VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO

VEIKLOS APŽVALGA
2018 metai

TURINYS

I TEISMO PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS ............................................................ 3
II TEISME GAUTŲ IR IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA ........ 4
III TEISMO PERSONALAS .......................................................................................... 11
IV FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA ................................................................... 14
V TEISMO MATERIALINĖ TECHNINĖ BAZĖ ....................................................... 19
VI DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA ............................ 21
VII TEISMO METINĖS DARBO APŽVALGOS APIBENDRINIMAS .................. 27

2

I TEISMO PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS

Gerbiamieji,
2018-ieji Vilniaus regiono apylinkės
teisme buvo aktyvūs, darbingi ir kryptingi
metai. Nuo 2018 m. sausio 1 d., įgyvendinus
teismų reformą, Lietuvoje veikia 12 (vietoje
49 funkcionavusių) apylinkės teismų.
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 teismo rūmuose teikti teismo
procesą
inicijuojančius
dokumentus.
Vilniaus regiono apylinkės teismą sudaro:
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų,
Ukmergės ir Vilniaus rajono rūmai.
Centriniai rūmai – Vilniaus rajono rūmai.
Vilniaus regiono apylinkės teismas siekia
kuo didesnio profesionalumo, atvirumo ir
skaidrumo. Siekiame užtikrinti operatyvų,
nešališką ir kokybišką bylų nagrinėjimą.
2018 metų darbo rezultatai geri. Tokie
darbo rezultatai pasiekti sąžiningų, darbščių
ir atsakingų Vilniaus regiono apylinkės
teismo darbuotojų pastangų dėka. Dėkoju
teismo darbuotojams, kurių kiekvieno indėlis, vykdant teisingumą, yra svarbus.
Man pačiai šie metai buvo pirmieji vadovavimo reorganizuotam teismui metai, kuriems
išsikėliau tikslus: spartinti bylų nagrinėjimo terminus, lyginti bylų krūvius tarp teismo rūmų,
gerinti teisme apsilankančių asmenų aptarnavimą, burti darbščią ir draugišką teismo darbuotojų
komandą. Statistiniai duomenys rodo, kad bylų nagrinėjimas spartėjo, pagerėjo nuosprendžių ir
sprendimų stabilumo rodikliai. Teisėjai ir darbuotojai aktyviai ir noriai dalyvavo teismo
bendruomenės renginiuose. Tikiu, jog kitais metais turėsime naujų iniciatyvų ir viliuosi, kad bus
nuosekliai tęsiami pradėti darbai.
Apie 2018 m. nuveiktus darbus, skaitykite šiame leidinyje.
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II TEISME GAUTŲ IR IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ STATISTIKOS APŽVALGA

Teisėjų, jų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių ir teismo raštinės darbuotojų darbo
krūvius tiesiogiai sąlygoja gaunamų dokumentų kiekis, kurių didžiausią dalį sudaro procesiniai
dokumentai. 2018 metais teisme gauti 79780 procesiniai ir kiti dokumentai. Jų skaičius lyginant
su 2017 m. padidėjo 8,4 procento.
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BENDRAS GAUTŲ, IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ KIEKIS, NAGRINĖJIMO GREITIS IR
TEISMO DARBO KRŪVIS

Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis 2018 metais Vilniaus regiono
apylinkės teisme užregistruotos 21704 bylos, iš kurių 2018 metais išnagrinėta 19876 bylos.
Informacinėje lentelėje pateiktas gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kitimas
2017 – 2018 metais. (2017 metų duomenys - subendrinti Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių,
Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajono apylinkės teismų duomenys).
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Procesiniai dokumentai

2017 m.

2017 m.

2018 m.

2018 m.

Gauta (įskaitant ir
bylų likutį perkeltą iš
2016 metų)

Išnagrinėta
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bylų likutį
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Administracinių
nusižengimų bylos
Ikiteisminio tyrimo
dokumentai
Viso:

Lyginant 2017 metų (subendrinant Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir
Vilniaus rajono apylinkės teismų iki reorganizavimo) ir 2018 metų duomenis, 2018 metais
bendras gautų bylų skaičius sumažėjo 10,9 proc.
2018 metais išnagrinėtų bylų skaičius lyginant su 2017 metais kito:
civilinių bylų sumažėjo 13,22 proc.;
baudžiamųjų bylų padidėjo 13,75 proc.;
administracinių nusižengimų bylų sumažėjo 18 proc.;
ikiteisminio tyrimo dokumentų padidėjo 4,5 proc.
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Administracinių
nusižengimų bylos
2018 m.

Ikiteisminio tyrimo
dokumentai

VILNIAUS REGIONO APYLINKĖS TEISMO TEISĖJŲ DARBO KRŪVIS YRA
3,29 PROC. DIDESNIS UŽ VIDUTINĮ APYLINKIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ DARBO KRŪVĮ.
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Kaip matyti iš žemiau pateiktos lentelės Vilniaus regiono apylinkės teismo, Šalčininkų
rūmuose, Vilniaus rajono rūmuose, Ukmergės bei Trakų rūmuose išlieka didelis teisėjų darbo
krūvis.
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Vidutinis apylinkės teismuose
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2018 metais teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis teisme buvo
užregistruotos 13243 civilinės bylos ir 598 prašymų vykdymo procese, taip pat iš 2017 metų
buvo perkelta 1751 civilinė byla į 2018 metus. Metų pabaigoje nebaigtos nagrinėti liko 1411
bylų.
Žemiau pateikta diagrama rodo išnagrinėtų civilinių bylų ir prašymų vykdymo procese
skaičių pagal atskiras bylų nagrinėjimo taisykles, įtvirtintas Civilinio proceso kodekse.

Ginčo teisėna
Ypatingoji teisena
Teismo įsakymai
Dokumentinis procesas
Supaprastintas procesas
Dėl proceso atnaujinimo
Vykdymo procese

Iš žemiau pateiktos diagramos matyti civilinių bylų nagrinėjimo trukmė.
Vidutiniškai civilinės bylos nagrinėjimas 2018 metais truko 1,50 mėnesio.
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2018 metais 12954 civilinės bylos (be prašymų vykdymo procese) buvo išnagrinėtos
trumpiau nei per šešis mėnesius. Laikotarpiu nuo 6 mėn. iki 12 mėn. buvo išnagrinėtos 487
civilinės bylos, o 142 civilinių bylų nagrinėjimas truko ilgiau negu 12 mėnesių.
2018 metais teisme užregistruota 2011 baudžiamųjų bylų ir 830 teikimų bei prašymų
vykdymo procese, iš 2017 metų į 2018 metus buvo perkeltos 278 baudžiamosios bylos. Nebaigtų
baudžiamųjų bylų ir prašymų vykdymo procese likutis metų pabaigoje buvo 228.
Žemiau pateikta diagrama rodo išnagrinėtų baudžiamųjų bylų ir prašymų vykdymo
procese (teikimų) kiekį pagal atskiras bylų nagrinėjimo taisykles, įtvirtintas baudžiamojo proceso
kodekse.
Pagreitinto proceso
bylos
Pagal bendrąsias
proceso taisykles
Pagal bendrąsias proceso taisykles
Teikimai
Baudžiamieji įsakymai
Teikimai
Pagreitinto proceso bylos

Baudžiamieji įsakymai

2018 metais liko neišnagrinėta 228 baudžiamosios bylos bei teikimų ir prašymų vykdymo
procese. Iš žemiau pateiktos diagramos matyti baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė 2018
metais. Iki 6 mėn. buvo išnagrinėta 1917, nuo 6 mėn. iki 12 mėn. buvo nagrinėjamos 108 bylos
ir ilgiau nei 12 mėn. buvo nagrinėjamos 36 bylos.
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Vidutiniškai vienos baudžiamosios bylos nagrinėjimas truko 1,65 mėnesio.
2018 m. teisme užregistruotos 2198 administracinių nusižengimų bylos ir prašymai
vykdymo procese, 204 bylos perkeltos iš 2017 metų. Išnagrinėta 2294 administracinių
nusižengimų bylų ir 318 prašymų vykdymo procese. Iš žemiau pateiktos diagramos matyti
administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo trukmė 2018 metais (išskyrus prašymų vykdymo
procese), t. y. 2275 bylos buvo nagrinėjamos trumpiau nei šešis mėnesius, 17 bylų buvo
nagrinėjama nuo 6 mėn. iki 12 mėn., o ilgiau negu 12 mėnesių buvo nagrinėjamos 5
administracinių nusižengimų bylos.
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Ikiteisminio tyrimo
funkcijas teisme vykdo Vilniaus regiono apylinkės teismo
pirmininko įsakymu paskirti teisėjai pagal nustatytą grafiką. 2018 metais gauta 2026
ikiteisminio tyrimo dokumentų, kurių skaičius, palyginus su 2017 metais, padidėjo 8,4 proc.
Apžvelgus 2018 metus, pažymėtina, kad sumažėjo gaunamų civilinių bei administracinių
nusižengimų bylų skaičius, tačiau padidėjo ikiteisminio tyrimo dokumentų bei baudžiamųjų bylų
skaičius.
Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 2018 metais pasiekti geri rezultatai, žvelgiant į stabilumo
koeficientus. Nuosprendžių stabilumo rodiklis 98,79 proc., sprendimų stabilumo rodiklis 99,95
proc.
Po 2018 m. teismų reformos Vilniaus regiono apylinkės teismo darbas buvo
organizuojamas taip, kad nenukentėtų bylų nagrinėjimo, asmenų aptarnavimo ir priėmimo
kokybė. Teismas siekė užtikrinti efektyvų, operatyvų, nešališką ir kokybišką bylų nagrinėjimą.
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III TEISMO PERSONALAS

Siekiant užtikrinti efektyvų Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjų darbą, tinkamą
darbo aplinką, padedančią priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus, teisėjams jų funkcijas
įgyvendinti padeda teismo personalas. 2018 m. teisme buvo patvirtinti 194,5 darbuotojų etatai, iš
jų 36 teisėjai, 92 valstybės tarnautojai, 66 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
2018 metais teisme:
Organizuotas 31 konkursas į karjeros valstybės tarnautojo pareigas, kurių metu buvo
priimta 14 valstybės tarnautojų.
Organizuota 30 atrankų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas, kurių metu priimti 5
pakaitiniai valstybės tarnautojai.
Priimta 13 darbuotojų pagal darbo sutartis.
Vaiko priežiūros atostogose buvo viena teisėja.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 31 straipsniu 2 punktu,
2019 m. sausio mėnesį teisme atliktas kasmetinis karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimas už 2018 m. 10 valstybės tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai ir jiems
padidintas pareiginės algos koeficientas, 7 valstybės tarnautojams suteiktos papildomos poilsio
dienos, 6 valstybės tarnautojams buvo skirta padėka, 1 valstybės tarnautojas perkeltas į
aukštesnes pareigas toje pačioje įstaigoje.
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Paskirtas teismo pirmininkės pavaduotojas
Lietuvos
Respublikos
Prezidentės
Dalios Grybauskaitės 2018 m. rugpjūčio 31 d.
dekretu Nr. 1K-1390 Vilniaus regiono
apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju
paskirtas teisėjas Mindaugas Povilanskas, kuris
nuo rugsėjo 3 dienos
pradėjo eiti savo
pareigas.
Teisėjas turi 14 metų teisinio darbo
stažą. M. Povilanskas dirbo Druskininkų
miesto apylinkės teisme - teisėjo padėjėju,
vėliau Kauno apygardos prokuratūros Prienų
rajono apylinkės prokuratūroje, Kauno
apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės
prokuratūroje
ir
Vilniaus
apygardos
prokuratūroje - prokuroru. M. Povilanskas nuo
2016 m. gegužės 11 d., dirba Vilniaus rajono
apylinkės teisme (šiuo metu - Vilniaus regiono
apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmai)
teisėju.

Nuo 2018 metų balandžio 16 dienos Vilniaus regiono apylinkės teisme, pradėjo
dirbti psichologas Darius Navaslauskas, kuris vaikui, patekusiam į sudėtingą, emociškai
sunkų procesą, padeda jaustis saugiau, siekia jog vaikas patirtų kiek įmanoma mažiau
streso.
Teismo psichologo veiklos tikslas – apsaugoti vaiką nuo traumuojančio poveikio teismo
procese, padedant teisėsaugos institucijai surinkti su įvykiu susijusią informaciją, tapti
kvalifikuotu tarpininku tarp vaiko (jo šeimos narių, artimųjų, atstovo) ir teisininko. Teismo
psichologas savo funkcijas atlieka tiek baudžiamose, tiek civilinėse bylose, kuriose dalyvauja ir
yra apklausiami mažamečiai bei nepilnamečiai asmenys.
Nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Vilniaus regiono apylinkės
teismo psichologas, padėjo atlikti:
38 vaikų apklausas ikiteisminiame procese;
4 vaikų apklausas baudžiamosiose bylose (teisiamuosiuose posėdžiuose);
4 vaikų nuomonių išklausymą civilinėse bylose;
46 bendras apklausų ir nuomonių išklausymų skaičius;
53 vaikus paruošė apklausoms (įvadiniai pokalbiai prieš apklausas).

12

Teisėjų susirinkimas

2018 m. sausio 30 d. Vilniaus regiono apylinkės teismo visų rūmų teisėjai susirinko į
pirmąjį teisėjų susirinkimą, kuris vyko Vilniaus rajono rūmuose. Susirinkime buvo patvirtintas
teisėjų susirinkimo darbo reglamentas, organizacinės veiklos priežiūros planas ir apsvarstyti
einamieji klausimai.
Lapkričio 16 d. įvyko antrasis Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjų susirinkimas,
kuriame buvo svarstomi svarbūs klausimai dėl teismo veiklos. Posėdyje dalyvavo 23 teisėjai iš
Šalčininkų, Širvintų, Švenčionių, Trakų, Ukmergės ir Vilniaus rajono rūmų. Susirinkimo metu
svarstytas klausimas dėl bylų skirstymo tvarkos keitimo, patvirtintas organizacinės veiklos
priežiūros planas 2019 metams, aptarti kiti klausimai: dėl teisėjų budėjimo savaitgaliais ir
ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijų atlikimo darbo dienomis, pavadavimų. Diskutuota ir rasta
naudingų sprendimų atliekant administravimo funkcijas nutolusiuose teismo rūmuose bei
išspręsti einamieji klausimai.
Per teismo darbuotojų susirinkimus nuolat aptariamos bendravimo su interesantais
kultūros ir tarnautojų etikos taisyklės. Stengėmės, kad į teismą užsukę žmonės būtų kuo greičiau
ir kultūringiau aptarnaujami. Žinome, kad mandagus aptarnavimas, dėmesys besikreipiantiems
asmenims padeda formuoti teigiamą visuomenės nuomonę apie teismą. Vilniaus regiono
apylinkės teismo pirmininkės įsakymu 2018 m. liepos 18 d. Nr. V-168 sudaryta darbo grupė
asmenų aptarnavimo teismuose modeliui rengti. Nuoseklus darbas su visuomene ir aptarnavimo
kokybė prisideda prie teismų autoriteto kėlimo.
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IV FINANSINĖS VEIKLOS APŽVALGA
Vilniaus regiono apylinkės teismas (toliau - Teismas) 2018 m. sausio 1 d. tęsia veiklą po
teismų reorganizavimo. Prie Vilniaus rajono apylinkės teismo buvo prijungti Šalčininkų,
Širvintų, Švenčionių, Trakų ir Ukmergės rajonų apylinkių teismai. Teismo identifikavimo kodas
Juridinių asmenų registre - 191449618. Teismas vykdo programą - ,,Teisingumo vykdymas“,
kuri finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų ir asignavimų valdytojo pajamų įmokų.
2018 metus teismas pradėjo turėdamas 179,4 tūkst. Eur įsiskolinimą, kurį sudarė:

Įsiskolinimas
iš viso
2018-01-01
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
rajono
apylinkės
teismas
14

Iš
viso

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

Įsiskolinimas iš viso
2018-01-01

179,4

Šalčininkų rajono apylinkės teismas
Širvintų rajono apylinkės teismas

16%

23%

Švenčionių rajono apylinkės teismas
17%

Ukmergės rajono apylinkės teismas
Trakų rajono apylinkės teismas

24%

14%
6%

Vilniaus rajono apylinkės teismas
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Darbo užmokesčio įsiskolinimas teismo
darbuotojams
Šalčininkų rajono apylinkės teismas
Širvintų rajono apylinkės teismas

16%

23%

Švenčionių rajono apylinkės teismas
17%

Ukmergės rajono apylinkės teismas
Trakų rajono apylinkės teismas

24%
14%
6%

Vilniaus rajono apylinkės teismas

Įsiskolinimas socialiniam draudimui
Šalčininkų rajono apylinkės teismas
16%

23%

Širvintų rajono apylinkės teismas
Švenčionių rajono apylinkės teismas
17%
Ukmergės rajono apylinkės teismas

24%

Trakų rajono apylinkės teismas

14%
6%

Vilniaus rajono apylinkės teismas
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2018 METUS BAIGĖ SU ĮSISKOLINIMU – 82,5 TŪKST. EUR.
ĮSISKOLINIMAS SUMAŽĖJO 96,9 TŪKST. EUR, ARBA 54,01 PROC.
Įsiskolinimas
tūkst. Eur.

Įsiskolinimo sumažėjimas(-),
lyginant su2018-01-01
(tūkst. Eur)
-96,9

Įsiskolinimo sumažėjimas(-),
lyginant
su
2018-01-01
(proc.)
-54,01

Įsiskolinimas iš viso 82,5
2018-12-31
Darbo užmokesčio 61,6
-73,0
-54,24
įsiskolinimas teismo
darbuotojams
Įsiskolinimas
0,2
-21,9
-99,31
socialiniam
draudimui
Įsiskolinimas
už 20,7
-2,0
-8,8
prekes ir paslaugas
Pagal 2017 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir
savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtintą įstatymą Nr. XIII-868 Teismui skirta 3600,0
tūkst. Eur asignavimų, iš jų 2407,0 tūkst. Eur - darbo užmokesčiui, 735,3 tūkst. Eur - socialinio
draudimo įmokoms, 441,2 tūkst. Eur - prekių ir paslaugų naudojimo išlaidoms, 14,4 tūkst. Eur socialinėms išmokoms ir 2,0 tūkst. Eur - ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo
išlaidoms padengti.
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. Įgyvendinant šią programą 2018 metais Teismas patyrė sąnaudas, kurias sudarė:
Šalčininkų Širvintų
rūmai
rūmai
Ryšių
paslaugoms
Transporto
išlaikymui
Ilgalaikio
materialiojo ir
nematerialiojo
turto nuomai
Komunalinėms
paslaugoms
Iš jų: vandens
tiekimas
ir
kanalizacija
Iš jų: elektros
energija
Iš jų: šildymo
sąnaudos

Švenčionių Ukmergės Trakų
rūmai
rūmai
rūmai

Iš viso

17,2

6

7,8

14,8

22,8

Vilniaus
rajono
rūmai
29,4

1,8

1,5

2,2

1,7

1,4

3,3

11,9

-

-

-

-

-

152,1

152,1

10,7

11,8

9,4

4,4

16,9

15,9

69,1

0,2

0,2

0,2

0,3

1,1

0,7

2,7

10,5

4,9

2,4

2,3

5,9

7,8

33,8

0,0

6,7

6,8

1,80

9,9

7,4

32,6

16

98,0

Ryšių paslaugoms
Šalčininkų rajono apylinkės teismas
16%

23%

Širvintų rajono apylinkės teismas
Švenčionių rajono apylinkės teismas
17%
Ukmergės rajono apylinkės teismas

24%

Trakų rajono apylinkės teismas

14%
6%

Vilniaus rajono apylinkės teismas

Transporto išlaikymui
Šalčininkų rajono apylinkės teismas
16%

23%

Širvintų rajono apylinkės teismas
Švenčionių rajono apylinkės teismas
17%
Ukmergės rajono apylinkės teismas

24%

Trakų rajono apylinkės teismas

14%
6%

Vilniaus rajono apylinkės teismas
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Komunalinėms paslaugoms
Šalčininkų rajono apylinkės teismas
16%

23%

Širvintų rajono apylinkės teismas
Švenčionių rajono apylinkės teismas
17%
Ukmergės rajono apylinkės teismas

24%

Trakų rajono apylinkės teismas

14%
6%

Vilniaus rajono apylinkės teismas

2018 metais teismo darbuotojams išmokėta darbo užmokesčio ir nedarbingumo pašalpų:
tūkst. Eur.
Darbo
Socialinio
Neproporcingai Socialinio Nedarbingumo
užmokestis draudimo
sumažinta darbo draudimo pašalpa
iš
įmokos iš užmokesčio dalis įmokos iš darbdavio lėšų už
darbdavio
darbdavio pirmas sirgtas 2
lėšų
lėšų
darbo dienas
Teisėjams
Valstybės
tarnautojams
Darbuotojams,
dirbantiems pagal
darbo sutartis
Viso

921,9
887,2

281,3
270,2

139,4
10,1

43,2
3,1

4,1
6,6

375,1

115,5

0,0

0,0

2,0

2184,2

667,0

149,5

46,3

12,7

Dėl ekonominės krizės neproporcingai sumažinus darbo užmokestį, Teismo ilgalaikiai
įsipareigojimai ir einamųjų metų dalis 2019 - 2020 metams sudaro 390,3 tūkst. Eur, tame tarpe
skola darbuotojams – 299,2 tūkst. Eur.

18

V TEISMO MATERIALINĖ TECHNINĖ BAZĖ

Įrengtas vaikų apklausos kambarys – draugiškai ir
patogiai įrengta patalpa teisme, pritaikyta vaikų poreikiams
ir atitinkanti teisinėms apklausoms keliamus reikalavimus.
Vaikų apklausos kambario patalpa techniškai sujungta su
viena iš teismo posėdžių salių, įrengtos nuotolinio ryšio
palaikymo priemonės, t. y. filmavimo, vaizdo ir garso
perdavimo sistema tarp patalpų. Vaiką apklausia vyriausias
specialistas (psichologas) vaikų apklausos kambaryje, o
teisėjas, kiti proceso dalyviai gali stebėti apklausą ir pateikti
klausimus iš teismo posėdžių salės nuotoliniu būdu.

SIEKIANT GERINTI DARBO SĄLYGAS
2018 m. iš NTA gavome 14 vienetų stacionarių kompiuterių.
3 vienetus stacionarių kompiuterių įsigijome savo lėšomis per centrinę pirkimų
organizaciją.

Atnaujinta vaizdo stebėjimo – įrašymo sistema.
Sudaryta galimybė 10-čiai teismo posėdžių salių posėdžio proceso metu
teisėjams bylas nagrinėti elektronine forma.
Vilniaus regiono apylinkės teisme optimizuota vidinio informacinio tinklo
infrastruktūra.

Įsigyti 2 vienetai duomenų saugojimo (duomenų saugyklos) įrenginių.
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Archyvo skyrius (toliau – archyvas) yra Vilniaus regiono apylinkės teismo
struktūrinis padalinys, kuris susideda iš 6 archyvų (saugyklų), esančių Vilniaus regiono
apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose, Šalčininkų rūmuose, Širvintų rūmuose,
Švenčionių rūmuose, Trakų rūmuose ir Ukmergės rūmuose.
2018 metais:
- Į Širvintų rūmų archyvą iš Vilniaus rajono rūmų archyvo perduota 48282 procesinės bylos:
2007-2015 metų civilinės bylos - 36431 vienetas ir 2012-2016 metų administracinių teisės
pažeidimų bylos - 11851 vienetas.
- Į Vilniaus regiono apylinkės teismo archyvą iš kitų struktūrinių padalinių priimta saugoti 20534
bylos: į Vilniaus rajono rūmų archyvą – 8257 bylos, į Šalčininkų rūmų archyvą - 3973 bylos, į
Širvintų rūmų archyvą – 1457 bylos, į Trakų rūmų archyvą - 6847 bylos.
- Pasibaigus bylų (dokumentų) saugojimo terminui, atrinkta naikinti 32723 bylos: Vilniaus
rajono rūmų archyve – 9304 bylos, Šalčininkų rūmų archyve - 6746 bylos, Širvintų rūmų
archyve – 2073 bylos, Švenčionių rūmų archyve – 4381 byla, Trakų rūmų archyve - 4875 bylos,
Ukmergės rūmų archyve – 5344 bylos.
- Sudaryti ilgai saugomų bylų apyrašų tęsiniai, į kuriuos įrašyti 166 saugojimo vienetai: Vilniaus
rajono rūmų archyve – 35 bylos, Šalčininkų rūmų archyve - 43 bylos, Širvintų rūmų archyve – 8
bylos, Švenčionių rūmų archyve – 10 bylų, Trakų rūmų archyve - 35 bylos, Ukmergės rūmų
archyve – 35 bylos.
- Sudaryti nuolat saugomų apyrašų tęsiniai, į kuriuos įrašyta 781 saugojimo vienetas: Vilniaus
rajono rūmų archyve – 207 bylos, Šalčininkų rūmų archyve 191 byla, Širvintų rūmų archyve –
64 bylos, Švenčionių rūmų archyve – 103 bylos, Trakų rūmų archyve - 98 bylos, Ukmergės rūmų
archyve – 118 bylų.
- Į Vilniaus regioninį valstybės archyvą nuolatiniam saugojimui perduota 89 bylos: Šalčininkų
rajono liaudies teismo 1973-1990 metų nuolat saugomi procesiniai dokumentai – 18 vienetų,
Šalčininkų rajono apylinkės teismo 1992-1998, 2007, 2012 metų nuolat saugomi procesiniai bei
2016 metų nuolat saugomi administravimo dokumentai – 71 vienetas.
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VI DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA

Siekiant užtikrinti teismo darbo skaidrumą ir atvirumą visuomenei, paaiškinti Teismo
pagrindines funkcijas, Vilniaus regiono apylinkės teismas 2018 m. organizavo daug švietėjiškų
renginių, susitikimų, pasitarimų, teisėjai ir teismo darbuotojai jungėsi prie visuomeninių
iniciatyvų.
Tiek žiniasklaidos, tiek visuomenės atstovai visą informaciją apie teismą, jo veiklą,
dokumentus, asmenų aptarnavimą, paslaugas, kontaktus ir kitą jiems aktualią informaciją galėjo
rasti Vilniaus regiono apylinkės teismo puslapyje vilniausregiono.teismai.lt. Puslapis visus metus
buvo nuolat atnaujinamas ir pildomas. Teismo lankytojų patogumui aktualiausia informacija
skelbta ir teismų rūmų fojė esančiuose informaciniuose stenduose. Teismo darbuotojai buvo
bendruomeniški ir aktyvūs, teisme buvo organizuoti įvairūs minėjimai, šventės, kurių metu
susiburdavo visas didelis kolektyvas.

21

Teisinis švietimas nuo pradinukų iki gimnazistų

Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose spalio 4 d. apsilankę Vilniaus
Martyno Mažvydo progimnazijos pradinukai ne tik pamatė teisme dirbančius teisėjus,
teisininkus, lankėsi teismo raštinėje, darbo kabinetuose, bet ir galėjo pamatyti inscenizuotą
teismo posėdį, kuriame ir patys dalyvavo bei nustatinėjo tiesą. Apie teismo darbą, teisėjo
profesiją moksleiviams pasakojo Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta
Bagdonienė.

Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmuose lankėsi Širvintų Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijos moksleiviai, kuriuos lydėjo istorijos mokytojos. Gimnazistus pasitiko
teisėjas Linas Zinkevičius, kuris pristatė teismo rūmus, papasakojo, kaip vyksta teismo
posėdžiai, kuo svarbus teisininko darbas. Ekskursijos metu buvo siekiama padėti gimnazistams
suprasti teismo darbo svarbą bei paskatinti jaunimą domėtis teisininko profesija.
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Pyragų dieną pasidalijome gabalėliu
gerumo
2018 m. lapkričio 6 d. Vilniaus regiono
apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmuose
pakvipo pyragais – teismo kolektyvas dalyvavo
akcijoje „Pyragų diena“. Ragaudami kolegų keptų
gardėsių, teismo bendruomenės nariai aukojo
vaikų vasaros atostogoms. Nuo stalų labai greitai
dingo pyragai su mėsa, daržovėmis ir kitais
įdarais. Vilniaus regiono apylinkės teismo
Švenčionių rūmuose ,,Pyragų dieną” pyragus kepė
ne tik darbuotojai – prie gardžių pyragų tešlos
ruošimo prisidėjo ir jų artimieji. Surinktas lėšas
skyrė Švenčionių Visų Šventųjų parapijos
,,Carito“ vaikų dienos centrui ,,Liepsnelė“.

Tarptautinis tarpinstitucinis bendradarbiavimas
Vilniaus regiono apylinkės teismas, bendradarbiaudamas su Vilniaus miesto apylinkės
teismu ir Vilniaus pataisos namais, organizavo Espoo teisėjų asociacijos iš Suomijos vizitą
Vilniuje. Vilniaus regiono apylinkės teismo atstovė ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Laima
Matulytė svečius supažindino su Lietuvos teisine sistema bei parodė Vilniaus miesto lankytinas
vietas. Taip pat buvo apsilankyta Vilniaus miesto apylinkės teisme, šio teismo pirmininkas
Marijus Kursevičius svečiams iš Suomijos pristatė Lietuvos teismų sistemos raidą, suteikė
galimybę apžiūrėti teismo rūmų erdves bei sales, skirtas teismo posėdžiams, vaiko apklausos
kambarį. Lankantis Vilniaus pataisos namuose direktoriaus pavaduotojas Česlovas Jocius parodė
Vilniaus pataisos namų teritoriją, nuteistųjų gyvenimo sąlygas, ilgalaikių ir trumpalaikių
pasimatymų su artimaisiais patalpas, įstaigoje veikiantį muziejų.
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Teisinis švietimas senjorams
Trakų viešojoje bibliotekoje
antrus metus iš eilės susirinkusiems
visuomenės atstovams Vilniaus
regiono apylinkės teismo darbuotojai
pristatė teismo veiklą. Vilniaus
regiono
apylinkės
teismo
pirmininkės pavaduotojas teisėjas
Mindaugas Povilanskas, kartu su
Trakų rūmų teismo administravimo
funkcijas atliekančia teisėja Nijole
Zaleckiene bei Vilniaus regiono
apylinkės
teismo
pirmininkės
patarėju Alvydu Žala ir Vilniaus
regiono apylinkės teismo atstove
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene
Laima Matulyte, susitikimo metu
papasakojo apie teismų veiklą, aptarė
2018 m. apylinkių teismų reformą, pristatė mediacijos – taikaus ginčo sprendimo būdo
galimybes.

Konstitucijos ir Europos teisės dieną, visuose Vilniaus regiono apylinkės teismo
rūmuose buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos. Vilniaus regiono apylinkės
teisme teisinės konsultacijos buvo suteiktos 37 gyventojams.
2018 metais į teismą atvykę gyventojai domėjosi pensijų, garbės ir orumo įžeidimo,
valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, šeimos, paveldėjimo teisiniais santykiais.
Besikreipiantieji gavo patarimų rūpimais klausimais, išsiaiškino jiems iškilusių problemų
sprendimo būdus.
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Vilniaus regiono apylinkės teismo darbuotojai rudenį palydėjo surengę išvyką į Pakruojo
dvarą. Darbuotojai nusikėlė šimtą metų atgal ir patyrė tikrą 19 amžiaus pabaigos dvaro
gyvenimą. Susipažino su dvaro ūkio darbais, kumečių ir dvaro Barono šeimos kasdienybe,
aplankė amatininkų dirbtuves, klausėsi klasikinės muzikos koncerto ir šoko Tado Blindos
vestuvėse. Kolektyvas, kuriame yra darni, jauki ir darbinga atmosfera, moka, kartu susibūręs,
turiningai praleisti laisvalaikį.
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Prieškalėdinis teismo darbuotojų susitikimas – vakaras vyko gruodžio pradžioje. Per
šventinį renginį Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkė Jolanta Bagdonienė apžvelgė
besibaigiančius 2018 metus, pristatė ateinančių metų iššūkius, linkėjo kolektyvui ir ateityje būti
vieningiems, aktyviems, geranoriškiems ir stipriems kasdieniuose darbuose.
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VII TEISMO METINĖS DARBO APŽVALGOS APIBENDRINIMAS
Apžvelgus 2018 m. Vilniaus regiono apylinkės teismo veiklą, statistiniai duomenys rodo,
kad bylų nagrinėjimas spartėjo, pagerėjo nuosprendžių ir sprendimų stabilumo rodikliai.
Nuosprendžių stabilumo rodiklis 98,79 proc., sprendimų stabilumo rodiklis 99,95 proc. Metų
eigoje teisme gautų procesinių ir kitų dokumentų skaičius lyginant su 2017 m. padidėjo 8,4
procento.
Teismas 2018 metais kryptingai dirbo keliant teismo darbuotojų kvalifikaciją, jų darbo
kokybę, organizuojant teisinio švietimo programas moksleiviams ir visiems asmenims, kuriuos
domina Teismo darbas. Po reorganizavimo reikėjo pertvarkyti teismo dokumentų valdymą,
apimant 6 teismo rūmus, persiorientuoti dirbti dideliame kolektyve, darbą organizuoti taip, kad
nenukentėtų bylų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo ir priėmimo kokybė. Nepaisydamas visų
pokyčių, pareikalavusių, greito ir tikslaus reagavimo į susidariusias neeilines situacijas, teismas
siekė efektyviai, operatyviai, nešališkai bei kokybiškai atlikti pagrindinę savo misiją - vykdyti
teisingumą.

Parengė:
Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės padėjėja
ryšiams su visuomene ir žiniasklaida
Laima Matulytė
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