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1. Vidinis Kauno apygardos teismo bei išorinis jo veiklos teritorijai priklausančių 

apylinkių teismų administravimas (administracinės veiklos priežiūra) 

 

Vadovaujantis Kauno apygardos teismo teisėjų ir kitų teismo tarnautojų administracinės 

veiklos priežiūros 2014 metų plano, patvirtinto teismo pirmininko 2014 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 

V1-12, 2 dalies 3 punktu, 2014 metais buvo atlikti šie planiniai tiksliniai patikrinimai: dėl Civilinių 

bylų skyriaus teisėjų Algimanto Kukalio ir Nijolios Indreikienės bei Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 

– Dmitrijaus Korsakovo bei Jurgio Kiškio organizacinių veiksmų, nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės 

instancijos bylas, kurių procesas tęsiasi ilgiau negu 6 mėnesius. Teisėjų organizacinė veikla nagrinėjant 

minėtas bylas, proceso spartinimui skirtų priemonių taikymas iš esmės vertinti teigiamai, 

rekomenduota nuosekliau laikytis kai kurių procesinių terminų (pavyzdžiui, dėl parengiamojo posėdžio 

paskyrimo ir jo surengimo civilinėse bylose, baudžiamosios bylos skyrimo nagrinėti teisiamajame 

posėdyje) bei kitų imperatyvaus pobūdžio proceso įstatymų nuostatų (pavyzdžiui, dėl maksimalaus 

parengiamųjų posėdžių civilinėse bylose skaičiaus), griežčiau vertinti proceso dalyvių elgesį, nukreiptą 

prieš operatyvų bylų nagrinėjimą, atidžiau vertinti aplinkybes ir jas patvirtinančius įrodymus, kuriais 

grindžiamas negalėjimas dalyvauti teismo atliekamuose procesiniuose veiksmuose. Įvertinus bylų 

nagrinėjimo trukmę, teismo pirmininko įsakymu viena civilinė byla (esanti teisėjos – N. Indreikienės 

žinioje) pripažinta greičiau nagrinėtina.  

2014 m. atlikti trijų apylinkių teismų (Kauno, Prienų ir Kaišiadorių rajonų apylinkių) planiniai 

kompleksiniai patikrinimai. 

Teismo pirmininko 2014 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. V1-74 patvirtintos komisijos išvados dėl 

Kauno apylinkės teismo veiklos. Šio teismo veikla, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų, 

baudžiamąsias ir civilines bylas, rengiant, valdant ir archyvuojant dokumentus, įvertinta gerai, t. y. kaip 

atitinkanti keliamus reikalavimus.  

Teismo pirmininko 2014 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V1-49 pritarta ir patvirtinta patikrinimo 

akte dėl Prienų rajono apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimo padarytoms išvadoms, jog 

šio teismo veikla, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų, baudžiamąsias ir civilines bylas, 

vertintina patenkinamai, archyvo veikla – patenkinamai, o raštinės darbo organizavimas rengiant 

vidinius teismo dokumentus, juos valdant, administruojant teismo interneto tinklapį – iš esmės gerai. 

Teismo pirmininko 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V1-121 iš dalies pritarta planinio 

kompleksinio patikrinimo dėl Kaišiadorių rajono apylinkės teismo administracinės – organizacinės 

veiklos išvadoms ir šio teismo organizacinė veikla, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų, 

baudžiamąsias ir civilines bylas, taip pat teismo raštinės darbo organizavimas rengiant vidinius teismo 

dokumentus, juos valdant, administruojant teismo interneto tinklapį įvertinti gerai, archyvo veikla – 

patenkinamai. 

 

2. Teismo personalas ir jo valdymas 

 

2.1. Teisėjų korpusas 

 

2014 m. sausio 1 d. Kauno apygardos teisme nustatytas teisėjų etatų skaičius – 42. Metų 

pradžioje buvo užimtas 41 teisėjo etatas. 

Per 2014 m. viena teisėja paskirta dirbti į Kauno apygardos teismą (Baudžiamųjų bylų skyriuje 

dirbanti teisėja – Danutė Giačaitė, prieš tai dirbusi Kauno apylinkės teisme, Kauno apygardos teismo 

teisėja paskirta Lietuvos Respublikos Prezidentės 2014 m. birželio 13 d. dekretu Nr. 1K-1849), vienas 

teisėjas iš pareigų atleistas (Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas – Egidijus Jonas Grigaravičius pačiam 
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prašant iš teisėjo pareigų atleistas Lietuvos Respublikos Prezidentės 2014 m. rugsėjo 12 d. dekretu Nr. 

1K-75). 

2014 m. gruodžio 31 d. iš 42 teisėjų etatų buvo užimtas 41. Teisėjų korpusą sudaro: teismo 

pirmininkas – Nerijus Meilutis, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas – Evaldas Gražys, 20 teisėjų, 

dirbančių Baudžiamųjų bylų skyriuje bei 19 – Civilinių bylų skyriuje (šio skyriaus teisėja – Galina 

Blaževič, pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 105 str. 1 d., laikinai eina Civilinių bylų 

skyriaus pirmininkės pareigas).  

 

2.2. Kitas teismo personalas (teismo karjeros valstybės tarnautojai ir darbuotojai) 
 

2014 m. sausio 1 d. pareigybių sąraše nustatyti 35 teisėjų padėjėjų etatai. Metų pradžioje visi 

teisėjų padėjėjų etatai buvo užimti. Civilinių bylų skyriuje dirbo 20, Baudžiamųjų bylų skyriuje – 15 

teisėjų padėjėjų. Metų pabaigoje padėtis išliko nepakitusi.  

Per 2014 m. iš teisėjo padėjėjo pareigų patiems prašant atleisti 3 teisėjo padėjėjai (Mantas 

Cemnolonskis, Sabina Gintautienė, Agnė Vyliaudaitė). Teisėjo padėjėja Vilma Uleckaitė, esant 

tarnybinei būtinybei, laikinai perkelta į Vilniaus apygardos, vėliau – į Lietuvos apeliacinį teismą, o 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. P1-23 tarnybinio kaitumo būdu 

perkelta dirbti į Vilniaus apygardos teismą.  

Teismo pirmininko 2014 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. P1-117 į laisvas teisėjo padėjėjo 

pareigas tarnybinio kaitumo būdu priimta Nacionalinės teismų administracijos vyriausioji specialistė 

Jurga Traknytė. 

Kitos laisvos teisėjų padėjėjų pareigybės užpildytos į jas perkeliant Kauno apygardos teismo 

valstybės tarnautojus, kurių tarnybinė veikla eilinio bei neeilinių valstybės tarnautojų tarnybinės 

veiklos vertinimo metu buvo įvertinta labai gerai ir priimti sprendimai dėl perkėlimo į aukštesnes 

pareigas valstybės tarnyboje, arba konkurso šioms pareigoms užimti tvarka. 

Patvirtinus Kauno apygardos teismui skiriamus valstybės biudžeto asignavimus, nuo 2015 m. 

pradžios teisme steigiami 7 nauji teisėjų padėjėjų etatai, užtikrinant vienodą teisėjų ir teisėjų padėjėjų 

etatų skaičių (1 teisėjo etatui tektų 1 teisėjo padėjėjo etatas). 

Kauno apygardos teismo pareigybių sąraše 2014 metais buvo numatyti 32 teismo posėdžių 

sekretorių etatai. 2014 metų pabaigoje visi šie etatai buvo užimti.  

Darbuotojų, dirbančių pagal su jais sudarytą darbo sutartį, skaičius – 51. Užimti buvo 47 

etatai. 

 

2.3. Teismo karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas ir karjera 

 

Teismo pirmininko 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. V1-10 Kauno apygardos teismo 

Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisijai pavesta atlikti valstybės tarnautojų 

tarnybinės veiklos eilinį vertinimą. Į eilinį valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą, kuris 

įvyko 2014 m. vasario 5 d., buvo pakviesti 23 teismo karjeros valstybės tarnautojai, kurių tarnybinę 

veiklą tiesioginiai vadovai įvertino „labai gerai“. Vertinimo komisija, savo posėdyje šių valstybės 

tarnautojų tarnybinę veiklą įvertinusi „labai gerai“ ir visiškai arba iš dalies pritarusi tiesioginių vadovų 

siūlymams, teismo pirmininkui pateikė siūlymus, kuriuos šiam nutarus įgyvendinti: 

1) Miglei Lukoševičiūtei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

2) Evelinai Stuinaitei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

3) Agnei Diržinauskaitei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

4) Vaidai Litvaitei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

5) Editai Tamulaitienei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 2 kvalifikacinė klasė; 

6) Viktorijai Akelienei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 
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7) Jurgitai Barauskaitei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

8) Neringai Menciūnei (teismo administracijos sekretorei) suteikta 2 kvalifikacinė klasė; 

9) Daivai Aliulienei (teismo posėdžių sekretorei) suteikta 2 kvalifikacinė klasė; 

10) Daivai Arlauskienei (teisėjo padėjėjai) suteikta 2 kvalifikacinė klasė; 

11) Astai Kavaliauskienei (teisėjo padėjėjai) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

12) Rasai Raudonaitienei (teisėjo padėjėjai) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

13) Aurelijai Baltrukevičiūtei (teisėjo padėjėjai) suteikta 3 kvalifikacinė klasė; 

14) Mindaugui Vainauskui (teisėjo padėjėjui) suteikta 2 kvalifikacinė klasė; 

15) Daivai Rinkevičienei (teisėjo padėjėjai) suteikta 2 kvalifikacinė klasė; 

16) Daiva Danylienė (vyriausioji specialistė (CBS raštinės vedėja) perkelta į aukštesnes 

(teisėjo padėjėjos) pareigas; 

17) Indrė Averkienė (teisėjo padėjėja, l. e. BBS pirmininko patarėjos pareigas) perkelta į 

aukštesnes pareigas (BBS pirmininko patarėjos); 

18) Vaida Pupšytė (teismo posėdžių sekretorė, l. e. teisėjo padėjėjos pareigas) perkelta į 

aukštesne (teisėjo padėjėjos) pareigas; 

19) Gražinai Juškienei (teismo posėdžių sekretorei) pareikšta padėka; 

20) Aušrai Bagdonavičienei (teisėjo padėjėjai) pareikšta padėka; 

21) Ievai Gegieckaitei (teismo posėdžių sekretorei) pareikšta padėka; 

22) Sonatai Kišonienei (teisėjo padėjėjai) pareikšta padėka; 

23) Jolantai Ramonienei (teisėjo padėjėjai) pareikšta padėka.  

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 str. 1 d., Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 1 d., 2 d. 1 p., Lietuvos Respublikos darbo kodekso 233 str., 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga teismo pirmininkas 2014 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. P1-54 

už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą, nuoširdų ir pasiaukojantį darbą prisidedant prie teismo 

misijos – vykdyti teisingumą įgyvendinimo teismo karjeros valstybės tarnautojams: Aristidai 

Drazdauskienei, Gintarui Kazlauskui, Ilonai Bajoraitienei, Vidai Butiškienei, Laimai Grėbliūnienei bei 

darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį: Vilijai Šidiškytei, Rolandai Vėbrienei, Nataljai 

Kaminskienei, Jūratei Mizerevičienei ir Tadui Mikšiui pareiškė padėkas. 

Už nepriekaištingą tarnybinių pareigų atlikimą 2014 metais, pasiaukojantį ir kokybišką darbą 

teismo pirmininko 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymais Nr. P1-288 ir P1-289 teismo karjeros valstybės 

tarnautojams: Oksanai Šimašis, Daivai Rinkevičienei, Miglei Lukoševičiūtei, Reginai Mockevičienei, 

Jūratei Vaškevičiūtei, Vilmai Marčiukaitytei, Viktorijai Akelienei, Dianai Zadrauskaitei, Audronei 

Stankevičiūtei, Mariui Žukauskui, Mindaugui Vainauskui, Rasai Paulauskaitei, Indrei Averkienei, 

Mariui Jonaičiui, Neringai Menciūnei, Jūratei Dabašinskienei, Sonatai Viršilienei, Aldonai Laukienei, 

Ritai Staliulionienei, Mindaugui Railai bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį: Ramutei 

Kaulinienei, Lijanai Černiauskienei, Indrei Alaburdienei, Virginijai Selelionienei, Nataljai 

Kaminskienei, Sauliui Ališauskui, Laimutei Aleknaitei, Albinui Juočiui ir Regimantui Arlauskui 

pareikštos padėkos. 

 

2.4. Teismo personalo tarnybinė (drausminė) atsakomybė 

 

2014 m. buvo atliktas vienas tarnybinis patikrinimas galimai padarytam tarnybiniam 

nusižengimui tirti, t. y. teismo pirmininko 2014-06-19 įsakymu Nr. V1-65 „Dėl tarnybinio patikrinimo 

atlikimo“ buvo pradėtas patikrinimas dėl teismo posėdžių sekretorės Danutės Nekraševičienės 

tarnybinės veiklos. 2014 m. liepos 3 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. P1-161 patvirtinta tarnybinio 

patikrinimo metu padaryta išvada, jog Danutė Nekraševičienė padarė tarnybinį nusižengimą, t. y. laiku 

įstatymo nustatyta tvarka proceso dalyviams nepranešė apie paskirtą teismo posėdį ir dėl šios 
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priežasties bylos nagrinėjimą teismo posėdyje teko atidėti vėlesniam laikui. Atsižvelgiant į tai, kad toks 

neveikimas neatitinka tikslo užtikrinti operatyvų teisminį bylų nagrinėjimą, D. Nekraševičienei skirta 

tarnybinė nuobauda (pareikšta pastaba).  

Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinių patikrinimų dėl galimai padarytų 

nusižengimų 2014 metais atlikta nebuvo. 

 

2.5. Teisėjų ir teismo personalo profesinės kvalifikacijos kėlimas 

 

2014 m. Kauno apygardos teismo teisėjai, teismo karjeros valstybės tarnautojai ir teismo 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, 

kuriuos inicijavo Nacionalinė teismų administracija, Teisingumo ministerija, ar kurie buvo 

finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų. Teismo valstybės tarnautojų mokymo planas sudarytas 

remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokymo centro parengtomis mokymo 

programomis, kurios buvo pasirinktos atsižvelgus į teismo darbuotojų mokymo poreikius ir biudžeto 

lėšas. 

Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas 

nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti. Galimybes didinti 

teismo veiklos efektyvumą suteikia dalyvavimas mokymuose ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 

 

2.5.1. Teisėjų profesinės kvalifikacijos kėlimas 

 

Teisėjų mokymas – kryptingas ir tęstinis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti Lietuvos teisinės 

sistemos poreikius atitinkantį, kokybišką teisėjų apmokymą ir nuolatinį kvalifikacijos kėlimą.  

Kauno apygardos teismo teisėjų mokymai organizuojami pagal Teisėjų tarybos 2013 m. 

lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 13P-156-(7.1.2) patvirtintas 2014 metų teisėjų įvadinio mokymo ir 

kvalifikacijos kėlimo programas, Teisėjų tarybos 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 13P-105-(7.1.2) 

patvirtintas Teisėjų mokymo organizavimo taisykles. 

Privalomasis teisėjų kvalifikacijos kėlimas – tai specialių profesinių žinių plėtimas ir įgūdžių 

formavimas. Kiekvienais metais teisėjų mokymo programos, aprobuotos Teisėjų tarybos, pateikiamos 

teismams. Teisėjai iki einamųjų metų gruodžio 1 d. preliminariai elektroniniu būdu registruojasi į 

mokymus pagal pateiktą Mokymo centro mokymų planą. Mokymo centras, patikrinęs, kurie teisėjai 

galėtų dalyvauti seminaruose, atsiunčia einamųjų metų pradžioje dalyvių sąrašus ir kvietimus į 

seminarus.  

2014 m. Kauno apygardos teismo teisėjai kvalifikaciją tobulino septyniasdešimt šešiose 

mokymų programose, kurias organizavo Nacionalinė teismų administracija, Mykolo Romerio 

universitetas, Lietuvos advokatūra, Vilniaus apygardos administracinis teismas, Europos teisės 

akademija (ERA), Eurojustas, Europos teisminio mokymo tinklas (EJTN), Europos valstybių prieš 

korupciją grupė (GRECO), žinių forumas pagal Baltijos, Šiaurės šalių ir Rusijos projektą „Prekyba 

žmonėmis: verbavimas ir migracija“, pagal projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas korupcijos prevencijos srityje“, Lietuvos probacijos tarnybos, 

bei tarptautiniuose seminaruose Vokietijoje, Estijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje,  

Vidutinė mokymų, kuriuose dalyvavo vienas Kauno apygardos teismo teisėjas, trukmė – 38 

val.  
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2.5.2. Teismo karjeros valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, mokymas ir kvalifikacijos kėlimas 

 

Siekdamas užtikrinti tinkamą teismo veiklą bei vykdydamas mokymo politikos įgyvendinimą, 

teismas organizuoja teismo personalo mokymus, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Valstybės tarnautojų mokymo 

organizavimo taisyklėmis, analizuodamas teisėjų padėjėjų, kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis, mokymo poreikius. Teisme yra vykdomas teismo valstybės tarnautojų ir 

kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, mokymų poreikio planavimas. Teisėjų padėjėjai, pageidaujantys 

dalyvauti mokymuose, elektroniniu būdu registruojasi į mokymus pagal pateiktą Nacionalinės teismų 

administracijos Mokymo centro mokymų planą, taip pat yra kviečiami į Teisėjų padėjėjų asociacijos 

organizuojamus seminarus. 

2014 metais 111
1
 Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal 

darbo sutartis, kėlė kvalifikaciją įvairiuose mokymuose, kurie buvo finansuojami iš įstaigos lėšų, skirtų 

mokymams, valstybės biudžeto bei Europos Sąjungos lėšų: 

Seminaras „Europos arešto orderio išdavimo klausimai“ – 6 tarnautojai; 

Konferencija „Baudžiamosios justicijos teisės šakų tyrimai“ – 1 tarnautojas; 

Mokymai „Klientų aptarnavimas pagal teismų aptarnavimo standartą“ – 45 tarnautojai; 

Seminaras „IT saugumas patyrusio programuotojo ir IT administratoriaus kasdienėje veikloje“ 

– 1 darbuotojas; 

Seminaras „Klientų aptarnavimo standarto vadovams mokymai“ – 1 tarnautojas; 

Seminaras „Elektroninis dokumentas ir elektroninė byla“ – 10 tarnautojų; 

Seminaras „Baudžiamoji teisė. Baudžiamojo proceso teisė“ – 2 tarnautojai; 

Informacinių technologijų konferencija „Verslo duomenų apsauga 2014“ – 2 tarnautojai; 

Seminaras „Modernaus verslo ateitis“ – 3 tarnautojai; 

Seminaras „Lietuvos probacijos tarnybų veikla šiandien“ – 4 tarnautojai; 

Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas 

korupcijos prevencijos srityje“ mokymai „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ – 3 tarnautojai; 

Seminaras „Sukčiavimas elektroninėje erdvėje“ – 2 tarnautojai; 

Seminaras „Civilinė teisė. Civilinis procesas“ – 1 tarnautojas; 

Seminaras „Įstaigų ir įmonių dokumentų rengimas“ – 1 tarnautojas; 

Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Apeliacija: efektyvumas ir proceso trukmės 

problemos“ – 5 tarnautojai; 

Projekto „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas 

korupcijos prevencijos srityje“ mokymai „Korupcijos prevencija ir kontrolė“ – 2 tarnautojai; 

Mokslinė-praktinė konferencija „Įžvalgos baudžiamojo įstatymo aiškinimo ir taikymo 

klausimais“ – 5 tarnautojai; 

Seminaras „Lietuvių kalbos vartosenos ypatumai teismo procesiniuose dokumentuose“ – 1 

tarnautojas; 

Seminaras „Įstaigų ir įmonių dokumentų apskaita, tvarkymas ir saugojimas“ – 1 tarnautojas; 

Konferencija „Viešasis interesas versus teisėti lūkesčiai“ – 5 tarnautojai; 

Seminaras „Viešųjų pirkimų naujovės ir Euro įvedimas Lietuvoje: ką privalu žinoti“ – 1 

tarnautojas; 

Seminaras „Euras ir mokesčiai“ – 1 tarnautojas; 

Seminaras „Turto valdymas ir apskaita biudžetinėje įstaigoje. Turto ir įsipareigojimų 

inventorizacija ruošiantis euro įvedimui“ – 1 tarnautojas; 

                                                 
1
 Tą patį asmenį, dalyvavusį keliuose mokymo ir kvalifikacijos kėlimo renginiuose, skaičiuojant vieną kartą. 
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Mokslinė praktinė konferencija „Baudžiamasis procesas: teisingumo garantas ar kliūtis?“ – 1 

tarnautojas; 

Mokymai „Integruotos baudžiamojo proceso informacinės sistemos (IBPS) naudotojų 

mokymai“ – 2 tarnautojai; 

Mokymai apie kovą su prekyba žmonėmis – 9 tarnautojai; 

Įvadiniai valstybės tarnautojų mokymai – 6 tarnautojai; 

Seminaras „VSAFAS „Finansavimo sumos“, „Euro įvedimas“ bei naujausi teisės aktų 

pakeitimai, aktualūs viešajame sektoriuje“ – 1 tarnautojas; 

Tarptautinė konferencija „Kokybės iniciatyvos teismų sistemoje: iššūkiai ir pasiekimai“ – 3 

tarnautojai; 

Seminaras Personalo dokumentų valdymo aktualijos atsižvelgiant į 2014 m. Darbo kodekso 

pasikeitimus bei euro įvedimą Lietuvoje“ – 1 tarnautojas; 

Mokymai „Lietuviškos teisinės duomenų bazės Infolex paieškos galimybės. Mokymai 

vartotojams” – 17 tarnautojų; 

Seminaras „Europos Sąjungos civilinė teisė“ – 26 tarnautojai; 

Seminaras „Teksto redagavimo aktualijos“ – 1 tarnautojas;  

Seminaras „Finansų kontrolės mechanizmas biudžetinėse įstaigose“ – 1 tarnautojas; 

Norvegijos finansinio mechanizmo programos projekto „Teismų sistemos atstovų 

kompetencijos gerinimas“ mokymai „Bendravimas su žiniasklaida ir visuomene“ – 1 tarnautojas; 

Mokymai „Korupcijos prevencija ir kontrolė“ – 1 tarnautojas. 

Vidutinė mokymų, kuriuose dalyvavo vienas Kauno apygardos teismo tarnautojas 

(darbuotojas) trukmė –13 val.  

Pažymėtina, jog Kauno apygardos teismo teisėjai bei teismo personalas ne tik aktyviai 

dalyvauja mokymui ir kvalifikacijos kėlimui skirtuose renginiuose, tačiau noriai dalijasi savo profesine 

patirtimi bei gerąja praktika su kolegomis. 2014 metais vienas Kauno apygardos teismo teisėjas ir du 

darbuotojai, dirbantys darbo sutartis, skaitė paskaitas Nacionalinės teismų administracijos Mokymo 

centre. 

 

3. Viešieji ryšiai 

 

3.1. Kauno apygardos teismo teikiama informacija 

 

Kauno apygardos teismo ryšių su visuomene tikslai – kurti ir skleisti teigiamą institucijos 

įvaizdį, palaikyti ir stiprinti jos reputaciją, informuoti apie veiklą, siekti visuomenės palaikymo ir 

grįžtamojo ryšio.   

Pagrindinė Kauno apygardos teismo komunikacijos auditorija yra visuomenė. Bendravimas su 

visuomenės atstovais teisme vyksta tiesiogiai, teismo internetinėje svetainėje ir per visuomenės 

informavimo priemones. 

Bendravimas su visuomenės informavimo priemonių atstovais (žurnalistais) vyksta atsakant į 

paklausimus el. paštu, telefonu, duodant interviu. Per 2014 metus iš viso gauta 300 įvairiomis 

formomis pateiktų žiniasklaidos atstovų paklausimų apie Kauno apygardos teismo veiklą (teisme 

nagrinėjamas bylas). 

Teikiamos informacijos turinį sudaro pranešimai spaudai apie teismo priimtus procesinius 

dokumentus (nuosprendžius, sprendimus, nutartis) rezonansinėse, didelio visuomenės dėmesio 

sulaukusiose bylose, informacija apie posėdžio eigą, bene aktualiausia žiniasklaidos atstovams teikiama 

informacija yra kiekvieną dieną siunčiami kitos dienos bylų tvarkaraščiai, kuriuose nurodoma, kokius 

procesinius veiksmus planuojama atlikti teismo posėdyje. Taip pat teikiama bendra informacija apie 

pradėjusius dirbti naujus teisėjus, Kauno apygardos teisme vykusius renginius.  
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Suteiktos informacijos grįžtamasis ryšys stebimas spaudoje, kurioje skelbiami straipsniai apie 

teisme nagrinėjamas bylas, kita su teismu ar jo darbuotojais susijusi informacija.  

2014 metais Kauno apygardos teisme parengti 44 pranešimai spaudai. 33 pranešimų pagrindu 

visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbtos publikacijos. 11 pranešimų, kurie visuomenės 

informavimo priemonių dėmesio nesulaukė, buvo susiję ne su teismo vykdoma jurisdikcine veikla, bet 

su teismo organizuotais renginiais bei svečių iš užsienio delegacijų lankymųsi teisme. 

 Didžiausias žiniasklaidos dėmesys buvo skirtas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoms 

baudžiamosioms byloms. Nemažai dėmesio sulaukė ir civilinės bylos, susijusios su AB Ūkio banku, 

kuriam Kauno apygardos teismo 2013 m. gegužės 2 d. iškelta bankroto byla.   

Per 2014 metus visuomenės informavimo priemonėse pasirodė 725 publikacijos, kuriose 

minimos Kauno apygardos teisme nagrinėjamos ar išnagrinėtos bylos.  

Publikacijas apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamas bylas ir kito pobūdžio informaciją 

skelbė 25 visuomenės informavimo priemonės, tai internetiniai portalai: „lrytas.lt“, „kaunoaleja.lt“, 

„kaunodiena.lt“, „delfi.lt“, „15min.lt“, „alfa.lt“, „kaunas.kasvyksta.lt“, „balsas.lt“, „respublika.lt“ bei 

dienraštis „Lietuvos rytas“, taip pat regioninei spaudai atstovaujantys „alytausnaujienos.lt“, 

„jurbarkiskis.lt“, „valsčius.lt“ ir kt. Daugiausia apie Kauno apygardos teismą ir jo veiklą rašė portalai 

„lrytas.lt“, „delfi.lt“, „15min.lt“, „kaunodiena.lt“. Jų skelbiama informacija sudarė 73 proc. visų 

publikacijų, kuriose buvo minimas Kauno apygardos teismas. 

Nemažai informacijos apie Kauno apygardos teisme nagrinėtas baudžiamąsias bylas teikė 

televizijos programos: LNK „Žinių“ programos skiltis „Kriminalai“, TV3 „Žinios“, Lietuvos ryto 

televizija. Rečiau teisme lankėsi ir jame nagrinėjamomis bylomis domėjosi LRT bei „Init TV“ atstovai. 

Pranešimai apie Kauno apygardos teismo veiklą, asmenų aptarnavimą, skelbiamus konkursus 

ir kita visuomenei naudinga informacija skelbiama teismo internetinėje svetainėje. Nauja informacija 

rengiama, teikiama ir skelbiama per kiek įmanoma trumpiausią laiką, o esama – nuolat atnaujinama. 

Taip pat teismo internetinėje svetainėje yra sudaryta galimybė interesantams pateikti atsiliepimą ar 

klausimą. Į svetainės lankytojų klausimus stengiamasi atsakyti operatyviai, konkrečiai ir suprantamai, 

vartojant nesudėtingus terminus. Per 2014 metus gauta ir atsakyta į 182 elektroniniu paštu pateiktus 

paklausimus. 

  

3.2. Kauno apygardos teismo teikiamos informacijos bei aptarnavimo teisme kokybės 

vertinimas 

 

2014 m. lapkričio 12 – gruodžio 12 d. Kauno apygardos teisme buvo vykdoma apklausa apie 

asmenų aptarnavimo teisme kokybę, t. y. paruoštos ir respondentams teikiamos
2
 anoniminės anketos, 

kuriose teirautasi apie bendrojo pobūdžio informacijos pakankamumą, aptarnavimo spartą, žodžiu 

gautos informacijos suprantamumą, teismo darbuotojų aptarnavimo kultūrą, informavimą apie 

atliekamus veiksmus, telefonu suteiktos informacijos kokybę bei teismo internetinėje svetainėje 

publikuojamos informacijos pakankamumą. 

Nurodytu laikotarpiu anketas užpildė 119 asmenų. Jie galėjo pasirinkti atsakymo variantus 

vertinant nuo 5 (labai gerai) iki 1 (labai blogai). 

Apibendrinus surinktus duomenis, nustatyta, kad bendrojo pobūdžio informacijos 

pakankamumą (apie teismo darbo laiką, posėdžio vietą ir pan.) respondentai įvertino 4,61 balo 

(atitinkamai 2013 m. – 4,42 balo). Aptarnavimo, dokumentų priėmimo spartos vertinimo vidurkis – 

4,60 balo (2013 m. – 4,56 balo). Informacijos, kurią asmenys gavo iš teismo darbuotojų žodžiu, 

                                                 
2
 Anketos platintos teismo ekspedicijoje, Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių raštinėse, tai darė teismo 

administratorė, posėdžių sekretoriai, t. y. tie teismo padaliniai ir personalas, kuriems dažniausiai tenka bendrauti ir 

aptarnauti atvykusius išorinius teismo klientus. 
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atvykus į teismą, suprantamumas, aiškumas ir operatyvumas vertintas 4,68 balo (2013 m. – 4,67 balo). 

Kauno apygardos teismo darbuotojų aptarnavimo kultūra įvertinta 4,74 balo (2013 m. – 4,77 balo). 

Informavimas apie veiksmus, kurių teismas ėmėsi respondentų klausimams spręsti buvo įvertintas 4,47 

balo (2013 m. – 4,42 balo). Teismo darbuotojų telefonu suteikiamos informacijos kokybę, 

pakankamumą ir aiškumą respondentai įvertino 4,63 balo (2013 m. – 4,58 balo), o interneto svetainėje 

publikuojamos informacijos pakankamumą ir aktualumą - 4,23 balo (2013 m. – 4,27 balo).  

Apibendrinus šiuos įvertinimus, nustatyta, kad bendras aptarnavimo teisme kokybės vertinimo 

vidurkis – 4,57 balo (2013 m. – 4,53 balo), todėl pripažintina, kad asmenų aptarnavimo Kauno 

apygardos teisme kokybę apklausos dalyviai vertino palankiai.  

Dar viena priemonė komunikacijai su klientais palaikyti – tai galimybė palikti įrašą 

atsiliepimų ir skundų knygoje. Per 2014 metus nei vieno skundo ar neigiamo atsiliepimo nebuvo 

pateikta, 25 asmenys aptarnavimo teisme kokybę įvertino teigiamai ir pareiškė teismo darbuotojams 

padėkas už kokybišką ir mandagų aptarnavimą. 

 

3.3 Įvykiai ir renginiai, skirti informacijos apie teismo veiklą sklaidai ir teisiniam 

visuomenės švietimui, užsienio šalių teismų atstovų delegacijų vizitai 
 

Kauno apygardos teisme 2014 metais buvo organizuojami renginiai visuomenei, užsienio šalių 

delegacijoms. Teisinio švietimo visuomenei renginiais buvo siekiama supažindinti su Lietuvos teismų 

sistema, Kauno apygardos teismo veikla, siekta didinti teismo atvirumą bei stiprinti visuomenės 

pasitikėjimą teismų sistema. 

Vasario mėnesį Kauno apygardos teisme įvyko trys renginiai, skirti įvairių gimnazijų 

moksleiviams organizuojamoms profesijos ir karjeros dienoms, kurių metu teisme svečiavosi per 130 

asmenų. Teismą aplankė Kauno Jono Jablonskio, Jėzuitų, Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijų 

bei Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos moksleiviai ir juos lydintys pedagogai, jiems papasakota 

apie teisininko profesiją, pareigybes, kurias gali pretenduoti užimti asmuo, įgijęs teisininko 

kvalifikaciją, išaiškinti pagrindiniai reikalavimai, keliami asmenis, pageidaujantiems užimti teisėjo 

pareigas.  

 

 
 

Norint parodyti, kad teismo darbas yra ne vien posėdžiai, buvo organizuotos pažintinės 

ekskursijos po teismą, kurių metu gimnazistai supažindinti su teismo personalo darbo sąlygomis: 

parodytas tipinis teisėjo darbo kabinetas, Civilinių bei Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinių patalpos, 

jose esančios bylų saugyklos, kuriose gimnazistus nustebino teisme nagrinėjamų bylų kiekis, apžiūrėtas 

teismo archyvas, kuriame saugomos išnagrinėtos ir archyvui perduotos bylos.  
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Vėliau moksleiviai buvo palydėti į posėdžių sales. Salėje, kurioje apklausiami įslaptinti 

liudytojai, išmėgino joje sumontuotą balso keitimo įrangą, apžiūrėjo kameras, kuriose teismo posėdžių 

laukia į juos konvojuoti suimti asmenys. Svečiams suteikta galimybė pavartyti išnagrinėtas bylas, 

susipažinti su teismo posėdžio vaizdo ir garso įrašais, apžiūrėti daiktinius įrodymus.  

 

 
 

Renginių metu su moksleiviams Kauno apygardos teisme bendravo Baudžiamųjų bylų 

skyriaus pirmininkas Evaldas Gražys, šio teismo teisėjas Ramūnas Antanavičius, teismo kancleris 

Mindaugas Raila, administracijos sekretorė Neringa Menciūnė bei teismo pirmininko padėjėja ryšiams 

su visuomene Gintarė Veželytė.  

Dar vienas moksleiviams artimiau susipažinti su teismo veikla skirtas renginys – lapkritį VDU 

Rasos gimnazijos moksleiviams buvo organizuota priemonė „Teismas iš arti“, kurios metu svečiams 

buvo pristatyta Lietuvos teismų sistema bei Kauno apygardos teismo joje užimama vieta, surengta 

ekskursija po teismo patalpas – raštines, archyvą, paaiškinta bylų saugojimo ir naikinimo tvarka. 

Renginio metu gimnazistai aktyviai domėjosi, kokias bylas teismas nagrinėja, kaip vyksta teismo 

posėdžiai, nes pripažino daugiausiai apie teismų veiklą sužinantys iš žiniasklaidos ir televizijos. 

Renginio pabaigoje buvo surengta viktorina, kurios metu patikrintos moksleivių žinios apie teismų 

veiklą, o jos laimėtojai įteikta simbolinė dovana. 
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Kauno apygardos teismas aktyviai bendradarbiauja su šalies aukštosiomis mokyklomis, 

rengiančiomis teisininkus. Siekdamas, kad patys gabiausi studentai turėtų galimybę teisme atlikti 

praktiką, o baigę studijas – jame įsidarbinti, teismas dar 2010 metais pasirašė bendradarbiavimo sutartį 

su vienintele Kaune įsikūrusia teisininkus rengiančia aukštąja mokykla – Vytauto Didžiojo universitetu, 

2013 metais tokia sutartis sudaryta su Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, o 2014 m. balandį 

pasirašyta teismo ir Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto bendradarbiavimo sutartis, kurios 

tikslas – įvairiapusio bendradarbiavimo tarp fakulteto ir teismo teisiniais, mokymo, praktinių įgūdžių 

formavimo, teismo veiklos viešinimo, geriausių studentų pritraukimo darbui, praktikai ir kitais 

klausimais skatinimas. 

 

 
 

Teisę studijuojantys aukštųjų mokyklų studentai neretai lankėsi teisme, norėdami artimiau 

susipažinti su teismo darbo specifika.  

Spalio mėnesį teisme svečiavosi Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentai, su 

kuriais bendravo ir darbo teisme patirtimi dalijosi Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, 

teismo kancleris bei teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene. Teisėjas kalbėjo apie kelią, kurį 

turi nueiti teisininkas, norėdamas užimti teisėjo pareigas, dalijosi asmenine patirtimi, atsakė į studentų 

klausimus, kaip praktiškai įgyvendinami tokie bendrieji teismų veiklos organizavimo ir teismo proceso 

principai kaip teisėjų nepriklausomumas, teismo nešališkumas, kuo teisėjo darbas išskirtinis lyginant su 

kitose teisinės veiklos srityse dirbančių juristų veikla.  
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Spalio mėnesį teismą aplankė ir teisės studentai bei praktikuojantys teisininkai iš įvairių 

Europos šalių, atvykę į Kauną dalyvauti tarptautinėje Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto 

organizuojamoje konferencijoje. Svečiams papasakota apie Lietuvos teismų sistemą, Kauno apygardos 

teismą, jame nagrinėjamas bylas, jų specifiką. Jauniesiems teisininkams buvo suteikta galimybė 

susipažinti su vienu iš moderniausių Lietuvoje teismų, apžiūrėti teismo patalpas, posėdžių sales.  

Gruodžio pradžioje Kauno apygardos teismas kartu su Vytauto Didžiojo universiteto Teisės 

fakulteto dėstytojais suteikė galimybę 40 teisės specialybės 4 kurso studentų dalyvauti teismo posėdžio 

inscenizacijose. Studentai, kurių namų darbų užduotis buvo parengti procesinius dokumentus, turėjo 

puikią galimybę juos pristatyti bei savo, kaip būsimų teisininkų, jėgas pagrindžiant savo poziciją 

išbandyti „autentiškoje“ aplinkoje – teismo posėdžių salėje. 

Inscenizuotuose teismo posėdžiuose buvo nagrinėjamos dvi civilinės ir dvi baudžiamosios 

bylos. Studentai ne tik turėjo išreikšti savo poziciją, bet ir atsakyti į „teisėjo“ – savo dėstytojo 

klausimus. 

 

 
 

2014 metais teisme viešėjo nemažai užsienio kolegų – teisėjų, kitų sričių teisininkų, teismų 

savivaldos sistemą aptarnaujančiose valstybės institucijose dirbančių asmenų.  

Birželį apsilankiusią delegaciją iš Gruzijos teisme pasitiko ir pasveikino teismo pirmininkas 

Nerijus Meilutis ir Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Evaldas Gražys. Teismo pirmininkas 

svečiams pristatė Lietuvos teismų sistemą, papasakojo apie apylinkių ir apygardų teismų darbo 

specifiką, trumpai aptarė Kauno apygardos teisme išnagrinėjamų bylų statistiką. 
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Delegacijos atstovai domėjosi teismų pakopų sistema, specialiosios kompetencijos teismų 

specifika bei jų kompetencijos atribojimo nuo bendrosios kompetencijos teismų problematika, teisėjų 

pasiskirstymu nagrinėjant civilines, baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimų bylas, 

diskutuota apie tai, kaip ir kuriam laikui sudarytinos teisėjų kolegijos sudėtys, dalintasi patirtimi, 

pastebėta ir kai kurių panašumų tarp Lietuvos ir Gruzijos teisinių ir teismų sistemų, sprendžiant teismų 

vidaus administravimo klausimus.  

Rugpjūtį teismą aplankė bendra teisininkų iš Ukrainos ir Azerbaidžano delegacija, kurios 

vizito tikslas – susipažinti su apygardos teismu, kurio veiklos teritorija Lietuvoje yra didžiausia. 

Atvykusią delegaciją teisme pasitiko ir pasveikino teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, 

svečiams pristatęs Lietuvos teismų sistemą, papasakojęs apie apylinkių ir apygardų teismų 

kompetenciją, trumpai aptaręs Kauno apygardos teisme išnagrinėtų bylų statistiką bei bylų nagrinėjimo 

terminus. 

Rugsėjį teisme viešėjo teisininkų iš Vokietijos, Rumunijos ir Ispanijos delegacija, atvykusi į 

Lietuvą pagal Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) įgyvendinimą Teisėjų mainų programą, 

kurioje nuo 2015 metų dalyvaus ir Kauno apygardos teismo teisėjai. Delegaciją priėmęs teismo 

pirmininkas Nerijus Meilutis papasakojo teisininkams apie Kauno apygardos teismą, nagrinėjamas 

bylas, jų specifiką, o surengtos ekskursijos metu aprodė modernias teismo posėdžių sales, konvojavimo 

patalpas. Įspūdį, kurį padarė teismo pastatas, jo išplanavimas ir modernumas delegacijos nariai įvertino 

teigdami: „10 balų“. 
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4. Civilinių bylų skyriaus darbo organizavimas ir civilinių bylų nagrinėjimo 2014 metų 

statistiniai rodikliai 

 

4.1. Civilinių bylų skyriaus darbo organizavimas ir administravimo veikla 

 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriui vadovauja ir už tinkamą skyriui priskirtų 

funkcijų atlikimą atsako skyriaus pirmininkas, kuris skiriamas penkeriems metams. 2013 metų 

pabaigoje pasibaigus Civilinių bylų skyriaus pirmininko Arūno Rudzinsko kadencijai, 2014 metais 

atranka į skyriaus pirmininko pareigas nebuvo baigta, todėl Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas 

ėjo šio skyriaus teisėjas, turintis didžiausią darbo stažą Kauno apygardos teisme, kaip tai numatyta 

Teismų įstatymo 105 straipsnio 2 dalyje. Priklausomai nuo teisėjų atostogų, nedarbingumo, ši pareiga 

teko net keturiems teisėjams. 

Apygardos teismas pirmąja instancija nagrinėja civilines bylas, Civilinio proceso kodekso 27 

straipsnio priskirtas jo kompetencijai ir apeliacine instancija – bylas dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų 

sprendimų ir nutarčių. Teisme nustatytos keturios teisėjų specializacijos nagrinėti civilines bylas: keturi 

teisėjai pirmąja instancija nagrinėjo viešųjų pirkimų bylas, trys – bylas dėl įmonių restruktūrizavimo, 

trys teisėjai (viena teisėjų kolegija) nagrinėjo apeliacines darbo bylas ir šeši teisėjai (dvi teisėjų 

kolegijos) – apeliacines bylas,  kylančias iš šeimos teisinių santykių, susijusias su vaikų ir tėvų teisėmis 

ir pareigomis bei bylas dėl laikinosios ir nuolatinės vaiko globos (rūpybos) nustatymo.  

Ieškiniai, pareiškimai, apeliacinės bylos skiriamos teisėjams nagrinėti automatizuotu būdu, 

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

laikantis 2014 m. sausio 10 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-6 patvirtintų Bylų paskirstymo 

teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių nustatytos tvarkos. 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. Kauno 

apygardos teisme teismo posėdžių sekretorių yra mažiau negu teisėjų, todėl siekiant  tinkamai 

organizuoti darbą, atidžiai sudaromi jų darbo grafikai. Teismo posėdžių sekretorių darbo grafikus 

sudaro Civilinių bylų raštinės vyriausioji specialistė, kuri yra atsakinga ir už sklandų raštinės, kurioje 

dirba  7 specialistės, darbą.  

Periodiškai (parastai kiekvieną savaitę) vyksta Civilinių bylų skyriaus teisėjų (taip pat ir 

padėjėjų) susirinkimai, kuriuose aptariami aktualūs teismų praktikos klausimai, priemonės, 

užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą, atliktų patikrinimų, apibendrinimų 

rezultatai, analizuojamos Kauno apygardos teismo procesinių sprendimų panaikinimo / pakeitimo 

priežastys. Skyriaus raštinės ir teismo posėdžių sekretorių darbo organizavimo, funkcijų pasidalijimo, 

darbo krūvio pasiskirstymo klausimai, problemos taip pat aptariamos šios grandies personalo 

susirinkimuose. 

Kaip ir kiekvienais metais, periodiškai analizuojamos civilinių bylų, kurių nagrinėjimas 

užsitęsė ilgiau negu 1 metus, proceso trukmės priežastys, aptariamos priemonės, kaip spartinti bylų 

proceso operatyvumą bei šalinti užsitęsusio nagrinėjimo priežastis.  

Pažymėtina, kad ilgiau negu vienerius metus nagrinėjamų pirmosios instancijos civilinių bylų 

skaičius labiausiai buvo sumažėjęs 2013-12-31 – tokių buvo 53.  2014-12-31 buvo 72 užsitęsusios 

bylos, t. y. šiek tiek mažiau negu 2012-12-31, tuomet tokių bylų buvo 78.  

Pastebėtina, kad palyginus su 2013 metais, visų apygardų teismų pirmąja instancija 

nagrinėjamų bylų trukmė šiek tiek pailgėjo: Vilniaus apygardos teisme 2013 metais civilinės bylos 

pirmąja instancija buvo nagrinėjamos vidutiniškai  11.51 mėnesio, 2014 metais – 11.61 mėnesio; 

Kauno apygardos teisme – atitinkamai 9.68 ir 10.11 mėnesio; Klaipėdos apygardos teisme  – 

atitinkamai 11.51 ir 13.07; Panevėžio apygardos teisme –  atitinkamai 8.15 ir 8.80.   
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Praėjusiais metais daugiau dėmesio skirta bankroto bylų nagrinėjimui. Pirmąjį pusmetį atliktas 

ilgiau negu 4 metus  nagrinėjamų pirmosios instancijos bylų, taip pat ir bankroto, restruktūrizavimo 

bylų, patikrinimas, siekiant nustatyti ir įvertinti tokių bylų proceso trukmės priežastis, pateikti 

siūlymus, kokių proceso spartinimo priemonių galima būtų imtis siekiant užtikrinti greitesnį bylų 

išnagrinėjimą. Nors nustatyta, kad bankroto bylų nagrinėjimas užsitęsė iš esmės dėl ne nuo teismo 

priklausančių priežasčių, bet dėl šių pagrindinių priežasčių: teisminių ginčų kitose bylose, užsitęsusių 

bankrutavusių įmonių likvidavimo procedūrų, administratorių kaitos ir jų neveiklumo, bankroto 

pripažinimo tyčiniu, pripažinta, jog vadovaujantis proceso operatyvumo ir koncentracijos bei 

kooperacijos principais, būtina aktyviau reikalauti iš bankroto administratorių informacijos apie 

bankroto ir įmonės likvidavimo procedūras, civilinėse bylose, kurių nagrinėjimas ypač užsitęsė, 

posėdžių datas, esant galimybei, paskirti greičiau, siekiant, kad laiko tarpai tarp posėdžių būtų kuo 

trumpesni ir imtis kitų organizacinių ir įstatymuose numatytų priemonių, kad būtų užkirstas kelias 

procesui vilkinti (CPK 7, 8 straipsniai). 

2014 metais buvo daugiau dėmesio skirta ir duomenų įvedimo į teismų informacinę sistemą 

LITEKO kokybės užtikrinimui, elektroninių bylų tvarkymo trūkumams išsiaiškinti ir šalinti. 

Praėjusiais metais buvo gauti 93 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. Iš esmės visais atvejais 

pareiškėjai išreiškė nepasitenkinimą procesiniais teismo veiksmais ir priimtais sprendimais, prašė 

įvertinti bylose teisėjų priimtus procesinius sprendimus. Laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 

109 straipsnio 2 dalyje, taip pat Civilinio proceso kodekso 21 straipsnyje, kituose teisės aktuose 

įtvirtinto teismų bei teismų nepriklausomumo principo, vykdant teismo vidinio bei apylinkių teismų 

išorinio administravimo funkcijas, teisėjų procesiniai veiksmai ir sprendimai negali būti vertinami. 

Tokiais atvejais pareiškėjams išaiškinta, jog teisėjai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi nuo 

proceso dalyvių, teismų administracijos, kitų teisėjų, valstybės valdžios institucijų, pareigūnų bei kitų 

asmenų; teisėjams negali būti daromas joks politinis, ekonominis, psichologinis, socialinis spaudimas 

ar kitoks neteisėtas poveikis, kuris galėtų turėti įtakos jų sprendimams. Taip pat išaiškinta ir tai, kad 

nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio 

proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės 

formomis – apeliacija, kasacija, proceso atnaujinimo institutu (CPK III d.).  

Atidžiai tiriami asmenų skundai dėl galimo civilinių bylų vilkinimo, teisėjo etikos normų 

pažeidimų, netinkamo darbo organizavimo. Esminių teisėjų veiklos trūkumų, pagrindų kelti teisėjų 

drausminės atsakomybės klausimus, nenustatyta. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas taip pat priimta asmenis, išklauso jų žodinius skundus dėl 

skyriaus teisėjų bei darbuotojų veiksmų. Visi asmenys, turintys pasiūlymų ar skundų dėl Civilinių bylų 

skyriaus darbo, darbuotojų veiksmų, taip pat gali apie tai parašyti pastabų ir pasiūlymų knygoje. 

Personalo aukštą darbo kultūrą, etišką bendravimą su besikreipiančiais į teismo Civilinių bylų skyriaus 

raštinę asmenimis patvirtina įrašytos šių asmenų nuomonės, padėkos.  

 

4.2. Civilinių bylų nagrinėjimo statistiniai rodikliai  

 

4.2.1. Civilinių bylų nagrinėjimo pirmąja instancija statistiniai rodikliai  

 

Kauno apygardos teisme  2014 metais  gauta 1650 pirmosios instancijos civilinių bylų, 

neišnagrinėtų bylų likutis metų pradžioje  buvo 1404 bylos. 2014 metais baigta 1631 pirmosios 

instancijos civilinė byla, dar 16 bylų – dėl proceso atnaujinimo, nebaigtų bylų likutis metų pabaigoje – 

1406 bylos. 
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Praėjusiais metais gauta ir išnagrinėta pirmosios instancijos bylų panašiai tiek, kiek ir  2013 

metais. 2013 metais tokių bylų buvo gauta  1701,  baigta 1624.  2012 metais pirmosios instancijos bylų 

buvo gauta mažiau: 1473, baigta 1581. 

2014 metais buvo gauti 705 pareiškimai dėl bankroto bylų iškėlimo. 

Metų pabaigoje apskaitoje buvo 1671 byla pagal pareiškimus dėl bankroto bylų iškėlimo.  

Tai 2014  ir ankstesniais metais gautos bylos, kurių bankroto procedūros tęsiamos jau kelis 

metus, taip pat ir baigtos bylos, kuriose priimti sprendimai dėl jų pabaigos, atsisakyta priimti 

pareiškimus dėl bankroto bylų iškėlimo, atsisakyta iškelti bankroto bylas, bylos, sujungtos su kitomis 

bylomis. Iš 1671 bylų 675 bylose priimti procesiniai sprendimai, užbaigiantys bankroto bylų procesą. 

2014 metais 365 bankroto bylos išnagrinėtos priėmus sprendimą pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, 

likvidavus ją dėl bankroto,  2013 metais – 309, 2012 metais – 295. Tai parodo, kad bankroto bylose 

atliktų veiksmų tikslinis patikrinimas buvo efektyvus, teismo reiklumas bankroto administratorių 

darbui davė teigiamų rezultatų.  

Pažymėtina, jog pareiškimų dėl bankroto bylų iškėlimo skaičius augo: 2012 metais tokių bylų 

buvo gauta 560, 2013 metais – 638, 2014 metais – 705.  

26 pareiškimai praėjusiais metais buvo gauti dėl restruktūrizavimo bylų iškėlimo, 12 įmonių 

iškeltos restruktūrizavimo bylos.  2013 metais tokių pareiškimų buvo gauta 27, iškelta 12 

restruktūrizavimo bylų, 2012 metais gauta 20 pareiškimų, iškelta 13 restruktūrizavimo bylų. 

Pagal apygardų teismuose išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičių Kauno apygardos 

teismas yra antroje vietoje. 

 

Eil. 

nr. Teismas Baigta civilinių bylų 

1. Vilniaus apygardos 3175 

2. Kauno apygardos 1631 

3. Klaipėdos apygardos 880 

4. Šiaulių apygardos 673 

5. Panevėžio apygardos 518 

 

Civilinių bylų, nagrinėjamų pirmąja instancija, sprendimų stabilumas yra 99,45 (nuo visų bylų 

skaičiaus). 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 10.11.   

Lietuvos apeliacinio teismo duomenimis apeliaciniai skundai buvo pateikti 270 pirmąja 

instancija išnagrinėtų mūsų teismo civilinių bylų. 174 sprendimai (64.44 %) palikti nepakeisti.  

Tai aukščiausias rodiklis palyginus su kitais apygardų teismais: Vilniaus apygardos teismo – 

62,15 %, Klaipėdos apygardos teismo – 61,50 %, Šiaulių apygardos teismo – 60,55 %, Panevėžio 

apygardos teismo – 47,06 %.  

453 pirmąja instancija išnagrinėtose bylose pateikti atskirieji skundai. 302 nutartys (66,66 %) 

paliktos nepakeistos. Tik Šiaulių apygardos teismo šis rodiklis yra aukštesnis – 68,86 %, kitų teismų – 

žemesni: Vilniaus apygardos teismo – 64,64%, Klaipėdos apygardos teismo – 66,24 %, Panevėžio 

apygardos teismo – 64,60 %. 

Paminėtina ir teisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis padėti šalims 

civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant mediatoriui (tarpininkui).               

2014 metais teisminės mediacijos būdu Kauno apygardos teismas nagrinėjo keturias bylas, iš 

kurių dviejose taikinamasis tarpininkavimas sėkmingai baigtas, šalys pasirašė taikos sutartis. Du 

mediacijos procesai nebuvo sėkmingi, šalims nepavykus taikiai susitarti, teisminė mediacija nutraukta. 
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4.2.2. Civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rodikliai 
 

Kauno apygardos teisme 2014 metais buvo gautos 2683 apeliacinės bylos, nebaigtų bylų 

likutis metų pradžioje buvo 445. Išnagrinėta  2613 bylų, nebaigtų bylų likutis 2014 metų pabaigoje 

buvo 515. 2013 metais apeliacinių bylų buvo gauta  mažiau – 2494, išnagrinėta 2457.  

2012 metais apeliacinių bylų buvo gauta daugiausiai per paskutinius trejus metus – 2693, 

(tačiau tik keliomis bylomis daugiau negu 2014 metais), išnagrinėta 2649. 
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1. Vilniaus apygardos 4786 3017 1769 3538 

2. Kauno apygardos 2613 1745 868 1736 

3. Klaipėdos apygardos 1936 1158 778 1556 

4. Šiaulių apygardos 1138 812 326 652 

5. Panevėžio apygardos 886 538 348 696 

 

Pagal apygardų teismuose išnagrinėtų apeliacinių civilinių bylų skaičių, Kauno apygardos 

teismas yra antroje vietoje. 

 

4.2.2.1. Apeliacinių skundų nagrinėjimo statistiniai rodikliai  

 

Kauno apygardos teisme 2014 metais išnagrinėtos 1175 civilinės bylos pagal apeliacinius 

skundus.  Iš jų: 

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

-   81   pirmosios instancijos teismo sprendimai pakeisti,  

-  116  sprendimų pakeisti iš dalies ir  patikslinti,  

-  100   sprendimai panaikinti ir priimti nauji sprendimai, 

-  81  teismo sprendimai panaikinti byla perduota iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos 

teismui, 

-  12  sprendimų panaikinti ir bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui 

nustačius absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus, 

- 16 sprendimų panaikinti iš dalies ir dėl dalies reikalavimų perduota bylų iš naujo nagrinėti 

pirmosios instancijos teismui, 

-  9  bylos nutrauktos, 

-  9  bylos nutrauktos patvirtinus taikos sutartį, 

-  3 sprendimai iš dalies panaikinti ir dėl dalies reikalavimų byla nutraukta  

-  7 bylų procesas nutrauktas. 
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Palikti nepakeisti 739 pirmosios instancijos teismo sprendimai sudaro 62.89 procentus nuo 

visų pagal apeliacinius skundus išnagrinėtų bylų. 

 

Apskųstų ir pakeistų, panaikintų teismų sprendimų rodikliai pagal apylinkių teismus
3
 

 
Eil.  

Nr. 

Teismo pavadinimas Priimta 

sprendimų 

Apskųsta 

sprendimų 

Pakeista 

sprendimų 

Panaikinta 

sprendimų 

Palikta 

galioti 

Sprendimų stabilumas 

(palikta galioti 

apskųstų) % 

1. Alytaus rajono 

apylinkės teismas 

5292 109 16 16 77 70.64 

2. Druskininkų 

miesto apylinkės 

teismas 

1302 19 2 2 15 78.94 

3. Jonavos rajono 

apylinkės teismas 

3085 50 6 6 38 76 

4. Jurbarko rajono 

apylinkės teismas 

1538 17 2 6 9 52.94 

5. Kaišiadorių rajono 

apylinkės teismas 

2021 26 5 1 20 76.92 

6. Kauno apylinkės 

teismas 

25634 660 59 66 535 81.06 

7. Kėdainių rajono 

apylinkės teismas 

3201 24 2 1 21 87.5 

8. Lazdijų rajono 

apylinkės teismas 

876 15 3 2 10 66.66 

9. Marijampolės 

rajono apylinkės 

teismas 

5375 96 14 16 66 68.75 

10. Prienų rajono 

apylinkės teismas 

1504 36 7 2 27 75 

11. Šakių rajono 

apylinkės teismas 

1454 17 1 1 15 88.23 

                                                 
3
 Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ataskaitos, sugeneruotos 2015 m. vasario 20 d., duomenimis. 

739 

197 

106 21 

7 Atmesta apeliacinių skundų ir pirmosios
instancijos teismo sprendimų nepakeista

Pakeista, taip pat ir iš dalies, patikslinta
pirmosios instancijos teismo sprendimų

Panaikinta pirmosios instancijos teismo
sprendimų, taip pat ir iš dalies, perduota iš
naujo nagrinėti

Nutraukta bylų

Nutraukta procesų
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12. Vilkaviškio rajono 

apylinkės teismas 

2129 32 5 3 24 75 

13. Varėnos rajono 

apylinkės teismas 

1179 33 2 3 28 84.84 

   

4.2.2.2.  Atskirųjų  skundų nagrinėjimo statistiniai rodikliai 

 

2014 metais išnagrinėtos 1225 civilinės bylos pagal atskiruosius skundus.  Iš jų: 

- 712 nutartys paliktos nepakeistos, 

- 46 nutartys pakeistos, 

- 370 nutarčių panaikintos / iš dalies panaikintos. 

 

Pirmosios instancijos teismų nutarčių  panaikinta: 

 

- ir klausimas išspręstas iš esmės - 154, 

- iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės - 22, 

- ir klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui – 186, 

- iš dalies ir klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui -8. 

Nutraukta procesų bylose su atskiraisiais skundais  – 88. 

Persiųsta pagal teismingumą Lietuvos apeliaciniam teismui spręsti klausimą dėl bylos 

perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui – 9. 

Paliktos nepakeistos 712 pirmosios instancijos teismo nutartys sudaro 85.12 procentų nuo visų 

pagal atskiruosius skundus išnagrinėtų civilinių bylų. 

 

Praėjusiais metais buvo nemažai bylų, kuriose sprendžiami visiems apylinkių teismų teisėjams 

pareikštų nušalinimų, apylinkių teismų civilinių bylų sujungimo, perdavimo nagrinėti pagal 

teismingumą klausimai, taip pat tiesiogiai Kauno apygardos teismui paduotų apeliacinių / atskirųjų 

skundų, atsiliepimų į juos perdavimo apylinkių teismams klausimai. Tokių bylų (šablonas ,,2KT“) 

buvo 172.  

 

 

 

 

712 46 

176 

194 
98 

Palikta nepakeista nutarčių

Pakeista nutarčių

Panaikinta nutarčių, taip pat ir iš dalies, ir
klausimas išspręstas iš esmės

Panaikinta nutarčių, taip pat ir iš dalies, ir
klausimas perduotas nagrinėti iš naujo

Nutraukta procesų, perduota pagal
teismingumą
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5.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo statistiniai rodikliai 

 

5.2.1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo pirmąja instancija statistiniai rodikliai 

 

Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2014 m. 

sausio 1 d. buvo 141 byla, per 2014 metus buvo gautos 376 naujos bylos (kartu su likučiu metų 

pradžioje – 517 bylos), 2014 metais išnagrinėtos 343 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos (taip 

pat 185 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese), likutis 2015 m. sausio 1 d. – 174 

bylos.  

Palyginus statistinius rodiklius su 2012–2013 metų rodikliais, matyti, jog gaunamų pirmosios 

instancijos baudžiamųjų bylų skaičius auga, taip pat didėja ir išnagrinėtų pirmosios instancijos 

baudžiamųjų bylų skaičius:  

2013 metais buvo gautos 268 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2012 metų – iš viso 

427 bylos, išnagrinėtos 286 bylos (taip pat 174 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese); 

2012 metais buvo gautos 266 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2011 metų – iš viso 

427 bylos, išnagrinėtos 268 bylos (taip pat 150 teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese). 

Taigi, darbo krūvis nagrinėjant pirmosios instancijos baudžiamąsias bylas gerokai išaugo. 

 

Gautų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų lyginamieji rodikliai 

 
 

2014 m. išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nagrinėjimo rezultatai: 

- išnagrinėta priimant nuosprendį – 192; 

- išnagrinėta priimant nutartį – 2; 

- išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą – 70; 

- nutraukta bylų – 6; 

- dėl priverčiamųjų medicinos priemonių – 7; 

- privataus kaltinimo tvarka – 2. 
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Penkių šalyje veikiančių apygardų teismų kontekste Kauno apygardos teismui tenka antroji 

vieta pagal gaunamų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų skaičių.  

 

 
 

Vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija Kauno apygardos teisme trukmė 

(mėnesiais) – 5.80. Lyginant su kitomis apygardomis, Kauno apygardos teismas bylas nagrinėja 

pakankamai sparčiai, nors teisme gaunamų šios kategorijos bylų skaičius, kaip minėta, yra vienas iš 

didžiausių šalyje.  

 

Teismo pavadinimas Bylos nagrinėjimo trukmė 

(mėnesiais) 

Vilniaus apygardos teismas 5.48 

Kauno apygardos teismas 5.80 

Šiaulių apygardos teismas 6.20 

Panevėžio apygardos teismas 7.24 

Klaipėdos apygardos teismas 8.11 

 

Kauno apygardos teismo priimtų nuosprendžių stabilumo rodikliai pakankamai aukšti. Iš 126 

apeliacine tvarka apskųstų nuosprendžių nepakeisti ir nepanaikinti 68 nuosprendžiai, tai sudaro 54 

procentus nuo apskųstų nuosprendžių skaičiaus. Žemiau pateikiamas palyginimas su kitų apygardų 

teismų priimtų nuosprendžių stabilumo rodikliais. 
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Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami apygardų teismuose priimtų nuosprendžių pirmosios 

instancijos baudžiamosiose bylose stabilumo rodikliai.  

 

 

Teismas, dėl kurio 

nuosprendžių pateikti 

apeliaciniai skundai 

Bendras bylų 

skaičius
4 

Bylų, kuriose 

apeliaciniai 

skundai 

atmesti, 

skaičius 

Bylų, kuriose 

nuosprendžiai 

pakeisti, 

skaičius 

Bylų, kuriose 

nuosprendžiai 

panaikinti, 

skaičius 

 

Vilniaus apygardos teismas 

 

109  
55 

(51 %) 

47 

(43 %) 

7 

(6 %) 

 

Kauno apygardos teismas 

 

126 
68 

(54 %) 

50 

(40 %) 

8 

(6 %) 

 

Klaipėdos apygardos teismas 

 

82 
37 

(45 %) 

43 

(53 %) 

2 

(2 %) 

 

Šiaulių apygardos teismas 

 

62 
35 

(56 %) 

24 

(39 %) 

3 

(5 %) 

 

Panevėžio apygardos teismas 

 

55 
23 

(42 %) 

29 

(53 %) 

3 

(5 %) 

 

 

                                                 
4
 Bylų skaičiai apskaičiuoti, vieną baudžiamąją bylą prilyginant vienam vienetui, nepriklausomai nuo to, kiek apeliacinių 

skundų ir dėl kelių asmenų buvo išnagrinėta toje byloje. 
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5.2.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rodikliai 

 

Kauno apygardos teisme 2014 metais buvo gautos 3 286 naujos apeliacinės instancijos 

baudžiamosios bylos. Įskaičiuojant neišnagrinėtų bylų iš 2013 metų likutį iš viso gauta – 3 467 bylos. 

Lyginant su 2012–2013 metais, naujų apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų buvo gauta daugiau: 

2013 metais gauta 2 961 nauja apeliacinės instancijos baudžiamoji byla, 2012 metais – 2 925. Taip pat 

augo ir išnagrinėtų bylų skaičius: 2014 metais baigta 3 112 apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų, 

kai 2013 metais baigta 3 017 bylų, o 2012 – 2 951 byla. 

 

 
 

5.2.2.1. Bylų pagal apeliacinius skundus dėl nuosprendžių nagrinėjimo statistiniai 

rodikliai 

 

2014 metais buvo baigtos 767 baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios 

instancijos teismo nuosprendžių. Iš jų 565 apeliacinės instancijos baudžiamosiose bylose priimtos 

apeliacinės instancijos teismo nutartys, 195 bylose – apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiai, 7 

bylose skundai palikti nenagrinėti. Taigi, iš esmės buvo išnagrinėti 760 apeliaciniai skundai. 

Nutartys, priimtos išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo 

nuosprendžių: 

- 493 bylose apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai palikti 

nepakeisti, tai sudaro 64,87 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų;  

- 52 bylose pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai pakeisti BPK 328 str. 3 ir 4 p. 

numatytais pagrindais (dėl nuosprendyje išdėstytų aplinkybių neatitikimo bylos aplinkybėms ir dėl 

netinkamai išspręstų kitų nuosprendžio klausimų); 

- 14 bylų pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai panaikinti ir bylos nutrauktos BPK 327 

str. 1 d. 1 p. numatytu pagrindu (nustatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas negalimas);  

- 3 bylose pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos prokurorui; 

- 3 bylose pirmosios instancijos teismo nuosprendžiai panaikinti ir byla perduota nagrinėti iš 

naujo pirmosios instancijos teismui. 
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Nuosprendžiai, priimti išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo 

nuosprendžio: 

- 106 bylose nuosprendžiai pakeisti BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais (dėl 

netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės); 

- 8 bylose pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai panaikinti ir bylos nutrauktos BPK 327 

str. 1 d. 2 p. numatytu pagrindu (nustatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios 

atsakomybės); 

- 81 byloje nuosprendžiai panaikinti ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str. numatytais 

pagrindais. 

Apskųstų nuosprendžių stabilumo rodikliai pagal apylinkių teismus (procentas 

paskaičiuotas nuo apskųstų nuosprendžių skaičiaus)
5
 

 
Eil. 

Nr. 

Teismo 

pavadinimas 

Priimtų 

skaičius 

Apskųstų 

skaičius 

Pakeista  Panaikinta  Palikta 

galioti 

Stabilumas 

(%) 

1. Alytaus rajono 

apylinkės 

teismas 

286 87 8 8 71 81.60 

2. Druskininkų 

miesto apylinkės 

teismas 

42 8 1 1 6 75.00 

3. Jonavos rajono 

apylinkės 

teismas 

161 35 4 1 30 85.71 

4. Jurbarko rajono 

apylinkės 

teismas 

124 21 4 0 17 80.95 

5. Kaišiadorių 

rajono apylinkės 

teismas 

129 25 8 0 17 68.00 

6. Kauno apylinkės 

teismas 
1531 397 65 30 302 76.07 

7. Kėdainių rajono 

apylinkės 

teismas 

222 32 5 1 26 81.25 

8. Lazdijų rajono 

apylinkės 

teismas 

56 16 2 2 12 75.00 

9. Marijampolės 

rajono apylinkės 

teismas 

351 95 8 6 81 85.26 

10. Prienų rajono 

apylinkės 

teismas 

132 35 6 3 26 74.28 

11. Šakių rajono 

apylinkės 

teismas 

97 23 7 3 13 56.52 

12. Varėnos rajono 

apylinkės 
114 20 4 3 13 65.00 

                                                 
5
 Pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ataskaitos, sugeneruotos 2015 m. vasario 20 d., duomenimis. 
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teismas 

13. Vilkaviškio 

rajono apylinkės 

teismas 

182 42 8 3 31 73.80 

 

5.2.2.2. Skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių nagrinėjimo statistiniai 

rodikliai 

 

2014 metais Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skundus dėl žemesnės instancijos teismų 

nutarčių, iš viso priėmė 2 257 nutartis, iš jų: 

1. 323 nutartis dėl skundų dėl apylinkių teismų nutarčių paskirti arba pratęsti suėmimo 

terminą: 

1.1. 282 nutartis atmesti skundą ir palikti galioti teismo nutartį; 

1.2. 2 nutartis pakeisti teismo nutartį; 

1.3. 30 nutarčių panaikinti teismo nutartį ir priimti naują sprendimą; 

1.4. 9 skundai palikti nenagrinėti. 

2. 1 230 nutarčių dėl skundų dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu:  

2.1. 1032 nutartis atmesti skundą ir palikti galioti teismo nutartį; 

2.2. 8 nutartis pakeiti nutartį; 

2.3. 172 nutartis panaikinti nutartį ir priimti naują nutartį; 

2.4. 18 skundų palikta nenagrinėtais. 

3. 704 nutartis dėl skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių (BPK X dalis): 

3.1. 458 nutartis atmesti skundą ir palikti galioti teismo nutartį; 

3.2. 18 nutarčių pakeiti teismo nutartį; 

3.3. 129 nutartis panaikinti teismo nutartį ir priimti naują teismo nutartį; 

3.4. 31 nutartį panaikinti nutartį ir skundą perduoti nagrinėti iš naujo; 

3.5. 3 bylos sujungtos su kitomis bylomis 

 3.6. 65 skundai palikti nenagrinėti; 

 

Apibendrinus duomenis, nustatyta, jog 92 bylose iš 2 257 bylų, skundai yra palikti nenagrinėti, 

o 2 165 bylose skundai išnagrinėti iš esmės. 1 772 bylose iš 2 165 iš esmės išnagrinėtų bylų, skundai 

atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartys paliktos galioti, tai sudaro 81.84 procentus nuo visų iš 

esmės išnagrinėtų skundų, 28 nutartys pakeistos, tai sudaro 1.29 procentus nuo visų iš esmės 

išnagrinėtų skundų, 362 nutartys panaikintos, tai sudaro 16.72 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų 

skundų. 

Lyginant su ankstesniais periodais, 2013 metais buvo priimtos 2 072 nutartys dėl skundų dėl 

žemesnės instancijos teismų nutarčių, iš jų 2 010 nutarčių, išnagrinėjus skundą iš esmės, iš 2 010 bylų, 

1749 bylose skundai atmesti ir tai sudaro 87.01 procentą nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų. 2012 

metais priimtos 2 026 nutartys, iš jų 1 956 nutartys išnagrinėjus skundą iš esmės, iš 1 956 bylų 1 674 

bylose skundai atmesti ir tai sudaro 85.58 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų. 
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Priimtų nutarčių, išnagrinėjus skundus, stabilumo rodikliai 

 

 
 

 

Lyginant skundų išnagrinėjimo skaičių su kitais apygardų teismais, matyti, jog Kauno 

apygardos teismas išnagrinėja daugiausiai skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo (apeliacine tvarka pagal 

apeliacinius ir atskiruosius skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų nutarimų/nutarčių) 

statistiniai rodikliai. 

 

2014 metais Kauno apygardos teismas gavo 1 448 skundus, išnagrinėjo 1 362 skundus dėl 

neįsiteisėjusių apylinkės teismų nutarimų/nutarčių administracinių teisės pažeidimų bylose (į skaičių 

patenka ir bylos dėl teismingumo). Atitinkamai 2013 metais gavo 1 461, o išnagrinėjo 1 396, 2012 

metais gavo 1 167, išnagrinėjo 1 125 skundus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1772 

28 

362 92 3 Palikta nepakeista 1772

Pakeista nutarčių 28

Panaikinta nutarčių 362

Sujungtos bylos 3

Teismo pavadinimas Bylų skaičius 

Kauno apygardos teismas 2257 

Vilniaus apygardos teismas 1822 

Šiaulių apygardos teismas 770 

Klaipėdos apygardos teismas 633 

Panevėžio apygardos teismas 575 
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Administracinių teisės pažeidimų bylų lyginamieji rodikliai 

 

  

 
 

 

Bylos rūšis Skaičius 

Dėl nutarimų/nutarčių pagal apeliacinius skundus 1 232 

Dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus 117 

Dėl teismingumo 13 

Iš viso 1 362 

 

5.3.1. Dėl nutarimų/nutarčių pagal apeliacinius skundus (1 232): 

 

1.1. 796 nutarimai palikti nepakeisti; 

1.2. 99 nutarimai pakeisti; 

1.3. 50 nutarimai pakeisti ir paskirtos švelnesnės nuobaudos arba jos neskirtos; 

1.4. 52 nutarimai panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylos nutrauktos; 

1.5. 16 nutarimų panaikinta ir bylos perduotos iš naujo tirti; 

1.6. 65 nutarimai panaikinti ir priimti nauji nutarimai; 

1.7. 146 nutarimai panaikinti ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme; 

1.8. 8 skundai palikti nenagrinėti. 

 

Taigi, iš visų iš esmės išnagrinėtų bylų, 796 nutarimai palikti nepakeisti, tai sudaro 65.03 

procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų, t. y. nuo 1224 (neįtraukiamos bylos, kuriose skundai 

palikti nenagrinėti). 149 nutarimai pakeisti, tai sudaro 12.17 procentų nuo visų iš esmės išnagrinėtų 

bylų, 279 nutarimai panaikinti, tai sudaro 22.79 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų. 
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5.3.2. Dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus (117): 

 

2.1. 82 nutartys paliktos nepakeistos; 

2.2. 2 nutartys pakeistos; 

2.3. 4 nutartys panaikintos ir priimtos naujos nutartys; 

2.3. 12 nutarčių panaikinta ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme; 

2.4. 16 nutarčių panaikinta ir klausimas išnagrinėtas iš esmės; 

2.5. 1 skundas paliktas nenagrinėtas. 

 

Taigi, iš visų iš esmės išnagrinėtų bylų, 82 nutartys paliktos nepakeistos, tai sudaro 70.68 

procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų, t. y. nuo 116. 2 nutartys pakeistos, tai sudaro 1.72 

procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų, 32 nutartys panaikintos, tai sudaro 27.58 procentus nuo 

visų iš esmės išnagrinėtų bylų. 

Lyginant išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičių su kitomis apygardomis, 

matyti, jog Kauno apygardos teismas išnagrinėja daugiausiai skundų administracinių teisės pažeidimų 

bylose (į šį skaičių taip pat patenka bylos dėl teismingumo). 

 

Teismo pavadinimas Bylų skaičius 

Kauno apygardos teismas 1 362 

Vilniaus apygardos teismas 1 312 

Klaipėdos apygardos teismas 907 

Šiaulių apygardos teismas 712 

Panevėžio apygardos teismas 557 

 


