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DĖL TEISĖJŲ SKAIČIAUS APYLINKIŲ TEISMUOSE 
 
 

Nacionalinė teismų administracija atliko apylinkių teismų darbo krūvių 2008 analizę, iš 
kurios matyti, kad darbo krūviai apylinkių teismuose yra labai nevienodi. Lietuvos apylinkių 
teismų 2008 metų darbo krūvio vidurkis yra 59,98 (čia ir toliau - vienam teisėjui per mėnesį 
tenkantis etaloninių bylų skaičius). Tačiau Vilniaus miesto 1-ame apylinkės teisme darbo krūvio 
vidurkis buvo 88,29, o Palangos miesto apylinkės teisme -38,12. Šio rašto priede pateikiamoje 
lentelėje yra sugretinti duomenys pagal atskirus teismus, koks teisėjų skaičius ir koks darbo 
krūvio rodiklis. Tokie darbo krūvio skirtumai akivaizdžiai rodo, kad teisėjų skaičius apylinkių 
teismuose, kuris yra nustatytas LR Prezidento 2004-11-10 dekretu Nr. 129 (su vėlesniais 
pakeitimais), neužtikrina teisingo darbo paskirstymo. 
    Siūlytina Teisėjų Tarybai kreiptis į Prezidentą patariant ir prašant pakeisti teisėjų skaičių tam 
tikruose teismuose: 

1) sumažinti teisėjų skaičių šiuose teismuose ir nustatyti tokį teisėjų skaičių: 
Palangos miesto apylinkės teisme –  3 teisėjai (dabar yra 4), 
Lazdijų rajono apylinkės teisme - 3 teisėjai (dabar yra 4), 
Raseinių rajono apylinkės teisme – 4 teisėjai (dabar yra 5), 
Šakių rajono apylinkės teisme – 3 teisėjai (dabar yra 4), 
Šalčininkų rajono apylinkės teisme- 4 teisėjai (dabar yra 5), 
Varėnos rajono apylinkės teisme – 4  teisėjai (dabar yra 5), 
Zarasų rajono apylinkės teisme - 3 teisėjai (dabar yra 4), 
Šilutės rajono apylinkės teisme – 7 teisėjai (dabar yra 8). 
 
2) padidinti teisėjų skaičių ir nustatyti tokį teisėjų skaičių: 
Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme – 41 teisėjas (dabar yra 40, iš jų 1 vieta laisva), 
Šiaulių miesto apylinkės teisme - 21 teisėjas (dabar yra 20, iš jų 1 vieta laisva), 
Radviliškio rajono apylinkės teisme - 7 teisėjai (dabar yra 6), 
Pasvalio rajono apylinkės teisme – 5 teisėjai (dabar yra 4, iš jų 1 vieta laisva), 
Vilniaus miesto 2 apylinkės teisme - 32 teisėjai (dabar yra 31, iš jų 1 vieta laisva), 
Kauno miesto apylinkės teisme - 55 teisėjai (dabar yra 54, iš jų 1 vieta laisva), 
Vilniaus miesto 3 apylinkės teisme - 22 teisėjai (dabar yra 21), 
Ukmergės rajono apylinkės teisme – 7 teisėjai (dabar yra 6). 
 
Paaiškinimas. Teismuose, kuriuose siūlytina sumažinti teisėjų skaičių, 2008 metais darbo 
krūvis buvo mažesnis negu 52 ir buvo užimtos visos teisėjų pareigybės. Be pasiūlytų teismų 
yra dar 20 apylinkės teismų, kuriuose darbo krūvio vidurkis buvo mažesnis negu Respublikos 
vidurkis (59,98) ir kuriuose yra daugiau negu 3 teisėjai, todėl galima būtų mažinti teisėjų 
skaičių ir tuose teismuose. Šiuo metu yra keturi teismai, kuriuose teisėjų skaičius nustatytas 3, 
tačiau darbo krūvis šiuose teismuose yra labai nedidelis (Molėtų, Širvintų, Skuodo, Kupiškio 
teismai). Kadangi šiuose teismuose neįmanoma sumažinti teisėjų skaičiaus (Teismų įst. 14 
str.,36 str.),  svarstytina, ar nebūtų racionalu reorganizuoti šiuos teismus prijungiant prie šalia 
esančių stambesnių teismų.  
Teismai, kuriuose siūlytina padidinti teisėjų skaičių, yra parinkti pagal 2008 metų paskaičiuotą 
bendrą darbo krūvį nuo didžiausią krūvį turinčio teismo (Vilniaus 1 apylinkės, krūvis 88,29) 
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iki Ukmergės rajono apylinkės teismo (krūvis 74,44). Vilniaus miesto 1 apylinkės teisme 
2008-12-18 nebuvo laisvų teisėjo pareigybių, šiuo metu jau yra 1 laisva pareigybė. Tai, kad 
2008-12-31 duomenimis šiame teisme nebuvo laisvų teisėjo pareigybių parodo, kad tikrai 
teisėjų skaičius šiame teisme neatitinka realiai šiam teismui tenkančio darbo krūvio, todėl 
reikia didinti teisėjų  skaičių. Vilniaus miesto 2 teisme 2008-12-18 duomenimis buvo 2 laisvi 
teisėjo etatai. Galima būtų paskaičiuoti, koks būtų teisėjo darbo krūvis šiame teisme, jeigu abu 
etatai būtų buvę užpildyti. Tačiau atsižvelgiant, kad darbo krūvis šiame teisme labai didelis, 
manau, kad net ir užpildžius laisvus etatus, vis tiek reikėtų padidinti teisėjų skaičių šiame 
teisme.   
Lygiai taip pat po 2 laisvas teisėjų vietas 2008-12-18 buvo Šiaulių miesto teisme (krūvis 
83,60) ir Kauno miesto apylinkės teisme (krūvis 73,83). Viena laisva teisėjo vieta buvo 
Pasvalio rajono apylinkės teisme (krūvis 79,67). Tai labai dideli darbo krūvio rodikliai. Krūvis 
galėtų būti sumažintas užpildžius laisvus etatus ir padidinus teisėjų skaičių.   
Radviliškio rajono apylinkės teisme  (krūvis 79,7) ir Ukmergės rajono apylinkės teisme 
(krūvis 74,44)  2008-12-18 buvo užpildyti visi teisėjų etatai. Šiuose teismuose turi būti 
padidintas teisėjų skaičius.  
 

      Priedas: palyginamoji lentelė. 
 
Diana Labokaitė, tel.8-37-466237, 8-687-12214 
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Palyginamoji lentelė 
 

 

Eil.Nr. 

 

Teismas 

LR Prezidento 

dekretu Nr.129 

(2004-11-10 su 

vėlesniais 

pakeitimais) 

nustatytas 

teisėjų skaičius 

2008 m. 

bendro darbo 

krūvio 

vidurkis 

(pagal NTA 

apylinkių 

teismų darbo 

krūvių 

analizę) 

Laisvų 

teisėjų etatų 

skaičius 

(2008-12-18 

NTA  

duomenys, 

kurie 

nesikeitė iki 

2008-12-31) 

Laisvų  

teisėjų 

etatų 

skaičius 

2009-05-04 

(NTA 

duomenys) 

1. Vilniaus miesto 1 
apylinkės 

40 teisėjų 88,29  1 

2. Vilniaus miesto 2 
apylinkės  

31 teisėjas 76,38 2 1 

3. Vilniaus miesto 3 
apylinkės      

21 teisėjas 73,28 1  

4. Vilniaus miesto 4 
apylinkės  

5 teisėjai 72,37   

5. Kauno miesto 
apylinkės  

54 teisėjai 73,83 2 1 

6. Klaipėdos miesto 
apylinkės  

35 teisėjai 55,80 1  

7. Šiaulių miesto 
apylinkės  

20 teisėjų 83,60 2 1 

8. Panevėžio miesto 
apylinkės        

23 teisėjai 69,16 1  

9. Druskininkų miesto 
apylinkės      

4 teisėjai 60,54   

10. Palangos miesto 
apylinkės         

4 teisėjai 38,12   

11. Visagino miesto 
apylinkės      

5 teisėjai 53,66 1  

12. Akmenės rajono 
apylinkės         

4 teisėjai 65,13 1 1 

13. Alytaus rajono 
apylinkės         

14 teisėjų 62,17 1 1 

14. Anykščių rajono 
apylinkės        

4 teisėjai 61,77 1  

15. Biržų rajono apylinkės           4 teisėjai 68,28  1 
16. Ignalinos rajono 

apylinkės       
4 teisėjai 52,50   

17. Jonavos rajono 
apylinkės          

9 teisėjai 58,44 1 1 

18. Joniškio rajono 
apylinkės        

4 teisėjai 57,64   

19. Jurbarko rajono 
apylinkės         

5 teisėjai 56,74  1 
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20. Kaišiadorių rajono 
apylinkės      

6 teisėjai 55,00 2  

21. Kauno rajono 
apylinkės              

9 teisėjai 56,42 1  

22. Kėdainių rajono 
apylinkės       

9 teisėjai 57,16  1 

23. Kelmės rajono 
apylinkės            

4 teisėjai 59,25   

24. Klaipėdos rajono 
apylinkės        

6 teisėjai 72,39 1  

25. Kretingos rajono 
apylinkės        

5 teisėjai 62,68   

26. Kupiškio rajono 
apylinkės         

3 teisėjai 57,42   

27. Lazdijų rajono 
apylinkės         

4 teisėjai 41,26   

28. Marijampolės rajono 
apylinkės    

13 teisėjų 57,12   

29. Mažeikių rajono 
apylinkės         

9 teisėjai 64,02 2 2 

30. Molėtų rajono 
apylinkės           

3 teisėjai 44,65   

31. Pakruojo rajono 
apylinkės          

4 teisėjai 57,78   

32. Pasvalio rajono 
apylinkės          

4 teisėjai 79,67 1 1 

33. Plungės rajono 
apylinkės          

6 teisėjai 58,96   

34. Prienų rajono 
apylinkės           

4 teisėjai 55,68 1  

35. Radviliškio rajono 
apylinkės     

6 teisėjai 79,70   

36. Raseinių rajono 
apylinkės           

5 teisėjai 48,62   

37. Rokiškio rajono 
apylinkės          

6 teisėjai 56,90   

38. Skuodo rajono 
apylinkės           

3 teisėjai 43,13  1 

39. Šakių rajono apylinkės 
teisme         

4 teisėjai 45,65   

40. Šalčininkų rajono 
apylinkės     

5 teisėjai 41,81   

41. Šiaulių rajono 
apylinkės        

5 teisėjai 59,58   

42. Šilalės rajono 
apylinkės          

4 teisėjai 57,73   

43. Šilutės rajono 
apylinkės          

8 teisėjai 51,77   
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44. Širvintų rajono 
apylinkės               

3 teisėjai 37,86   

45. Švenčionių rajono 
apylinkės       

4 teisėjai 58,67   

46. Tauragės rajono 
apylinkės       

8 teisėjai 72,17 1 1 

47. Telšių rajono 
apylinkės           

6 teisėjai 53,57   

48. Trakų rajono apylinkės 
teisme           

7 teisėjai 65,81 1  

49. Ukmergės rajono 
apylinkės         

6 teisėjai 74,44   

50. Utenos rajono 
apylinkės           

7 teisėjai 71,06 2  

51. Varėnos rajono 
apylinkės          

5 teisėjai 38,69   

52. Vilkaviškio rajono 
apylinkės     

5 teisėjai 59,05   

53. Vilniaus rajono 
apylinkės         

11 teisėjų 72,45   

54. Zarasų rajono 
apylinkės            

4 teisėjai 42,98   

 
 
 

_____________________________________ 


