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TEISMO PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS

Mūsų misija – vykdyti teisingumą, todėl visada siekiame užtikrinti efektyvų,
operatyvų, nešališką ir kokybišką bylų nagrinėjimą. Didžiausias mūsų tikslas –
skaidrus ir efektyvus teismo procesas, aiškus, pagrįstas ir kiekvienam suprantamas
teismo sprendimas, logiškas jo argumentų ir motyvų paaiškinimas. Jūsų rankose
2017 metų Vilniaus regiono apylinkės teismo veiklos apžvalga – darbai, už kuriuos
esame dėkingi visiems teisėjams ir teismų sistemos darbuotojams. 2017 metais
buvo daug iššūkių, kadangi intensyviai ruošėmės teismų reformai, teismo
darbuotojai, atsižvelgdami į Nacionalinės teismų administracijos (toliau – NTA)
rekomendacijas, rengė Teismo struktūrą, buvo paruošti ir patvirtinti nauji
pareigybių aprašymai, vyko nuolatinis bendravimas su Švenčionių, Šalčininkų,
Trakų, Ukmergės ir Širvintų rajonų apylinkių teismais, kurie 2018 m. buvo
prijungti prie Vilniaus rajono apylinkės teismo. Šiame naujame teismo gyvenimo
etape linkiu mums visiems būti griežtiems, bet teisingiems, būti jautriems ir
supratingiems, telkti teismo darbuotojus svarbiausiai ir pagrindinei misijai –
teisingumo vykdymui.

Teismo pirmininkė

Jolanta Bagdonienė
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Nuo 2018 m. sausio 1 d., įgyvendinus teismų reformą, Lietuvoje veikia 22
apylinkių teismai vietoje 49 iki šiol funkcionavusių. Apylinkių teismai šiuo metu turi po
kelis savo padalinius - teismo rūmus. Teismai ir toliau veikia tose pačiose vietovėse ir
patalpose, tačiau jie yra administruojami iš centrinių rūmų. Kreipdamiesi į apylinkės
teismą gyventojai gali patys pasirinkti, kuriuose apylinkės teismo rūmuose teikti teismo
procesą pradedančius dokumentus.
Po teismų reformos prie Vilniaus rajono apylinkės teismo prijungti Švenčionių
rajono apylinkės teismas, Šalčininkų rajono apylinkės teismas, Trakų rajono apylinkės
teismas, Ukmergės rajono apylinkės teismas ir Širvintų rajono apylinkės teismas ir nuo
2018 m. sausio 1 d. veiklą tęsia Vilniaus regiono apylinkės teismas.

Teismą sudaro šeši rūmai: Vilniaus rajono rūmai (Ukmergės g. 322, Vilniuje),
Švenčionių rūmai (Vilniaus g. 26, Švenčionyse), Šalčininkų rūmai (Vilniaus g. 58,
Šalčininkuose), Trakų rūmai (Vytauto g. 47, 49, Trakuose), Ukmergės rūmai (Vytauto g.
109, Ukmergėje), Širvintų rūmai (Vilniaus g. 29, Širvintose). Centriniai rūmai yra
Vilniaus rajono rūmai.
Šioje apžvalgoje, bus aptarta ne tik Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono
rūmų (toliau – Vilniaus rajono rūmai), bet ir nuo 2018 m. sausio 1 d., prie Vilniaus rajono apylinkės
teismo prijungtų jau minėtų apylinkių teismų veikla. Apžvalgoje šie teismai įvardijami, kaip Vilniaus
regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmai, Šalčininkų rūmai, Trakų rūmai, Ukmergės rūmai ir Širvintų
rūmai, nes darbo apžvalgos rengimo metu tokie teismai, kaip atskiri juridiniai vienetai nebeegzistuoja.
Viso teismo veikla aptariama, kaip Vilniaus regiono apylinkės teismo veikla (toliau – Teismas).
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I. DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA

Apie teismo priimtus procesinius sprendimus, kolektyvo darbuotojų
gyvenimą, teismo kultūrinę, ūkinę veiklą įvairiomis temomis pateikti įvairaus
žanro pranešimai žiniasklaidoje buvo skelbiami ir pagrindiniuose, ir regioniniuose
leidiniuose ir teismų interneto svetainėse.
Visi visuomenei skirti pranešimai 2017 metais buvo skelbiami prijungtų
teismų internetinėse svetainėse, tačiau nuo 2018 metų svetainės adresas pasikeitė
http://vilniausregiono.teismai.lt
čia nuolat skelbiama aktuali informacija apie
teisme vykdomus valstybės tarnautojų konkursus ir atrankas, finansinės ataskaitos,
informacija apie Teismo veiklą, teismo darbuotojų kontaktai ir kt.

2017 m. gegužės 27 d., dalyvauta pirmą kartą rengtame Lietuvos teismų
sąskrydyje, kurio metu visi turėjome galimybę pabendrauti su kitų teismų
kolektyvais, pasidalinti patirtimi.

4

2017 metais siekiant užtikrinti Teismo darbo skaidrumą ir atvirumą visuomenei, buvo
organizuojamos visuomeninės akcijos, teisinio švietimo renginiai, susitikimai, pasitarimai,
Vilniaus rajono rūmuose ir kituose - Švenčionių, Šalčininkų, Trakų, Ukmergės bei Širvintų
teismų rūmuose buvo suorganizuota daug švietėjiškų renginių.

2017 m. lapkričio 15 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta
Bagdonienė skaitė pranešimą konferencijoje „Teismų reforma: kas laukia 2018
metais?“ apie teismų reorganizavimo praktinius aspektus, kuriame analizavo
reorganizavime dalyvaujančių teismų iššūkius, problemas ir jų sprendimo būdus
besiriangiant reformai.
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„Teisėjas bibliotekoje“ – pakviesti senjorai į
Bibliotekas, siekiant gauti atsakymus į jiems aktualius klausimus

2017 m. spalio 3 d. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Trakų
rajono viešojoje bibliotekoje organizuotame renginyje Trakų rajono apylinkės
teismo l. e. pirmininko pareigas N. Zaleckienė ir teisėjų padėjėjai Julius Staškūnas
ir Alvydas Žala supažindino senjorus su teismų veikla, papasakojo apie
nagrinėjamas bylas.

Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Anatolij Januševskij taip pat
dalyvavo susitikime su senjorais Švenčionių rajono savivaldybės bibliotekoje.
Dalyvavusieji sveikino tokią teismo iniciatyvą, domėjosi teisėjo darbu, bylų
nagrinėjimu, gausiai uždavinėjo klausimus apie
paveldėjimo,
šeimos
teisinius
santykius.
Maloniausias klausimas buvo – „kada vėl atvyksite
į susitikimą?“. Pastebėta, kad senjorams (ir ne tik)
trūksta informacijos apie teismus, nes jų nuomone,
teismai tik teisia. Susitikimo dalyviai džiaugėsi, kad
gali viešai ir iš arčiau sužinoti apie teismo darbą,
sužinojo kur kreiptis prireikus teisinės pagalbos.
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Nemokamų teisinių konsultacijų diena
„Jūs klausiate – mes atsakome“

2017 m. spalio 25 d., minint šalies
Konstitucijos 25 metų sukaktį bei
Europos teisės dieną, teismų rūmuose
buvo surengti renginiai - nemokamos
teisinės
konsultacijos
„Lietuvos
teismai: jūs klausiate – mes atsakome“,
kurių metu buvo teikiamos nemokamos
teisinės konsultacijos.

TRAKŲ RŪMUOSE

VILNIAUS RAJONO RŪMUOSE
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2017 m. Trakų rūmų teismą aplankė daug svečių. Tai ir Lenkijos, Vengrijos
teismų teisėjų, Gruzijos prokurorų delegacijos, teisme svečiavosi ir Lietuvos
Generalinis prokuroras Evaldas Pašilis, buvo pasidalinta patirtimi tobulinant
teisingumo vykdymą.

SUSITIKIMAS SU
GENERALINIU PROKURORU
E. PAŠILIU

GDANSKO MIESTO TEISĖJŲ
DELEGACIJA
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Širvintų rūmų teismas organizavo susitikimus - pasitarimus

2017 m. balandžio 7 d., Širvintų rajono apylinkės teisme įvyko Lietuvos
antstolių rūmų atstovų ir Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjų susitikimas.
Susitikime dalyvavo Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė Inga
Karalienė, prezidiumo narys, antstolis Vitalis Milevičius ir Lietuvos antstolių rūmų
valdytoja Dovilė Satkauskienė, Širvintų rūmų apylinkės teismo l. e. p. pirmininkė
Irina Serafin, teisėjai Asta Katinienė ir Linas Zinkevičius. Susitikimo metu
Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjai ir Lietuvos antstolių rūmų atstovai pritarė
būtinybei didinti elektroninio teisėjų ir antstolių komunikavimo apimtis.
Susitikimo dalyviai aptarė įsigaliojusios naujos skundų dėl antstolių procesinių
veiksmų nagrinėjimo tvarkos praktinį poveikį.

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ ATSTOVAIS
2017 m. kovo 11 d., Širvintų rajono apylinkės teisme lankėsi Vaiko teisių
apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė ir kontrolierės vyriausioji patarėja Eivilė
Žemaitytė. Susitikimo metu buvo analizuotos problemos, susijusios su vaiko teisių
apsauga, kylančios nagrinėjant tiek baudžiamąsias, tiek civilines bylas.
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2017 m. Lietuvos teismams – 99-eri. Gruodžio 15-ąją, Lietuvos
teismų dieną, buvo parodytas dėmesys lankytojams ir darbuotojams. Ta
proga visiems Teismo lankytojams buvo dovanojami knygų skirtukai.
Kiekvienas Teismo darbuotojas gruodžio 15-osios ryte ant savo darbo
stalo rado saldžią dovanėlę, o įsijungę kompiuterius išgirdo
sveikinimus su Lietuvos teismų diena.
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2017 m. gruodžio 15 d., Švenčionių teismo kolektyvas džiaugėsi
galėdami minėti Teismų dieną, ta proga surengė susitikimą su buvusiu
teismo pirmininku K. Rameliu, ilgą laiką kartu dirbusia teisėja M.
Navickiene, policijos, prokuratūros, probacijos, pasienio, Užsieniečių
registracijos centro atstovais. Visi kartu pasidžiaugė galėdami minėti
Teismų dieną, dalinosi prisiminimais bei šiuo metu aktualiomis
problemomis.
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Vilniaus rajono apylinkės teismas dalyvavo ,,Diena su teisėju 2017” renginyje,
organizuotame minint Lietuvos teismų įsteigimo dieną. Projekto dalyviams buvo suteikta
galimybė patiems asmeniškai, pasirinkus juos dominantį teismą bei teisės kryptį, pabendrauti su
geriausiais teisėjais. 2017 m., norinčių apsilankyti Vilniaus rajono apylinkės teisme buvo net
keletas studentų, todėl šiuos priėmė du teisėjai, kurie specializuojasi ir nagrinėja skirtingas bylas,
tai baudžiamųjų bei administracinių nusižnegimų bylas nagrinėjantis teisėjas Mindaugas
Povilanskas bei cilivines bylas nagrinėjantis teisėjas Saulius Jakaitis. Studentės po susitikimų su
teisėjais džiaugėsi jog galėjo su jais pabendrauti, sužinoti koks darbas vyksta teisme.
Teisėjai M. Povilanskas ir S. Jakaitis džiaugėsi jaunimo dėmesiu teisėjo profesija bei
galimybe parodyti teismų kasdienybę iš arčiau.

TEISĖJAS S. JAKAITIS

TEISĖJAS M. POVILANSKAS
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II. TEISMO STRUKTŪRA, PERSONALAS IR
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Nuo 2017 m. rugsėjo 14 d. Vilniaus rajono apylinkės teismo rūmuose
pareigas pradėjo eiti Teismo kanclerė Laima Točilovienė.

Teismo kanclerė organizuoja teismo administracijos veiklą ir jai vadovauja,
vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų bei teismo pirmininko jai priskirtas teismo
administravimo funkcijas. Laima Točilovienė yra baigusi Vilniaus Universitetą,
Ekonomikos fakultetą.
Vilniaus rajono apylinkės teisme 2017 metais iki reorganizavimo dirbo 57
darbuotojai, nuo 2018 m. sausio 1 d., prie Vilniaus rajono apylinkės teismo
prijungus Švenčionių, Šalčininkų, Trakų, Ukmergės bei Širvintų rajonų apylinkės
teismus, darbuotojų skaičius padidėjo iki 181.
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VILNIAUS RAJONO RŪMUOSE
2017 metais dirbo 57 darbuotojai, iš jų: dvylika teisėjų, dvidešimt aštuoni karjeros
valstybės tarnautojai ir septyniolika darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis. Metų
eigoje įvyko pasikeitimų: teisėjo padėjėja Laima Matulytė buvo paskirta dirbti ryšiams su
žiniasklaida ir visuomene. Į teismo posėdžių sekretoriaus pareigas buvo priimtos - Gitana
Jasilionienė, Simona Andrijauskaitė ir Jelena Zavadzkienė. Teismo posėdžių sekretorė
Alesia Smagurauskienė, esant tarnybiniam būtinumui, buvo perkelta dirbti į teisėjo
padėjėjo pareigas. Taip pat į teisėjo padėjėjo pareigas buvo priimta nauja darbuotoja Jolanta Valančiutė. Iš teismo posėdžių sekretoriaus pareigų buvo atleista Julija Grinko. Į
teismo kanclerio pareigas esant tarnybiniam būtinumui iš Nacionalinės teismų
administracijos buvo perkelta Laima Točilovienė. Buvo priimtas dirbti naujas
informatikas Vaidas Šaukimas.

VILNIAUS RAJONO RŪMUOSE DIRBUSIŲ 2017
METAIS ASMENŲ SKAIČIUS
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ŠIRVINTŲ RŪMUOSE
2017 metais dirbo 18 darbuotojų, iš jų: trys teisėjai, aštuoni karjeros valstybės
tarnautojai ir septyni darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis. Metų eigoje šiame
teisme, sukakus 65 metams, buvo atleista iš pareigų ilgametė posėdžių sekretorė Ona
Petniūnienė. Į atsilaisvinusias pareigas konkursą laimėjo Dangyra Kanapienytė. Taip pat
pasikeitė finansininko pareigas užėmęs darbuotojas, bei priimtas naujas darbuotojas į
valytojos pareigas.

ŠIRVINTŲ RŪMUOSE DIRBUSIŲ 2017
METAIS ASMENŲ SKAIČIUS
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UKMERGĖS RŪMUOSE
2017 metais dirbo šeši teisėjai, keturiolika karjeros valstybės tarnautojų ir septyni
darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartį. Per 2017 darbo metus teismo personalo sudėtis
išliko pastovi, didelių permainų nebuvo. Ilgametė teismo teisėja Edita Zarembienė jos
pačios prašymu ir Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2017 m. kovo
31 d. dekretu nuo 2017 m. birželio 30 d. atleista iš teisėjos pareigų. Į laisvas teisėjo
pareigas 2017 m. spalio 13 d. paskirta dirbti teisėja Eglė Venckienė.

UKMERGĖS RŪMUOSE DIRBUSIŲ 2017
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ŠALČININKŲ RŪMUOSE
2017 metais dirbo keturi teisėjai. Teismo pirmininkas nebuvo paskirtas, laikinai
pirmininko pareigas ėjo teisėjas Viktor Voicechovski kaip didžiausią darbo stažą teisme
turintis teisėjas. Teisėjams padėdavo penki teisėjų padėjėjai, bei keturi teismo posėdžių
sekretoriai. 2017 metais teisme buvo atleistas iš darbo vyresnysis specialistasinformatikas Jaroslav Ulanovskij, į šias pareigas buvo priimtas Kirilas Šumilinas. Iš viso
teisme dirbo dvylika valstybės tarnautojų ir dvylika darbuotojų pagal darbo sutartis.

ŠALČININKŲ RŪMUOSE DIRBUSIŲ 2017
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ŠVENČIONIŲ RŪMUOSE

2017 metais dirbo dvidešimt darbuotojų, iš jų: keturi teisėjai, dešimt karjeros
valstybės tarnautojų ir septyni darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis. Metų eigoje
pasikeitė du darbuotojai, buvo atleistas teisėjo padėjėjas Romanas Bartkūnas. Į
atsilaisvinusias pareigas konkursą laimėjo Nijolė Paškonienė. Taip pat iš darbo išėjus
darbininkui (kiemsargiui) buvo priimtas naujas darbuotojas.
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TRAKŲ RŪMUOSE
2017 metais dirbo trisdešimt vienas darbuotojas, iš jų: septyni teisėjai,
trylika karjeros valstybės tarnautojų ir vienuolika darbuotojų dirbančių pagal darbo
sutartis. Metų eigoje vyko personalo pasikeitimai. Į pareigas buvo priimta vertėja
Olga Voronovič, o iš darbo išėjo vertėja Justyna Zajančkovska ir teisėjų padėjėjai
Darius Juodelis ir Marius Šlapikas.
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Visuomenėje vykstantys ekonominiai ir socialiniai pokyčiai, sparčiai besikeičiantys teisiniai
santykiai reikalauja nuolat gilinti žinias, kelti profesinę kvalifikaciją, įgyti daugiau žinių ir
patirties, todėl visi teismo teisėjai nuolat dalyvaudavo Nacionalinės teismų administracijos
rengiamuose teisėjų mokymuose, konferencijose.

Teismo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis svarbu
tobulinti specialiuosius profesinius gebėjimus, stiprinti administracinius gebėjimus, gerinti
bendrąją valstybės tarnautojų ir darbuotojų profesinę kvalifikaciją. Todėl per 2017 metus
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis dalyvavo kvalifikacijos kėlimo
mokymuose įvairiomis temomis.
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III. FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA
Teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių
vertybių gynimą, kaip pirmos instancijos teisme. Šiam tikslui pasiekti Teismas
vykdo Teisingumo vykdymo programą, finansuojamą iš valstybės biudžeto lėšų ir
asignavimų valdytojo pajamų įmokų. Šiai programai įgyvendinti pagal Teismo
rūmus 2017 metams asignavimai sudarė:
tūkst. Eur.
Šalčininkų
rajono
apylinkės
teismas
Iš
valstybės
420,9
biudžeto lėšų
2017 metams
skirtų
asignavimų
suma
Darbo
295,5
užmokesčiui
Socialinio
94,7
draudimo
įmokoms
Ryšių
13,4
paslaugoms
Transporto
0,9
išlaikymui
Ilgalaikio
materialiojo ir
nematerialiojo
turto nuomai
Komunalinėms
8,7
paslaugoms
Kitoms
7,7
prekėms
ir
paslaugoms
Asignavimų
1
valdytojo
pajamų
įmokos

Širvintų
rajono
apylinkės
teismas
287,3

Švenčionių
rajono
apylinkės
teismas
357,2

Ukmergės
rajono
apylinkės
teismas
487,4

Trakų
rajono
apylinkės
teismas
616,9

Vilniaus Iš viso
rajono
apylinkės
teismas
1159
3328,7
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-

-

-

151,4

151,4

12,6

8,4

6,1

17,3

22,3

75,4

6,5

12,2

8,1

17,9

62,9

115,3

-

1

-

1

1

4
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Iš valstybės biudžeto lėšų 2017 metams
skirtų asignavimų suma

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai

Darbo užmokesčiui

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai
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Socialinio draudimo įmokoms

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai

Ryšių paslaugoms

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai
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Transporto išlaikymui

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai

Komunalinėms paslaugoms

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai
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Mokėtinos sumos Teismo darbuotojams ir tiekėjams už prekes ir suteiktas
paslaugas 2017 metų gruodžio 31 d sudarė:
tūkst. Eur.

Įsiskolinimas
iš viso
Darbo
užmokesčio
įsiskolinimas
teismo
darbuotojams
Įsiskolinimas
socialiniam
draudimui
Įsiskolinimas
už prekes ir
paslaugas

Šalčininkų
rajono
apylinkės
teismas
38

Širvintų
rajono
apylinkės
teismas
32,5

Švenčionių
rajono
apylinkės
teismas
13,3

Ukmergės
rajono
apylinkės
teismas
42,2

Trakų
rajono
apylinkės
teismas
39,4

Vilniaus Iš viso
rajono
apylinkės
teismas
14
179,4

32,9

22,4

9,4

32,5

32,3

5,1

134,6

2,6

7,3

1,9

7,5

2,6

0,2

22,1

2,5

2,8

2,0

2,2

4,5

8,7

22,7

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinus darbo užmokestį, Teismo
ilgalaikiai įsipareigojimai ir einamųjų metų dalis 2018 - 2020 metams sudaro 586,1
tūkst. eurų.
Įsiskolinimas iš viso

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai
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Įsiskolinimas socialiniam draudimui

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai

Darbo užmokesčio įsiskolinimas teismo darbuotojams

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai
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Įsiskolinimas už prekes ir paslaugas

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai
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IV. TEISMO MATERIALINĖ – TECHNINĖ BAZĖ
VILNIAUS RAJONO RŪMAI

Pastatas pastatytas 2008 metais, teismo reikmėms pritaikytas 2015 metais. Pastato paskirtis –
administracinis pastatas. Teismo pastato plotas 1 213,69 m2. Atsižvelgiant į teismų pastatų ir
patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindinius principus siekiant užtikrinti Vilniaus regiono
apylinkės teismo patalpų atitikimą nustatytiems reikalavimams 2017 metais buvo atlikta:
remonto darbai (iš vieno kabineto įrengti du kabinetai, taip sukuriant papildomas darbo vietas)
bei naujai buvo perdaryta ir pritvirtinta teismo rūmų iškaba.

ŠIRVINTŲ RŪMAI

Pastatas pastatytas 2008 metais. Teismo pastato plotas 1021,07 m2 iš 681,17 m2 pagrindinio
ploto ir 339,9 m2 pagalbinio ploto. 2017 metais ruošiantis teismų reorganizavimui Teismo
archyvas įrengtas Širvintų rūmuose. Gerinant aprūpinimą darbo priemonėmis, iš Nacionalinės
teismų administracijos Širvintų rūmams buvo perduota nauja organizacinė technika (kompiuteris,
nespalvinis spausdintuvas su dažomųjų miltelių ir popieriaus tiekimo kasetėmis). 2017 m.
vasario 20 d., perduota ir įdiegta pagal Norvegijos projekto programą apsaugos sistema, 2017 m.
birželio 8 d., pavojaus pranešimų ir įeigos kontrolės, vaizdo stebėjimo sistemos. Kaip ir
kiekvienais metais, teisme dirbantiems teisėjams prenumeruoti kodeksų pakeitimai. Prie Širvintų
rūmų pastato prie pagrindinio įėjimo ir išėjmo durų, avarinio išėjimo iš rūsio durų buvo atlikti
stogelių montavimo darbai, o prie rūmų pastato esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje
įrengta viena stovėjimo vieta skirta neįgaliesiems.
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UKMERGĖS RŪMAI

2017 metais Ukmergės teismas veiklą vykdė policijos pataplose panaudos sutarties pagrindu,
tačiau per 2018 metus planuojama užbaigti šių teismo rūmų naujo, modernaus pastato statybą.
2017 m. Ukmergės rūmų pastate nebuvo vykdomi jokie remonto darbai. Siekiant lėšų
ekonomijos 2017 m. buvo nutraukta sutartis dėl geriamojo vandens teismo rūmuose tiekimo
vandens pilstymo aparatuose su UAB „Gelsva“. 2017 m. Gerinant aprūpinimą darbo
priemonėmis, iš NTA Ukmergės rūmams buvo perduota nauja organizacinė technika bei kitos
būtino naudojimo prekės - gauti trys nauji kompiuteriai, du planšetiniai kompiuteriai, vienas
spausdintuvas, viena teisėjo mantija, vienas teisėjo ženklas bei įvairios kanceliarinės prekės.

ŠALČININKŲ RŪMAI

Pastatas pastatytas 1954 metais, 2002 metais buvo rekonstruotas. Teismo pastato plotas
901,73 m2 iš 801,50 m2 pagrindinio ploto ir 100,23 m2 pagalbinio ploto. 2017 metais gerinant
aprūpinimą darbo priemonėmis, iš NTA Šalčininkų rūmams buvo perduota nauja organizacinė
technika – keturi kompiuteriai, kurie buvo su įrašymo įranga, garso įrašų ir protokolų saugojimo
ir registravimo tarnybinė stotis, dar trys kompiuteriai bei vienas nešiojamas kompiuteris ir
vienas planšetinis kompiuteris, pavojaus pranešimų sistemos, įeigos sistemos ir vaizdo sistemos
komplektai, nespalvinis spausdintuvas ir nespalvinis daugiafunkcinis įrenginys. Baudžiamųjų
bylų salėje sumontuotas specialusis atitvaras (įtariamiesiems, kaltinamiesiems, nuteistiesiems).
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ŠVENČIONIŲ RŪMAI

Pastatas pastatytas 1972 metais. Pastato bendras plotas: 814,93 m2, pagrindinis plotas: 605,99
m2, užstatytas plotas: 538.00 m2. 2017 metais buvo atliktas remontas viename kabinete
(nutinkuotos ir perdažytos kabineto lubos ir sienos, pakeista grindų danga. Sutvarkyti elektros ir
kompiuteriniai laidai). Pastatyti trys nauji kompiuterių stalai. Sutvarkyti teismo lauko laiptai.
Pastato fojė sutvarkytos lubos.

TRAKŲ RŪMAI

Pastatas pastatytas 2009 metais. Teismo plotas 1470,04 m2 iš 932,76 m2 pagrindinio ploto ir
537,28 m2 pagalbinio ploto. 2017 metais buvo pakeistos laiptų pakopų suskilę plytelės. Gerinant
aprūpinimą darbo priemonėmis, iš NTA 2017 m. Trakų rūmams buvo perduota nauja
organizacinė technika – septyni stacionarūs kompiuteriai, vienas nešiojamas kompiuteris ir
vienas planšetinis kompiuteris bei vienas spausdintuvas.
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V. TEISME GAUTŲ IR IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ STATISTIKOS
APŽVALGA
Vilniaus regiono apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas ir pirmoji
instancija civilinėms, baudžiamosioms, administracinių nusižengimų byloms. Teisme taip pat yra
nagrinėjamos bylos, susijusios su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Žemiau pateikiamose
lentelėse nurodyti 2017 metais Teismo kiekvienuose rūmuose priimtų procesinių dokumentų
statistiniai duomenys.

VILNIAUS RAJONO RŪMAI
Procesiniai
dokumentai

Baudžiamosios bylos

2016 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2017
metus)
774
694

2017 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2018
metus)
870
772

Civilinės bylos

6150

5512

6392

5749

Administracinių
nusižengimų
bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio
tyrimo
dokumentai

2236

2099

1169

1078

715

715

2183

2183
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ŠALČININKŲ RŪMAI
Procesiniai
dokumentai

Baudžiamosios bylos

2016 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2017
metus)
419
363

2017 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2017
metus)
503
457

Civilinės bylos

2153

1986

1917

1773

Administracinių
1507
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo 256
dokumentai

1461

723

689

256

255

255
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ŠIRVINTŲ RŪMAI
Procesiniai
dokumentai

Baudžiamosios bylos

2016 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2017
metus)
201
191

2017 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2018
metus)
173
160

Civilinės bylos

1617

1510

1396

1304

92

216

210

117

118

118

Administracinių
107
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo 117
dokumentai
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ŠVENČIONIŲ RŪMAI
Procesiniai
dokumentai

Baudžiamosios bylos

2016 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2017
metus)
237
218

2017 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2018
metus)
271
216

Civilinės bylos

1921

1722

1992

1791

Administracinių
1096
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo 160
dokumentai

1051

545

517

160

284

284
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TRAKŲ RŪMAI
Procesiniai
dokumentai

Baudžiamosios bylos

2016 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2017
metus)
602
547

2017 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2018
metus)
634
573

Civilinės bylos

4805

4338

4656

4280

Administracinių
1671
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo 396
dokumentai

1611

562

539

396

398

398
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UKMERGĖS RŪMAI
Procesiniai
dokumentai

Baudžiamosios bylos

2016 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2017
metus)
325
291

2017 m.
Gauta bylų
Išnagrinėta
vnt., (įskaitant
bylų
ir bylų likutį
vnt.
perkeltą į 2018
metus)
384
334

Civilinės bylos

3297

3019

2967

2684

Administracinių
1479
nusižengimų bylos,
teikimai AN bylų
vykdymo procese
Ikiteisminio tyrimo 347
dokumentai

1414

633

594

347

301

301
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Teismo priimtų ir neapskųstų sprendimų santykis
(išnagrinėjus bylą)
98,5
98
97,5
97
96,5
96
95,5
95
Šalčininkų rūmai Širvintų rūmai Švenčionių rūmai Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai

Vilniaus rajono
rūmai

Teismo priimtų sprendimų (išnagrinėjus bylą)
stabilumas
99,8
99,7
99,6
99,5
99,4
99,3
99,2
99,1
Šalčininkų rūmai Širvintų rūmai Švenčionių rūmai Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Šalčininkų rūmai

Širvintų rūmai

Švenčionių rūmai

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

Vilniaus rajono rūmai

Vilniaus rajono
rūmai
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Išnagrinėtų bylų skaičius
Vilniaus rajono rūmai
Trakų rūmai
Ukmergės rūmai
Švenčionių rūmai
Širvintų rūmai
Šalčininkų rūmai
0
Šalčininkų rūmai

1000
Širvintų rūmai

2000
Švenčionių rūmai

3000

4000

Ukmergės rūmai

5000
Trakų rūmai

6000

7000

Vilniaus rajono rūmai

Laikantis nustatytų terminų paskelbtų skelbtinų sprendimų
skaičius
Vilniaus rajono rūmai
Trakų rūmai
Ukmergės rūmai
Švenčionių rūmai
Širvintų rūmai
Šalčininkų rūmai
0
Šalčininkų rūmai

200
Širvintų rūmai

400
Švenčionių rūmai

600

800

1000

Ukmergės rūmai

Trakų rūmai

1200

1400

Vilniaus rajono rūmai
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TEISMO METINĖS DARBO APŽVALGOS APIBENDRINIMAS

Apibendrinant 2017 metų Vilniaus regiono apylinkės teismo rūmų (iki 2018 m. – buvusių
apylinkių teismų) veiklą, pažymėtina, kad ji buvo kontrastinga, besikeičianti, bet kryptinga.
Prieš reorganizavimą reikėjo pertvarkyti teismo dokumentų valdymą, persiorientuoti į tai, jog
reikės dirbti dideliame kolektyve ir darbą organizuoti taip, kad nenukentėtų bylų nagrinėjimo
bei asmenų aptarnavimo ir priėmimo kokybė. Nepaisydami visų iškilusių iššūkių, siekdami
užtikrinti efektyvų, operatyvų, nešališką bei kokybišką bylų nagrinėjimą, mes siekėme savo
pagrindinio veiklos tikslo - vykdyti teisingumą nagrinėjant bylas. Stengsimės nuolat tobulinti
savo veiklą, gerinti vidinį komunikavimą, o tuo pačiu - tobulinti asmenų aptarnavimo kokybę
bei didinti visuomenės pasitikėjimą teismais.

Parengė:
Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų
teisėjo padėjėja bei atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Laima Matulytė
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