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2019 m. teismuose dirbo 750* teisėjų (2018 m. – 758, 2017 m. – 767), iš jų: 

466 – apylinkių teismuose,
155 – apygardų teismuose,
24 – Vilniaus apygardos administraciniame teisme,
22 – Regionų apygardos administraciniame teisme,
31 – Lietuvos apeliaciniame teisme,
19 – Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme,
33 – Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

Didžiausiame Lietuvoje Vilniaus miesto apylinkės teisme dirbo 102 teisėjai, mažiausiai 
teisėjų dirbo Plungės (16) ir Telšių (15) apylinkių teismuose.

* 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis.
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2019 m. atsirado galimybė teisinius ginčus mediacijos būdu spręsti ne tik civilinėse, bet ir 
administracinėse bylose.
2019 m. pabaigoje teismo mediatoriaus statusą turėjo 98 teisėjai. Daugiausia teismo 
mediatorių-teisėjų dirba apylinkių teismuose (72,5 proc.), apygardų teismuose (16,3 proc.).
2019 m. buvo baigti 533 teisminės mediacijos procesai, beveik pusėje jų (47 proc.) – 
pasirašytos taikos sutartys.  

Teisminės mediacijos paskirtis – padėti šalims civilinėse ir administracinėse bylose 
išspręsti ginčą taikiai, tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). 

Teisėjų tarybą sudaro 23 nariai. Nuo 2019 spalio mėn. Teisėjų taryboje buvo 21 narys. 

Praėjusiais metais įvyko 21 Teisėjų tarybos posėdis. Juose priimta 211 nutarimų (iš jų – 147 
dėl teisėjų karjeros).

2019 m. Teisėjų taryba daug dėmesio skyrė teisėjų veiklos vertinimui, kovai su korup-
cija, teisėjų darbo krūviui, asmenų aptarnavimo kokybei teismuose.

Kaip ir ankstesnieji metai, 2019 m. laikytini intensyvios teisminės mediacijos plėtros Lietuvoje 
metais – vykstant teisminės mediacijos populiarinimo kampanijai didėjo visuomenės susidomė-
jimas taikiu ginčų sprendimo būdu.



2019 m. Lietuvos teismuose psichologai vis dažniau buvo pasitelkiami apklausoms ne tik 
baudžiamosiose bylose, skatintas aktyvus teismo psichologų dalyvavimas ir civiliniame procese 
(pvz., bylose dėl santuokos nutraukimo ir vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ar tarptautinio 
įvaikinimo), 2019 m. su psichologo pagalba vaikų nuomonė buvo išklausyta 343 civilinėse 
bylose (2018 m. – 224). 

Šiuo metu Lietuvos teismuose dirba 15 aukštos kvali�kacijos teismo psichologų. 

2019 m.

2018 m.

1554

1339

Įkurtame teismų savanorių institute paramą teismo lankytojams teikė 51 savanoris 
6 teismuose: 

Pagalbos suteikta daugiau kaip 4300 asmenų.
Savanoriauta teismuose daugiau kaip 2500 val.  

Baudžiamųjų bylų, kuriose pasitelkti teismo psichologai, skaičius:



MODERNUS



Modernėjant visuomenei naudojimasis portalo e.teismas.lt teikiamomis paslaugomis toliau 
auga ir tampa neatsiejama šiuolaikiškos teismų sistemos ir visuomenės dalimi.

2019 m. portale e.teismas.lt užsiregistravo 14 232 nauji vartotojai. 

Per 2019 m. naudojantis portalu e.teismas.lt pasirašyta daugiau nei 3,7 mln. 
elektroninių procesinių dokumentų.

2019 m. portalas                                skaičiavo jau septintuosius savo gyvavimo metus.e.teismas.lt
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Portale e.teismas.lt galima: 

formuoti ir teismui teikti procesinius dokumentus; 
peržiūrėti bylų, kuriose esate proceso dalyvis, informaciją; 
mokėti žyminį mokestį, teismo paskirtas baudas, priteistas bylinėjimosi išlaidas valstybei. 

2019 m. Lietuvos teismuose organizuotų nuotolinių teismo posėdžių skaičius padidėjo 
beveik dvigubai ir siekė 2 612.  

Praėjusių metų pabaigoje 
portalo e.teismas.lt paslaugų 
vartotojų skaičius siekė 
68 350. Per dvejus metus 
vartotojų skaičius išaugo 
dvigubai.



TEISINGAS



Apylinkių teismuose vieno teisėjo vidutiniškai per metus išnagrinėjamų bylų skaičius išlieka 
didžiausias palyginus su kitų pirmos instancijos grandžių teismais. Per dieną teisėjas išnagrinėja 
1,58 bylos.

Civilinėse bylose dažniausiai buvo nagrinėjami ginčai dėl paskolos grąžinimo, 
pirkimo–pardavimo įsipareigojimų, šeimos teisiniuose santykiuose – dėl santuokos nutrauki-
mo, vaikų išlaikymo.  2019 m.  išnagrinėta daugiau civilinių bylų dėl �zinių asmenų bankroto.

2019 m. padidėjo administracinių nusižengimų bylų skaičius dėl transporto 
priemonių vairavimo neblaiviam ar apsvaigus nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką 
veikiančių medžiagų, neturint teisės vairuoti. Administracinėse bylose matyti mokestinių 
teisinių santykių, bausmių vykdymo ir suėmimo salygų bylų skaičiaus didėjimo tendencija, 
tačiau sumažėjo bylų dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų 
neteisėtų veiksmų.

Praėjusiais metais Lietuvos teismai dažniausiai nagrinėjo baudžiamąsias bylas dėl 
sveikatos sutrikdymo artimam giminaičiui ar šeimos nariui, kelių transporto priemonių vairavi-
mo apsvaigus nuo alkoholio, vagysčių ir kitokių nusikaltimų nuosavybei. 

2019 m. vidutiniškai per metus vienas teisėjas išnagrinėjo bylų:

398

138

318
2019

metai

Apylinkių teismuose

Apygardų administraciniuose 
teismuose (rūmuose)

Apygardų teismuose
 (I instancija ir apeliacine instancija)



Teismų sprendimai išlieka stabilūs. Vidutiniškai 2019 m. išnagrinėta skundų dėl 5,6 proc. visų 
Lietuvos teismuose priimtų sprendimų ir tik 1,86 proc. teismų sprendimų buvo pakeisti arba 
panaikinti.

2019 m. Lietuvos teismuose gautos bylos:

2019 m. Lietuvos teismuose išnagrinėtos:

Civilinės bylos
Administracinių nusižengimų bylos
Administracinės bylos

Baudžiamosios bylos

22039

18111baudžiamosios

administracinių 
nusižengimų

159655civilinės

14273administracinės

161617

22250
1492918175

Bendras  
skaičius 
216 971



2019 m. Lietuvos teismai išnagrinėjo 142 030 elektroninių bylų. Iš jų 132 041 civilinė ir 
9989 administracinės elektroninės bylos.

Elektroninėse I instancijos civilinėse bylose daugiausiai sprendimų buvo priimta dėl 
delspinigių, skundų, palūkanų priteisimo.

Statistiniai duomenys rodo, kad procesinių dokumentų 
teikimas teismui elektronine forma tarp proceso dalyvių 
bei naudojimasis kitomis portalo e.teismas.lt paslaugomis 
ir toliau populiarėja. Elektroninių ryšių priemonėmis vis 
labiau pasitikima ir kreipiantis į teismą dėl sudėtingesnių 
ginčų sprendimo.

2019 m. vien elektronine forma tvarkytų bylų 
(civilinių ir administracinių) buvo apie 74 proc. 

Europos Žmogaus Teisių Teismas 2019 m. gavo 448 peticijas prieš Lietuvą, 
406 peticijos buvo atmestos kaip nepriimtinos arba išbrauktos iš bylų 
sąrašo. 

Elektroninių bylų daugėja Lietuvos Aukščiausiajame Teisme – čia kasacine tvarka 
elektroninių civilinių bylų dalis 2019  m. pasiekė 71 proc. Išnagrinėtų elektroninių 
civilinių bylų skaičius 2019 m. Lietuvos Aukščiausiajame Teisme siekė 281, o popierine 
forma išnagrinėta per pusę mažiau.



22 teismai

750 teisėjų

3500 teismų sistemos darbuotojų 

216 971 byla išnagrinėta per metus

51 savanoris padėjo 4 300 teismo lankytojų

15 kvali�kuotų psichologų

400 žaidėjų dalyvavo Teisingumo kambario 
kampanijoje Lietuvoje.  

Turite klausimų?
Kreipkitės į Nacionalinės teismų administracijos Komunikacijos skyrių 

tel. (8 5) 251 4120 
el. p. komunikacija@teismai.lt 
www.teismai.lt

Sekite Lietuvos teismų naujienas:


