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Labor improbus omnia vincit. – „Atkaklus darbas viską nugali“. 

          Vergilijus 

  

2011 metai Kauno apygardos teismui buvo ne tik intensyvaus darbo, bet ir reikšmingų 

permainų metai. Esminiai proceso įstatymų pakeitimai turėjo tiesioginės įtakos teismo darbui: 

pakito apygardos teismui pirmąja instancija teismingų civilinių bylų klausimų reglamentavimas; 

apygardos teismo kompetencijai apeliacine tvarka priskirtos nagrinėti administracinių teisės 

pažeidimų bylos, kurias pirmąja instancija išnagrinėjo apylinkių teismai. Tai darė didelę įtaką 

teismo darbo intensyvumui, įpareigojo teismo kolektyvą dar labiau susitelkti tam, kad teismo 

procesas būtų operatyvus net ir esant išties dideliam darbo krūviui.  

Nuo 2011 m. spalio 1 d. įsigalioję Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 

pakeitimai iš esmės pakeitė proceso formą nagrinėjant bylas apeliacine tvarka – vyraujančia 

forma apeliaciniame procese tapo rašytinis procesas. 

Reikšmingų pasikeitimų įvyko ir Kauno apygardos teismo personalo dalyje: į pareigas 

paskirtas naujas teismo vadovas; išsiplėtė ir naujais nariais pasipildė teisėjų korpusas; 

pasibaigus įgaliojimų laikui, ilgametį darbą teisme baigė keletas teisėjų, su Kauno apygardos 

teismu susieję didžiausią savo profesinės (teisėjo) karjeros dalį. 

Šie klausimai, o taip pat statistiniai darbo rodikliai, teismo finansavimo, darbo sąlygų 

gerinimo, vidinio bei išorinio (Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai priklausančių 

apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros) administravimo dalykai aptariami šioje 

2011 metų darbo apžvalgoje, kurioje visi mūsų labores et dies – darbai ir dienos; joje 

supažindinama su kasdiene teismo veikla, per metus nuveiktais darbais, pasiekimais bei darbo 

procese iškylančiomis problemomis ir rūpesčiais. 

 

             Teismo pirmininkas 

                   Nerijus Meilutis 
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1. Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūra bei Kauno 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) 

administracinės veiklos priežiūra 

 

Teismo pirmininkas yra teismo pareigūnas, kuris Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 

(Žin., 1994, Nr. 46-851 ; Žin., 2002, Nr. 17-649) ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka 

vadovauja teismo organizaciniam darbui. 2011 metai Kauno apygardos teisme pasižymi vadovų 

kaita. 2011 metų pradžioje Kauno apygardos teismui vadovavo teismo pirmininkas Albertas 

Milinis, vėliau laikinai teismo pirmininko pareigas ėjo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 

Algimantas Smolskas. Šiuo metu Kauno apygardos teismui vadovauja Lietuvos Respublikos 

Prezidentės 2011 m. liepos 26 d. dekretu Nr. 1K-781 paskirtas teismo pirmininkas Nerijus 

Meilutis, kuris šiame teisme dirba nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. Teismo pirmininkas tvirtina 

teismo struktūrą, nustato teisėjų specializaciją atskirų kategorijų byloms nagrinėti, organizuoja ir 

prižiūri administravimą teisme, kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, 

tiria asmenų skundus dėl neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, 

suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus 

bei atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas. Teismo pirmininkas jam 

priskirtas administravimo funkcijas atlieka asmeniškai, tačiau prireikus gali jas pavesti atlikti 

skyrių pirmininkams ar kitiems teisėjams. 

Teismo veikla planuojama sudarant strateginį veiklos, Organizacinės veiklos priežiūros, 

Teismo ir jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos 

priežiūros, Teismo valstybės tarnautojų mokymų ir kitus planus, kurie reguliuoja teisėjų darbą, 

teismo finansinių, ūkinių, energetinių ir kitų išteklių naudojimą. 

Teismo administravimo priežiūra 2011 metais buvo įgyvendinta vadovaujantis Kauno 

apygardos teismo pirmininko 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V1-11 patvirtintu Kauno 

apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės 

veiklos priežiūros 2011 metų planu ir Kauno apygardos teismo pirmininko 2011 m. balandžio 26 

d. įsakymu Nr. V1-30 patvirtintais 2011 metų Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros bei 2011 metų Kauno apygardos 

teismo organizacinės veiklos priežiūros planais. Įgyvendinant šiuos planus, buvo atlikti 2 

planiniai apylinkių teismų patikrinimai, kurių rezultatai įforminti patikrinimų aktais. Taip pat 

buvo atliekami neplaniniai tiksliniai patikrinimai pagal asmenų pareiškimus. 
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1.1. Planiniai apylinkių teismų patikrinimai 

 

Įgyvendinant Kauno apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkės teismų 

(teisėjų) administracinės veiklos priežiūros plane 2011 metams numatytas administracinės 

veiklos priemones, atlikti planiniai Vilkaviškio rajono apylinkės teismo ir Marijampolės rajono 

apylinkės teismų administracinės veiklos patikrinimai. 

 

1.1.1. Planinis kompleksinis Vilkaviškio rajono apylinkės teismo patikrinimas 

 

Teismo pirmininko 2011-09-15 įsakymu Nr. V1-59 sudaryta komisija, susidedanti iš  

komisijos pirmininko Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo Evaldo Gražio, komisijos narių Kauno 

apygardos administracinio teismo teisėjo Rimanto Giedraičio ir Kauno apygardos teismo 

pirmininko patarėjo Mariaus Jonaičio, kuriai pavesta patikrinti Vilkaviškio rajono apylinkės 

teismo išnagrinėtas baudžiamąsias, civilines ir administracinių teisės pažeidimų bylas ir 

dokumentus, dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų atitikimą už laikotarpį nuo 2010-01-01 

iki 2011-06-30. 

 

1.1.1.1. Pastebėjimai ir pasiūlymai dėl teismo (teisėjų) organizacinės veiklos 

tobulinimo, nagrinėjant baudžiamąsias bylas 

 

1. Baudžiamosiose bylose, kurių negalima nagrinėti dėl to, kad neatvyko kviesti asmenys, 

turi būti imamasi priemonių, kad būtų užtikrintas šių asmenų dalyvavimas kituose teismo 

posėdžiuose (taikant BPK 142 str., 163 str.); 

2. Pažymėtina, kad turi būti nuosekliai laikomasi BPK 240 straipsnio, reglamentuojančio 

bylos perdavimo ir nagrinėjimo teisiamajame posėdyje pradžios terminus, nuostatų. Terminai 

turi būti pratęsiami tik tuomet, kai susipažinus su byla yra įsitikinama, jog ji iš tikrųjų yra didelės 

apimties ir sudėtinga. Tai leistų sutrumpinti baudžiamųjų bylų nagrinėjimo terminus;  

3. Teisėjams rekomenduotina efektyviai ir racionaliai išnaudoti darbo laiką, atsakingai 

ruoštis baudžiamųjų bylų nagrinėjimui, atidžiai ir kruopščiai išanalizuoti visą baudžiamosios 

bylos medžiagą, iš anksto imtis priemonių, kuriomis būtų išvengta bylos nagrinėjimo vilkinimo; 

4. Rekomenduotina aktyviau naudotis BPK 266 str. 3 d. numatyta galimybe atidedant bylos 

nagrinėjimą apklausti atvykusius nukentėjusiuosius, liudytojus, kitus proceso dalyvius, kurie 

paprastai atvyksta į pirmus teismo posėdžius ir nebenori atvykti į vėlesnius posėdžius. Taip būtų 

galima išvengti jų nepasitenkinimo ir sudaryti galimybes išnagrinėti bylą per kiek įmanoma 

trumpiausią laiką. 
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1.1.1.2. Pastebėjimai ir pasiūlymai dėl teismo (teisėjų) organizacinės veiklos 

tobulinimo, nagrinėjant civilines bylas 

 

1. Absoliučią daugumą civilinių bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei vienus metus, 

sudaro bylos, kuriose buvo taikomas bylos nagrinėjimo sustabdymas. Darytina išvada, kad 

ilgesnę bylų nagrinėjimo trukmę nulėmė objektyvios ir procesiškai pateisinamos priežastys. 

Atkreiptinas teisėjų dėmesys į tai, kad ne visais atvejais išnykus bylos sustabdymo pagrindui, jos 

nagrinėjimas atnaujinamas pakankamai operatyviai. Vilkaviškio rajono apylinkės teisme 

laikomasi praktikos, kad sustabdyta byla išnykus stabdymo pagrindui atnaujinama tuomet, kada 

teisėjas, atsižvelgdamas į savo darbo krūvį ir suplanuotus posėdžius, gali atnaujintą bylą paskirti 

į posėdį. Tačiau reikia įvertinti tai, kad tokiais atvejais, kai bylos nagrinėjimas buvo sustabdytas, 

tai savaime ilgina proceso trukmę, todėl išnykus sustabdymo pagrindui, bylos nagrinėjimo 

atnaujinimo klausimas turėtų būti sprendžiamas per kiek įmanoma trumpiausią laiką. 

2.  Sustabdžius civilinę bylą iki bus baigtas ikiteisminis tyrimas, atliekamas kitoje 

baudžiamojoje byloje, teismas turi periodiškai (paprastai kas pusmetį) užklausti dėl atliekamo 

tyrimo eigos, tačiau tai daroma ne visai atvejais. 

3. Procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimas galimas esant atitinkamam 

pagrindui, tačiau neretai procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidedamas nenurodant 

motyvų. 

4. LR CPK 229 str. numato, kad bylai nagrinėti teisme turi būti pasirengiama per vieną 

parengiamąjį teismo posėdį. Išimtiniais atvejais arba matydamas, kad byloje gali būti sudaryta 

taikos sutartis, teismas turi teisę paskirti antrą parengiamąjį posėdį. Tačiau parengiamųjų 

posėdžių negali būti daugiau nei du. Rekomenduota šių proceso įstatymo nuostatų laikytis 

nuosekliau, net ir tais atvejais, kai teismas mato galimybę baigti bylą taikos sutartimi. Kai kuriais 

atvejais minėtos CPK nuostatos dėl parengiamųjų posėdžių skaičiaus akivaizdžiai pažeidžiamos. 

5. Apibendrinant administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarkos patikrinimo 

medžiagą, padarytina išvada, jog esminių trūkumų organizuojant šios kategorijos bylų 

nagrinėjimą nenustatyta. 

6. Atlikus patikrinimą raštinės darbo trūkumų nenustatyta, darbo organizavimas vertintinas 

teigiamai. 

Apibendrinus patikrinimo medžiagą, padarytina bendra išvada, kad Vilkaviškio rajono 

apylinkės teismo administracinė veikla vertintina teigiamai. 
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1.1.2. Planinis kompleksinis Marijampolės rajono apylinkės teismo patikrinimas 

 

Teismo pirmininko 2011-09-15 įsakymu Nr. V1-59 sudaryta komisija, susidedanti iš 

komisijos pirmininkės Civilinių bylų skyriaus teisėjos Nijolios Indreikienės, komisijos narių 

Civilinių bylų skyriaus teisėjo Dmitrijaus Korsakovo, Kauno apygardos administracinio teismo 

teisėjos Janinos Vitunskienės ir Kauno apygardos teismo raštinės vedėjos Ritos Rudzinskienės, 

kuriai pavesta patikrinti Marijampolės rajono apylinkės teismo išnagrinėtas baudžiamąsias, 

civilines ir administracinių teisės pažeidimų bylas ir dokumentus, dokumentų rengimo ir 

valdymo reikalavimų atitikimą už laikotarpį nuo 2010-01-01 iki 2011-06-30. 

 

1.1.2.1. Pastebėjimai ir pasiūlymai dėl teismo (teisėjų) organizacinės veiklos 

tobulinimo, nagrinėjant baudžiamąsias bylas 

 

1. Teismo posėdžio protokolai bylose pagal teikimus turi būti rašomi visais atvejais, o ne tik 

tada, kai posėdyje dalyvauja nuteistasis ar teikimas tenkintinas. 

2. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo stadijoje išskyrus bylą (bylas) dėl atskirų kaltinamųjų į 

atskiras bylas, turi būti formuojama atskira byla iš pagrindinės baudžiamosios bylos padarant 

reikiamų dokumentų nuorašus, kad išskirtos bylos proceso eigos nesutrukdytų nuteistųjų 

apeliacinių skundų, pateiktų pagrindinėje byloje, nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme ar 

kitos priežastys. 

3. Teisėjams rekomenduotina atsakingai ruoštis baudžiamųjų bylų nagrinėjimui, atidžiai ir 

kruopščiai išanalizuoti visą baudžiamosios bylos medžiagą, iš anksto imtis priemonių, kad būtų 

išvengta bylos nagrinėjimo vilkinimo (atvejų, kai kaltinamajam laiku neįteiktas kaltinamasis 

aktas, atstovų ar kitų šalių neįtraukimo dalyvauti byloje ir pan.). 

 

1.1.2.2. Pastebėjimai ir pasiūlymai dėl teismo (teisėjų) organizacinės veiklos 

tobulinimo, nagrinėjant civilines bylas 

 

1. Patikrinimo metu nenustatyta, kad procesiniai veiksmai civilinėse bylose būtų 

neatliekami ilgiau nei 3 mėnesius. 

2. Bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei metus, proceso eigą daugeliu atveju lėmė 

objektyvios priežastys: bylos prieš tai buvo nagrinėtos supaprastinto proceso tvarka, vėliau 

pereita į ginčo teiseną, procesas užtruko dėl procesinių teisių perėmimo, bylos buvo sustabdytos 

dėl kitos nagrinėjamos bylos, dėl teismo paskirto termino sutuoktiniams susitaikyti. Patikrintose 

bylose nenustatyta, kad bylos nagrinėjimas būtų atidėtas be jokios priežasties ar nuolat nebūtų 

atliekami procesiniai veiksmai. 



Kauno apygardos teismas 9 
 

3. Civilinio proceso tvarka nagrinėjamų bylų iš darbo teisinių santykių proceso trukmę lėmė 

analogiškos priežastys, tačiau atsižvelgiant į įstatymo (CPK 413 straipsnio) nustatytą 

sutrumpintą šių bylų nagrinėjimo trukmę bei jose reiškiamų reikalavimų pobūdį, teismas ne 

visais atvejais turėtų tenkinti šalių ar jų atstovų prašymus atidėti bylos nagrinėjimą, o pasinaudoti 

galimybe taikyti CPK 246 straipsnyje numatytas šalių ar jų atstovų neatvykimo pasekmes.  

4. Tikrinant bylų dėl darbo teisinių santykių nagrinėjimą, nustatyta, kad neatvykus į 

parengiamąjį (ar teismo) posėdį vienai iš šalių, sprendimas už akių nepagrįstai priimamas 

rašytinio proceso tvarka, nerašant teismo posėdžio protokolo, nors sprendimas už akių priimamas 

būtent todėl,  kad šalis neatvyko į teismo posėdį. 

5. Patikrinimo metu nustatyta, kad LR CPK 229 straipsnio nuostatos dėl parengiamųjų 

posėdžių skaičiaus akivaizdžiai pažeidžiamos, neretai vyksta 4–6 ir daugiau parengiamųjų 

teismo posėdžių. Tačiau pažymėtina, kad parengiamųjų posėdžių tikslas – tinkamai pasirengti 

bylos nagrinėjimui iš esmės yra pasiekiamas, kadangi tikrintų bylų duomenys patvirtina, kad 

neretai byla po parengiamųjų veiksmų buvo išnagrinėta iš pirmo karto. 

6. Dažnai nevykdomas įstatymo reikalavimas parengiamąjį teismo posėdį skirti ne vėliau 

kaip per 30 dienų nuo nutarties skirti parengiamąjį teismo posėdį priėmimo dienos. Darytina 

prielaida, kad to priežastis – didelis darbo krūvis, tačiau įstatymo reikalavimų turi būti laikomasi. 

Rekomenduotina rezervuoti tam tikrą posėdžių laiką, kuris galėtų būti skiriamas 

parengiamiesiems teismo posėdžiams, kad nebūtų pažeidžiami CPK 228 straipsnio 2 dalies 

reikalavimai. 

 

1.1.3. Planinio kompleksinio Marijampolės rajono apylinkės teismo patikrinimo 

išvados 

 

Apibendrinant administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarkos patikrinimo 

medžiagą, nenustatyta bylų vilkinimo faktų, tarp procesinių įvykių nepastebėta nepateisinamai 

ilgų laiko tarpų, procesiniai veiksmai atliekami laikantis Administracinių teisės pažeidimų 

kodekso bei kitų teisės aktų reikalavimų. Patikrinimo metu nenustatyta esminių Marijampolės 

rajono apylinkės teismo darbo organizuojant administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą 

trūkumų. Teismas ATP bylas nagrinėjo operatyviai, iš esmės laikėsi teisės aktuose nustatytų 

procesinių terminų ir bylų nagrinėjimo tvarkos, buvo aktyvus, reikiamais atvejais taikė 

procesines prievartos priemones, bylų vilkinimo atvejų nenustatyta, procesinių dokumentų 

nuorašai išsiunčiami laiku. Nustatyta, kad LITEKO sistemoje duomenys dėl bylose įvykusių 

įvykių dažnai neatitiko esamos faktinės situacijos. Rekomenduota imtis administracinių 
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priemonių, kad LITEKO sistemoje būtų fiksuojami objektyvesni duomenys apie bylų 

nagrinėjimo eigą ir joje vykusius įvykius. 

Atlikus Marijampolės rajono apylinkės teismo dokumentų rengimo ir įforminimo 

patikrinimą, esminių raštinės darbo trūkumų nenustatyta, darbo organizavimas vertintinas 

teigiamai. 

Apibendrinus patikrinimo medžiagą, padarytina išvada, kad Marijampolės rajono 

apylinkės teismo administracinė veikla vertintina teigiamai. Teismo pirmininkė įpareigota 

aptariant patikrinimo rezultatus atskirai išanalizuoti patikrinimo eigoje nustatytas priežastis, kai 

kuriose bylose nulėmusias ilgesnę nagrinėjimo trukmę ir parengti pasiūlymus dėl priemonių, 

kurių ėmusis būtų galima proceso trukmę sutrumpinti. Marijampolės rajono apylinkės teismo 

pirmininkei rekomenduota įdiegti gerąją praktiką, kad išskyrus bylą dėl konkretaus kaltinamojo 

ir esant objektyviai galimybei (t. y. kai byla nėra pernelyg didelės apimties), būtų daromos 

atitinkamų dokumentų kopijos iš pagrindinės bylos ir formuojama atskira byla.  

 

1.2. Neeiliniai apylinkių teismų ir teisėjų administracinės veiklos patikrinimai 

 

Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-89 

buvo atliktas tikslinis patikrinimas, kuriuo siekta nustatyti, dėl kokių priežasčių buvo delsiama 

Kauno apygardos teismui perduoti Kauno miesto apylinkės teismo civilinę bylą Nr. 2-22526-

774/2009 pagal 2009 m. spalio 12 d. nutartį šią bylą sustabdyti ir ją perduoti restruktūrizavimo 

bylą nagrinėsiančiam teismui. Tikslinio patikrinimo metu surinktų duomenų pagrindu padaryta 

išvada, kad civilinė byla Nr. 2-22526-774/2009 su 2009 m. spalio 12 d. nutartimi Kauno 

apygardos teismui buvo perduota pavėluotai dėl Kauno miesto apylinkės teismo raštinės 

specialistės Vidos Bukelienės kaltės. Duomenų, sudarančių pagrindą konstatuoti civilinę bylą Nr. 

2-22526-774/2009 nagrinėjusios teisėjos Valdonės Račiūnienės organizacinių veiksmų 

trūkumus, nenustatyta. 

 

1.3. Teismo raštinių bei archyvo veiklos patikrinimai 

 

1.3.1. Kauno apygardos teismo raštinės patikrinimas 

 

Vykdant Kauno apygardos teismo pirmininko 2011 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. V1-

49 „Dėl patikrinimo teismo raštinėje“, 2011 m. rugpjūčio 23 d.–spalio 31 d. laikotarpiu atliktas 

teismo raštinės veiklos patikrinimas. Patikrinimas apėmė laikotarpį nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 

2011 m. rugpjūčio 22 d. 

 Patikrinimo metu buvo tiriama: 
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• ar laikomasi nustatytos asmenų aptarnavimo tvarkos;  

• ar užvestos Dokumentų plane įvardintos bylos ir registrai;  

• ar laikomasi nustatytų terminų dėl procesinių ir kitų dokumentų registravimo, 

perdavimo vykdytojams, „prisegimo“ LITEKO sistemoje;  

• ar laikomasi nustatytos tvarkos, formų ir terminų dėl procesinių dokumentų 

surašymo (suformavimo), išsiuntimo;  

• ar laikomasi nustatytų terminų dėl procesinių ir kitų dokumentų pateikimo 

išsiųsti;  

• ar laikomasi nustatytų terminų ir tvarkos dėl procesinių ir kitų dokumentų 

išsiuntimo;  

• ar laikomasi nustatytos tvarkos ir terminų dėl duomenų suvedimo ir „prisegimo“ 

LITEKO sistemoje;  

• ar laikomasi nustatytų terminų dėl teismo protokolų surašymo ir pasirašymo, 

pridavimo į teismo raštinę;  

• ar laikomasi nustatytos tvarkos ir terminų išsiunčiant procesinius dokumentus 

teismo posėdyje nedalyvavusiam bylos nagrinėjimo dalyviui;  

• ar laikomasi nustatytos tvarkos ir terminų parengiant ir išsiunčiant bylas 

apeliacinės instancijos teismams;  

• ar laikomasi nustatytos tvarkos ir terminų perduodant (išduodant, išsiunčiant) 

vykdyti įsiteisėjusius teismo sprendimus (nutartis, nutarimus, sprendimus, nuosprendžius) ir 

vykdomuosius dokumentus, tvarkant daiktinius įrodymus;  

• ar laikomasi nustatytos tvarkos ir terminų dėl teisminių ir kitų bylų perdavimo 

teismo archyvui, teisminių ir kitų bylų bei dokumentų rengimo (tvarkymo) tolesniam 

saugojimui;  

• ar laikomasi asmens duomenų apsaugos;  

• ar laikomasi LITEKO ir kitų informacinių sistemų registrų nustatytų naudojimosi 

tvarkų ir reikalavimų. 

 Atlikusi patikrinimą ir apibendrinusi jo medžiagą bei patikrinimo metu nustatytas 

aplinkybes, komisija padarė išvadą, jog Kauno apygardos teismo raštinės veikla iš esmės 

vertintina teigiamai. Siekiant tobulinti raštinės veiklą, didinti jos darbo efektyvumą bei ateityje 

išvengti kai kurių pasitaikančių darbo trūkumų, pateiktini šie pasiūlymai bei rekomendacijos: 

- siekiant pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę Civilinių bylų skyriaus raštinėje, 

užtikrinti bylų saugumą bei tobulinti raštinės darbuotojų darbo organizavimą, pasiūlyta 

apsvarstyti galimybę skirti erdvesnę atskirą patalpą dalyvaujantiems bylose asmenims susipažinti 
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su bylomis (pagal dabartinius poreikius – 6 asmenims). Taip pat apsvarstyti papildomo Civilinių 

bylų skyriaus raštinės darbuotojo etato klausimą; 

- pasiūlyta atsisakyti pirmosios instancijos civilinių bylų ir civilinių bylų su apeliaciniais 

(atskiraisiais) skundais abėcėlinių rodyklių žurnalų (9.19. ir 9.21.), nes išsamūs šių žurnalų 

duomenys yra Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (LITEKO); 

- pasiūlyta bylų ir dokumentų perdavimo-priėmimo Civilinių bylų skyriaus raštinei tvarką 

reglamentuoti Kauno apygardos teisme gautų bylų ir dokumentų registracijos bei jų perdavimo 

pagal paskirtį tvarkoje; 

- siekiant kontroliuoti bylų išsiuntimo terminus, pasiūlyta kitų metų dokumentacijos 

plane numatyti bylų, perduotų išsiųsti apeliacinės instancijos teismui, registrą; 

- rekomenduota raštinės vedėjai bei Civilinių bylų raštinės vedėjai susirinkimų, rengiamų 

teismo posėdžių sekretorėms metu, informuoti apie aukščiau nurodytų teismo posėdžių 

sekretorių suformuotą gerąją praktiką „prisegant“ LITEKO sistemoje duomenis apie procesinių 

dokumentų išsiuntimą bei svarstyti klausimą dėl tokios praktikos pripažinimo sektina (visuotinai 

taikytina); 

- kadangi patikrinimo metu nustatyta atvejų, kuomet išnagrinėtos civilinės bylos raštinei 

grąžintos praleidus nustatytą terminą, Civilinių bylų skyriaus raštinės vedėjai rekomenduota dar 

labiau sugriežtinti bylų grąžinimo raštinei laiku kontrolę. Nors bylų priėmimas pagal pareigybės 

aprašymą priskirtas tik skyriaus raštinės vedėjai, atsižvelgiant į jos darbo krūvį bei civilinių bylų 

skaičių, rekomenduota funkcija „priimti iš teismo posėdžių sekretorių išnagrinėtas ir tinkamai 

sutvarkytas civilines bylas“ papildyti vieno iš raštinės vyriausiųjų specialistų pareigybės 

aprašymą; 

- rekomenduota imtis aktyvesnių priemonių (ypač tose baudžiamosiose bylose, kuriose 

daiktiniai įrodymai saugomi ilgą laiką nuo galutinio procesinio sprendimo įsiteisėjimo dienos) 

vykdant nuosprendžio (nutarties) dalį dėl daiktinių įrodymų; 

- siekiant kontroliuoti teismo nuosprendžiu paskirtos pagrindinės bausmės – baudos 

vykdymą, siūlytina Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje vesti atitinkamą apskaitos žurnalą;  

- pasiūlyta pagal turimas galimybes spręsti Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės patalpų 

plėtimo klausimą tam, kad į teismą atvykusiems baudžiamojo proceso dalyviams būtų sudarytos 

geresnės sąlygos susipažinti su bylų medžiaga ir būtų labiau užtikrintas bylų saugumas.  
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1.3.2. Kauno apygardos teismo archyvo patikrinimas 

 

Vadovaujantis Kauno apygardos teismo pirmininko 2011 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu 

„Dėl komisijos sudarymo Kauno apygardos teismo archyvo veiklos tiksliniam patikrinimui 

atlikti“ Nr. V1-52, patikrinti Kauno apygardos teismo archyvo veiklos dokumentai, archyvui 

perduoti saugotini teismo dokumentai bei procesinės bylos siekiant nustatyti: ar priimant į 

archyvą saugoti teismo dokumentacijos plane numatytas bei teisminio proceso bylas ir jas 

saugant yra laikomasi archyvo tvarkymo taisyklių; ar archyve yra visos atrankos būdu 

pasirinktais kalendoriniais metais saugoti perduotos bylos; kaip sudaromi bylų apyrašai ir 

ruošiamasi tolesniam bylų saugojimui; ar apskrities archyvui laikantis nustatytos tvarkos 

teikiami derinti ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašai.  

Patikrinimą atlikusi komisija konstatavo, kad priimant į archyvą saugoti teismo 

dokumentacijos plane numatytas bei procesines bylas ir jas saugant yra laikomasi Taisyklių 

reikalavimų, į apyrašus įrašytos ilgo ir nuolatinio saugojimo bylos saugomos teismo archyve 

laikantis tvarkos, nustatytos Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės teisės norminiuose aktuose: 

1. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio 

direktoriaus 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir 

apskaitos taisyklėmis bei vėlesniais šių taisyklių pakeitimais ir papildymais; 

2. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-118 „Dėl dokumentų 

tvarkymo ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 

4 d. įsakymu Nr. V-117 patvirtintomis Dokumentų rengimo taisyklėmis. 

Archyvo veikloje taip pat vadovaujamasi Teismų tarybos 2006 m. balandžio 7 d. 

nutarimu Nr. 13P-457 „Dėl Lietuvos Respublikos teismų (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį 

Teismą) dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“ ir šio nutarimo pakeitimais: 2006 

m. birželio 9 d. Nr. 13P-457, 2006 m. gruodžio 15 d. Nr. 13P-584. 

Siekiant nustatyti, ar archyve yra visos atrankos būdu pasirinktais kalendoriniais metais 

saugoti perduotos bylos, patikrinimo metu pasirinktinai buvo patikrinta po 25 2003 metais 

užbaigtas baudžiamąsias ir civilines bylas ir nustatyta, kad archyve yra saugomos visos atrankos 

būdu pasirinktais kalendoriniais metais saugoti perduotos baudžiamosios ir civilinės bylos. 
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1.4. Teisėjų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas 

  

Teisėjų mokymą, jo organizavimą bei finansavimą nustato Lietuvos Respublikos teismų 

įstatymo ( Žin., 1994, Nr. 46-851; Žin., 2002, Nr.17-649) X skyrius. Iki 2011 m. spalio 1 d. 

teisėjų mokymą organizavo Teisingumo ministerija. Įsigaliojus Lietuvos Respublikos teismų 

įstatymo pakeitimams, nuo 2011 m. spalio 1 d. organizuoti teisėjų mokymus pavesta 

Nacionalinei teismų administracijai (NTA). 

2011 m. teisėjų mokymas vyko pagal 2010 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 13P-144-(7.1.2) 

aprobuotus ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2010 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 

1R-252 patvirtintus 2011 m. Teisėjų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo planą, Teisėjų 

mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo grafiką ir teisėjų kvalifikacijos tobulinimo programas. 

Kauno apygardos teismo teisėjai 2011 metais Nacionalinės teismų administracijos 

Mokymo centre dalyvavo mokymuose pagal 16 mokymo programų: Administracinių teisės 

pažeidimų bylų nagrinėjimo apylinkės ir apygardos teisme ypatumai – dalyvavo 3 teisėjai, 

Atskiros sutarčių rūšys – 6 teisėjai, Daiktinė teisė – 5 teisėjai, Teisėjo komunikacija – 1 teisėjas, 

Darbo teisė – 1 teisėjas, Nusikaltimai žmogiškumui ir karo nusikaltimai – 3 teisėjai, Turtinių 

nusikalstamų veikų tyrimo ir turto išieškojimo ikiteisminio tyrimo pareigūnų, prokurorų ir teisėjų 

kvalifikacijos kėlimo programa – 1 teisėjas, Konstitucinė teisė – 2 teisėjai, Baudžiamoji teisė ir 

baudžiamasis procesas – 8 teisėjai, Civilinė teisė ir civilinis procesas – 8 teisėjai, Asmens 

neturtinių teisių apsaugos ypatumai pagal Lietuvos teisę ir Europos Žmogaus Teisių Teismo 

praktiką – 1 teisėjas, Žiniasklaidos teisė - 2 teisėjai, Psichologijos taikymas teisėjo darbe – 1 

teisėjas, Nepilnamečių justicija – 3 teisėjai, Šiuolaikinės ekonomikos problemos – 1 teisėjas, 

Korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas atskleidžiančių, tiriančių ir nagrinėjančių ikiteisminio 

tyrimo įstaigų pareigūnų, prokurorų ir teisėjų kvalifikacijos kėlimo programa – 4 teisėjai. 

  

1.5. Valstybės tarnautojų mokymas ir kitų teismo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

 

Valstybės tarnautojų mokymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos 

įstatymo (Žin. 1999, Nr. 66-2130; nauja redakcija 2002, Nr. 45-1708) X skyrius bei Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministro 2010-07-02 įsakymu Nr.1V-451 patvirtintos Valstybės 

tarnautojų mokymo organizavimo taisyklės. 

Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojai 2011 metais dalyvavo šiuose 

mokymuose:  
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1. Pagal projektą LR teismų ir Nacionalinės teismų administracijos veiklos tobulinimas ir 

vidaus administravimo gerinimas. Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemos naudotojų 

mokymai (buhalterinė apskaita) – 2 darbuotojai; 

2. Pagal projektą LR teismų ir Nacionalinės teismų administracijos veiklos tobulinimas ir 

vidaus administravimo gerinimas. Buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistemos naudotojų 

mokymai (pirkimai) – 3 darbuotojai; 

3. Nacionalinė teismų administracija. LITEKO mokymai. – 2 darbuotojai; 

4. Teismo raštinės dokumentų rengimo, valdymo ir archyvavimo specialiųjų mokymų 

organizavimas teismų darbuotojams – 5 darbuotojai; 

5. Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinė sistema (VISAKIS) 

– 1 darbuotojas; 

6. Nacionalinė teismų administracija. Įslaptintų dokumentų tvarkymas ir apskaita – 1 

darbuotojas; 

7. ECDL mokymai – 4 darbuotojai; 

8. VATARAS įvadiniai mokymai – 1 darbuotojas; 

9. Teismo posėdžių organizavimas ir protokolavimas – 30 darbuotojų; 

10. Teisėjo komunikacija – 2 darbuotojos; 

11. Darbo teisės seminaras – 1 darbuotoja; 

12. Teismų kanclerių ir apylinkių teismų administracijos sekretorių, kurie atlieka kancleriams 

priskirtas funkcijas, – 1 darbuotojas; 

13. Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų personalo administravimo tarnybų veiklos 

tobulinimas – 1 darbuotoja; 

14. Strateginio planavimo mokymai – 2 darbuotojai; 

15. Darbo teisė – 4 darbuotojai; 

16. Įvadiniai valstybės tarnautojų mokymai – 9 darbuotojai; 

17. Šeimos ir paveldėjimo teisė – 3 darbuotojai; 

18. Konsultacija dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo proceso – 3 

darbuotojai; 

19. Komunikacijos ir ryšių su visuomene mokymai – 1 darbuotoja; 

20. Specialieji mokymai darbui su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tobulinti – 

10 darbuotojų; 

21. Įvadiniai VATARAS mokymai – 1 darbuotojas. 
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1.6. Planinės diskusijos-mokymai, pasitarimai 

 

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2011 metais priėmė 114 įsakymų veiklos 

organizavimo klausimais. Iš jų: dėl praktikos vadovų paskyrimo – 11, dėl valstybės tarnautojų 

tarnybinės veiklos vertinimo – 3, dėl konkursų valstybės tarnautojų vietai užimti organizavimo – 

10, veiklos organizavimo klausimais – 35, įsakymai dėl komisijų sudarymo tiksliniams 

patikrinimams atlikti ir patikrinimų aktų išvadų – 22, įsakymai dėl teisėjų specializacijos ir bylų 

paskirstymo – 4, dėl pareigybių aprašymų, tvarkos aprašų patvirtinimo – 17, turto valdymo 

klausimais  – 5.  

Vadovaujantis teismo administracinės priežiūros planu, teisme kartą į ketvirtį buvo 

rengiami visuotiniai teisėjų susirinkimai, kurių metu buvo aptariami aktualūs darbo 

organizavimo, bylų nagrinėjimo operatyvumo bei kokybės užtikrinimo, darbo drausmės ir kiti 

klausimai. Kiekvieną savaitę buvo organizuojami Civilinių bylų skyriaus ir Baudžiamųjų bylų 

skyriaus teisėjų susirinkimai, kuriuose dalyvaudavo ir teismo pirmininkas. Taip pat vykdavo 

periodiniai teisėjų ir kitų teismo darbuotojų susirinkimai, kuriuose buvo sprendžiami einamieji 

organizaciniai klausimai ir priemonės dėl besikreipiančių asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimo, darbo drausmės, darbo kultūros ir etikos, Vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymosi, 

darbuotojų racionalaus darbo laiko planavimo. 

2011 m. lapkričio 25 dieną Kauno apygardos teisme buvo organizuotas apylinkių 

teismų raštinių vedėjų pasitarimas-diskusija, kurioje dalyvavo Kauno apygardos teritorijoje 

esančių apylinkės teismų raštinių vedėjos. Renginio metu aptarti teismų raštinėms aktualūs 

klausimai dėl dokumentų rengimo taisyklių, valstybės tarnautojų kasmetinio veiklos vertinimo ir 

tarnybinės veiklos vertinimo išvados pildymo, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso 

kodekse nustatytų terminų laikymosi, skiriant baudžiamąsias bylas Kauno apygardos teismui, dėl 

civilinių bylų sudarymo, naujų bylų užvedimo bei procesinių dokumentų formų ir dėl teismo 

posėdžių garso įrašo tvarkymo ir saugojimo. 

2011 m. rugsėjo 22 d. teisme buvo organizuotas apylinkių teismų teisėjų, kurių darbo 

stažas mažesnis nei 5 metai, pasitarimas-diskusija, kurios metu aptarti teisėjams aktualūs 

civilinės teisės klausimai: laikinųjų apsaugos priemonių taikymas, taikos sutarčių tvirtinimas, 

procesinių dokumentų trūkumų šalinimas, šeimos teisė – įpėdinių atsakomybės prieš kreditorius 

pobūdis (solidari, dalinė), kai palikimas priimamas pagal apyrašą; baudžiamosios teisės 

klausimai: bendrieji BPK reikalavimai, suėmimas, ikiteisminio tyrimo teisėjo vykdoma apklausa, 

skundai dėl ikiteisminio tyrimo, bausmių skyrimas (LR BK 54–66 str.); baudžiamojo poveikio 

priemonės ir jų skyrimas (LR BK 67–74 str.); lygtinis atleidimas nuo laisvės atėmimo bausmės 

prieš terminą ir neatliktos laisvės atėmimo bausmės dalies pakeitimas švelnesne bausme (LR BK 
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77 str.); lygtinis paleidimas iš pataisos įstaigų (LR BPK 157–164 str.); administracinių teisės 

pažeidimų bylos. Teismo pirmininkas pasisakė dėl bendrųjų administravimo teismuose nuostatų 

ir teismų administracinės veiklos priežiūros. 

 2011 m. gruodžio 21 d. Kauno apygardos teisme buvo organizuotas apylinkių teismų 

finansininkių pasitarimas-diskusija, kurios metu aptarti apylinkių teismų finansininkėms aktualūs 

klausimai. 
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2. Teismo finansavimas ir infrastruktūros gerinimas 

 

2.1. Teismui skirti valstybės biudžeto asignavimai 

 

Lietuvos Respublikos 2011 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių 

rodiklių patvirtinimo įstatyme Kauno apygardos teismui 2011 metams skirta 9176 tūkst. litų ir 19 

tūkst. litų iš specialios programos, finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Bendra 

patvirtinta teismo sąmata 2011 metams sudarė 9195 tūkst. litų. 

 

2.2. Darbo užmokesčio fondas 

 

2011 metams buvo patvirtintas 6306 tūkst. litų darbo užmokesčio fondas. Metų bėgyje 

Teisėjų tarybos nutarė Kauno apygardos teismui papildomai skirti tris teisėjų padėjėjų etatus. 

Skirtas darbo užmokesčio fondas buvo nepakankamas, nes įsiskolinimas 2011 metų sausio 1 d. 

sudarė 43,4 tūkst. litų. Darbo užmokesčiui skirtos lėšos buvo taupomos darbuotojams gera valia 

išeinant nemokamų atostogų. Paskutinį metų ketvirtį perskirstant darbo užmokesčio fondą tarp 

teismų, Kauno apygardos teismui papildomai skirta 44 tūkst. litų. Tai sudarė galimybę baigti 

2011 metus be kreditorių įsiskolinimų darbo užmokesčiui. 

 

2.3. Ilgalaikio turto įsigijimai 

 

2011 metų biudžete lėšų ilgalaikio turto įsigijimui bei remontui Kauno apygardos teismui 

skirta nebuvo. Nacionalinė teismų administracija Kauno apygardos teismui perdavė patikėjimo 

teise valdyti ilgalaikio turto, kurio vertė 73,4 tūkst. litų, t. y. teismui perduotas 31 personalinis 

kompiuteris ir 5 daugiafunkciniai aparatai, skirti dokumentų spausdinimui, dauginimui, 

faksogramų perdavimui, kurie paspartino ir palengvino darbą. 

 

2.4. Informacinių sistemų diegimas 

 

2011 m. Kauno apygardos teismo informatikai sukūrė ir įdiegė gaunamų ir siunčiamų 

dokumentų elektroninį registrą, sumaniai pritaikydami HTML – kompiuterinę žymėjimo kalbą, 

skirtą internetinių puslapių turinio pateikimui, ir PHP – nemokamą programavimo kalbą. 

Registras dirba WEB sistema, prie kurios su suteiktu asmeniniu slaptažodžiu galima jungtis iš 

teismo vidinio tinklo. Nuolatinė sinchronizacija su duomenų serveriu užtikrina, kad vartotojas 

gautų naujausią informaciją apie užregistruotus dokumentus, geresnę duomenų apsaugą ir 
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kontrolę. Sistemoje galima atlikti greitąją paiešką pagal vartotojo nustatymus, vartotojai gali 

dirbti duomenų peržiūros, redagavimo ir sistemos administravimo režimais. 

 

2.5. Racionalaus lėšų naudojimo ir taupymo priemonės 

 

Atsižvelgiant į tai, kad teismui skirtas finansavimas buvo nepakankamas, lėšos buvo 

taupomos įvairiais būdais: nebuvo mokamos komandiruočių išlaidos, buvo ribojami telefoniniai 

pokalbiai, vasaros sezono metu darbuotojų kabinetuose nebuvo įjungta oro kondicionavimo 

sistema. Nepaisant taupymo priemonių, kurių buvo imtasi, teismo įsiskolinimai už suteiktas 

komunalines paslaugas 2011 metais padidėjo iki 19,2 tūkst. litų. 

 

2.6. Teismo infrastruktūros gerinimas 

 

2011 metais atlikti šie pagrindiniai infrastruktūros gerinimo darbai: 

 įrengtos dvi naujos teismo posėdžių salės; 

 atsižvelgiant į atlikto teismo raštinės darbo organizavimo patikrinimo pateiktą 

rekomendaciją gerinti civilinio proceso dalyviams sąlygas susipažinti su bylų medžiaga, 

o taip pat Civilinių bylų raštinės specialistų darbo sąlygas, rekonstruota Civilinių bylų 

raštinė, padidinta erdvė, kurioje dalyvaujantys bylose asmenys gali susipažinti su 

bylomis; taip pat sudaryta galimybė susipažinti ir su teismo posėdžių garso įrašais; 

įrengtas papildomas seifas, skirtas bylų saugojimui; 

 radus galimybę, darbuotojams įrengta patalpa, skirta pailsėti ir pavalgyti. 
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3. Teismo personalo pokyčiai 

 

2011 m. vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-621 iš Kauno 

apygardos teismo pirmininko pareigų atleistas Albertas Milinis, atsistatydinęs savo noru. 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismo pirmininkas Nerijus Meilutis 2011 m. liepos 26 d. Lietuvos 

Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-781 paskirtas eiti Kauno apygardos teismo pirmininko 

pareigas nuo 2011 m. rugpjūčio 22 d. 

2011 metų pradžioje Kauno apygardos teisme dirbo 39 teisėjai:  

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas ir 16 Civilinių bylų skyriaus 

teisėjų: Dalė Burdulienė, Rūta Palubinskaitė, Galina Blaževič, Jolita Cirulienė, Birutė Bobrel, 

Evaldas Burzdikas, Egidijus Tamašauskas, Virginija Gudynienė, Nijolia Indreikienė, Algimantas 

Kukalis, Raimondas Buzelis, Gintautas Koriaginas, Ramūnas Mitkus, Albinas Čeplinskas, 

Algirdas Remeika, Leonas Jachimavičius, Arvydas Žibas, Neringa Venckienė, Aušra Baubienė, 

Izolda Nėnienė.  

Lietuvos Respublikos Prezidentės 2011 m. balandžio 29 d. dekretu Nr. 1K-680 Birutė 

Bobrel atleista iš Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų, sulaukus nustatyto pensinio amžiaus. 

Lietuvos Respublikos Prezidentės 2011 m. rugsėjo 12 d. dekretu Nr. 1K -818 Kauno 

miesto apylinkės teismo teisėja Žibutė Budžienė paskirta Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėja. Darbo pradžia – 2011 m. spalio 3 d. 

Lietuvos Respublikos Prezidentės 2011 m. liepos 26 d. dekretu Nr. 1K-780 Vilniaus 3 

apylinkės teismo teisėjas Dmitrijus Korsakovas paskirtas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėju. Darbo pradžia – 2011 m. rugsėjo 5 d. 

Taip pat Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algimantas Smolskas ir 16 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų: Regina Cemnolonskienė, Arūnas Paštuolis, Romualdas 

Lincevičius, Regina Majauskienė, Jurgis Kiškis, Danguolė Šiugždinytė, Algerdas Urbšys, 

Egidijus Jonas Grigaravičius, Valdas Vitunskas, Svetlana Jurgaitienė, Gytis Večerskas, Emilija 

Akelienė, Kęstutis Dargužis, Algirdas Jaliniauskas, Evaldas Gražys. 

Lietuvos Respublikos Prezidentės 2011 m. balandžio 29 d. dekretu Nr. 1K-679 Emilija 

Akelienė atleista iš Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų, sulaukus nustatyto pensinio 

amžiaus. 

Lietuvos Respublikos Prezidentės 2011 m. kovo 28 d. dekretu Nr. 1K-639 iš Kauno 

apygardos teismo teisėjo pareigų atleistas Arvydas Stankus, savo poelgiu pažeminęs teisėjo 

vardą. 
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Lietuvos Respublikos Prezidentės 2011 m. liepos 18 d. dekretu Nr. 1K-763 Kauno 

apygardos teismo teisėjas Albertas Milinis atleistas iš pareigų, atsistatydinęs savo noru. 

2011 metų pabaigoje teisme dirbo 39 teisėjai. 

Kaip ir kiekvienas teismas, Kauno apygardos teismas negalėtų funkcionuoti be kito 

teismo personalo.  

2011 metais Kauno apygardos teisme dirbo 82 karjeros valstybės tarnautojai ir 40 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

Kauno apygardos teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis. Civilinių bylų skyriaus 

patarėja Aristida Drazdauskienė. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Živilė 

Masiulienė. Teismo kancleris Vilius Masiulis. Teismo finansininkė Aldona Laukienė. 

2011 m. rugsėjo 30 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. P1-137 Neringa Gudašytė laikinai 

perkelta eiti pirmininko padėjėjos ryšiams su visuomene pareigas. 

Teisme dirba 35 teisėjų padėjėjai: Dangira Tarvydienė, Sonata Žilinskienė, Asta 

Gegužienė, Sonata Kišonienė, Rytis Rimkus, Edita Vitonė, Vilma Uleckaitė, Lina Lesinskienė, 

Aušra Bitinaitė, Matilda Liatukaitė-Garnienė, Jolanta Ramonienė, Gintaras Kazlauskas, Sigita 

Meškauskienė, Rasa Daukševičienė, Milda Vilkonienė, Arilda Buzelienė, Kristina Kėsienė, 

Daiva Arlauskienė, Giedrė Subačiūtė, Šarūnė Franckevičienė, Mindaugas Vainauskas, Kristina 

Imbrasienė, Marius Bartninkas, Anita Sereikienė, Rasma Rinkūnaitė, Sabina Gintautienė, Sandra 

Jurkienė, Simona Dementavičienė, Agnė Vyliaudaitė. 

2011 m. sausio 26 d. teismo pirmininko įsakymais Nr. 13 ir Nr. 14 Daiva Rinkevičienė 

ir Aušra Bagdonavičienė, o įsakymu Nr. P1-9 Greta Gruodienė perkeltos eiti teisėjų padėjėjų 

pareigas. 

2011 m. birželio 21 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. P1-82 Živilė Smalskaitė, 

laimėjusi konkursą į karjeros valstybės tarnautojo teisėjo padėjėjo pareigas, paskirta eiti šias 

pareigas. 

2011 m. liepos 25 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. P1-104 Vita Naureckienė, o 2011 

m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. P1-163 Vaida Andruškevičiūtė priimtos į pakaitines karjeros 

valstybės tarnautojas – teisėjo padėjėjas.   

2011 metais Kauno apygardos teisme dirbo 35 teismo posėdžių sekretorės.   

2011 m. kovo 29 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. P1-49 Inga Miškinienė, o 2011 m. 

spalio 14 d. įsakymu Nr. P1-148 Nomeda Vilimavičienė ir Jurga Sadauskaitė, laimėjusios 

konkursą į karjeros valstybės tarnautojo teismo posėdžių sekretorės pareigas, paskirtos eiti šias 

pareigas. 
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Teismo raštinė yra sudėtinis padalinys, sudarytas iš Civilinių bylų skyriaus raštinės, 

kuriai vadovauja Daiva Danylienė, Baudžiamųjų bylų raštinės, kuriai vadovauja vyriausioji 

specialistė Audra Obelieniūtė, vertėjų, teismo sekretoriato – teismo administracijos sekretorės, 

posėdžių sekretorių. Raštinių personalą sudaro karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis. 

Pagrindinis raštinės uždavinys – organizuoti dokumentų valdymą Kauno apygardos 

teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir organizaciniais teismo dokumentais 

bei užtikrinti, kad teisme parengti dokumentai būtų tvarkomi laikantis raštvedybos taisyklių. 

Raštinės funkcijos: tvarkyti teismo tarnautojų asmens bylas, ruošti įsakymų personalo valdymo 

klausimais projektus, rašyti teismo posėdžių protokolus, versti nesuprantantiems valstybinės 

kalbos proceso dalyviams teismo procesinius dokumentus į užsienio kalbą bei formuoti bylas 

pagal teismo dokumentacijos planą. 
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4. Bendravimas su visuomenės informavimo priemonėmis ir visuomenės 

informavimas apie Kauno apygardos teismo veiklą 2011 metais  

 

Viena iš pagrindinių viešųjų ryšių funkcijų – ryšiai su žiniasklaida, nes žiniasklaida, 

būdama ypatinga tarpininkė tarp visuomenės ir organizacijos, padeda įgyvendinti viešųjų ryšių 

tikslus: informavimo, nuomonės formavimo, įvaizdžio ir gero vardo kūrimo, krizių sprendimo ir 

kt. Ši funkcija išreiškia ryšių su žiniasklaida planavimą, santykių palaikymą, priemonių ir kanalų 

parinkimą, nenutrūkstamą informacijos teikimą ir analizę.  

Viešuosius ryšius sudaro išorinė ir vidinė komunikacija. Išorinė komunikacija – tai 

nuolatinis, nenutrūkstamas procesas, kurio metu keičiamasi informacija bei žiniomis tarp 

institucijos ir išorinės aplinkos (išorinių auditorijų). Vidinė komunikacija – tai nuolatinis, 

nenutrūkstamas procesas organizacijos viduje, kurio metu keičiamasi informacija tarp 

organizacijos narių (darbuotojams perteikiama organizacijos misija, vizija, tikslai, vertybės, 

supažindinama su veiklos strategija, vadovai sužino apie darbuotojų įsitikinimus, motyvaciją, 

vertinimus). 

 

4.1.  Išorinė komunikacija 

 

Kauno apygardos teismo išorinės komunikacijos tikslai yra tiesiogiai susiję su 

visuomenės informavimu, organizacijos matomumo didinimu, teismo realaus ir atviro įvaizdžio 

kūrimu, visuomenės palaikymo siekimu, reputacijos kūrimu ir grįžtamojo ryšio palaikymu. 

Kauno apygardos teismas pateikia visuomenę dominančią informaciją apie 

nagrinėjamas bylas pirmiausia tiesiogiai bendraudamas su žiniasklaidos atstovais, taip pat 

telefonu ir elektroniniu paštu. Taip pat yra rengiami pranešimai spaudai, kurie yra išplatinami 

visuomenės informavimo priemonių atstovams ir siunčiami Nacionalinei teismų administracijai. 

Bendraujant asmeniškai rečiau pasitaiko nesklandumų, nesusikalbėjimų, taip perduota 

informacija suprantama daug tiksliau.  

Žurnalistams kasdien elektroniniu paštu yra išplatinami teisme nagrinėjamų bylų 

tvarkaraščiai su nedideliais komentarais apie bylos eigą (pvz.: „klausomi garso įrašai“, 

„parengiamasis posėdis“, „byla nevyks dėl kaltinamojo ligos“, „baigiamosios kalbos“ ir pan.), 

posėdžio vietą, laiką. Taip pat bendraujama elektroniniu paštu ir telefonu, žiniasklaidos 

atstovams suteikiant reikalingą informaciją apie atidėtą posėdį, paskirtą bausmę. Minėti 

paklausimai elektroniniu paštu ir telefonu yra registruojami Kauno apygardos teismo atsakymų į 
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visuomenės informavimo priemonių užklausas ir jų apskaitos registre. Registraciją vykdo teismo 

pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene. 

Aktyvus bendradarbiavimas su visuomenės informavimo priemonių atstovais lemia 

gausų spaudoje pasirodančių straipsnių apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamas bylas skaičių. 

Per 2011 m. IV ketvirtį tokių pranešimų, pasirodžiusių visuomenės informavimo priemonėse, 

buvo 81.  

Nuomonę apie teismo atvirumą visuomenės akyse labai padeda formuoti asmeninis 

Kauno apygardos teismo pirmininko bendravimas su žiniasklaidos atstovais – duodami teismo 

vadovo interviu, atsakymai į klausimus, išsakant savo požiūrį vienu ar kitu klausimu, taip pat 

organizuojami neformalūs susitikimai su visuomenės informavimo priemonių atstovais.  

Teismo kontaktiniai duomenys, informacija apie tai, kas žinotina atvykstant į teismą, 

apie renginius, apsilankiusius svečius pateikiami teismo internetinėje svetainėje www.kat.lt. Taip 

pat tinklalapyje talpinama informacija apie priimtus pranešimus dėl bankroto ir 

restruktūrizavimo bylų iškėlimo. Čia galima rasti informaciją apie Kauno apygardos teismo 

veiklos teritorijoje esančius apylinkių teismus bei nuorodas į jų turimus tinklalapius ir paskaityti 

apylinkių teismų išplatintus pranešimus; nurodyta informacija apie Kauno apygardos teismo 

veiklos teritorijoje dirbančius antstolius. Teismo tinklalapyje pateikta išsami tvarka apie 

prašymų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, nagrinėjimą, prašymų, kaip susipažinti su byla, 

pavyzdys, nurodyta informacija apie bylinėjimosi išlaidas bei bendroji informacija – Kauno 

apygardos teismo darbo valandos, dokumentų priėmimo tvarka, nurodyti teisės aktai bei nuorodų 

skiltyje pateiktos nuorodos: Teisingumo ministerijos, aukštesniųjų teismų, teismų savivaldos, 

Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kt. nuorodos. Taip pat interneto puslapyje yra nuoroda į 

viešą tvarkaraščių paiešką.  

Asmenys, atvykę į Kauno apygardos teismą, informaciją apie tą dieną nagrinėjamas 

bylas mato švieslentėje.  

Papildoma informacija apie teismo veiklą, darbo tvarką, dokumentų priėmimo tvarką, 

bylinėjimosi išlaidas, teisminę mediaciją, prašymų rašymo pavyzdžiai ir kita aktuali informacija 

pateikiama segtuvuose, išdėstytuose fojė bei ekspedicijos padalinyje. 

Apie teisme nagrinėtas rezonansines bylas plačiai rašė šalies ir regiono dienraščiai bei 

internetiniai tinklalapiai (baudžiamoji byla dėl buvusio Alytaus mero korupcijos; baudžiamoji 

byla dėl nusikalstamo pasaulio gaujos fiasko; baudžiamoji byla dėl buvusių Panevėžio teisėjų ir 

daug kitų). 

http://www.kat.lt/
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Kauno apygardos teisme pirmininko iniciatyva 2011 m. spalio 18 d. vyko neformalus 

susitikimas su visuomenės informavimo priemonių atstovais, kurio metu buvo aptartos 

bendravimo su žiniasklaida problemos ir kasdienybė. 

 

 

4.2. Vidinė komunikacija 

 

Vidiniai ryšiai organizacijoje palaikomi organizuojant kassavaitinius susirinkimus 

teisėjams, periodiškai – teisėjų padėjėjams, teismo posėdžių sekretorėms ir kitiems teismo 

darbuotojams.  

Elektroniniu paštu darbuotojams suteikiama galimybė operatyviai gauti ir pateikti 

išsamią su Kauno apygardos teismo ar kitų institucijų veikla susijusią informaciją, išplatinti 

dokumentus, skirtus susipažinti.  

Gerinti tarpusavio supratimą ir pažinimą, motyvaciją padeda neformalus darbuotojų 

bendravimas organizacijos šventėse, renginiuose. Paminėtinas itin didelio dėmesio sulaukęs 

Kauno apygardos teismo darbuotojų Boulingo turnyras, įvykęs 2011 m. spalį Kaune. 

 

   

 

Siekdama tobulinti teismo darbuotojų gebėjimus komunikavimo ir informacijos 

pateikimo srityje, Nacionalinė teismų administracija 2011 m. balandžio mėnesį organizavo 

mokymus tema „Teisėjų komunikacija“, kuriuose dalyvavo teisėjas Egidijus Jonas Grigaravičius. 

2011 m. lapkričio mėn. organizuojamuose mokymuose „Žiniasklaidos teisė“ dalyvavo teisėjos 

Svetlana Jurgaitienė ir Žibutė Budžienė. Teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene 

Neringa Gudašytė 2011 m. gruodžio mėnesį dalyvavo mokymuose „Ryšiai su visuomene ir 

žiniasklaida“.
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4.3. Bendravimo su visuomenės informavimo priemonėmis ir visuomene bei 

informavimo apie teismo veiklą tobulinimo perspektyvos 

 

 Ateinančiais metais, siekiant plėtoti vidinius ir išorinius ryšius, bus stengiamasi labiau 

atsiverti visuomenei, kaip to reikalauja dabartinė situacija, bei operatyviai suteikti 

objektyvią, išsamią informaciją apie teismo veiklą, teismo priimamus sprendimus; 

 Bus atnaujinamas ir tobulinamas Kauno apygardos teismo internetinis tinklalapis, laikantis 

visų keliamų reikalavimų, aktyviau bendradarbiaujama su visuomenės informavimo 

priemonių atstovais. 
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5. 2011 metais Kauno apygardos teismo organizuotų renginių, minėjimų, 

švenčių bei teisme apsilankiusių svečių iš Lietuvos ir užsienio delegacijų 

apžvalga 

 

2011-05-27 

Kauno apygardos teisme lankėsi Kroatijos Aukščiausiojo Teismo delegacija: teismo 

pirmininkas Branko Hrvatin, teismo pirmininko pavaduotoja Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkė Ana Garačic bei teismo pirmininko biuro vadovė Vesna Fricki. Delegaciją lydėjo 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai Sigita Rudėnaitė ir Tomas Šeškauskas bei teismo 

kanclerė Reda Molienė. Susitikime su l. e. teismo pirmininko pareigas teisėja Regina 

Cemnolonskiene buvo pasidalinta darbo patirtimi, palyginti panašumai ir skirtumai, kalbėta apie 

iškylančias problemas, darbo krūvį. Svečiai supažindino su Kroatijos teismuose veikiančiu 

panašiu intranetu bei susidomėję stebėjo, kaip veikia moderni Lietuvos teismų informacinė 

sistema LITEKO, kurios galimybes pademonstravo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas 

Rudzinskas. 

Malonaus ir šilto susitikimo metu buvo apsikeista suvenyrais, svečiai apžiūrėjo 

šiuolaikišką Kauno apygardos teismo pastatą, posėdžių sales. 

Viešnagę Kaune Kroatijos Aukščiausiojo Teismo delegacija tęsė aplankydama 

vienintelį pasaulyje Velnių muziejų ir Pažaislio vienuolyną. 

 

2011-09-08 

Kauno apygardos teisme vyko Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų pirmininkų susirinkimas. Teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, Civilinių bylų 

skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas ir Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algimantas 

Smolskas kartu su apylinkių teismų pirmininkais aptarė praėjusių, 2010-ųjų, metų darbo 

rezultatus bei kitus aktualius darbo klausimus. 

 

2011-10-26 

Konstitucijos dienos proga Kauno apygardos teismas atvėrė duris gausiam Kauno 

miesto gimnazijų ir vidurinių mokyklų moksleivių būriui. Susidomėjimas teisme rengiama 

atvirų durų dieną buvo išties didelis – erdvi Kauno apygardos teismo konferencijų salė vos 

talpino visus panorusius artimiau susipažinti su teismo darbu, apsilankyti teismo posėdžių 

salėse, daugiau išgirsti apie Lietuvos ir užsienio valstybių konstitucionalizmo istoriją, teismų 

sistemą ir jos veiklos principus. 
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Į apygardos teismo rūmus susirinkusius daugiau nei 200 moksleivių iš keliolikos mieste 

veikiančių ugdymo įstaigų pasveikino teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, paskaitęs 

moksleiviams paskaitą apie konstitucionalizmo istoriją. Paskaitos metu trumpai pristatyta 

konstitucionalizmo raida, pabrėžta, jog pastangos pagrindiniame įstatyme reglamentuoti 

svarbiausius valstybės ir visuomenės gyvenimo klausimus siekia tokias tolimas epochas kaip 

antika ir viduramžiai.  

Savo žinias apie Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas bei teismų veiklą 

norintieji turėjo galimybę pasitikrinti surengtoje viktorinoje. Jos laimėtojams teismo pirmininkas 

įteikė padėkos raštus ir atminimo dovanas. 

Prisiminimui šventės dalyviai nusifotografavo su teismo pirmininku Nerijumi Meilučiu. 

Didelis moksleivių ir pedagogų susidomėjimas bei gausus dalyvavimas skatina 

apygardos teismą tokio pobūdžio renginius organizuoti ne tik Konstitucijos dienos proga, bet ir 

dažniau, taip prisidėti prie žinių apie teisę sklaidos, teisinio švietimo ir didinti teismų atvirumą 

visuomenei.  

 

2011-11-18  

Tarptautinės studentų dienos proga Kauno apygardos teismas atvėrė duris gausiam 

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentų būriui.  

Į Kauno apygardos teismo rūmus susirinkusius studentus pasveikino teismo pirmininkas 

Nerijus Meilutis. Pirmininkas pristatė pranešimą apie Lietuvos teismų sistemą, supažindino su 

Lietuvos teismų sistemos raida, pagrindiniais jos veiklos principais. Diskusijos Kauno apygardos 

teismo kompetencijos ir veiklos klausimais metu studentai aktyviai domėjosi, kaip tampama 

teisėju, kokius reikalavimus turi atitikti asmuo, pretenduojantis tapti teisėju, kokias teisės šakas 

būtina išmanyti norint sėkmingai išlaikyti teisėjo kvalifikacinį egzaminą. Diskusijos metu teismo 

pirmininkas domėjosi ir studentų nuomone apie tai, kas teismų sistemos veikloje tobulintina ar 

keistina. Diskutuota visuomenės atstovų dalyvavimo jurisdikcinėje veikloje klausimais, apie 

teismo tarėjų instituto reikšmę ir jo įdiegimo Lietuvos teismų sistemoje reikalingumą bei 

perspektyvas. 

Teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis, demonstruodamas skaidres, klausytojams 

pasakojo apie romėnų privatinės teisės įtaką Europos teisės tradicijai, pristatė iš romėnų teisės 

kildinamą juridinę terminiją, kuri neretai vartojama teismų procesiniuose sprendimuose, bei 

universaliuosius teisės principus, kuriais dažniausiai remiamasi Lietuvos teismų praktikoje. 

Diskutuota apie šių principų šiandieninę reikšmę – jų vaidmenį Europos teisės unifikavimo 

procesuose. 
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Prisiminimui šventės dalyviai nusifotografavo su teismo pirmininku Nerijumi Meilučiu. 

Tikimės, kad šis renginys ne tik prisidės prie objektyvios ir pozityvios visuomenės 

nuomonės apie teismų sistemą, teisėjų darbą formavimo, bet tokia bendravimo su studentais 

forma suteiks galimybę labiau pažinti teismų veiklos specifiką, paskatins būsimųjų teisininkų 

domėjimąsi teisėjo profesija. 

 

     

   

 

 

2011-11-25  

Kauno apygardos teisme vyko jo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų raštinių vedėjų 

susirinkimas. Jau trečius metus iš eilės vykstančiuose raštinės vedėjų susitikimuose aptariami ir 

kartu sprendžiami iškylantis klausimai, dalijamasi patirtimi.  

Kauno apygardos teismo raštinės vedėja Rita Rudzinskienė susitikimo metu kėlė 

klausimus, susijusius su dokumentų rengimu, kasmetiniu tarnybinės veiklos vertinimu bei 

tarnybinės veiklos vertinimo išvados pildymu. Baudžiamųjų ir Civilinių bylų raštinės vedėjos dar 

kartą aptarė civilinių ir baudžiamųjų bylų paruošimo nagrinėjimui aukštesnės instancijos teisme 

kokybę. 

Tikimės, kad toks betarpiškas ir šiltas bendravimas leis ir ateityje efektyviai spręsti 

kasdieniame darbe iškylančias problemas. 
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2011-11-25  

Kauno apygardos teisme vyko pasitarimas-diskusija su apylinkių teismų teisėjais, kurių 

darbo stažas mažesnis nei 5 metai. Pasitarimą pradėjo teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, kuris 

pasveikino visus dalyvius ir pristatė Bendruosius administravimo teismuose nuostatus, aptarė 

Teismų administracinės veiklos priežiūros klausimus.  

Pasitarime-diskusijoje taip pat dalyvavo ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas 

Rudzinskas, teisėjai Egidijus Tamašauskas ir Aušra Baubienė, kurie pristatė laikinųjų apsaugos 

priemonių taikymo, taikos sutarčių tvirtinimo ir kitus klausimus.  

Antroje renginio dalyje kalbėjo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai Evaldas Gražys ir 

Danguolė Šiugždinytė. Jie aptarė bausmių skyrimo, lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo 

bausmės prieš terminą, bendruosius BPK ir kitus klausimus. 

 

2011-11-25  

Kauno apygardos teisme vyko Teisėjų tarybos posėdis, kuriame buvo paskirta nauja 

Pretendentų į teisėjus egzamino komisija.  

Taip pat Teisėjų taryba svarstė teisėjų paskyrimo, perkėlimo ir atleidimo klausimus. 

Teisėjų tarybos nariai vienbalsiai patarė Lietuvos Respublikos Prezidentei paskirti penkis 

naujus teisėjus. 

 
 

2011-12-08 

Kauno apygardos teisme lankėsi Moldovos Respublikos delegacija: Teismų 

administravimo departamento prie Teisingumo ministerijos direktoriaus pavaduotojas 

Constantin Bragoi, Organizavimo ir kontrolės skyriaus vedėjo pavaduotoja Tatiana Dzic, 

Teismų statistikos skyriaus dokumentų ir analizės konsultantė Tatiana Ciaglic bei Teismų 

statistikos dokumentacijos ir analizės skyriaus vyriausiasis specialistas Veceslav Hibovschii. 

Delegaciją lydėjo Nacionalinės teismų administracijos direktorius Kęstutis Vaškevičius ir 

Tarptautinių santykių skyriaus vedėja Monika Vyšniauskaitė. 

Susitikime su Kauno apygardos teismo pirmininku Nerijumi Meilučiu buvo kalbėta 

apie Lietuvos Respublikos ir Moldovos Respublikos teismų sistemų panašumus ir skirtumus. 

Svečiai, rengdamiesi Moldovos Respublikos teismų sistemos pertvarkai, domėjosi Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso ir civilinio proceso ypatumais perduodant bylas iš pirmosios 

instancijos teismo į apeliacinės instancijos teismą, moderniausios Lietuvos teismų informacinės 

sistemos LITEKO privalumais, teismuose vykdomu vidiniu ir išoriniu administravimu, teismo 

pirmininko ir teismo kanclerio funkcijų paskirstymu. Buvo aptartos tapimo teisėjais sąlygos ir 
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ypatumai Lietuvos Respublikoje ir Moldovos Respublikoje. Užsienio svečiai teiravosi apie 

teismų galias iki pradedant ikiteisminį tyrimą. 

Susitikimo metu buvo apsikeista suvenyrais ir surengta ekskursija po šiuolaikiškus 

Kauno apygardos teismo rūmus, svečiams buvo pademonstruotos technologinės galimybės, 

pristatyti racionalūs patalpų projektavimo sprendimai. 

Tikimės, kad šis šiltas ir malonus šalių bendradarbiavimas bus plėtojamas ir ateityje. 

   

 

2011-12-21  

Kauno apygardos teisme buvo organizuojamas apylinkių teismų finansininkų 

pasitarimas, kuriame dalyvavo 11 Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje dirbančių teismų 

finansininkų. Susitikimo dalyvius pasitiko ir juos šiltai pasveikino Kauno apygardos teismo 

pirmininkas Nerijus Meilutis bei teismo kancleris Vilius Masiulis. 

Renginio metu buvo aptartos problemos, susijusios su perėjimu prie vieningos 

buhalterinės apskaitos finansų valdymo sistemos (BAFVS), darbo užmokesčio programos BVS-

STEKAS įsisavinimo, taip pat paminėtos metų užbaigimo procedūros, paliesti didelio darbo 

krūvio, papildomų ataskaitų pildymo klausimai. 

Baigiantis renginiui, teismų finansininkai susitarė susitikti ir kitais metais, pasidalinti 

gerąja praktika.  
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6. Civilinių bylų skyriaus darbo organizavimas ir civilinių bylų nagrinėjimo 

2011 metais statistiniai rodikliai 

 

Visi Civilinių bylų skyriaus teisėjai nagrinėja pirmosios instancijos ir apeliacinės 

instancijos bylas, teisme nėra nustatytos teisėjų specializacijos nagrinėti tik konkrečios 

instancijos ar kategorijos bylas. 2011 metais buvo nustatytos dvi teisėjų specializacijos nagrinėti 

apeliacinės instancijos bylas, susijusias su šeimos (nepilnamečių) teisiniais santykiais ir  darbo 

teisiniais santykiais. 

Ieškiniai, pareiškimai, apeliacinės bylos skiriamos teisėjams nagrinėti automatizuotu 

būdu, naudojantis teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO) bylų paskirstymo 

moduliu, laikantis Kauno apygardos teisme nustatytų Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų 

kolegijų sudarymo taisyklių (2010 m. rugsėjo 21 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-22, 

pakeistas 2011 m. rugsėjo 5 d. teismo pirmininko įsakymas Nr. V1-53, pakeistas 2011 m. spalio 

3 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-70). Teisėjų kolegijos sudaromos, teisėjų padėjėjai 

paskiriami dirbti su konkrečiais teisėjais Civilinių bylų skyriaus pirmininko potvarkiais, kuriais 

taip pat nustatoma ir teisėjo padėjėjo pavadavimo tvarka jo atostogų, ligos laikotarpiu. Teismo 

posėdžių sekretorių darbo grafikus sudaro teismo posėdžių sekretorė, laikinai vykdanti 

vyriausiosios specialistės (Civilinių bylų raštinės vedėjos) funkcijas. 

Vykdant teismo organizacinės veiklos priežiūros 2011 metų planą, ypatingas dėmesys 

buvo skirtas pirmosios instancijos civilinėms byloms, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau negu 

vienus metus, užsitęsusio šių bylų proceso priežasčių išsiaiškinimui bei jų šalinimui.  

Tokių bylų sąrašai sudaromi kartą į ketvirtį, bylų trukmės priežastys ir priemonės 

procesui spartinti aptariamos Civilinių bylų skyriaus teisėjų susirinkimuose. 

Pažymėtina, kad ilgiau negu vienus metus nagrinėjamų civilinių bylų skaičius, palyginti 

su 2010 metais, Kauno apygardos teisme sumažėjo. 2010 m. gruodžio 31 d. tokių bylų buvo 143, 

jos sudarė 3,66  procento pirmosios instancijos civilinių bylų, 2011 m. gruodžio 31 d. – 97, jos 

sudarė 2, 62  procento pirmosios instancijos civilinių bylų. 

Periodiškai (įprastai kiekvieną savaitę) vykstančiuose Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

susirinkimuose aptariami organizaciniai klausimai, įstatymų bei kitų norminių aktų, perduotų 

teismams apsvarstyti, projektai, aktualūs teismų praktikos klausimai, aptariami atliktų 

patikrinimų, apibendrinimų rezultatai.  

2011 metais buvo gauti 92 neprocesiniai gyventojų pareiškimai, skundai dėl Kauno 

apygardos teismo teisėjų, darbuotojų bei Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų teisėjų veiksmų, susijusių su teismo darbu ir civilinių bylų nagrinėjimu, galimu 
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bylų vilkinimu. Daugumoje šių skundų pareiškėjai išreiškė nepasitenkinimą procesiniais teismo 

veiksmais nagrinėjant konkrečias bylas, prašė įvertinti bylose teisėjų priimtus procesinius 

sprendimus. Laikantis konstitucinio teisėjų bei teismų nepriklausomumo principo, vykdant 

teismo vidinio administravimo funkcijas, teisėjų procesiniai veiksmai ir sprendimai negali būti 

vertinami. Pagal pareiškėjų nurodytas aplinkybes 2011 metais buvo atlikti devyni tiksliniai 

patikrinimai ir pripažinta, jog skundai iš esmės nepagrįsti. Vienas patikrinimas atliktas pagal 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pateiktą informaciją dėl galimo Kauno miesto apylinkės teismo 

civilinės bylos Nr. 2-1300-151/2011 vilkinimo. Šiuo atveju Teisėjų etikos ir drausmės komisija, į 

kurią buvo kreiptasi su prašymu spręsti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo bylą 

nagrinėjančiai teisėjai, 2011 m. rugpjūčio 29 d. priėmė sprendimą atsisakyti kelti teisėjai 

drausmės bylą. Išnagrinėjus pareiškėjo E. Č. skundą, buvo pradėta tarnybinio nusižengimo 

tyrimo procedūra ir konstatuota, jog teismo posėdžių sekretorė (karjeros valstybės tarnautoja) 

pažeidė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose 

numatytas valstybės tarnautojo pareigas – netinkamai atliko savo pareigybės aprašyme 5 p. 

nurodytą funkciją patikrinti, kas iš šauktų asmenų atvyko į teismo posėdį civilinėje byloje Nr. 2-

2262-601/2011, ir nepasirūpino, kad teismo nurodytu laiku suimtas ieškovas būtų atvestas į 

posėdžių salę ir užimtų jam skirtą vietą. Valstybės tarnautojai paskirta tarnybinė nuobauda – 

papeikimas. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas taip pat priima asmenis, išklauso jų žodinius 

skundus dėl skyriaus teisėjų ir darbuotojų veiksmų. Visi asmenys, turintys pasiūlymų ar skundų 

dėl Civilinių bylų skyriaus darbo, darbuotojų veiksmų, gali apie tai parašyti ir skundų bei 

atsiliepimų knygoje. 

 

6.1.  Pirmąja instancija nagrinėtų civilinių bylų statistiniai rezultatai 

 

Kauno apygardos teismas 2011 metais išnagrinėjo 2233 civilines bylas pirmąja 

instancija.  

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 1678, dar 2016 civilinių 

bylų gauta 2011 metais. Bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 1461
1
. Iš šių civilinių 

bylų: 

- išnagrinėta priimant sprendimą – 333, 

- išnagrinėta priimant teismo įsakymą – 40, 

- išnagrinėta priimant preliminarų sprendimą – 26, 

- išnagrinėta priimant dalinį sprendimą – 144, 

                                                 
1
 Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis (,,Administravimas“, ,,Ataskaitos“). 
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- nutraukta bylų – 307, 

- nutraukta patvirtinus taikos sutartį – 129, 

- išnagrinėta ginčo teisena – 1482, 

- išnagrinėta ypatingąja teisena – 5, 

- išnagrinėta dokumentinio proceso tvarka – 77, 

- išnagrinėta dėl proceso atnaujinimo – 17, 

- dėl teismo įsakymo išdavimo – 138. 

2011 metais Kauno apygardos teisme gauta 1425 (iš jų 924 likutis metų pradžioje) 

bankroto bylos. Baigta 481 byla, iš jų  90 atsisakant iškelti bankroto bylą, 250 bylų priimtas 

sprendimas dėl įmonės pabaigos. Likutis 2011 metų pabaigoje – 945 bylos. 

Ataskaitiniais metais gautos 66 restruktūrizavimo bylos (iš jų 39 likutis metų pradžioje).  

Baigtos 28 bylos, iš jų 10 atsisakant iškelti restruktūrizavimo bylą. Likutis 2011 metų 

pabaigoje – 38 bylos.  

2011 metais teisminės mediacijos būdu Kauno apygardos teismas išnagrinėjo 11 bylų, iš 

kurių 3 persiuntė pagal teismingumą, 5 nutraukė, baigė tarpininkavimą 3 bylose. 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 7.21.  

Lietuvos Respublikos apygardos teismuose pirmąja instancija 2011 metais išnagrinėtos 

9903 civilinės bylos
2
, iš kurių 22,3 procento bylų sudaro Kauno apygardos teisme išnagrinėtos 

bylos. 

6.2. Apeliacinių bylų nagrinėjimo statistiniai rezultatai 

 

Apeliacine tvarka Kauno apygardos teismas 2011 metais išnagrinėjo 2457 bylas. 

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 598 bylos, dar 2221 byla 

gauta 2011 metais. Bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 362 bylos. 

 

6.2.1. Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai 

 

2011 metais baigtos 1057 civilinės bylos pagal apeliacinius skundus. Iš jų: 

- 606 apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios instancijos teismų sprendimai nepakeisti, 

- 107 pirmosios instancijos teismo sprendimai buvo pakeisti,  

- 90 teismo sprendimų buvo pakeisti iš dalies ir  patikslinti,  

- 235 teismo sprendimai buvo panaikinti.  

Panaikinta pirmosios instancijos teismų sprendimų: 

 ir priimta naujų sprendimų – 115, 

                                                 
2
 Nacionalinės teismų administracijos (NTA) pateikti duomenys. 
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 ir byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui – 53, 

 ir perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui nustačius absoliučius teismo 

sprendimo negaliojimo pagrindus – 10, 

 iš dalies ir dėl dalies reikalavimų perduota bylų iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos 

teismui – 11, 

 ir nutraukta bylų – 11, 

 ir nutraukta bylų patvirtinus taikos sutartį – 29, 

 iš dalies ir dėl dalies reikalavimų byla nutraukta – 1, 

 iš dalies ir dėl dalies reikalavimų byla nutraukta patvirtinus taikos sutartį – 1, 

 ir palikta nenagrinėtų pareiškimų – 4. 

 

Apeliacinis procesas nutrauktas 20 bylų. 

 

606

20
235

90

107

Atmesta apeliacinių skundų ir pirmosios
instancijos teismo sprendimų nepakeista

Pakeista pirmosios instancijos teismo
sprendimų

Pirmosios instancijos teismo sprendimų
pakeista iš dalies ir patikslinta

Panaikinta pirmosios instancijos teismo
sprendimų

Nutraukta apeliacinių procesų

 

6.2.2. Atskirųjų skundų nagrinėjimo statistiniai rezultatai 

 

2011 metais baigtos 1277 civilinės bylos pagal atskiruosius skundus. Iš jų: 

- 723 nutartys paliktos nepakeistos, 

- 54 nutartys pakeistos, 

- 413 nutarčių panaikintos. 

 

Pirmosios instancijos teismų nutarčių panaikinta: 

 ir klausimas išspręstas iš esmės – 171, 

 iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės – 28, 
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 ir klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui – 202, 

 iš dalies ir klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui – 11. 

 panaikinta patvirtinus taikos sutartį – 1. 

 

Nutraukta procesų bylose su atskiraisiais skundais – 77. 

 

723
77

413

54

Palikta nepakeista nutarčių

Pakeista nutarčių

Panaikinta nutarčių 

Nutraukta procesų

 

Lietuvos Respublikos apygardos teismuose apeliacine instancija 2011 metais išnagrinėtos 

13 668 civilinės bylos, iš kurių 25,3 procento bylų sudaro Kauno apygardos teisme išnagrinėtos 

bylos. 

Apskųstų ir pakeistų, panaikintų teismų sprendimų rodikliai pagal apylinkių teismus 

 

Eil. Nr. Teismo pavadinimas Apskųsta 

sprendimų 

Pakeista 

sprendimų 

Panaikinta 

sprendimų 

Sprendimų 

stabilumas % 

1. Alytaus rajono 

apylinkės teismas 
74 5 10 99,81 

2. Jonavos rajono 

apylinkės teismas 
35 2 4 99,88 

3. Jurbarko rajono 

apylinkės teismas 
20 4 7 99,50 

4. Kaišiadorių rajono 

apylinkės teismas 
28 4 8 99,50 
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5. Kauno miesto 

apylinkės teismas 
567 75 71 99,66 

6. Kauno rajono 

apylinkės teismas 
124 14 17 99,47 

7. Lazdijų rajono 

apylinkės teismas 
9 2 2 99,74 

8. Marijampolės rajono 

apylinkės teismas 
79 7 15 99,71 

9. Prienų rajono 

apylinkės teismas 
37 6 3 99,77 

10. Šakių rajono 

apylinkės teismas 
15 2 0 100 

11. Vilkaviškio rajono 

apylinkės teismas 
18 3 2 99,88 
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7. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo 2011 metais rezultatai 

 

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus darbą organizuoja, koordinuoja ir 

kontroliuoja Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas. 

Visi Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai nagrinėja pirmosios instancijos ir apeliacinės 

instancijos bylas, teisme nėra nustatytos teisėjų specializacijos nagrinėti tik konkrečios 

instancijos ar kategorijos bylas. 2011 metais buvo nustatyta teisėjų specializacija nagrinėti 

pirmosios instancijos bylas, susijusias su Lietuvos okupacijos ir aneksijos įtvirtinimu ir 

pasipriešinimu jam, taip pat bylas dėl nusikaltimų žmogiškumui ir karo nusikaltimų.. 

Pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, apeliacinės bylos skiriamos teisėjams 

nagrinėti automatizuotu būdu, naudojantis teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – 

LITEKO) bylų paskirstymo moduliu, laikantis Kauno apygardos teisme nustatytų Bylų 

paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių (2011 m. rugsėjo 5 d. teismo 

pirmininko įsakymas Nr. V1-53, pakeistas 2010 m. rugsėjo 21 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. 

V1-22, pakeistas 2011 m. spalio 3 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-70). Teisėjų kolegijos 

sudaromos, teisėjų padėjėjai paskiriami dirbti su konkrečiais teisėjais Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininko potvarkiais. Teismo posėdžių sekretorių darbo grafikus sudaro vyriausioji specialistė 

(Baudžiamųjų bylų raštinės vedėja). 

Vykdant teismo organizacinės veiklos priežiūros 2011 metų planą, ypatingas dėmesys 

buvo skirtas pirmosios instancijos baudžiamosioms byloms, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau 

negu vienus metus, užsitęsusio šių bylų proceso priežasčių išsiaiškinimui bei jų šalinimui. Šių 

bylų sąrašai sudaromi kartą į ketvirtį, bylų trukmės priežastys ir priemonės procesui spartinti 

aptariamos Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų susirinkimuose. 

Pastebėta, kad 2011 metais baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas tęsiasi ilgiau negu 

vienus metus, skaičius padaugėjo nuo 31 iki 42 bylų (procentine išraiška nuo 8,4 % iki 10,3 % 

visų gautų bylų atitinkamais metais). Tačiau pažymėtina, kad 2011 metais (406 bylos) buvo 

gauta 9,43 % daugiau pirmosios instancijos bylų nei 2010 metais (371 bylos).  

Periodiškai vykstančiuose Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų susirinkimuose aptariami 

organizaciniai klausimai, įstatymų bei kitų norminių aktų, perduotų teismams apsvarstyti, 

projektai, aktualūs teismų praktikos klausimai, aptariami atliktų patikrinimų, apibendrinimų 

rezultatai, analizuojamos darbo procese iškylančios problemos bei darbinės veiklos naujovės. 

2011 metais buvo gauti 99 neprocesiniai gyventojų pareiškimai, skundai dėl Kauno 

apygardos teismo teisėjų, darbuotojų bei Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų teisėjų veiksmų, susijusių su teismo darbu ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimu, 
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galimu bylų vilkinimu. Daugumoje šių skundų pareiškėjai išreiškė nepasitenkinimą procesiniais 

teismo veiksmais nagrinėjant konkrečias bylas, prašė įvertinti bylose teisėjų priimtus procesinius 

sprendimus. Laikantis konstitucinio teisėjų bei teismų nepriklausomumo principo, vykdant 

teismo vidinio administravimo funkcijas, teisėjų procesiniai veiksmai ir sprendimai negali būti 

vertinami. Pagal pareiškėjų nurodytas aplinkybes 2011 metais buvo atlikti septyni tiksliniai 

patikrinimai ir pripažinta, jog skundai iš esmės nepagrįsti, išskyrus vieną skundą. Išnagrinėjus 

pareiškėjo L. Z. skundą, buvo nustatyta, jog Kauno apygardos teismo nutarties kopija proceso 

dalyviui buvo išsiųsta pažeidžiant įstatymo nustatytus terminus. Raštinės darbuotoja teismo 

pirmininko buvo įspėta laikytis baudžiamojo proceso įstatyme nustatytų teismo priimtų 

procesinių sprendimų išsiuntimo proceso dalyviams reikalavimų. 

2011 metais iki rugsėjo mėnesio Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje dirbo 6 

specialistai. Rugsėjo mėnesį Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės personalas papildytas dar vienu 

specialistu. Skyriaus raštinės darbuotojų veiklą organizuoja ir kontroliuoja Baudžiamųjų bylų 

skyriaus raštinės vedėjas. Vyriausiasis specialistas yra atsakingas už baudžiamųjų bylų bei 

skundų nagrinėjimo medžiagų įtraukimą į Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės apskaitą. Raštinės 

specialistai dirba su priskirtų teisėjų bylomis ir dokumentais. Po 2011 m. rugsėjo mėnesį 

įvykusių raštinės personalo pokyčių vienam specialistui paskirta dirbti su 3 teisėjais. Raštinės 

specialistui, kuriam pavesta daiktinių įrodymų apskaitos ir naikinimo funkcija, paskirta dirbti su 

2 teisėjų bylomis bei dokumentais. Kaip ir ankstesniais metais, didžiąją dalį Baudžiamųjų bylų 

skyriaus raštinės specialistų darbo sudarė baudžiamųjų bylų vykdymo proceso organizavimas. 

Palyginus su ankstesniais periodais, 2011 metais Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės specialistų 

darbo krūvis padidėjo. Tai sąlygojo, jog nuo 2011 metų apygardų teismams apeliacine instancija 

priskirta nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas. Darbuotojų krūvio padidėjimą 2011 

m. įtakojo ir tendencingai kiekvienais metais didėjantis baudžiamųjų bylų bei skundų, kuriuos 

pagal kompetenciją nagrinėja apygardos teismai, kiekis. 

Pastebėtina, jog byloje dalyvaujantys asmenys (kaltinamieji, nuteistieji, nukentėjusieji 

bei kt.) vis aktyviau dalyvauja teisminiame bylos nagrinėjimo procese, naudodamiesi įstatymų 

jiems suteiktomis procesinėmis teisėmis. 2011 metais Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje 

užregistruoti 124 bylos ar skundo nagrinėjimo medžiagos pateikimo proceso dalyviams (išskyrus 

prokurorus ir advokatus) susipažinti atvejai. Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje taip pat 

užregistruoti ir 4 nedalyvaujančių byloje asmenų prašymai susipažinti su išnagrinėtų bylų 

medžiaga. 

Baudžiamųjų bylų skyriuje periodiškai organizuojami skyriaus raštinės darbuotojų, 

teismo posėdžių sekretorių, teisėjų padėjėjų pasitarimai, kurių metu aptariamos darbo procese 
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pasitaikančios klaidos, išklausomi pasiūlymai dėl darbinės veiklos, jog ji taptų efektyvesnė, 

operatyvesnė, priimtinesnė tiek piliečiams, tiek patiems darbuotojams, tobulinimo. 

 

7.1. Pirmąja instancija nagrinėtų baudžiamųjų bylų statistiniai rezultatai 

 

Kauno apygardos teisme 2011 metais gautos 406 (iš jų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje buvo 134) pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, išnagrinėtos 245 

bylos. Atitinkamai 2009 metais buvo gautos 295 bylos, išnagrinėtos 173 bylos, 2010 metais 

gauta 371 byla, išnagrinėtos 237 bylos. Lyginamoji analizė rodo, kad gautų ir išnagrinėtų 

pirmąja instancija bylų skaičius per pastaruosius trejus metus išaugo. 

Bylų likutis 2011 metų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 161.  

 

Išnagrinėtos pirmosios instancijos baudžiamosios bylos  
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2011 metais išnagrinėtų bylų rezultatai: 

- išnagrinėta priimant nuosprendį – 245, nuteista asmenų – 306, 

- išnagrinėta priimant nutartį – 1, 

- išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą – 47, 

- nutraukta bylų – 4, 

- dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo 4. 

 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 6.56. 

Taip pat 2011 metais Kauno apygardos teisme išnagrinėti 98 teikimai ir prašymai 

baudžiamųjų bylų vykdymo procese, išnagrinėta 100 prokurorų prašymų dėl suėmimo termino 

pratęsimo (BPK 127 str. 3 d.). 

Lietuvos Respublikos apygardos teismuose pirmąja instancija 2011 metais išnagrinėta 

902 baudžiamosios bylos, iš kurių 27,2 procento bylų sudaro Kauno apygardos teisme 

išnagrinėtos bylos. 
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7.2. Bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rezultatai 

 

Apeliacine tvarka Kauno apygardos teismas 2011 metais išnagrinėjo 2544 bylas. 

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 193 bylos, 2011 metais 

gautos 2614 bylos. Bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 263 bylos. 

  

7.2.1. Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai 

 

2011 metais baigtos 752 baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus. Iš jų: 

 - 519 apeliacinių skundų atmesta ir pirmosios instancijos teismų nuosprendžių (nutarčių) 

nepakeista, 

 - 138 pirmosios instancijos nuosprendžiai buvo pakeisti, 

 - 14 pirmosios instancijos nuosprendžių panaikinta ir bylos nutrauktos, 

 - 6 pirmosios instancijos nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos prokurorui, 

 - 5 pirmosios instancijos nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos nagrinėti iš naujo 

pirmosios instancijos teismui, 

 - 47 pirmosios instancijos nuosprendžiai panaikinti ir priimti nauji nuosprendžiai, 

- 23 skundai palikti nenagrinėti. 

 

Apskųstų ir pakeistų, panaikintų nuosprendžių rodikliai 

pagal apylinkių teismus 

 

Eil. 

Nr. 
Teismo pavadinimas 

Apskųsta 

nuosprendžių 

Pakeista 

nuosprendžių 

Panaikinta 

nuosprendžių 

Nuosprendžių 

stabilumas 

1. Kauno miesto apylinkės 

teismas 
286 45 21 98.13 

2. Alytaus rajono apylinkės 

teismas 
75 9 2 99.38 

3. Lazdijų rajono apylinkės 

teismas 
27 3 2 98.72 

4. Marijampolės rajono 

apylinkės teismas 88 10 4 99.01 

5. Prienų rajono apylinkės 

teismas 
31 6 1 99.35 

6. Šakių rajono apylinkės 

teismas 
21 1 1 98.89 

7. Jonavos rajono apylinkės 

teismas 
65 10 3 98.59 

8. Jurbarko rajono apylinkės 

teismas 
17 2 3 97.50 

9. Kaišiadorių rajono 

apylinkės teismas 
53 10 3 98.24 

10. Kauno rajono apylinkės 

teismas 
66 12 5 98.20 
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11. Vilkaviškio rajono 

apylinkės teismas 
30 7 1 99.32 

 

 

7.2.2. Skundų dėl žemesniųjų instancijų teismų nutarčių nagrinėjimo rezultatai 

 

2011 metais baigtos 1745 bylos pagal skundus dėl žemesniųjų instancijų teismų 

nutarčių. Iš jų: 

- 374 bylos pagal skundus dėl apylinkių teismų nutarčių paskirti arba pratęsti suėmimo 

terminą (343 skundai atmesti, 31 nutartis panaikinta ir priimtas dėl skundo naujas 

sprendimas). Lyginant su 2010 metais šios kategorijos skundų išnagrinėjimo skaičius 2011 

metais nežymiai padidėjo (2010 metais buvo išnagrinėti 368 skundai).  

 

 

2009–2011 metais išnagrinėtų skundų dėl apylinkių teismų nutarčių, kuriomis buvo spręsti 

kardomosios priemonės – suėmimo taikymo klausimai, grafinis vaizdas 
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 - 720 bylų pagal skundus dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu (670 skundų 

atmesta, 4 nutartys pakeistos, 46 nutartys panaikintos ir priimti dėl skundo nauji sprendimai). 

Lyginant su ankstesniais metais šios kategorijos skundų žymiai padaugėjo, didesnę skundų dalį 

sudaro skundai dėl apylinkių teismų nutarčių, priimtų išnagrinėjus nuteistųjų prašymus bei 

laisvės atėmimo vietų administracijos teikimus dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos. 

 

2009–2011 metais išnagrinėtų skundų dėl apylinkių teismų nutarčių, susijusių su 

nuosprendžių vykdymu, 
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 - 571 byla pagal skundus dėl žemesniųjų teismų nutarčių (BPK  dalis) (404 skundai 

atmesti, 12 nutarčių pakeista, 155 nutartys panaikintos ir priimti dėl skundo nauji sprendimai), 

 - 80 bylų grąžinta nenagrinėtų. 

 

 Lietuvos Respublikos apygardos teismuose apeliacine instancija 2011 metais išnagrinėta 

9796 baudžiamosios bylos, iš kurių 25,97 procento bylų sudaro Kauno apygardos teisme 

išnagrinėtos bylos. 

 

7.2.3. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka 

rezultatai 

    

2011 metais Kauno apygardos teisme buvo gautos 727 administracinių teisės pažeidimų 

bylos su apeliaciniais (649 bylos) ir atskiraisiais (13 bylų) skundais. Baigtos 662 bylos. Bylų 

likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 65. 

Apeliacinių (atskirųjų) skundų nagrinėjimo rezultatai: 

- 383 teismo nutarimai (nutartys) palikti nepakeisti ir skundai netenkinti, 

- 16 teismo nutarimų (nutarčių) panaikinta ir administracinių teisės pažeidimų bylos 

nutrauktos, 

- 15 teismo nutarimų (nutarčių) panaikinta ir administracinių teisės pažeidimų bylos 

grąžintos iš naujo tirti įgaliotai institucijai, 

- 117 teismo nutarimų (nutarčių) panaikinta ir administracinių teisės pažeidimo bylos 

grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme, 

- 36 teismo nutarimai (nutartys) panaikinti ir priimtas naujas nutarimas administracinio 

teisės pažeidimo byloje, 

- 80 teismo nutarimų (nutarčių) pakeista,  

- 1 byloje apeliacinis procesas nutrauktas, 

- 1 byla perduota pagal teismingumą, 

- 13 bylų skundai nenagrinėti. 


