
didinimui psichikos sveikatos rizikos veiksniams bei psichosocialinės aplinkos darbovietėje 
gerinimui. 

Teisme rūpinamasi dirbančiais žmonėmis, stengiamasi patenkinti jų kultūrinius, edukacinius 
poreikius, o darbuotojai skatinami gerbti ir palaikyti organizacijos tradicijas, palaikant draugiškus ir 
pagarbius tarpusavio ryšius. Teisme tradicijomis jau tapę kiekvienais metais organizuojami renginiai, 
susitikimai su meno ir kultūros žmonėmis, tapytojais, atlikėjais, visuomenininkais; Kalėdų šventės 
teismo darbuotojų vaikams, Kalėdų popietės teismo darbuotojams; ekskursijos – teismo darbuotojai 
buvo kviečiami lankytis Valdovų rūmuose, Vilniaus rotušėje ir Vilniaus rotušės požemiuose, Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro užkulisiuose, Vilniaus katedros požemiuose. 

 

 

 MATERIALINĖ TECHNINĖ GEROVĖ 
 

Teismo darbuotojams sudarytos saugios ir 
sveikos darbo sąlygos, taikomos 
prevencinės priemonės darbingumui ir 
sveikatai išsaugoti, kolektyvas aprūpinamas 
saugos ir sveikatos priemonėmis, 
periodiškai atnaujinamos darbui skirtos 
priemonės.  

Bendras teismo valdomų patalpų plotas 
4 614,63 kv. m. Teismo ūkis tvarkomas 
efektyviai ir socialiai atsakingai, vertinamas 
daiktų ilgaamžiškumas, stengiamasi juos 
tausoti. 2022 m. materialiojo turto remonto 
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos sudarė 
5 911,89 eurus, IT prekių ir paslaugų 
įsigijimo išlaidos – 9 888,52 eurus, 
reprezentacinės išlaidos – 1 774,93 eurus. 

Teisme nuolat atliekamas darbo vietų 
sąlygų gerinimas, atnaujinami kabinetai, 
įrengiamos kondicionavimo sistemos, 
įrengiamos erdvesnės ir patogesnės darbo 
vietos, kad jose dirbantys darbuotojai būtų 
apsaugoti nuo galimų traumų, jų darbo 
aplinkoje nebūtų sveikatai kenksmingų ar 
pavojingų rizikos veiksnių. Pažymėtina, kad 

2021-2022 metais įstaigoje neužregistruotas nei vienas nelaimingas atsitikimas ir nei vienas 
profesinis susirgimas.  

Teisme periodiškai rengiami mokymai apie saugą ir sveikatą darbe. 2022 m. Vilniaus apygardos 
teisme pradėtos Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto, užtikrinsiančio darbuotojams saugias ir 
sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas ir teiksiančio konsultacijas dėl sveikatos būklės ir jos 
gerinimo planavimo, steigimo procedūros. 
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Skatinant taupyti elektros ir šildymo energijos suvartojimą 2022 m. darbuotojams buvo parengtas 
Išteklių suvartojimo mažinimo planas, skatinantis mažinti suvartojamus energijos kiekius ir ugdyti 
teigiamus darbuotojų įpročius šioje srityje – šviesos išjungimą išėjus iš patalpų, darbo laiko 
planavimą, elektros ir buitinių prietaisų įvertinimą, renkant ekonomiškiausią režimą, jų išjungimą 
baigus darbą ir pan.  

Teisme įrengti judesio davikliai, automatiškai reguliuojantys apšvietimą, pereita prie elektrą 
taupančių lempučių naudojimo ir analizuojami energijos vartojimo duomenys, nuolat ieškant 
papildomų būdų dėl energijos taupymo. 

Darbuotojams pagal poreikį buvo suteikiamos apsaugos priemonės (kaukės, skydeliai, vienkartinės 
pirštinės), skirtos užkrečiamų ligų prevencijai bei teismo patalpose reguliariai atliekamas dažnai 
liečiamų paviršių valymas su dezinfekcinėmis priemonėmis. 

Taip pat sudaromos nuotolinio darbo galimybės siekiant reguliuoti darbuotojų srautus ir tuo 
išvengiant virusinių ligų protrūkio šaltuoju metų laiku. 

 

 

 DARBDAVYSTĖ IR SOCIALINĖ PATIRTIS 
 

Teismo vadovai praktikuoja ir skatina 
skaidrumą, etišką elgesį ir tarpusavio 
pagarbą. 

Teisme aktyviai 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. Tokio pobūdžio informacija yra perduodama teismo pirmininkui. Paminėta 
Tarptautinė žmogaus teisių diena, organizuojant dokumentinio filmo apie migrantus peržiūrą. 

Teisme užtikrinama asmens duomenų apsauga ir privatumas. 2022 m. vasarą parengtas ir 
patvirtintas Rizikos valdymo priemonių planas, kuriame nurodytos konkrečios priemonės asmens 
(ar) bylos duomenų saugumui užtikrinti, įtvirtintos efektyvios kontrolės procedūros. Asmens 
duomenys tvarkomi siekiant vykdyti teisingumą ir organizuoti bylų nagrinėjimą. Paskirti teismo 
darbuotojai yra atsakingi už konfidencialumo užtikrinimą ir asmens duomenų apsaugą. 
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Antikorupcijos prevencija teisme 
įgyvendinama vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos korupcijos 
prevencijos įstatymu, Lietuvos 
Respublikos teismų antikorupcine 
programa, įsakymu dėl viešųjų ir 
privačių interesų derinimo. 
Kasmet sudaromas antikorupcinių 
priemonių valdymo planas, 
teikiamos ataskaitos Specialiųjų 
tyrimų tarnybai ir Nacionalinei 
teismų administracijai, vertinami 
korupcijos rizikos veiksniai teismo 
veiklos srityse, nustatomos 
priemonės korupcijos rizikai 
valdyti ir korupcijos prevencijai 
didinti, atliekamas teismo 

darbuotojų tolerancijos korupcijai lygio matavimas, organizuojamas antikorupcinis švietimas, 
minima Antikorupcijos diena. Teismas, siekdamas aukščiausių skaidrumo standartų, nuo 2021 m. 
pavasario savanoriškai dalyvauja Specialiųjų tyrimų tarnybos projekto „Skaidrumo akademija“ 
veikloje.  

Kasmet teisme vykdomas asmenų aptarnavimo kokybės ir stebėsenos monitoringas. Į teismą 
besikreipiantys asmenys 2022 metais aptarnavimą Vilniaus apygardos teisme įvertino labai aukštu 
– 4,7 balu. Teismui svarbus grįžtamasis ryšys, tad, atsižvelgiant į monitoringo metu išsakytus į teismą 
besikreipiančių asmenų pageidavimus, buvo tobulinama teismo aplinka ir tobulintos asmenų 
aptarnavimo kokybės sritys, susijusios su vizualios informacijos pateikimu ir prieinamumu. 

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.  

Teisme minima „Diena su teisėju“, kviečiant jaunus žmones iš arčiau pažinti teisėjo profesiją ir 
paskatinti ją rinktis. Teismas toliau palaiko glaudžius ryšius su universitetais ir kolegijomis, 
rengiančiais teisės krypties specialistus. Studentams, siekiantiems karjeros teismų sistemoje, 
sudaromos galimybės teisme atlikti praktiką ir sėkmingai kilti karjeros laiptais. Atsakingai 
reaguodamas į pasaulyje susiklosčiusią situaciją, teismas nutraukė santykius su valstybių, vykdančių 
agresiją prieš Ukrainos nepriklausomą valstybę, paslaugų ir produktų tiekėjais ir teikėjais. Teisme 
skatinamos darbuotojų savanorystės ir dalinimosi gerumu iniciatyvos, padedant Lietuvoje 
įsikūrusioms ukrainiečių šeimoms ir jų vaikams, remiant nuo karo nukentėjusią Ukrainos teismų 
bendruomenės narę, prisijungiant prie iniciatyvos „Sušildyk Ukrainą“, organizuojant paramą 
Ukrainos kariams, padedant socialiai pažeidžiamai, gausiai šeimai, stokojančiai būtiniausių 
reikmenų. 
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