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VADOVO ŽODIS 
 

 
 
 

Kauno apygardos teismas – vienas iš 

penkių Lietuvos Respublikoje veikiančių apygardos 

teismų. 

Strateginis teismo tikslas - vykdyti 

teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą 

kaip pirmosios instancijos teismui ir būnant 

apeliacine instancija dėl neįsiteisėjusių apylinkių 

teismų procesinių sprendimų. 

 
 
 
 
 
 

Apygardos teismo kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 19 
straipsnis. Apygardos teismas:  

1) yra pirmoji instancija civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;  
2) yra pirmoji instancija baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo 

kompetencijai;  
3) yra apeliacinė instancija byloms dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų sprendimų, 

nuosprendžių, nutarčių, nutarimų ir įsakymų;  
4) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas. 
Teisme funkcionuoja LST EN ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkanti 

Kokybės vadybos sistema (KVS). 
Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje veikia: Kauno, Alytaus rajono, 

Druskininkų miesto, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, 
Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio rajonų apylinkių teismai.  

Apygardos teismo kaip pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų 
(nuosprendžių, sprendimų, nutarčių, nutarimų) pagrįstumą ir teisėtumą baudžiamosiose ir 
civilinėse bylose apeliacine tvarka tikrina Lietuvos apeliacinis teismas. 

Vykdydamas Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 175 3.2 punkte 
teismo pirmininkui nustatytą pavedimą parengti ir išleisti metines teismų darbo apžvalgas, 
kuriose atsispindėtų ne tik bylų skaičius, jų nagrinėjimo rezultatai, bet ir kiti aktualūs 
klausimai – teismų finansinis aprūpinimas, personaliniai pasikeitimai ir pan., Kauno 
apygardos teismo pirmininkas teikia visuomenei 2016 m. teismo veiklos apžvalgą. 

Apžvalgoje aptariami 2016 metais Kauno apygardos teisme išnagrinėtų 
baudžiamųjų, civilinių, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo rezultatai, 
apibendrintas išorinės ir vidinės teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos 
kontrolės vykdymas, atskleisti apygardos teismo personalo vadybos, teismo materialinio-
finansinio aprūpinimo aspektai. 

 
Kauno apygardos teismo pirmininkas 

Nerijus Meilutis 
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1. Teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos 
priežiūros apžvalga 

 
Kauno apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 

teismų įstatymo 104 str. 1 d. 1 p., Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-
157-(7.1.2) patvirtintų Administravimo teismuose nuostatais, asmeniškai, o taip pat 
pavesdamas skyrių pirmininkams (jiems kuruoti patikėtose teismo organizacinės veiklos 
srityse) bei teisėjams, organizavo ir kontroliavo Kauno apygardos teismo (teisėjų) ir trylikos 
Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų (teisėjų) 
administracinę ir organizacinę veiklą. 

 

1.1. Pareiškimų (skundų, prašymų) dėl teismų (teisėjų) administracinės ir 
organizacinės veiklos apžvalga 

 
Kauno apygardos teisme 2016 metais gauta 160 pareiškimų (skundų) dėl Kauno 

apygardos teismo (teisėjų) bei dėl apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių trylikos 
apylinkių teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos. Dalis šių pareiškimų 
(skundų) Kauno apygardos teismui (teismo pirmininkui) pateikta tiesiogiai, dalį išnagrinėtų 
pagal kompetenciją ir atliekamas administravimo funkcijas persiuntė Lietuvos 
Aukščiausiasis Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, teismų savivaldos institucijos. Iš 160 
administravimo tvarka gautų pareiškimų (skundų) 102 Kauno apygardos teismo pirmininkas 
išnagrinėjo asmeniškai, likusiąją dalį pavesta ištirti Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių 
pirmininkams, atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. gegužės 21 d. 
įsakymu Nr. V1-65 „Dėl pavedimo skyrių pirmininkams atlikti vidinio teismo administravimo 
funkcijas“ kuruoti priskirtas teismo organizacinio darbo sritis, bei teisėjams.  

2016 metais Kauno apygardos teisme buvo gauti pareiškimai (skundai) dėl šių 
apylinkių teismų (teisėjų) administracinės (organizacinės) veiklos: 

 

Iš viso gauta skundų per metus: 

2016 m. 2015 m. 2014 m. 2013 m. 

160 133 267 181 

Iš jų dėl: 

Alytaus rajono apylinkės teismo 3 3 16 4 

Druskininkų miesto apylinkės teismo 0 1 1 2 

Jonavos rajono apylinkės teismo 11 5 3 3 

Jurbarko rajono apylinkės teismo 1 1 4 4 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 5 3 10 5 

Kauno apylinkės teismo 28 34 32 29 

Kėdainių rajono apylinkės teismo 0 0 1 2 

Lazdijų rajono apylinkės teismo 1 2 1 3 

Marijampolės rajono apylinkės teismo 1 3 6 8 

Prienų rajono apylinkės teismo 0 1 0 0 

Šakių rajono apylinkės teismo 1 1 7 0 

Varėnos rajono apylinkės teismo 1 2 2 0 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 0 0 12 6 

Kauno apygardos teismo ir kitais teismų veiklos 
klausimais 

108 77 172 115 
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Palyginimui lentelėje pateikiama informacija apie 2015, 2014 ir 2013 metais gautus 
neprocesinius (administravimo tvarka pateiktus) pareiškimus (skundus, prašymus):. 

Administravimo teismuose nuostatų nustatyta tvarka tiriant apygardos teismui 
pateiktus neprocesinius skundus, pastebima vis dar išliekanti tendencija, jog tokiu būdu 
pareiškėjai neretai išdėsto savo poziciją dėl, jų nuomone, teismų netinkamai įvertintų bylose 
surinktų įrodymų bei priimtų procesinių sprendimų turinio, todėl tokie pareiškimai (skundai, 
prašymai) vis dar sudaro santykinai nemažą administravimo tvarka gaunamų pareiškimų 
(skundų, prašymų) dalį. Šiais atvejais Kauno apygardos teismo pirmininko bei skyrių 
pirmininkų pareiškėjams pateiktuose atsakymuose nurodyta, kokie teismo (teisėjo) veiksmai 
gali būti tikrinami ir vertinami administracinės veiklos priežiūros nustatyta tvarka ir kurie nėra 
administracinės veiklos priežiūros objektas ir jų tikrinimas administravimo tvarka būtų 
nesuderinamas su konstituciniu teismų ir teisėjų nepriklausomumo principu. Kita vertus, 
pareiškėjams teikiamuose atsakymuose buvo išaiškinama jų teisė apskųsti atitinkamus 
teismų procesinius sprendimus aukštesnės instancijos teismui (apeliacine, kasacine) tvarka, 
atkreiptas dėmesys į specifinius proceso įstatymuose numatytus būdus, kuriais asmuo, 
nesutinkantis su tam tikru teismo procesiniu sprendimu, gali siekti, kad šis procesinis 
sprendimas būtų peržiūrėtas (pavyzdžiui, kad šalis, kurios atžvilgiu priimta sprendimas už 
akių, neturi teisės jo skųsti apeliacine tvarka, tačiau turi galimybę kreiptis su pareiškimu dėl 
sprendimo už akių peržiūrėjimo; asmuo, kuriam teismo nutartimi civilinėje byloje paskirta 
bauda, neturi teisės skųsti šios nutarties atskiruoju skundu, bet gali kreiptis į baudą 
paskyrusį teismą dėl jos sumažinimo ar panaikinimo). Kai kuriuose skunduose nurodytoms 
aplinkybėms ištirti apygardos teismo pirmininkas ir skyrių pirmininkai naudojo tokias 
administracinės kontrolės priemones kaip bylos medžiagos analizė, teismo posėdžio garso 
įrašo perklausa, pareikalavimas iš teisėjo ar teismo personalo pateikti savo paaiškinimus 
dėl skunduose nurodomų aplinkybių. 

Apžvelgus administracinės priežiūros (vidinės ir išorinės) objektą sudarančias ir 
administravimo tvarka tikrintas pareiškėjų pareiškimuose (skunduose, prašymuose) 
nurodytas aplinkybes, paminėtini šie dažniausiai kelti su teismų veikla susiję klausimai: 

 bylos nagrinėjimo ir/ar procesinio sprendimo priėmimo vilkinimo, nepagrįsto bylos 
nagrinėjimo atidėjimo, dėl galimybės nagrinėti bylą greičiau; 

 galimai netinkamo teismo darbo, vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo, teismo 
posėdžio organizavimo; 

 dėl galimo teisės aktų nesilaikymo skiriant bylą (neskaidraus bylų skirstymo); 

 dėl galimo teismo (teisėjo) šališkumo; 

 dėl procesinių dokumentų ir jų kopijų siuntimo, informavimo apie teismo posėdžius, 
elektroninių bylų tvarkymo; 

 dėl naudojimosi Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalu (EPP); 

 dėl susipažinimo su neišnagrinėtų ir išnagrinėtų bylų medžiaga; 

 dėl profesinės kultūros ir etikos laikymosi, galimai teisėjui keliamų profesinės 
etikos reikalavimų neatitinkančio teisėjo elgesio ir drausmės bylų teisėjams 
iškėlimo; 

 dėl klausimų, susijusių su asmens duomenų apsauga; 

 dėl galimo dokumentų dingimo iš bylos aplinkybių. 
Pažymėtina, kad dalį pareiškimų (skundų, prašymų) sudarė skundai dėl ankstesnio 

teismo, skyriaus pirmininko, apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo atsakymo, su kuriuo 
pareiškėjas nesutiko ir kreipėsi dėl pareiškimo peržiūrėjimo. 

Didžioji dalis pareiškimuose (skunduose, prašymuose) nurodytų aplinkybių 
nepasitvirtino arba nebuvo pripažintos aplaidžiu pareigų atlikimu ar poelgiais, 
nesuderinamais su teisėjo garbe ar profesinės etikos reikalavimais, administracinės 
(organizacinės) teisėjo veiklos trūkumais. Kita vertus, atskirais atvejais ištyrus pareiškimus 
(skundus, prašymus), nustatytos aplinkybės vis dėlto atskleidė tam tikrus teismų 
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administracinės (organizacinės veiklos) trūkumus, į kuriuos Kauno apygardos teismo 
pirmininkas atkreipė apylinkių teismų teisėjų ir vadovų dėmesį. Be to, vienu atveju, 
atsižvelgdamas į administravimo tvarka nustatytus teisėjo administracinės (organizacinės) 
veiklos trūkumus, Kauno apygardos teismo pirmininkas kreipėsi į Nuolatinę teisėjų veiklos 
vertinimo komisiją su teikimu dėl neeilinio teisėjo veiklos vertinimo surengimo (teikimą 
komisija pripažino pagrįstu ir inicijavo neeilinį teisėjo veiklos vertinimą). 

 

1.2. Administravimo tvarka pateiktų pareiškimų (prašymų, skundų) 
nagrinėjimo metu nustatyti apylinkės teismų (teisėjų) organizacinės veiklos 
trūkumai 

 
Kauno apygardos teisme išnagrinėjus 2016 m. kovo 3 d.  gautą pareiškėjo D. G. 

skundą dėl Kauno apylinkės teismo teisėjos Birutės Drozdienės elgesio teismo posėdžio 
metu nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. AN2.6-589-738/2016, 
pagrįstomis pripažintos skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su netinkamu pareiškėjo 
procesinio statuso byloje įvardijimu, t. y. išklausius teismo posėdžio garso įrašą nustatyta, 
kad teisėja B. Drozdienė teismo posėdžio metu D. G. nepagrįstai vadina gynėju, nors, 
remiantis bylos duomenimis, administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. AN2.6-589-
738/2016 D. G. buvo administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens įgaliotas atstovas, 
taip pat su tuo, kad pasikeitus bylų nagrinėjimo grafikui (vėluojant nustatytu laiku pradėti 
nagrinėti bylą teismo posėdyje), proceso dalyviams nebuvo paaiškintos tokio pasikeitimo 
priežastys. Duomenys dėl teisėjos elgesio posėdžio metu, kiek jis neatitinka teisėjų elgesiui 
keliamų reikalavimų, perduoti Kauno apylinkės teismo pirmininkui, pavedant imtis priskirtų 
vidinio administravimo funkcijų užtikrinant Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi. 

Išnagrinėjęs 2016 m. liepos 4 d. Kauno apygardos teisme gautą administravimo 
tvarka pateiktą pareiškėjos A. L. pareiškimą, kuriame pareiškėja kėlė klausimus, susijusius 
su procesinių dokumentų įteikimu Varėnos rajono apylinkės teismo civilinėse bylose Nr. 
2YT-446-445/2016 ir Nr. 2YT-653-922/2016 pagal pareiškėjos skundus dėl antstolio 
veiksmų, Kauno apygardos teismo pirmininkas sutiko su pareiškėjos argumentais, kad 
Varėnos rajono apylinkės teismas nepagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjos pateiktus prašymus 
procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis ir procesinius dokumentus 
siuntė pašto siuntomis.  

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 175¹ str. 2 d. nustatyta, kad 
procesiniai dokumentai teismui gali būti pateikiami elektroninės formos elektroninių ryšių 
priemonėmis. Procesinių dokumentų pateikimo teismui elektroninių ryšių priemonėmis 
tvarką ir formą nustato teisingumo ministras. Atitinkamai Lietuvos Respublikos teisingumo 
ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332  patvirtinto Procesinių dokumentų 
pateikimo teismui ir jų įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo 
(toliau – Aprašas) 15–16 punktuose yra nurodoma, jog teismas privalo patikrinti, ar  proceso 
dalyvis pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 175¹ straipsnio 9 dalį privalo 
procesinius dokumentus gauti elektroninių ryšių priemonėmis, taip pat, ar adresatas yra 
pateikęs sutikimą (prašymą) gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP posistemio 
paskyroje. Jei adresatas privalo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių 
priemonėmis arba yra pateikęs sutikimą gauti procesinius dokumentus savo LITEKO VEP 
posistemio paskyroje ir jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi, atsakingas teismo 
darbuotojas privalo išsiųsti procesinius dokumentus į adresato LITEKO VEP posistemio 
paskyrą. Apie tai proceso dalyvis yra informuojamas elektroniniu pranešimu jo LITEKO VEP 
posistemio paskyroje bei nurodytu elektroniniu paštu. Šios Aprašo nuostatos vienodai 
taikytinos tiek elektroninėse, tiek ir rašytinėse civilinėse bylose, kuriose dalyvaujančiam 
byloje asmeniui į jo LITEKO VEP posistemio paskyrą gali būti siunčiamos skenuotos teismo 
procesinių dokumentų, kurie surašomi ir pasirašomi paprasta rašytine forma, kopijos. 
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Atsižvelgiant į tai, padaryta išvada, jog nurodytų Aprašo nuostatų Varėnos rajono apylinkės 
teismas nesilaikė ir nepagrįstai atsisakė bylose priimtus teismo procesinius dokumentus 
teikti elektroninių ryšių priemonėmis.  

Taip pat atkreiptas dėmesys ir į tai, kad nors Varėnos rajono apylinkės teismo 
civilinės bylos Nr. 2YT-446-445/2016 ir Nr. 2YT-653-922/2016 yra rašytinės, o ne 
elektroninės ir pareiškėjai teismas išaiškino, jog šiose bylose procesiniai dokumentai nėra 
pasirašomi elektroniniu parašu, bylose priimtos rezoliucijos dažnu atveju pasirašytos 
elektroniniu parašu. Atskirais atvejais elektroniniu parašu pasirašytos rezoliucijos savo 
turiniu nesutapo su rezoliucijomis, įrašytomis rašytinėje byloje įsiūtuose procesiniuose 
dokumentuose.  

Įvertinęs nustatytus veiklos trūkumus, Kauno apygardos teismo pirmininkas 
įpareigojo l. e. p. Varėnos rajono apylinkės teismo pirmininkę atkreipti teisėjų ir teismo 
personalo dėmesį į procesinių dokumentų teikimo byloje dalyvaujantiems asmenims 
elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos laikymosi būtinumą, o taip pat procesinių dokumentų 
pasirašymo elektronine ir rašytine forma tvarkomose bylose skirtumus. 

Išnagrinėjęs 2016 m. rugsėjo 16 d. Kauno apygardos teisme gautą pareiškėjos – 
S. K. pareiškimą dėl nušalinimo klausimo nagrinėjimo Alytaus rajono apylinkės teisme 
tvarkos, Kauno apygardos teismo pirmininkas nustatė, kad S. K. pareiškimas dėl teisėjos 
nušalinimo baudžiamosios bylos elektroninėje kortelėje LITEKO sistemoje užregistruotas 
2016 m. rugsėjo 6 d., 13.10 val., t. y. likus pakankamai laiko, kad šis pareiškimas, kurį 
teismas privalo išspręsti prieš imdamasis bylos nagrinėjimo teisiajame posėdyje, būtų 
skubiai, iki prasidedant posėdžiui, kuris buvo paskirtas 2016 m. rugsėjo 6 d., 14.00 val., 
perduotas bylą nagrinėjančiam teisėjui. Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininkės ir bylą 
nagrinėjusios teisėjos – S. Juknevičienės dėmesys atkreiptas į tai, kad susipažinus su 
procesinių įvykių fiksavimo bylos elektroninėje kortelėje LITEKO sistemoje eiliškumu, gali 
susidaryti įspūdis, kad tokius klausimus kaip kaltinamosios atvesdinimas ir procesinės 
nuobaudos (baudos) kaltinamajai skyrimas, teismas sprendė ir atitinkamus procesinius 
sprendimus priėmė ignoruodamas byloje gautą ir registruotą pareiškimą dėl teismo sudėčiai 
pareikšto nušalinimo. Pabrėžta, kad tokia situacija ne tik proceso dalyviui, tačiau ir 
pašaliniam stebėtojui gali sukelti visiškai nereikalingų abejonių teismo nešališkumu, o taip 
pat panaudota kaip pagrindas skundžiant atitinkamų procesinių sprendimų teisėtumą ir 
teigiant, kad juos priėmė teismas, kuriam buvo pareikštas nušalinimas ir kuris jokių 
procesinių veiksmų byloje negalėjo atlikti tol, kol nušalinimas nebus įstatymo nustatyta 
tvarka išspręstas. Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininkė įpareigota įspėti teismo 
raštinės darbuotojus, jog teisme gauti ir atitinkamos bylos elektroninėje kortelėje LITEKO 
sistemoje užregistruoti pareiškimai dėl nušalinimo privalo būti nedelsiant perduodami bylą 
nagrinėjančiam teisėjui, o teismo posėdžių sekretorius ir teisėjas privalo prieš išeidami į 
teismo posėdžių salę patikrinti Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis ir 
įsitikinti, ar byloje nėra gauta tokių proceso dalyvių prašymų, kurie bylos nagrinėjimą 
atitinkame teismo/teisiamajame posėdyje daro negalimą arba privalo būti nedelsiant 
išsprendžiami. 

Išnagrinėjęs pareiškėjo L. Z. skundą dėl l. e. p. Jonavos rajono apylinkės teismo 
pirmininkės taikyto draudimo pareiškėjui naudotis vaizdo kamera viešosiose teismo 
patalpose, Kauno apygardos teismo pirmininkas padarė išvadą, kad pareiškėjui 2016 m. 
rugsėjo 15 d. atvykus į Jonavos rajono apylinkės teismą ir teismo fojė bei pirmojo aukšto 
koridoriuje naudojantis vaizdo filmavimo įranga, l. e. p. teismo pirmininkė sprendimą neleisti 
filmuoti nepagrįstai motyvavo teismo pirmininko 2016 m. gegužės 19 įsakymu Nr. V-32 
patvirtintų ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-46 pakeistų bei papildytų Jonavos rajono 
apylinkės teismo Vidaus tvarkos taisyklių, kurios taikomos teismo personalui ir kurių aktuali 
versija nėra paskelbta Teisės aktų registre, o teismo interneto tinklapyje buvo paviešinta tik 
2016 m. rugsėjo 15 d., 13.05 val. ir todėl pareiškėjui objektyviai negalėjo būti žinoma, 37 
punktu. Taip pat išreikšta nuomonė, kad bendrosiose Jonavos rajono apylinkės teismo 
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patalpose besilankantiems asmenims taikomų ribojimų fotografuoti, naudoti vaizdo įrašymo 
įrangą mastas, t. y. absoliutus draudimas tai daryti, neatitinka Lietuvos Respublikos 
Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintai asmens 
teisei ieškoti ir gauti informaciją, todėl l. e. p. teismo pirmininkei rekomenduota peržiūrėti 
teismo vidaus teisės aktų nuostatas, nustatančias vaizdo fiksavimo įrangos naudojimą 
teismo patalpose.  

Iš dalies pagrįstu pripažintas taip pat pareiškėjo A. L. skundas, kurį išnagrinėjęs, 
Kauno apygardos teismo pirmininkas padarė išvadą, kad pareiškėjui 2016 m. rugsėjo 15 d. 
atvykus į Jonavos rajono apylinkės teismą ir naudojantis vaizdo filmavimo įranga, draudimas 
filmuoti nepagrįstai motyvuotas teismo pirmininko 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-32 
patvirtintų ir 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-46 pakeistų bei papildytų Jonavos rajono 
apylinkės teismo Vidaus tvarkos taisyklių nuostatomis, kurios, pagal tuo metu galiojusią 
redakciją, pripažintinos taikomomis tik teismo personalui ir kurių aktuali versija nebuvo 
paskelbta Teisės aktų registre. 

 

1.3. Kiti nustatyti apylinkių teismų veiklos trūkumai 
 
2016 m. liepos 14 d. Kauno apygardos teismo pirmininkas kreipėsi į l. e. p. 

Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininką informuodamas apie tai, kad apeliacine 
tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. 2S-1577-658/2016 pagal pareiškėjos V. F. atskirąjį 
skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2016 m. gegužės 4 d. nutarties civilinėje 
byloje 2FB-8-301/2016 nustatė, kad nebuvo laikomasi Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 
straipsnio 7 dalyje nustatytų terminų.  

Vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 5 straipsnio 7 dalimi, teismas ne 
vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto 
bylą priėmimo dienos priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti. 
Teismas turi teisę dėl svarbių priežasčių pratęsti pasirengimo nagrinėti fizinio asmens 
bankroto bylą teisme terminą, bet ne ilgiau kaip 15 dienų. 

V. F. pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo teisme gautas 2015-08-28, priimtas 
2015-09-04 nutartimi. Iki teisėjos Rūtos Gustienės nusišalinimo 2016 m. kovo 22 d., nutartis 
iškelti fizinio asmens bankroto bylą ar atsisakyti ją iškelti nebuvo priimta. Iki tol byloje buvo 
surengti net 4 posėdžiai: 2015-10-05; 2015-11-05, 2015-12-01, 2016-03-22, iš kurių net trys 
atidėti tenkinant pareiškėjos prašymus.  

Be to, atkreiptas dėmesys ir į teisėjos – R. Gustienės nusišalinimo aplinkybes. 
Teisėja nuo civilinės bylos nusišalino motyvuodama tuo, kad pareiškėjos atstovas 
advokatas K. K. yra jos (teisėjos) pusbrolis. Atstovavimo sutartis tarp pareiškėjos V. F. ir 
advokato K. K. sudaryta 2016-02-15 ir nors ant į bylą pateiktos atstovavimo sutarties nėra 
gavimo teisme datos žymos, tačiau iš kitų byloje ir LITEKO sistemoje esančių duomenų, t. 
y. iš to, kad sistemoje pažymėta, jog 2016-02-17 turėjęs vykti posėdis perkeltas į 2016-03-
22 dėl teisėjos ligos, o ant pažymos, kuria į posėdį atvykę asmenys pasirašytinai 
informuojami apie kito posėdžio datą, yra advokato K. K. parašas, spręstina, jog atstovavimo 
sutartis teismui buvo pateikta 2016-02-17. Nors ir turėdama šiuos duomenis, teisėja nuo 
bylos nagrinėjimo nusišalino tik 2016-03-22. Be to, faktiškai advokatas K. K. nei viename 
teismo posėdyje pareiškėjos neatstovavo, nes 2016-02-17 teismo posėdis neįvyko dėl 
teisėjos R. Gustienės ligos ir buvo perkeltas į 2016-03-22, o teisėjai R. Gustienei 2016-03-
22 nusišalinus ir paskyrus bylą nagrinėti kitam teisėjui teismo posėdyje 2016-05-03 minėtas 
atstovas nedalyvavo, nes 2016-05-02 informavo, jog 2016-02-15 atstovavimo sutarties 
pagrindu perįgaliojo atstovauti pareiškėją kitam tos pačios kontoros advokatui. Atkreiptas 
dėmesys taip pat į tai, kad preliminariai patikrinus duomenis LITEKO sistemoje, nustatytos 
bent dvi bylos (Nr. 2-3729-374/2014; 2-663-374/2014), nuo kurių nagrinėjimo teisėja 
nenusišalino, jas išnagrinėjo iš esmės ir priėmė nutartis paskirdama tą patį advokatą K. 
Kalinauską skolininkų kuratoriumi. 
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Taigi, teisine prasme nesudėtingoje, nedidelės apimties byloje daugiau nei pusę 
metų nebuvo priimtas procesinis sprendimas, kuriam priimti įstatyme nustatytas maksimalus 
1 mėnesio terminas, su galimybe pratęsti 15 dienų. Įvertinęs aplinkybes, susijusias su 
terminų nesilaikymu, surengtų posėdžių skaičiumi, taip pat ir su teisėjos nusišalinimu 
(nusišalinimą dėl giminystės ryšio su atstovu ir vėlesnį šio atstovo neatstovavimą byloje, 
selektyviai taikomą praktiką dėl nusišalinimo/nenusišalinimo nuo nagrinėtinų bylų), Kauno 
apygardos teismo pirmininkas l. e. p. Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininkui 
rekomendavo svarstyti, ar nėra tikslinga atlikti teisėjos Rūtos Gustienės neplaninį tikslinį 
administracinės (organizacinės) veiklos, nagrinėjant civilines bylas patikrinimą, dėmesį 
skiriant teismo posėdžių skyrimo ir jų surengimo, civilinės bylos atidėjimo (įskaitant ir 
atidėjimo pagrįstumo analizę) kontrolei, taip pat patikrinti ir kitus teisėjos 
nusišalinimo/nenusišalinimo atvejus. 

L. e. p. Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininkui taip pat pasiūlyta 
svarstyti dėl visų Marijampolės rajono apylinkės teisme nagrinėjamų fizinių asmenų 
bankroto bylų patikrinimo, siekiant nustatyti, ar jas nagrinėjant yra laikomasi įstatyme 
nustatytų terminų. 

 

1.4. Planiniai kompleksiniai apylinkių teismų veiklos patikrinimai 
 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-6 
patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos 
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2016 m. plano 1.1 p. 
planuojant planinius kompleksinius Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai priklausančių 
apylinkių teismų administracinės – organizacinės veiklos patikrinimus, per 2016 m. I ketvirtį 
buvo numatyta atlikti planinį kompleksinį Marijampolės rajono apylinkės teismo 
administracinės – organizacinės veiklos patikrinimą, per II ketvirtį - Jonavos rajono apylinkės 
teismo planinį kompleksinį patikrinimą. Alytaus rajono apylinkės teismo planinis 
kompleksinis patikrinimas suplanuotas atlikti 2016 m. IV ketvirtį. 
 
1.4.1. Planinis kompleksinis Marijampolės rajono apylinkės teismo veiklos patikrinimas 
 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V1-16 „Dėl 
Marijampolės rajono apylinkės teismo planinio kompleksinio patikrinimo“ sudaryta komisija 
(komisijos pirmininkas – Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 
Mindaugas Šimonis), atlikusi patikrinimą, 2016 m. gegužės 10 d. surašė Marijampolės 
rajono apylinkės teismo planinio kompleksinio patikrinimo aktą Nr. V15-35, kuriame 
Marijampolės rajono apylinkės teismo veikla tikrintose srityse įvertinta patenkinamai.  

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2016 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.  V1-61 
patvirtino patikrinimo akto išvadą, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo veikla tikrintose 
srityse tikrinamuoju laikotarpiu (nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.) vertintina 
patenkinamai. Atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus organizacinės veiklos trūkumus 
bei nuo formuojamos praktikos nukrypstančio teisės taikymo atvejus, o būtent tai, kad 
civilinėje byloje Nr. e2-1512-802/2015) priėmus ieškinį ir nustačius terminą atsiliepimams 
pateikti, pranešimai dėl atsiliepimų į ieškinį išsiųsti praėjus beveik 6 mėnesiams, o 
administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-60-537/2014 Lietuvos Respublikos 
administracinių teisės pažeidimų kodekso 30¹ straipsnis taikytas esant nustatytam 
vidutiniam administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens girtumui ir tokiu būdu 
akivaizdžiai nukrypta nuo aukštesnės instancijos teismų formuojamos praktikos, 
Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininko pavaduotojui, laikinai einančiam teismo 
pirmininko pareigas, pavesta organizuoti neplaninį tikslinį patikrinimą, skirtą nustatyti 
civilinės bylos Nr. e2-1512-802/2015 proceso vilkinimo priežastims ir išsiaiškinti asmenis, 
dėl kurių neveikimo visą nurodytą laikotarpį byloje nebuvo atliekami procesiniai veiksmai. L. 
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e. p. teismo pirmininkas taip pat įpareigotas pasibaigus 2016 m. I pusmečiui organizuoti 
teismo proceso operatyvumo patikrinimą teisėjos, nagrinėjusios civilinę byla Nr. e2-1512-
802/2015, nagrinėjamose civilinėse bylose, siekiant nustatyti, ar teisėjos veikloje nesikartoja 
atvejai, kai be priežasties bylose neatliekami procesiniai veiksmai bei, ar nėra proceso 
vilkinimo požymių. Taip pat l. e. p. teismo pirmininkas įpareigotas pasibaigus 2016 m. I 
pusmečiui atlikti Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30¹ str. 
taikymo praktikos analizę teisėjo, nagrinėjusio administracinio teisės pažeidimo bylą Nr. 
A2.6.-60-537/2014, per 2016 m. pirmąjį pusmetį išnagrinėtose administracinių teisės 
pažeidimų bylose ir nustatyti, ar ydingos šių įstatymo nuostatų taikymo praktikos atvejai 
teisėjo veikloje nesikartoja. 

 
1.4.2. Planinis kompleksinis Jonavos rajono apylinkės teismo veiklos patikrinimas 
 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V1-17 „Dėl 
Jonavos rajono apylinkės teismo planinio kompleksinio patikrinimo“ sudaryta komisija 
patikrinimui atlikti. 2016 m. kovo 3 d. komisijos pirmininkės – teisėjos Danguolės 
Šiugždinytės sudarytas ir 2016  m. kovo 6 d. Kauno apygardos teismo pirmininko rezoliucija 
patvirtintas planinio kompleksinio Jonavos rajono apylinkės teismo patikrinimo planas. 2016 
m. gegužės 23 d. surašytas Jonavos rajono apylinkės teismo planinio kompleksinio 
patikrinimo akto projektas Nr. V15-36, kuriam prieštaravimų tikrintas subjektas nepateikė. 
2016 m. birželio 23 d. surašytas Jonavos rajono apylinkės teismo planinio kompleksinio 
patikrinimo aktas Nr. V15-41, kuriame patikrinimą atlikusi komisija padarė apibendrintą 
išvadą, jog Jonavos rajono apylinkės teismo organizacinė – administracinė veikla tikrintose 
srityse 2014 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu iš esmės atitiko teisės normų 
aktuose, teismo veiklą reglamentuojančiuose vidaus teisės aktuose keliamus reikalavimus 
ir yra vertintina gerai. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2016 m. birželio 30 d. įsakymu 
Nr. V1-71 šiai išvadai pritarė ir ją patvirtino. Kita vertus, l. e. p. Jonavos rajono apylinkės 
teismo pirmininkė įpareigota, atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytus išnagrinėtų 
administracinių teisės pažeidimų, baudžiamųjų ir civilinių bylų perdavimo teismo raštinei 
pažeidžiant teismo vidaus teisės aktais apibrėžtus terminus atvejus bei šių aktų nuostatų 
neatitinkančią, todėl kaip ydingą vertintiną praktiką, kai termino, per kurį byla privalo būti 
perduota raštinei, eigos pradžia skaičiuojama ne nuo bylos išnagrinėjimo, o nuo joje priimto 
procesinio sprendimo įsiteisėjimo, organizuoti administracinių teisės pažeidimų, 
baudžiamųjų ir civilinių bylų, kurios bus išnagrinėtos per 2016 m. antrąjį pusmetį, perdavimo 
teismo raštinei tvarkos ir terminų laikymosi patikrinimą, kurio metu būtų įsitikinta, ar 
netinkama praktika nebetaikoma ir pažeidimai nesikartoja. L. e. p. teismo pirmininkė taip pat 
įpareigota atsižvelgiant į patikrinimo metu nustatytą ydingą praktiką, kai parengiamąjį posėdį 
atideda teismo posėdžių sekretorius arba parengiamojo posėdžio data perkeliama teisėjo 
potvarkiu, organizuoti parengiamųjų posėdžių atidėjimo ir perkėlimo tvarkos civilinėse 
bylose, kurios bus išnagrinėtos per 2016 metų antrąjį pusmetį, patikrinimą, kurio metu būtų 
įsitikinta, ar ydingos praktikos atsisakyta. Įgyvendinant vidinį teismo administravimą, l. e. p. 
Jonavos rajono apylinkės teismo pirmininkei rekomenduota daugiau dėmesio skirti ir 
sustiprinti vidinio teismo administravimo priemonių pagalba įgyvendinamą organizacinės 
veiklos kontrolę šiose srityse: parengiamųjų posėdžių skyrimo, jų surengimo bei 
maksimalaus skaičiaus reikalavimų laikymosi civilinėse bylose, teismo posėdžių atidėjimo 
pagrįstumo (atidėjimo priežasčių vertinimo), sustabdytų bylų stebėsenos teismui aiškinantis, 
ar neišnyko sustabdymo pagrindas. 
 
1.4.3. Planinis kompleksinis Alytaus rajono apylinkės teismo veiklos patikrinimas 
 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V1-91 
sudaryta komisija planiniam kompleksiniam Alytaus rajono apylinkės teismo veiklos 
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patikrinimui atlikti, kuriai nurodyta patikrinimą atlikti nuo spalio 3 d. iki spalio 17 d. įskaitytinai, 
o patikrinimo akto projekto surašymui terminas nustatytas iki 2016 m. lapkričio 17 d. 
įskaitytinai. 2016 m. gruodžio 22 d. surašytas Alytaus rajono apylinkės teismo 
administracinės veiklos planinio kompleksinio patikrinimo aktas Nr. V15-90, kuriuo Alytaus 
rajono apylinkės teismo veikla pagal patikrintas sritis įvertinta patenkinamai. Kauno 
apygardos teismo pirmininko 2017 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V1-5 pritarta tokiam Alytaus 
rajono apylinkės teismo veiklos vertinimui. Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininkė 
įpareigota teisėjams rengiamuose susirinkimuose (pasitarimuose) aptarti planinio 
kompleksinio patikrinimo akte konstatuotus organizacinės veiklos nagrinėjant bylas 
trūkumus, o būtent administracinių teisės pažeidimų bylų nutraukimo dėl pasibaigusių 
administracinės nuobaudos skyrimo terminų, kai teismas laiku nesprendė šių terminų 
pratęsimo klausimo, atvejus, proceso įstatymų nustatytų terminų (ieškinio priėmimo, 
parengiamųjų posėdžių skyrimo civilinėse bylose, teisiamojo posėdžio pertraukos 
baudžiamosiose bylose trukmės ir kt.) nesilaikymą, ypač atkreipiant teisėjų dėmesį į atvejus, 
kuriais patikrinimą atlikusi komisija konstatavo, kad procesiniai veiksmai buvo atliekami ir 
atitinkamus klausimus teismas sprendė per neprotingai ilgą laiką, akcentuoti būtinumą 
principingiau reaguoti į proceso dalyvių elgesį, nukreiptą prieš operatyvų bylų nagrinėjimą ir 
aktyviai taikyti įstatymo numatytas procesinės prievartos priemones, nuolat stebėti 
sustabdytas bylas tikrinant, ar neišnykęs jų sustabdymo pagrindas, kad savalaikiai būtų 
sprendžiami bylų atnaujinimo klausimai.  Teismo pirmininkei taip pat pavesta teismo 
personalui rengiamuose susirinkimuose (pasitarimuose) aptarti planinio kompleksinio 
patikrinimo akte konstatuotus teismo organizacinės veiklos trūkumus, susijusius su 
netinkamu duomenų įvedimu į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO, nevisiškai 
tinkamu elektroninių bylų tvarkymu. 
 

1.5. Kitos planinės apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 
priemonės  

 
1.5.1. Apylinkių teismuose gaunamų bylų skirstymo atitikties teisės aktų reikalavimams 
įgyvendinimo kontrolės ataskaita 
 

Remiantis Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 
veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2016 m. planu, 
numatyta vykdyti apylinkių teismuose gaunamų bylų skirstymo atitikties teisės aktų 
reikalavimams kontrolę. 2016 m. rugsėjo 12 d. surašyta Bylų skirstymo teisėjams 
naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bylų skirstymo moduliu Kauno 
apygardos teismo veiklos teritorijos apylinkių teismuose 2016 m. I pusmetį ataskaita Nr. 
V15-66. Tikrinant per 2016 m. I pusmetį Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai 
priklausančiuose apylinkių teismuose gautų bylų skirstymo teisėjams naudojantis Lietuvos 
teismų informacinės sistemos LITEKO bylų skirstymo moduliu atitiktį teisės aktų 
reikalavimams, susipažinta su apylinkės teismuose galiojančiomis Bylų paskirstymo 
teisėjams taisyklėmis, ypač kreipiant dėmesį į taisyklėse nustatytus atvejus (pagrindus), 
kuriems esant teisėjas skiriamas naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos 
LITEKO bylų skirstymo modulio funkcija „Privalo nagrinėti“. Taip pat kreiptasi į Nacionalinę 
teismų administraciją su prašymu pateikti Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO 
statistinius pjūvius, kuriuose atsispindėtų Kauno apygardos teismo veiklos teritorijos 
apylinkių teismuose per 2016 m. I pusmetį gautos ir per Lietuvos teismų informacinės 
sistemos LITEKO bylų skirstymo modulio funkciją „Privalo nagrinėti“ paskirtos bylos. Gavus 
minėtus pjūvius, susipažinta su atsitiktinės atrankos būdu pasirinktų administracinių teisės 
pažeidimų, baudžiamųjų ir civilinių bylų teisėjo skyrimo protokolais, vertinta, ar visais 
atvejais naudojantis funkcija „Privalo nagrinėti“ yra nurodomi naudojimosi šia funkcija 
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pagrindai, ar nurodomi bylos skyrimo naudojantis funkcija „Privalo nagrinėti“ pagrindai 
atitinka numatytus Bylų skirstymo taisyklėse.  

Teikiant ataskaitą apie bylų skirstymo apylinkių teismuose atitiktį šiuose teismuose  
patvirtintiems ir galiojantiems teisės aktams, reglamentuojantiems bylų skirstymą, buvo  
išnagrinėti teisėjų skyrimo protokolai Kauno apylinkės teismo, Alytaus rajono apylinkės 
teismo, Jonavos rajono apylinkės teismo, Prienų rajono apylinkės teismo, Lazdijų rajono 
apylinkės teismo baudžiamosiose, civilinėse bei administracinių teisės pažeidimų bylose, 
atsitiktinės atrankos būdu pasirinktose iš Nacionalinės teismų administracijos sugeneruotų 
Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO statistinių pjūvių apie bylas, kurios paskirtos 
naudojantis modulio funkcija „Privalo nagrinėti“. Šiais atvejais buvo vertinama, ar teisėjo 
skyrimo protokole yra nurodoma naudojimosi modulio funkcija „Privalo nagrinėti“ priežastis 
(pagrindas) ir, ar nurodomi pagrindai  yra numatyti atitinkamo teismo bylų skirstymo 
taisyklėse. 

Be to, buvo susipažinta ir su teisėjų skyrimo protokolais atsitiktinės atrankos būdu 
pasirinktose dar trijų apylinkių teismų – Druskininkų miesto, Šakių ir Jurbarko rajono 
apylinkių teismų bylose, kurios paskirtos naudojantis funkcijas „Privalo nagrinėti“ ir šiais 
atvejais tikrinta, ar visuomet yra nurodomas minėtos modulio funkcijos naudojimo 
pagrindas. 

Atlikus patikrinimą padarytos išvados, kad 2016 m. sausio – birželio mėnesiais 
gautų bylų skyrimas teisėjams tikrintuose Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai 
priklausančiuose apylinkių teismuose iš esmės atitiko teisės aktų reikalavimus, t. y. teismų 
pirmininkų patvirtintų vidaus teisės aktų (Bylų skyrimo teisėjams taisyklių, Bylų skyrimo 
teisėjams taisyklių aprašų) nuostatas. Tikrinimo metu nustatyta, kad visuose atsitiktinės 
atrankos būdu pasirinktuose ir peržiūrėtuose teisėjų skyrimo protokoluose Kauno, 
Druskininkų miesto, Alytaus, Jonavos, Prienų, Lazdijų, Jurbarko, Šakių rajonų apylinkių 
teismų civilinėse, baudžiamosiose bei administracinių teisės pažeidimų bylose, kurios 
paskirtos naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bylų skirstymo 
modulio funkcija „Privalo nagrinėti“, šios funkcijos naudojimas yra pagrindžiamas arba 
darant nuorodą į atitinkamą bylų skyrimą teisėjams reglamentuojančio teismo vidaus teisės 
akto punktą, arba glaustai aprašant pačią skyrimo per funkciją „Privalo nagrinėti“ priežastį. 
Atrankos būdu peržiūrėtuose per funkciją „Privalo nagrinėti“ paskirtų Kauno, Alytaus, 
Jonavos, Prienų ir Lazdijų rajonų apylinkių teismų civilinių, baudžiamųjų ir administracinių 
teisės pažeidimų bylų teisėjo skyrimo protokoluose nurodyti funkcijos „Privalo nagrinėti“ 
naudojimo pagrindai atitinka numatytus minėtuose teismuose galiojančiuose vidaus teisės 
aktuose. Taip pat įsitikinta tuo, kad didelės ir daugiatomės bylos Kauno apygardos teismo 
veiklos teritorijos apylinkių teismuose yra skirstomos bendrąja tvarka, nenumatant bylų 
skirstymą reglamentuojančiuose teisės aktuose su tokio pobūdžio bylomis susijusių išimčių 
ir jų nedarant bylų skirstymo praktikoje. Teisėjų darbo krūvio subalansavimo klausimas 
tokiais atvejais sprendžiamas pasinaudojant galimybe pripažinti bylą greičiau nagrinėtina ir 
tokiu atveju greičiau nagrinėtina pripažintą bylą nagrinėjančiam teisėjui laikinai mažinant 
darbo krūvį. Apylinkių teismų pirmininkams rekomenduota apsvarstyti tikslingumą 
suvienodinti Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO funkcijos „Privalo nagrinėti“ 
naudojimo pagrindimo fiksavimą teisėjo skyrimo protokoluose, kadangi nustatyta, jog šiuo 
metu minėtos funkcijos naudojimo pagrindas net ir tame pačiame teisme yra nurodomas 
įvairiai – vienais atvejais pateikiant nuorodą į atitinkamą bylų skirstymą reglamentuojančio 
teismo vidaus teisės akto punktą, kitais atvejais – aprašant priežastį. Taip pat nurodyta esant 
tikslinga apylinkių teismų interneto tinklapiuose paskelbti teismų vidaus teisės aktus, 
reglamentuojančius bylų skirstymą teisėjams, kad tais atvejais, kai teisėjo skyrimo protokole 
pagrindžiant funkcijos „Privalo nagrinėti“ naudojimą yra nurodomas atitinkamas šio akto 
punktas, su protokolu susipažįstantis asmuo turėtų galimybę išsiaiškinti atitinkamos 
nuostatos turinį ir tokiu būdu sudarytos pakankamos sąlygos įsitikinti bylų skirstymo 
skaidrumu bei atitiktimi teisės aktų reikalavimams. 
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1.5.2. Nuotoliniu būdu įgyvendinamos apylinkių teismų pirmininkų vykdomos vidinės 
administracinės priežiūros efektyvumo kontrolė 
 

Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros 
bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 
2016 m. plane taip pat numatyta nuotoliniu būdu atlikti apylinkių teismų pirmininkų vykdomos 
vidinės administracinės priežiūros efektyvumo kontrolę, apylinkių teismų vykdomos vidinės 
administracinės priežiūros efektyvumas įvertintas gavus apylinkių teismų pirmininkų 
ataskaitas apie vidinės administracinės priežiūros priemonių 2016 m. I-II ketvirtį 
įgyvendinimą. Vidinės administracinės priežiūros priemonių taikymo ir jų efektyvumo 
klausimai buvo aptarti 2016 m. spalio 14 d. vykusio Kauno apygardos teismo veiklos 
teritorijai priklausančių apylinkių teismų pasitarimo metu. 
 
1.5.3. Neplaniniai tiksliniai apylinkių teismų veiklos patikrinimai 

 
1.5.3.1. Neplaninis tikslinis Vilkaviškio rajono apylinkės teismo vidinio administravimo (kiek 
tai susiję su Administravimo teismuose nuostatų 13.7 p. numatyto tikslo užtikrinti teismo 
finansų naudojimo skaidrumą įgyvendinimu 2014-2015 finansiniais metais) efektyvumo 
patikrinimas 
 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V1-15 
inicijuotas Vilkaviškio rajono apylinkės teismo vidinio administravimo (kiek tai susiję su 
Administravimo teismuose nuostatų 13.7 p. numatyto tikslo užtikrinti teismo finansų 
naudojimo skaidrumą įgyvendinimu 2014-2015 finansiniais metais) efektyvumo 
patikrinimas, kurio dalyką sudarė finansų naudojimo kontrolės efektyvumas, teismui skirtų 
lėšų (ypač darbo užmokesčio fondo, skyriumi išanalizuojant priemokų ir priedų prie 
pareiginės algos skyrimo atvejus ir pagrindus) panaudojimo pagal tikslinę paskirtį užtikrinimo 
efektyvumas, biudžeto asignavimų ir lėšų panaudojimo pagal esamą sąmatą kontrolės 
efektyvumas, teismo finansinės padėties analizavimo, finansinės veiklos planavimo ir 
atsakomybės užtikrinimo efektyvumas, mažos vertės pirkimų procedūrų įgyvendinimo 
užtikrinimo kontrolės efektyvumas.  

2016 m. balandžio 8 d. surašytas neplaninio tikslinio patikrinimo aktas, kuriame 
vidinis teismo administravimas vertintinas kaip iš esmės užtikrinantis skaidrų finansų 
panaudojimą.  

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2016 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V1-35 
patvirtino patikrinimo akto išvadą, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismo pirmininko 2008 
m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3-33 patvirtintos Vilkaviškio rajono apylinkės teismo finansų 
kontrolės taisyklės atitinka teisės normų aktuose išvardintus reikalavimus, teisme taikomos 
visos trys finansų naudojimo kontrolės rūšys (išankstinė, einamoji ir paskesnioji), teismui 
skirtų biudžeto lėšų panaudojimas pagal tikslinę paskirtį vykdomas efektyviai ir racionaliai, 
remiantis ūkinius įvykius ir operacijas pagrindžiančiais dokumentais, todėl teismo vidinis 
administravimas vertintinas kaip iš esmės užtikrinantis skaidrų teismo finansų panaudojimą. 
L. e. teismo pirmininko pareigas Valdui Petraičiui pavesta atsižvelgti į patikrinimo akte 
pateiktas rekomendacijas dėl lėšų taupymo, ilgalaikių priedų prie pareiginės algos skyrimo, 
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo ir kvalifikacinių klasių teikimo bei imtis 
veiksmų jų įgyvendinimui organizuojant eilinio/neeilinio Vilkaviškio rajono apylinkės teismo 
valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūras. 

 
 



 

13 

1.5.3.2. Neplaninis tikslinis bylų skirstymo naudojant informacines technologijas Varėnos 
rajono apylinkės teisme patikrinimas 
 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V1-115 „Dėl 
neplaninio tikslinio patikrinimo dėl bylų skirstymo Varėnos rajono apylinkės teisme atlikimo“ 
inicijuotas (remiantis Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjos Silvanos Girdenienės 
pateikta informacija) neplaninis tikslinis bylų skirstymo teisėjams tvarkos laikymosi Varėnos 
rajono apylinkės teisme patikrinimas. Patikrinus bylų skirstymą teisėjams laikotarpiu nuo 
2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. rugsėjo 30 d., nustatyta, kad administracinių teisės 
pažeidimų bylos, gautos teisme po to, kai byla buvo grąžinta ar kitu būdu perduota tirti iš 
naujo, Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjams skiriamos nesilaikant taisyklių nuostatos, 
kad tokios bylos skiriamos nagrinėti tam pačiam teisėjui, kuriam byla buvo paskirta nagrinėti 
pirmą kartą, nustatyti trūkumai skiriant ikiteisminio tyrimo dokumentus (ikiteisminio tyrimo 
dokumentas nepagrįstai neskirtas teisėjui, kuris byloje jau buvo atlikęs ikiteisminio tyrimo 
veiksmus), pateiktos rekomendacijos dėl racionalesnio LITEKO bylų skirstymo modulio 
funkcijos „Privalo nagrinėti“ taikymo. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2016 m. lapkričio 
28 d. įsakymu patvirtino 2016 m. lapkričio 22 d. patikrinimo akte Nr. V15-85 suformuluotas 
išvadas ir įpareigojo l. e. p. Varėnos rajono apylinkės teismo pirmininkę Loretą Janiulytę, 
šalinant nustatytus bylų skyrimo teisėjams tvarkos laikymosi trūkumus, sustiprinti teismo 
personalo, kuriam pavesta paskirstyti bylas teisėjams, veiksmų kontrolės funkcijos 
įgyvendinimą, užtikrinti tinkamą Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bylų 
skirstymo modulio funkcijų (konkrečiai bylų skyrimo naudojantis funkcija „Privalo nagrinėti“ 
užuot tam tikras aplinkybes, kaip pavyzdžiui, teisėjui pavestos atlikti ikiteisminio tyrimo 
teisėjo funkcijos, nurodant kaip kitų teisėjų atmetimo priežastį) naudojimą, nuoseklų ir 
analogiškais atvejais vienodą tų pačių priežasčių šablonų taikymą bei apie taikytas 
priemones pranešti raštu Kauno apygardos teismo pirmininkui. L. e. p. teismo pirmininkei 
taip pat pavesta atlikti bylų skirstymo teisėjams tvarkos laikymosi patikrinimą po 6 mėn., 
įvertinant, ar veiklos trūkumai ir netinkamo (nepagrįsto) bylų skyrimo atvejai, nustatyti 
neplaninio tikslinio patikrinimo metu (administracinių teisės pažeidimų bylų, gautų teisme po 
to, kai byla buvo perduota tirti iš naujo, skyrimas ne tam pačiam teisėjui, ikiteisminio tyrimo 
dokumentų skyrimas ne tam teisėjui, kuris anksčiau byloje jau buvo atlikęs ikiteisminio 
tyrimo veiksmus ir kt.), yra pašalinti ir nesikartoja. 
 
1.5.3.3. Neplaninis tikslinis galimo proceso vilkinimo Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje 
Nr. 2-330-454/2014 aplinkybių patikrinimas 
 

2016 m. sausio 15 d. baigtas neplaninis tikslinis galimo proceso vilkinimo Kauno 
apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-330-454/2014 (Nr. 2-30921-192/2015; teisminio 
proceso Nr. 2-69-3-15969-2013-6) aplinkybių patikrinimas, inicijuotas Kauno apygardos 
teismo pirmininko 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V1-143. Patikrinimo metu siekta 
išsiaiškinti priežastis, nulėmusias tai, kad Kauno apygardos teismui 2015 m. sausio 28 d. 
nutartimi panaikinus Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 16 d. sprendimą civilinėje byloje 
Nr. 2-330-454/2014 ir 2015 m. sausio 30 d. grąžinus bylą iš naujo nagrinėti Kauno apylinkės 
teismui, iki 2015 m. gruodžio 8 d. byloje nebuvo atliekami jokie procesiniai veiksmai.  

2016 m. sausio 15 d. neplaninio tikslinio patikrinimo akte konstatuota, kad tai, jog 
grąžinta iš naujo nagrinėti byla nebuvo perduota paskirti teisėjui, o padėta į baigtų bylų eilę 
nulėmė teismo personalo klaida, tačiau vienareikšmiškai nustatyti konkretų teismo 
tarnautoją (darbuotoją), dėl kurio klaidos kilo neigiamos pasekmės, nėra galimybės, kadangi 
iš apeliacinės instancijos teismo grąžintų bylų tolimesnio judėjimo teisme procesas nėra 
apibrėžtas lokaliniais teismo teisės aktais, tačiau tėra nusistovėjusio žodinio susitarimo 
dalykas; be to, iš apeliacinės instancijos teismo grąžintas bylas iš teismo ekspedicijos 
skyriaus gavęs vyriausiasis teismo raštinės specialistas su konkrečiais teisėjais dirbti 
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paskirtiems raštinės specialistams, vertinantiems, kurios bylos dėtinos į baigtų eilę, o kurios 
perduotinos paskirti teisėjui, šių bylų neperduoda pasirašytinai. Toks neapibrėžtumas 
įvertintas kritiškai, kaip sudarantis kliūtis individualizuojant tarnybinę atsakomybę bei spręsti 
jos taikymo klausimus. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V1-4, 
atsižvelgdamas į nustatytus veikos trūkumus bei procesų ir atsakomybių paskirstymo 
neapibrėžtumą lokaliniais teismo aktais, iš apeliacinės instancijos teismo grąžinamų bylų 
paskirstymo ir perdavimo tvarką Kauno apylinkės teisme įvertino nepatenkinamai. L. e. p. 
teismo pirmininko pareigas teismo pirmininko pavaduotoja  Lina Žemaitienė įpareigota 
apsvarstyti pateiktas rekomendacijas dėl galimų veiklos tobulinimo būdų, informuoti  
apygardos teismo pirmininką apie tai, kokių priemonių imtasi, o praėjus pusei metų 
organizuoti iš apeliacinės instancijos teismo su panaikintais procesiniais sprendimais 
nagrinėti iš naujo grąžinamų bylų paskirstymo teisėjams tvarkos patikrinimą.  
 
1.5.3.4. Neplaninis tikslinis Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjo Gintauto Kaulakio 
elgesio patikrinimas 
 

Atsižvelgiant į Kauno apylinkės vyriausiosios prokurorės Nomedos 
Urbonavičienės 2016 m. balandžio 29 d. raštą Nr. 3S-27458 „Dėl Kaišiadorių rajono 
apylinkės teismo teisėjo elgesio“, Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. gegužės 3 
d. įsakymu Nr. V1-49 sudaryta komisija, kuriai pavesta atlikti neplaninį tikslinį Kaišiadorių 
rajono apylinkės teismo teisėjo – Gintauto Kaulakio  elgesio atitikties teisėjų profesinės 
etikos principams patikrinimą. Patikrinimą atlikusios komisijos surašytame 2016 m. birželio 
20 d. patikrinimo akte Nr. V15-40 padaryta išvada, jog Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 
teisėjo Gintauto Kaulakio elgesys 2016 m. balandžio 20 d. bendraujant su teisme 
atliekamuose procesiniuose veiksmuose (proceso dalyvių apklausose) dalyvavusia Kauno 
apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Antrojo skyriaus prokurore Jurgita 
Patalavičiene nebuvo toks, kuris sudarytų įspūdį, jog teisėjas laikosi Visuotinio teisėjų 
susirinkimo 2006 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 12P-8 patvirtinto Teisėjų etikos kodekso 6 
straipsnyje įtvirtinto pagarbos žmogui bei 13 straipsnyje numatyto padorumo principų. 
Kauno apygardos teismo pirmininkas, 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V1-79 patvirtinęs ir 
pritaręs šiai išvadai bei atsižvelgdamas į tai, kad, įgyvendinant išorinį Kaišiadorių rajono 
apylinkės teismo administravimą (administracinės veiklos priežiūrą), teisėjo G. Kaulakio 
organizacinės veiklos trūkumai bei elgesio neatitikties teisėjų profesinės etikos principams 
faktai per pastaruosius trejus metus buvo nustatyti ne vieną kartą, nutarė įgyvendinti Teisėjų 
tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 13P-135-(7.1.2) patvirtinto Teisėjų veiklos 
vertinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 7.4 p. numatytą aukštesnės pakopos teismo 
pirmininko teisę inicijuoti neeilinį teisėjo veiklos vertinimą ir 2016 m. liepos 12 d. su teikimu 
Nr. (1.7)-E2-10287 kreipėsi į Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisiją. Nuolatinį teisėjų 
veiklos vertinimo komisija, atlikusi neeilinį teisėjo veiklos vertinimą, 2016 m. rugsėjo 20 d. 
išvadoje Nr. 48P-136-(7.8.4) teisėjo G. Kaulakio veiklą ir asmenines savybes įvertino kaip 
atitinkančias Lietuvos Respublikos teismų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus 
reikalavimus, o iš esmės – ir Teisėjų etikos kodekse nustatytus reikalavimus. Kita vertus, 
komisija vis dėlto rekomendavo teisėjui tobulinti bendravimo gebėjimus, būti kantresniam, 
mandagesniam, dėmesingesniam dalyvaujančių byloje asmenų atžvilgiu ir su jais elgtis 
pagarbiau, korektiškiau, daugiau dėmesio skirti oficialiai proceso kalbos kultūrai. 
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1.6. Kauno apygardos teismo pirmininko, skyrių pirmininkų, valstybės 
tarnautojų rengiami pasitarimai apylinkių teismų pirmininkams, susitikimai, 
konsultacijos apylinkių teismuose 
 

2016 metais įvyko šie Kauno apygardos teismo pirmininko susitikimai apylinkių 
teismuose su šių teismų vadovybe, teisėjais, teismo personalu: 2016 m. kovo 3 d. 
pasitarimas Kaišiadorių rajono apylinkės teisme, 2016 m. kovo 4 d. pasitarimas Vilkaviškio 
rajono apylinkės teisme, 2016 m. kovo 4 pasitarimas Marijampolės rajono apylinkės teisme.   

2016 m. spalio 13 d. Kauno apygardos teisme įvykusiame apylinkių teismų 
pirmininkų pasitarime nagrinėti teismų pirmininkų darbo krūvio nagrinėjant bylas mažinimo, 
atsižvelgiant į atliekamas teismo vidinio administravimo funkcijas, klausimai, skirta dėmesio 
apylinkių teismų archyvų problematikai, viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo kontrolei. 

2016 m. lapkričio 10 d. Kauno apygardos teisme organizuotas apylinkių teismų 
raštinės vedėjų susirinkimas, kurio metu aptarta nagrinėti apeliacine tvarka siunčiamų 
baudžiamųjų bylų, skundų medžiagos teikimo per IBPS klausimai, atkreiptas dėmesys į 
trūkumus, kurie dažniausiai pasitaiko ruošiant civilines bylas išsiuntimui nagrinėti apeliacine 
tvarka, diskutuota aktualiais darbo su LITEKO sistema ir kitais organizaciniais klausimais.  

2016 m. lapkričio 10 d. Kauno apygardos teisme pasitarimui – diskusijai aktualiais 
teismų veiklos pristatymo visuomenei, teismo darbo viešinimo klausimais rinkosi ir apylinkių 
teismų atstovai ryšiams su žiniasklaida.  

2016 m. gruodžio 2 d. Kauno apygardos teisme surengta apylinkių teismų teisėjų, 
kurių teisėjo darbo stažas mažesnis nei ketveri metai, pasitarimas – diskusija, skirtas ne tik 
aktualiems procesinės veiklos klausimams, bet taip pat ir teisėjo organizacinės veiklos 
nagrinėjant bylas problematikai, teisėjų etikos reikalavimų laikymuisi. 

Kauno apygardos teismas aktyviai dalijosi patirtimi ir bendradarbiavo su apylinkių 
teismų pirmininkais, padedant šiems įgyvendinti vidinį teismo administravimą ir 
organizuojant konsultacinio pobūdžio renginius. 2016 m. spalio 26 d. Alytaus, o gruodžio 7 
d. – Jonavos rajono apylinkės teisme vyko Kauno apygardos teismo su minėtais apylinkių 
teismais organizuoti konsultacinio pobūdžio renginiai, kuriuose Kauno apygardos teismo 
specialistai (lituanistai) teikė patarimus valstybinės kalbos vartosenos teismų procesiniuose 
dokumentuose klausimais, atkreipė dėmesį į dažniausiai pasitaikančias kalbos klaidas, 
atsakė į dalyvių klausimus.  

Kauno apygardos teismo raštinės vyriausioji specialistė (psichologė) organizavo 
dvejus mokymus teisėjams „Nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų vykdymas 
teisminiame procese“: 2016 m. sausio 14 d. Kauno apygardos teisme ir 2016 m. sausio d. 
21 Jurbarko rajono apylinkės teisme bei susitikimą su Kauno apygardos teismo civilinių bylų 
skyriaus teisėjais dėl nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų vykdymo teisminiame 
procese (2016 m. gruodžio 1d.). 2016 m. spalio 21 d. Jurbarko rajono apylinkės teisme 
vykusiame susitikime Kauno apygardos teismo psichologė pristatė parengtas metodines 
rekomendacijas dėl nepilnamečių apklausų vykdymo. Apylinkių teismų teisėjų, kurių darbo 
stažas mažesnis nei 4 metai, pasitarime – diskusijoje Kauno apygardos teisme 2016 m. 
gruodžio 2 d. Kauno apygardos teismo psichologė perskaitė pranešimą „Teismo psichologo 
misija“, pasidalino patirtimi, vyraujančiomis praktikomis apklausiant mažamečius, 
nepilnamečius asmenis tiek baudžiamajame, tiek civiliniame procese, užmezgė kontaktus 
tolimesniam glaudesniam bendradarbiavimui su apylinkių teismais. 

2016 m. gegužės 5 d. teismo psichologė dalyvavo Šakių rajono apylinkės teisme 
organizuotame renginyje „Efektyvi pagalba pasiklydusiam paaugliui“, kuriame skaitė 
pranešimą tema „Veiksniai, įtakojantys neteisėtą paauglių elgesį ir jų pašalinimo 
priemonės“. 
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1.7. Vidinio Kauno apygardos teismo administravimo tikslais rengiami teisėjų, 
teismo personalo susirinkimai 
 

2016 metais visuotiniai Kauno apygardos teismo teisėjų susirinkimai vyko ne 
rečiau kaip kartą per ketvirtį: 2016 m. kovo 8 d., 2016 m. birželio 2 d., 2016 m. rugsėjo 1 d., 
2016 m. spalio 6 d., 2016 m. lapkričio 17 d.. 

Visuotiniai teismo darbuotojų susirinkimai surengti 2016-03-08, 2016-09-01, 2016-
12-15. 
 

1.8. Teismo psichologo veikla 
 

Kauno apygardos teisme tęsiant darbą teismo raštinės vyriausiajam specialistui 
(psichologui), 2016 m. teisėjams padėta apklausti 100 nepilnamečių ir mažamečių asmenų 
baudžiamajame procese ir išklausyti 15 nuomonių civiliniame procese, pateikiant 9 
psichologo išvadas. Teisinės nepilnamečių/mažamečių apklausos buvo vykdomos 
ikiteisminio tyrimo ir teisminio proceso metu Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 
esančiuose teismuose: Kauno apylinkės, Alytaus rajono apylinkės, Marijampolės rajono 
apylinkės, Šakių rajono apylinkės, Kėdainių rajono apylinkės, Lazdijų rajono apylinkės 
teismų vaiko apklausos kambariuose bei teismo posėdžių salėse. 

Siekiant užtikrinti aukštą teismo darbuotojų kultūrą, nepriekaištingą etikos principų 
laikymąsi santykiuose su besikreipiančiais į teismą asmenimis bei tarpusavyje, Kauno 
apygardos teisme 2016 m. gruodžio 13-20 d. buvo atliekamas psichologinio klimato 
vertinimo tyrimas bei pravesta 13 relaksacinių-stresą bei įtampą mažinančių užsiėmimų 
teismo darbuotojams.  
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2. Informacijos apie teismo veiklą sklaida, viešieji ryšiai, 
tarptautinis bendradarbiavimas ir teisinis švietimas 
 

2.1. Kauno apygardos teismo teikiama informacija 
 

Kauno apygardos teismo ryšių su visuomene tikslai – informuoti visuomenę apie 
teismo veiklą, kurti ir skleisti teigiamą įvaizdį, kurti ir palaikyti reputaciją, 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, interviu būdu. Teikiamos informacijos turinį 
sudaro pranešimai spaudai apie teismo priimtus procesinius dokumentus (nuosprendžius, 
sprendimus, nutartis) rezonansinėse, didelio visuomenės dėmesio sulaukusiose bylose, 
informacija apie posėdžio eigą, kuri žiniasklaidos atstovams yra bene aktualiausia, teikiama 
kiekvieną dieną siunčiant ateinančios dienos bylų tvarkaraščius, kuriuose nurodoma, kokie 
procesiniai veiksmai planuojami atlikti posėdžio metu. Suteiktos informacijos grįžtamasis 
ryšys stebimas spaudoje, kurioje rašomi straipsniai apie teisme nagrinėjamas bylas.  

2016 metais Kauno apygardos teismas parengė 49 pranešimus spaudai 
(palyginimui – 2014 metais parengti 44 pranešimai spaudai, 33 pranešimų pagrindu buvo 
skelbiamos publikacijos visuomenės informavimo priemonėse, 2015 metais paskelbti 64 
pranešimai, kurių pagrindu buvo skelbiamos 45 publikacijos), kurių pagrindu 27 sulaukė 
žiniasklaidos dėmesio. Didžiausio žiniasklaidos dėmesio, kaip ir kasmet, susilaukė teisme 
nagrinėjamos baudžiamosios bylos. Per 2016 metus visuomenės informavimo priemonėse 
pasirodė 521 publikacija, kuriose minimas Kauno apygardos teismas, jame nagrinėjamos ar 
išnagrinėtos bylos.  

Publikacijas apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamas bylas ir kito pobūdžio 
informaciją skelbė 21 visuomenės informavimo priemonė – tai internetiniai portalai „lrytas.lt“, 
„kaunoaleja.lt“, „kaunodiena.lt“, „delfi.lt“, „15min.lt“, „alfa.lt“, „kaunas.kasvyksta.lt“, 
„balsas.lt“, „respublika.lt“ ir kt., taip pat dienraštis „Lietuvos rytas“, regioninei spaudai 
atstovaujantis – „alytausnaujienos.lt“, Kėdainių „rinkosaikste.lt“, Vilkaviškio „santaka.info“ ir 
kt. 

Per 2016 metus apie Kauno apygardos teismą daugiausiai rašė portalai „lrytas.lt“, 
„delfi.lt“, „15min.lt“, „kauno.diena.lt“, „respublika.lt“. Jų skelbiama informacija sudarė 75 proc. 
visų publikacijų, kuriose buvo minimas Kauno apygardos teismas. 

Daug informacijos apie Kauno apygardos teisme išnagrinėtas baudžiamąsias 
bylas teikė televizijos. Daugiausiai reportažų parengė ir dažniausiai nuosprendžių 
paskelbime lankėsi LNK „Žinios. Kriminalai“ skilties žurnalistas, kurio reportažai taip pat 
būdavo skelbiami naujienų portale „alfa.lt“, taip pat Lietuvos ryto televizijos atstovai, kurių 
filmuota medžiaga transliuota ne tik Lietuvos ryto televizijoje, bet ir „lrytas.lt“ portale, teisme 
pakankamai dažnai lankėsi ir „Init TV“ atstovai. Kiek rečiau lankėsi LRT bei TV3 „Žinios“ 
žurnalistai. 

Siekiant išsiaiškinti proceso dalyvių (į teismą besikreipiančių asmenų) nuomonę 
apie informacijos teikimo ir aptarnavimo Kauno apygardos teisme kokybę, 2016 m. lapkričio 
2-30 dienomis buvo atliekama asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa - parengtos 
ir teismo dokumentų priėmimo skyriuje, Civilinių ir Baudžiamųjų bylų skyrių raštinių 
poskyriuose, visuose viešose teismo pastatų erdvėse, teismo posėdžių salėse bei teismo 
internetinėje svetainėje išplatintos apklausos anketos, kuriose klausiama: ar klientų 
aptarnavimo aplinka Kauno apygardos teisme (toliau – KAT) yra švari ir tvarkinga; ar 
darbuotojai aktyviai gilinasi į respondento situaciją, problemą; ar darbuotojo suteikta 
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informacija yra išsami; ar darbuotojo suteikta informacija yra aktuali; ar darbuotojas 
informaciją teikė aiškiai ir suprantamai (pvz., nevartojo profesinių terminų, jų nepaaiškinęs, 
žargono ir pan.); bei buvo prašoma įvertinti, kiek bendras klientų aptarnavimo lygis KAT 
atitiko respondento lūkesčius. Pažymėtina, kad apklausos klausimynas buvo sudarytas 
remiantis Kauno apygardos teismo klientų aptarnavimo standarto (toliau - KAS) kokybės 
monitoringo tvarkos aprašu.  

Anketas minėtu laikotarpiu užpildė 140 respondentų. Jie galėjo pasirinkti atsakymo 
variantus vertinant nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku). Be to, norintieji galėjo 
pareikšti nuomonę apie asmenų aptarnavimo teisme kokybę laisva forma, atsakydami į 
klausimą „Kokie veiksniai jums kėlė pasitenkinimą ar nepasitenkinimą klientų aptarnavimu 
teisme?“ arba į siūlymą „Pateikite pastabas ir pasiūlymus dėl klientų aptarnavimo gerinimo 
Kauno apygardos teisme“.  

Apibendrinus duomenis nustatyta, kad klientų aptarnavimo aplinka Kauno 
apygardos teisme yra švari ir tvarkinga, visiškai sutiko 130 respondentų iš 140 (92,86 proc.). 
Su teiginiu, jog darbuotojai gilinasi į situaciją, problemą visiškai sutiko 117 iš 140 (83,57 
proc.) visų apklaustųjų. Teiginiui, kad darbuotojo suteikta informacija yra aktuali, visiškai 
pritarė taip pat didžioji dauguma respondentų – 123 (87,86 proc.) apklaustųjų. Darbuotojo 
suteiktos informacijos aktualumą itin aukštai įvertino 126 (90 proc.) apklaustieji, o 126 
apklaustieji (90 proc.) su teiginiu, kad jiems teismo darbuotojai informaciją teikė aiškiai ir 
suprantamai, sutiko visiškai.  

Kaip jau minėta, asmenų aptarnavimo teisme kokybės apklausa buvo atlikta 
vadovaujantis Kauno apygardos teismo 2016 m. kokybės vadybos tikslų įgyvendinimo 
planu. Šio plano 2 punkte teigiama, kad teikiamų administracinių paslaugų ir aptarnavimo 
kokybės rodiklis apskaičiuojamas remiantis apklausos anketomis, kuriose teismo teikiamos 
administracinės paslaugos ir aptarnavimas vertinami 1-5 balų skalėje. Apskaičiuojamas visų 
suteiktų balų vidurkis. Jei balų vidurkis viršija arba yra lygus 4, tai suteiktos paslaugos ir 
aptarnavimas įvardijami kaip kokybiški. Jei balų vidurkis mažesnis nei 4, bet daugiau nei 2, 
tai vidutiniškai, jei mažiau arba lygu 2 – blogai. 
 

 5 balai 4 balai 3 balai 2 balai 1 balas Vidurkis 

Klientų aptarnavimo aplinka 
Kauno apygardos teisme yra švari 
ir tvarkinga 

130 8 2 0 0 4,9 

Darbuotojas aktyviai gilinosi į 
mano situaciją, problema 

117 18 4 1 0 4,8 

Darbuotojo suteikta informacija 
buvo išsami 

123 10 6 1 0 4,8 

Darbuotojo suteikta informacija 
buvo aktuali 

126 8 4 2 0 4,8 

Darbuotojas informaciją teikė 
aiškiai, suprantamai (pvz., 
nevartojo profesinių terminų, jų 
nepaaiškinęs, žargono ir pan.) 

126 11 2 1 0 4,8 

Prašome įvertinti, kiek bendras 
klientų aptarnavimo lygis Kauno 
apygardos teisme atitiko jūsų 
lūkesčius 

127 9 4 0 0 4,8 

 
Kaip matyti, iš pateiktos lentelės, apklaustų asmenų suteiktų balų vidurkis yra 4,8 

balo, taigi galima teigti, kad suteiktos paslaugos ir aptarnavimas Kauno apygardos teisme 
vertinami kaip kokybiški. 

Dar viena priemonė komunikacijai su klientais palaikyti – tai galimybė palikti įrašą 
atsiliepimų ir skundų knygose, kurių Kauno apygardos teisme yra keturios. Per 2016 metus 
atsiliepimų knygose nebuvo pateikta nei vieno skundo, tačiau pareikštos 5 padėkos ir geri 
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atsiliepimai dėl darbuotojų mandagaus ir kokybiško aptarnavimo, išsamios informacijos 
suteikimo. 

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 klausimus stengiamasi atsakyti operatyviai, 
konkrečiai ir suprantamai, vartojant nesudėtingus terminus.  
 

2.2. Kauno apygardos teismo organizuojamos akcijos 
 

2016 m. liepos 5 d. Kauno apygardos teisme buvo organizuota neatlygintinos 
kraujo donorytės diena. Nacionalinio kraujo centro duomenimis, kasdien Lietuvoje kraujo 
reikia 200 žmonių, kad būtų užtikrintas kraujo ir jo komponentų poreikis, todėl Kauno 
apygardos teismo kolektyvas inicijavo šią akciją. Visi, dalyvavę šioje gražioje iniciatyvoje, 
davė po pusę litro savo kraujo.  

 

 
 

2016 m. lapkričio 4-ąją visoje Lietuvoje vyko „Išsipildymo akcijos“ įkvėpta iniciatyva 
Pyragų diena. Kauno apygardos teismas taip pat prisijungė prie šios gražios iniciatyvos ir 
susibūrė vardan kilnaus tikslo. Nors Pyragų diena Kauno apygardos teisme buvo rengiama 
pirmą kartą, teismo darbuotojai iš širdies pasistengė, kad kepinių netrūktų, o lėšų kilniam 
tikslui būtų surinkta kuo daugiau. Teismo darbuotojams tai buvo galimybė pademonstruoti 
savo išmonę ir sugebėjimus, paskanauti kolegų kepinių, pasidalyti receptais, pabendrauti ir 
tuo pačiu paaukoti pinigų stokojantiems. Visos Pyragų dieną surinktos lėšos buvo paaukotos 
„Išsipildymo akcijai“. 
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2.3. Tarptautinis bendradarbiavimas ir teisinis švietimas 
 

2016 metais Kauno apygardos teisme buvo organizuojami teisinio švietimo 
renginiai, skirti visuomenei, kvalifikacijos tobulinimo kursai teismų personalui, priimamos 
užsienio šalių teisminių institucijų delegacijos, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp 
skirtingų valstybių teismų.  
 
2.3.1. Teisinio švietimo renginiai 
 

Teisinio švietimo visuomenei renginiais buvo siekiama supažindinti su Lietuvos 
teismų sistema, Kauno apygardos teismo veikla, didinti teismo atvirumą bei pasitikėjimą visa 
teismų sistema. 

2016 m. vasario 15 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Mykolo Romerio 
universiteto (MRU) pirmojo kurso studentai. MRU lektorius Juozas Valčiukas jau trečius 
metus iš eilės inicijuoja teisės studentų susitikimus su Kauno teisėjais. 

Kauno apygardos teisme studentus pasitiko Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 
Mindaugas Šimonis, kuris studentams papasakojo apie Lietuvos teismų sistemą, Kauno 
apygardos teismą, jame nagrinėjamas bylas. M. Šimonis pasidalino savo patirtimi apie 
teisės spragas, jų užpildymą bendraisiais teisės principais bei precedentų, kaip tam tikros 
teisėkūros, kūrimą. 

Vizito metu studentai taip pat sužinojo, kokį ilgą ir nelengvą kelią reikia nueiti iki 
tampama teisėju. 

Po susitikimo teismuose studentai turėjo galimybę pasižvalgyti po teismų patalpas. 
Kauno apygardos teisme jie aplankė posėdžių sales, įslaptintam liudytojui skirtą apklausų 
kambarį su balso keitimo įranga, konvojavimo patalpas.  
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2016 m. balandžio 6 d. Kauno apygardos teisme lankėsi „Saulės“ gimnazijos 
moksleiviai ir jų mokytojai. Šio vizito tikslas – iš arčiau susipažinti su teisininko profesija, 
teismo veikla ir funkcijomis. 

 

 
 
2016 m. gegužės 6 d. Kauno apygardos teisme vykusio susitikimo su visuomenės 

informavimo priemonių atstovais dalyvavo 16 televizijos ir spaudos žurnalistų bei fotografų. 
Buvo aptartos teismo ir žiniasklaidos atstovų bendradarbiavimo problemos. 
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2016 m. spalio 25 d. teisme vyko Konstitucijos dienai skirtas renginys, į kurį atvyko 
24 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos moksleiviai, dvi lydinčios mokytojos ir 
gimnazijos direktorius. Renginyje taip pat dalyvavo grupė Kauno „Aušros“ gimnazijos 
gimnazistų. 
 

 
 

2016 m. spalio 31 d.–lapkričio 10 d. teisme vyko Nacionalinės teismų 
administracijos ir Lietuvos universitetų projektas „Diena su teisėju“, kuriame dalyvavo 10 
Vytauto Didžiojo universiteto studentų. Renginys skirtas susipažinti su teisėjo darbu, jo 
darbo diena. 
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2016 m. lapkričio 15 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Trečiojo amžiaus 
universiteto Jurbarko skyriaus klausytojai. Vizito tikslas – susipažinti su Lietuvos teismų 
sistema, Kauno apygardos teismo darbu, jo struktūra. 
 

 
 

2016 m. lapkričio 25 d. Kauno apygardos teisme lankėsi 22 Kauno „Rasos“ 
gimnazijos gimnazistai ir juos lydinti mokytoja. Šio vizito tikslas – iš arčiau susipažinti su 
teisininko profesija, teismo veikla ir funkcijomis. 
 

  
 

2016 m. gegužės 3, 9, lapkričio 8, 15, 30 dienomis Kauno apygardos teisme 
lankėsi Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentai, studijuojantys  
teisės ir ikiteisminio proceso, valstybės sienos apsaugos, policijos veiklos programose, kurie 
domėjosi teisme atliekamomis mažamečių bei nepilnamečių asmenų apklausomis, teisme 
dirbančio psichologo darbu. Studentams buvo pristatytos teisme dirbančio psichologo 
funkcijos bei supažindinta su darbo specifika. 150 studentų buvo supažindinti su 
nepilnamečių bei mažamečių asmenų apklausų, dalyvaujant psichologui, rengimo 
ypatumais, apklausų metodais, naudojamomis priemonėmis, bendradarbiavimo su 
institucijomis, betarpiškai susijusiomis su vaiko teisių ir interesų apsauga, svarba. 
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2016 m. gruodžio 1 d. Kauno apygardos teisme lankėsi 52 Mykolo Romerio 
universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentai. Šio vizito tikslas – artimiau susipažinti su 
apygardos teismo veikla, o taip pat teismo psichologo darbu.  
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2016 m. gruodžio 7 d. mūsų teisme lankėsi 92 Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) 
Kauno apskrities filialo Teisės fakulteto klausytojai, lydimi šio fakulteto dekanės Birutės 
Štuikienės. Apsilankymo metu aktyviai teisės sistema besidomintys klausytojai susipažino 
su Lietuvos teismų sistema, Kauno apygardos teismu, jo struktūra. 

 

 
 

Teisme vykusių teisinio švietimo renginių metu pristatytas Kauno apygardos 
teismas, parodytos teismo patalpos, aptarta Lietuvos teismų sistemą, teisminių institucijų 
veikla, nagrinėjamų bylų kategorijos, jų ypatumai. Besidomintiems teisininko profesija, 
pasakota kaip tapti teisėju, apie kitas teisininkų profesijas.  

Renginiuose, skirtuose Konstitucijos dienai paminėti, pristatyta konstitucionalizmo 
istorija, pagrindiniai galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai bei nuostatos. 
Mykolo Romerio universiteto studentų susitikimuose su Kauno apygardos teismo 
psichologe, analizuotos nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų vykdymo situacijos, 
aptartas psichologo vaidmuo teisėsaugos institucijų darbe.  

Kauno apygardos teisme organizuojamų renginių ir susitikimų metu dalyviams 
aprodytas teismo pastatas, posėdžių salės, konvojavimo patalpos, pademonstruota didelio 
susidomėjimo sulaukusi speciali balso keitimo įranga, naudojama posėdžiuose, kurių metu 
apklausiami įslaptinti liudytojai. 
 
2.3.2. Užsienio valstybių teismų delegacijų vizitai, susitikimai, teismo pirmininko užsienio 
vizitai 
 

Mokymų tikslais į Lietuvą atvykę Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai prof. 
Egidijus Kūris, prof. Paul Lemmens ir prof. Paulo Pinto de Albuquerque, 2016 m. gegužės 
20 d. lankėsi Kauno apygardos teisme. Susitikime buvo aptarti Europos Žmogaus Teisių 
Teismo ir nacionalinių teismų bendradarbiavimo klausimai.  

Antrąją savo vizito Lietuvoje dieną Kauno apygardos teisme viešintiems Europos 
Žmogaus Teisių Teismo teisėjams buvo pristatyta Lietuvos teismų sistema, paskirtis, 
funkcijos, Kauno apygardos teismo istorija ir struktūra, teisme nagrinėjamų bylų specifika ir 
skaičius. 

Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjai išsakė nuomonę, kad bendradarbiavimas 
su nacionaliniais teismais padeda išvengti nepasitikėjimo, aptarė Lietuvos valstybės bylas 
Europos Žmogaus Teisių Teismo bylų kontekste. Po diskusijos svečiai buvo pakviesti 
apžiūrėjusi teismo pastatus.  
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2016 m. rugsėjo 16 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Austrijos teisėjų ir 
prokurorų delegacija, kurios vizito tikslas – susipažinti su kitų šalių Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teismų sistemomis, pasidalinti darbo patirtimi. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis svečiams pristatė Lietuvos 
teismų sistemą, Kauno apygardos teismo istoriją ir veiklą. Susitikimo metu svečiai aktyviai 
domėjosi pasiekimais tobulinant teisingumo vykdymą, teismo administravimo ir darbo 
organizavimo ypatumais, aptarė Lietuvos ir Austrijos teismų sistemų panašumus ir 
skirtumus. 

Vizito pabaigoje delegacijos nariai apžiūrėjo Kauno apygardos teismo rūmus, 
teismo posėdžių sales. 

 

 
 
2016 m. spalio 19 d. Kauno apygardos teisme lankėsi vienuolikos Tadžikijos 

teisininkų delegacija, vadovaujama Tadžikijos teisingumo viceministro Kholikzodos 
Abdumanono. 

Delegaciją pasitiko Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, Civilinių 
bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Šimonis, teismo kancleris Mindaugas Raila ir vyresnioji 
specialistė, laikinai atliekanti teismo pirmininko padėjėjos (ryšiams su visuomene ir 
žiniasklaida) funkcijas, Skirmantė Zelenkienė. Pasveikinęs svečius, Kauno apygardos 
teismo pirmininkas Nerijus Meilutis papasakojo jiems apie Lietuvos teismų sistemą, Kauno 
apygardos teismo vietą joje ir teismo kompetenciją, nagrinėjamų bylų kategorijas ir specifiką. 

Susitikimo metu svečiai aktyviai domėjosi teismo veikla, abiejų šalių teismų 
sistemų panašumais ir skirtumais, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teisme 



 

27 

teikimo tvarka, noriai dalijosi Tadžikijos teismų patirtimi ir pasiekimais tobulinant teisingumo 
vykdymą. 

 

 
 
2016 m. spalio 25 d. Kauno apygardos teisme viešėjo Turkijos teisininkų 

delegacija, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos kvietimu Lietuvoje lankanti 
įvairias teisines institucijas. Svečius pasitiko Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus 
Meilutis, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas Šimonis, teismo kancleris Mindaugas 
Raila ir vyresnioji specialistė, laikinai atliekanti teismo pirmininko padėjėjos (ryšiams su 
visuomene ir žiniasklaida) funkcijas, Skirmantė Zelenkienė. 

Turkijos kolegos susidomėję išklausė Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus 
Meilučio pristatymą apie Lietuvos teismų sistemą ir Kauno apygardos teismo vietą joje, 
Kauno apygardos teismo struktūrą, kompetenciją ir specifiką, aktyviai domėjosi teismo 
veikla, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teisme teikimo tvarka, sunkumais, 
kylančiais nagrinėjant bylas. 

Po gyvos ir abipusiai naudingos diskusijos buvo apsikeista atminimo suvenyrais, 
o vizito pabaigoje svečiams aprodyti Kauno apygardos teismo rūmai. 

 

 
 

Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis 2016 m. vasario 17-20 
dienomis dalyvavo Europos teisės akademijos organizuotame seminare „Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos taikymas praktikoje“, kuris vyko Sofijoje (Bulgarijos Respublika). 
2016 m. rugsėjo 21-24 dienomis vyko į Teisėjų akademijos organizuotą seminarą „Europos 
tarptautinė privatinė teisė – procedūriniai aspektai“ Slovakijos Respublikoje. 
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Kauno apygardos teismo vadovas Lietuvos teismų sistemą atstovavo Portugalijos 
Aukštosios Teismų Tarybos (Conselho Superior da Magistratura) inicijuotame projekte 
„Teismų administravimas, bylų srautų valdymas ir administracinės veiklos efektyvumo 
vertinimas“, kurio tikslas - apibendrinti ir išgryninti gerąją praktiką Europos Sąjungos 
valstybėse. Projekto renginiai 2016 m. gegužės 22-25 d. vyko šalies sostinėje – Lisabonoje, 
o 2016 m. lapkričio 1-4 d. antrajame pagal dydį mieste – Porte. Renginių metu Kauno 
apygardos teismo pirmininkas ne tik domėjosi Portugalijos Respublikos ir kitų Europos šalių 
patirtimi siekiant didesnio teismų darbo efektyvumo, užtikrinant proceso operatyvumą, darbo 
organizavimo priemonėmis, naudojamomis esant intensyviems bylų srautams ir dideliam 
darbo krūviui, tačiau renginio dalyviams skaitydamas pranešimus ir demonstruodamas 
skaitmenines prezentacijas pristatė Lietuvos teismų sistemą, atskirų teisminės valdžios 
grandžių kompetencijas, bylų skirstymo naudojant informacines technologijas (LITEKO bylų 
skirstymo modulį) privalumus užtikrinant teismų veiklos skaidrumą bei darbo krūvių tarp 
atskirų teismų bei teismo viduje vienodinimą. 

2016 metais, tarpininkaujant Lenkijos Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmajai 
pirmininkei prof. dr. hab. Malgožatai Gersdorf, Kauno apygardos teismas užmezgė 
tarptautinį bendradarbiavimą su Balstogės (Białystok) apygardos teismu, kurį 2017 metais 
numatoma plėtoti keičiantis patirtimi, gerąja praktika tiek tarp teisėjų, tiek ir tarp teismų 
personalo.  
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3. Teismo personalas 
 

3.1. Teismo personalo struktūra 
 
Kauno apygardos teismas – vienas iš didžiausių teismų Lietuvoje. Jį sudaro teismo 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 
teisėjai, teismo kancleris, teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas, teismo 
pirmininko patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjas, Civilinių bylų skyriaus 
pirmininko patarėjas, teisėjų padėjėjai, teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida 
ir visuomene), vyriausiasis specialistas, teismo administracijos sekretorius, teismo raštinės, 
teismo archyvo, teismo buhalterijos, Ūkio skyrių darbuotojai. 

2016 metų pradžioje Kauno apygardos teisme dirbo 41 teisėjas, metų pabaigoje 
šis skaičius išliko nepakitęs. Dvidešimt vienas teisėjas nagrinėjo civilines, likę dvidešimt – 
baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas.   

2016 m. teisme dirbo šie karjeros valstybės tarnautojai:  

Pareigybė 
Užimtų etatų 

skaičius  
2016-01-01 

Užimtų etatų 
skaičius  

2016-12-31 

Teismo kancleris 1 1 

Teismo pirmininko patarėjas 1 1 

Skyriaus pirmininko patarėjas 2 2 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su 
žiniasklaida ir visuomene) 

1 1 

Vyriausiasis specialistas  1 1 

Teismo raštinės vedėjas - 1 

Teismo administracijos sekretorius 1 1 

Teismo raštinės vyriausiasis specialistas 2 2 

Teismo raštinės vyresnysis specialistas 2 1 

Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas 1 1 

Teismo buhalterijos skyriaus vyresnysis 
specialistas 

1 1 

Teisėjo padėjėjas 42 42 

Teismo posėdžių sekretorius 32 35 

Skyriaus raštinės poskyrio vedėjas 2 2 

Skyriaus raštinės poskyrio vyresnysis 
specialistas 

- 2 

Iš viso: 89 94 

 
2016 m. teisme dirbo šie darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis: 

Pareigybė 
Užimtų etatų 

skaičius  
2016-01-01 

Užimtų etatų 
skaičius  

2016-12-31 

Teismo raštinės vyriausiasis specialistas 1 1 

Teismo raštinės vyresnysis specialistas 1 1 

Teismo raštinės specialistas 2 3 

Teismo raštinės vertėjas 3 4,5 

Teismo archyvo skyriaus vedėjas 1 - 

Teismo archyvo skyriaus archyvaras 1 1 

Informatikos skyriaus vyresnysis specialistas 2 2 

Ūkio skyriaus vedėjas 1 1 

Ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas 1 1 

Ūkio skyriaus vairuotojas 2 2 



 

30 

 
Lyginant su 2015 metais, Kauno apygardos teismo teisėjų skaičius išliko nepakitęs 

(metų pradžioje ir pabaigoje dirbo 41 teisėjas), valstybės tarnautojų skaičius nežymiai pakito 
(buvo užpildyti 6 anksčiau buvę laisvi etatai), o darbuotojų, dirbančių darbo sutarties 
pagrindu, skaičius sumažėjo 3,5 etato. 
 

 
 
2016 metų pradžioje Kauno apygardos teisme dirbo 46 vyrai ir 135 moterys, metų 

pabaigoje – 47 vyrai ir 142 moterys1.   
 

 

1 Pateikti bendri duomenys – įskaityti ir darbuotojai, kuriems suteiktos nėštumo ir 
gimdymo atostogos bei vaiko priežiūros atostogos.  
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Kauno apygardos teismo darbuotojų pokytis 2015-2016 m. 

2015.01.01 2015.12.31 2016.01.01 2016.12.31

Ūkio skyriaus tarnautojas 2 2 

Ūkio skyriaus darbininkas 11 10 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio 
vyriausiasis specialistas 

1 1 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyresnysis 
specialistas 

2 2 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės specialistas 4 4 

Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio 
vyriausiasis specialistas 

3 2 

Civilinių bylų skyriaus raštinės vyresnysis 
specialistas 

1 1 

Civilinių bylų skyriaus raštinės specialistas 3 3 

Iš viso: 42 41,5 
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Kauno apygardos teismo darbuotojų amžiaus vidurkis – 46 metai. 
 

 
 
Teismas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis su šiais universitetais ar 

aukštosiomis mokyklomis: Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, Vytauto Didžiojo 
universiteto Teisės fakultetu, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu ir Kauno 
kolegijos Ekonomikos ir teisės fakultetu. 2016 metais Kauno apygardos teisme privalomąją 
praktiką atliko 11 studentų (2015 metais – 15), o savanoriškąją praktiką – 3 studentai (2015 
m. - 3). Teismas ir švietimo įstaigos bendradarbiauja organizuodamos bendrus renginius, 
konferencijas, seminarus, diskusijas teisės ir teisėsaugos temomis. 

 

3.2. Konkursų ir atrankų į teismo valstybės tarnautojų pareigas vykdymas 
 

2016 metais Kauno apygardos teismas paskelbė 10 konkursų karjeros valstybės 
tarnautojų ir 8 atrankas pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigoms užimti. 
Dokumentus dalyvauti konkursuose ir atrankose pateikė 306 pretendentai. 

Nuo 2013 m. birželio 1 d. kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje 
erdvėje. Prašymai į konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teikiami per vartotojo 
paskyrą. Visas susirašinėjimas su įstaiga vyksta elektroniniu būdu. Pretendentai taip pat turi 
būti išlaikę bendrųjų gebėjimų ir / ar vadovavimo gebėjimų testus. 
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3.3. Teismo personalo kvalifikacijos kėlimas 
 
Galimybę didinti Kauno apygardos teismo veiklos efektyvumą suteikia personalo  

dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimas. Siekiant tinkamai organizuoti darbą ir 
atsižvelgiant į skiriamus asignavimus, Kauno apygardos teisme nuolat ieškoma optimalių 
būdų finansiniams ir žmoniškiesiems ištekliams paskirstyti. Kauno apygardos teisme 
skiriamas didelis dėmesys teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 
sutartis, mokymams, kvalifikacijos kėlimo kursams, mokymo rezultatams ir jų panaudojimui, 
mokymo programas stengiamasi taikyti atsižvelgiant į valstybės tarnautojų mokymo 
poreikius.  

2016 metais vienas Kauno apygardos teismo teisėjas vidutiniškai išklausė 14,7 
valandų mokymų, o vienas valstybės tarnautojas (arba darbuotojas, dirbantis darbo 
sutarties pagrindu), vidutiniškai išklausė 8,45 valandų mokymų (žr. lentelę).  

 
Kauno apygardos teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo 

sutartis, (tą patį asmenį, dalyvavusį keliuose mokymuose, skaičiuojant vieną kartą) 
dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose 2016 metais 

I ketvirtis 

 Bendras dalyvių skaičius 
Mokymo 
programų 
skaičius 

Vidutiniškai išklausyta valandų  

Teisėjai 27 10 9,4 

Valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartį 

58 13 5,7 

II ketvirtis 

 Bendras dalyvių skaičius 
Mokymo 
programų 
skaičius 

Vidutiniškai išklausyta valandų 

Teisėjai 39 18 14,6 

Valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartį 

65 13 10,4 

III ketvirtis 

0; 0%

62%

38%

KONKURSŲ IR ATRANKŲ DALYVIŲ POKYTIS 2015-2016 METAIS

2015 m. 2016 m.
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 Bendras dalyvių skaičius 
Mokymo 
programų 
skaičius 

Vidutiniškai išklausyta valandų 

Teisėjai 15 9 22,9 

Valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartį 

10 8 7,9 

IV ketvirtis 

 Bendras dalyvių skaičius 
Mokymo 
programų 
skaičius 

Vidutiniškai išklausyta valandų 

Teisėjai 25 19 11,88 

Valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartį 

60 18 9,78 

2016 metai 

 Vidutiniškai išklausyta valandų  

Teisėjai 14,7 

Valstybės tarnautojai ir 
darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartį 

8,45 

 
Mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurie buvo finansuoti Europos 

Sąjungos ir valstybės biudžeto lėšomis, 2016 metais iš viso tobulinosi 41 teisėjas ir 98 
valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys darbo sutarties pagrindu. 1 paveiksle 
pateikiamas Kauno apygardos teismo personalo dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos 
kėlimo kursuose 2015 metais ir 2016 metais.  

 
Kauno apygardos teismo personalo dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo 

kursuose 2015 metais ir 2016 metais 

 
 

Teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 
mokymus ir kvalifikacijos kėlimo kursus 2016 metais dažniausiai organizavo Nacionalinė 
teismų administracija. Dalis mokymų organizuota Nacionalinei teismų administracijai 
bendradarbiaujant su kitais mokymų ir kvalifikacijos kėlimo kursų organizatoriais, kaip UAB 
„Leksinova“, UAB „Žmogaus studijų centras“, UAB "Asseco Lietuva", UAB „Uolektis“, 
Lietuvos policijos kriminalinių tyrimų centru  ir kitais. Prie Kauno apygardos teismo personalo 
kvalifikacijos kėlimo prisidėjo ir Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio, Vilniaus universitetai, 
įvadinius valstybės tarnautojų mokymus rengė Kauno technologijos universiteto Savivaldos 
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mokymo centras. Treji mokymai - Seminaras „Nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų 
vykdymas teisminiame procese“, mokymai „Teismo ekspertizė – naujausios tendencijos ir 
techniniai pasiekimai. Neveiksnumo reforma“ ir seminaras „Psichofiziologiniai tyrimai 
panaudojant poligrafą (melo detektorių)“ vyko Kauno apygardos teisme. Kauno apygardos 
teismo darbuotojai dalyvavo diskusijose Lietuvos apeliaciniame teisme, Lietuvos 
Respublikos Seime. Prie mokymo ir kvalifikacijos kėlimo prisidėjo tokie nepriklausomi 
mokymo paslaugų teikėjai kaip UAB „Ekonomikos mokymo centras“, UAB „Mokesčių 
srautas“, VšĮ „Ateities visuomenės institutas“ ir kiti. 

2016 metais Kauno apygardos teismo teisėjai kvalifikaciją kėlė 51 mokymuose, 
kvalifikacijos kėlimo kursuose bei konferencijose (žr. lentelę).  

 
Mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir konferencijos, kuriuose dalyvavo teisėjai 

1. Seminaras „Nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų vykdymas teisminiame procese“.  

2. Seminaras „Naujasis viešųjų pirkimų reglamentavimas“. 

3. Seminaras „Teisėjo emocinė kompetencija ir asmeninis efektyvumas“. 

4. Mokymai „Teismo ekspertizė – naujausios tendencijos ir techniniai pasiekimai. Neveiksnumo 
reforma“. 

5. Seminaras „Verslas ir finansai“. 

6. Seminaras „Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas praktikoje“. 

7. Lietuvos teismų darbuotojų mokymai darbui su integruota baudžiamojo proceso sistema (IBPS). 

8. Mokymai pagal civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų mokymo programą. 

9. Mokymai ,,Praktiniai įrodymų rinkimo aspektai tarptautinėse bylose“. 

10. Mokymai „Pagrindinių teisių įgyvendinimas – tarptautinės tendencijos“. 

11. Seminaras „Viešojo konkurso panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiais pagrindai“. 

12. Nepilnamečių bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programa. 

13. Seminaras „Teismo ekspertizė“. 

14. Mokymai Europos Sąjungos Teisingumo teisme. 

15. Seminaras „Civilinio proceso reglamentavimo naujovės Lietuvos ir Europos Sąjungoje“. 

16. Seminaras „Teritorijų planavimo reformos 2014 m. principai bei praktinis taikymas įsigaliojus naujam 
teisiniam reglamentavimui“. 

17. Seminaras-diskusija aktualiems lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų klausimams aptarti. 

18. Seminaras „Bausmės skyrimo ypatumai ir problematika Lietuvos teismų praktikoje“. 

19. Seminaras pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo 
programą (B-I). 

20. Seminaras  „Psichologinė parama nukentėjusiesiems ir liudytojams teismo procese“.  

21. Seminaras „Žmogaus teisių užtikrinimas“ (ŽT). 

22. Seminaras „Teismų administravimas, bylų srautų valdymas ir administracinės veiklos efektyvumo 
vertinimas“. 

23. Seminaras pagal civilines bylas nagrinėjančių Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų mokymo programą 
(C-II). 

24. Seminaras ,,Valstybės saugumas“. 

25. Europos teismų tarybų tinklo Generalinė asamblėja. 

26. Seminaras „Tarptautinė privatinė teisė“. 

27. Susitikimas su Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ekspertais. 

28. Seminaras, skirtas supažindinti visuomenę su elektroninio stebėjimo įranga.  

29. Tarptautinė konferencija „Europos Žmogaus Teisių Konvencijos įgyvendinimas - tarp subsidiarumo 
ir Europos Žmogaus Teisių Teismo priežiūros“. 

30. Civilines bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programa „Tarptautinė privatinė teisė“. 

31. Mokymai „Bendravimas su žiniasklaida ir teismo sprendimų komentavimas“. 

32. Seminaras „Europos tarptautinė privatinė teisė – procedūriniai aspektai“. 

33. Mokymai „Komunikacijos strateginių tikslų nustatymo ir komunikacijos priemonių planavimas“. 

34. Europos Teismų tarybų tinklo darbo grupių susitikimas. 

35. Seminaras „Lygios galimybės“. 

36. Seminaras „Psichofiziologiniai tyrimai panaudojant poligrafą (melo detektorių)“. 

37. Diskusija „Prekyba žmonėmis: naujos formos ir teisėsaugos vaidmuo ginant nukentėjusiojo 
interesus“. 

38. Mokymai „Nepilnamečių teisinės apklausos ir nuomonės išklausymas civilinėse bylose“. 

39. Mokymai „Elektroninių įrodymų „gyvavimo“ ciklas“. 



 

35 

40. Tarptautinė teisėjų konferencija. 

41. Teisėjų mainų programa Olandijoje. 

42. Mokymai „Teismų administravimas, bylų srautų valdymas ir administracinės veiklos efektyvumo 
vertinimas“. 

43. Teisinės argumentacijos mokymai.  

44. Seminaras „Sprendimų priėmimas“. 

45. Seminaras „Dokumentų įteikimas / įrodymų rinkimas“. 

46. Mokslinė – praktinė konferencija „Racionalios Baudžiamosios politikos link: idėjos ir realybė“. 

47. Darbo su modernizuotais ir naujai sukurtais LITEKO funkcionalumais mokymai. 

48. Seminaras „Mokėjimo paslaugos. Kredito unijų reforma“. 

49. Seminaras „Strateginė sesija“. 

50. Mokslinis-praktinis seminaras „Technologijos ir žmogaus teisės“. 

51. Mokymai „Komunikavimas, bendravimas su žiniasklaida ir teismo sprendimų komentavimas“. 

 
Kauno apygardos teismo teisėjai dalyvavo ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir 

kitose Europos sąjungos šalyse vykusiuose mokymuose. Užsienio valstybėse vykusiuose 
mokymuose 2016 metais kvalifikaciją kėlė 6 (2015 metais – 5) Kauno apygardos teismo 
teisėjai. Kauno apygardos teismo teisėjai dalyvavo Europos teisminio mokymo tinklo 
(European Judical Training Network) organizuotuose mokymuose Belgijos Karalystėje 
(,,Praktiniai įrodymų rinkimo aspektai tarptautinėse bylose“), Vokietijoje („Dokumentų 
įteikimas / įrodymų rinkimas“) ir Portugalijoje („Pagrindinių teisių įgyvendinimas – 
tarptautinės tendencijos“); Europos teisės akademijos (ERA) organizuotuose mokymuose 
Bulgarijoje („Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos taikymas praktikoje“) ir Ispanijoje 
(„Elektroninių įrodymų „gyvavimo“ ciklas“). Pažymėtina, kad po vieną Kauno apygardos 
teismo teisėją dalyvavo pažintiniame vizite Europos Sąjungos Teisingumo Teisme 
Liuksemburge, Europos teismų tarybos tinklo Generalinėje asamblėjoje Lenkijoje, seminare 
Slovakijoje („Europos tarptautinė privatinė teisė – procedūriniai aspektai“), Europos Teismų 
tarybos tinklo darbo grupės susitikime Italijoje, Tarptautinėje teisėjų konferencijoje 
Makedonijoje. Vienas teisėjas buvo išvykęs į Olandiją pagal Teisėjų mainų programą. 

2016 metais mokymuose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvavo 98 teismo 
darbuotojai – 91 valstybės tarnautojas ir 7 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. 
Mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir konferencijos, kuriuose dalyvavo valstybės 
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, pateikiami lentelėje 

 
Mokymai, kvalifikacijos kėlimo kursai ir konferencijos, dalyvavo valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį 
1. Mokymai „Teisminės mediacijos taikymas“. 

2. Tikslinė konsultacija dėl tarnybinės veiklos vertinimo personalo administravimo funkciją 
atliekantiems darbuotojams. 

3. Seminaras „Tarptautinė teisė. Baudžiamasis procesas“. 

4. Seminaras „Nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų vykdymas teisminiame procese“. 

5. Seminaras „Naujasis viešųjų pirkimų reglamentavimas“. 

6. Mokymai „Teismo ekspertizė – naujausios tendencijos ir techniniai pasiekimai. Neveiksnumo 
reforma“. 

7. ES teisės taikymo mokymai: ,,Skolininko nesąžiningumo (BK 208), nusikalstamo bankroto (209), 
sukčiavimo (BK 182), turto pasisavinimo ir iššvaistymo (BK 183-184) kvalifikavimo ypatumai ir 
problematika)“. 

8. Aktyviųjų katalogų tarnybos valdymo ir administravimo mokymai. 

9. ES teisės taikymo mokymai ,,Civilinio proceso reglamentavimo naujovės Lietuvoje ir Europos 
Sąjungoje“. 

10. Mokymai darbui su integruota baudžiamojo proceso sistema (IBPS). 

11. ES teisės taikymo mokymai ,,Bausmės skyrimo ypatumai ir problematika Lietuvos teismų 
praktikoje“ 

12. Tarptautinė konferencija projekto ,,Mediacijos įgyvendinimas probacijos tarnybose“. 
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13. ES teisės taikymo mokymai, seminaras „Viešojo konkurso panaikinimo ir pripažinimo 
negaliojančiais pagrindais“. 

14. Nepilnamečių bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programa. 

15. Viešojo konkurso panaikinimo ir pripažinimo negaliojančiais pagrindai. 

16. Įvadinės mokymo programos kursas. 

17. Seminaras „Bausmės skyrimo ypatumai ir problematika Lietuvos teismų praktikoje“ 

18. Seminaras-diskusija aktualiems lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų klausimams aptarti 

19. Mokymai „Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija. Baudžiamoji teisė ir procesas“. 

20. Lietuvių terminologijos forumas Lietuvos Respublikos Seime. 

21. Seminaras „Tarptautinė privatinė teisė“. 

22. Garso įrašymo įrangos naudotojų mokymai. 

23. 2016 m. birželio 21 d. seminaras „Dealing with child abduction cases under the Brussels II bis 
Regulation“. 

24. Seminaras, skirtas supažindinti visuomenę su elektroninio stebėjimo įranga.  

25. Seminaras „Pajamų ir sąnaudų apskaita viešajame sektoriuje“. 

26. Seminaras „Informacinių technologijų saugumo renginys ESET SECURITY DAY LIETUVA 2016“. 

27. Mokymai „Žmogiškųjų išteklių valdymas“. 

28. Mokymai „Nusikaltimo ir disfunkcinės šeimos situacijos poveikis nepilnamečiams“. 

29. Tikslinė konsultacija teismų finansininkams „BAFVS funkcionalumų apžvalga, finansinių ataskaitų 
formavimas ir metų pabaigos procedūros“. 

30. Mokymai „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojų 
priėmimo iki atleidimo“. 

31. Mokymai „Nepilnamečių teisinių apklausų vykdymas baudžiamosiose bylose“.  

32. Mokymai „Komunikacija socialiniuose tinkluose“. 

33. Mokymai „Parodymų patikimumo  psichologinis įvertinimas baudžiamosiose bylose“. 

34. Seminaras „Komandiruočių išlaidų apskaita ir apmokestinimas“. 

35. Seminaras „Psichofiziologiniai tyrimai panaudojant poligrafą (melo detektorių)“. 

36. Diskusija „Prekyba žmonėmis: naujos formos ir teisėsaugos vaidmuo ginant nukentėjusiojo 
interesus“. 

37. Valstybės tarnybos departamento organizuojama praktinė konsultacija naujai paskirtiems 
Valstybės tarnautojų registro tvarkytojams. 

38. Seminaras „Dokumentų saugojimo ir archyvavimo mokymai“. 

39. Liteko1 II iteracijos pokyčių demonstravimas ir aptarimas. 

40. Mokymai „Nepilnamečių teisinės apklausos ir nuomonės išklausymas civilinėse bylose“. 

41. Mokymai „Parodymų patikimumo psichologinis įvertinimas baudžiamosiose bylose“. 

42. Tarptautinė konferencija „Konstitucinių žmogaus teisių ir laisvių gynimas: problemos ir sprendimai“.  

43. Seminaras „Vaiko nuomonės išklausymas ir psichologinis įvertinimas civilinėse bylose“. 

44. Darbo su modernizuotais ir naujai sukurtais LITEKO funkcionalumais mokymai. 

45. Teisinės argumentacijos mokymai. 

46. Mokslinė – praktinė konferencija „Racionalios Baudžiamosios politikos link: idėjos ir realybė“. 

47. Seminaras „Korupcija, korupcijos prevencijos būdai ir priemonės, jos prevencija Lietuvoje“. 

48. Finansinės apskaitos mokymai. 

49. LITEKO administratorių mokymai. 

50. Mokymai „Viešųjų pirkimų procedūros“. 

51. Seminaras „Teksto redagavimo aktualijos“. 

52. LITEKO modernizavimo ir integracijos su kitų institucijų informacinėmis sistemomis mentorių 
mokymai. 

53. Audito mokymai. 

54. Tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras „Technologijos ir žmogaus teisės“. 

55. Finansų valdymo sistemos „BAFVS“ ir darbo užmokesčio sistemos „STEKAS“ mokymai. 

  
Didžiąją dalį dalyvavusių mokymuose, kvalifikacijos kėlimo kursuose ir 

konferencijose sudarė teisėjų padėjėjai – 48, teismo posėdžių sekretoriai - 26, 8 teismo 
raštinės ir teismo kanclerio tarnybos darbuotojai, 6 Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių 
raštinės poskyrių darbuotojai, 2 informatikos skyriaus vyresnieji specialistai, 1 teismo 
archyvo darbuotoja, 3 teismo buhalterijos skyriaus darbuotojos, 4 kitas pareigas užimantys 
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darbuotojai. Dalyvavusių mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose darbuotojų 
pasiskirstymas pagal užimamas pareigas pavaizduotas paveiksle.  

 
Dalyvavusių mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose darbuotojų pasiskirstymas pagal 

užimamas pareigas 

 
 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį daugiausiai 
dalyvavo specialiųjų gebėjimų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms, pareigybės 
aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, mokymuose. 11 valstybės tarnautojų išklausė 
Įvadinę valstybės tarnautojų mokymo programą.  

Siekiant nustatyti Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų mokymo poreikius 
valstybės tarnautojai metų pradžioje pildo „Mokymo poreikio anketą“, kur pažymimos 
prioritetinės mokymo programos tokiose srityse kaip: vadovavimo, lyderystės ir pokyčių 
valdymo gebėjimų tobulinimas; valstybės tarnautojų, teikiančių paslaugas gyventojams, 
orientavimosi į klientą gebėjimų ir įgūdžių tobulinimas; analitinių gebėjimų stiprinimas; 
komunikacinių įgūdžių gilinimas; žinių plėtojimas profesinės etikos ir korupcijos prevencijos 
srityje; specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms, pareigybės aprašyme 
nustatytoms funkcijoms vykdyti, tobulinimas. Po kiekvienų mokymų ar kvalifikacijos kėlimo 
kursų valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys darbo sutarties pagrindu, pildo „Mokymų 
dalyvio apklausos anketą“, kurioje balais įvertinama mokymų kokybė – organizavimas; 
reikalingumas, aktualumas; metodinė medžiaga; praktiniai užsiėmimai; praktinių bei teorinių 
užsiėmimų balansas; lektoriaus darbas. Anketose valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 
dirbantys darbo sutarties pagrindu, prašomi nurodyti mokymus, kuriuos pageidauja 
išklausyti ateityje ir pateikti savo pageidavimus. Taip pat, valstybės tarnautojų mokymų 
poreikiai nustatomi per kasmetinį tarnybinės veiklos vertinimą pokalbio su tiesioginiu vadovu 
metu, kuomet tarnautojai išreiškia pageidavimus dėl mokymų. 

2016 metais Kauno apygardos teismo personalo dalyvavimui mokymuose, 
kvalifikacijos kėlimo kursuose, kaip ir kiekvienais metais buvo skiriamas didelis dėmesys.  
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4. Teismo finansinis – materialinis aprūpinimas 
 

4.1. Teismo biudžetas 
 
Kauno apygardos teismo 2016 m. biudžetą sudarė 3 612,3 mln. Eur, iš kurių 3 

389,3 mln. Eur sudarė darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos. Biudžeto 
lėšos yra naudojamos racionaliai, vykdant išankstinę, einamąją ir vėlesnę kontroles, 
vadovaujantis 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V1-148 atnaujintomis Kauno apygardos 
teismo finansų kontrolės taisyklėmis. Išankstinė kontrolė atliekama kiekvienam apskaitos 
dokumentui, tikrinama, ar ūkinės operacijos atliekamos neviršijant patvirtintos metinės 
sąmatos. Taip pat kontroliuojama, ar ūkinių operacijų dokumentai tinkamai parengti (turi 
visus buhalteriniams dokumentams privalomus rekvizitus). Teismo finansininkas, 
atlikdamas išankstinę finansų kontrolę per 2016 metus nenustatė, kad dokumentai, susiję 
su ūkinės operacijos atlikimu, parengti netinkamai arba ūkinei operacijai atlikti nepakaks 
patvirtintų asignavimų ar ūkinė operacija neteisėta. 

Atliekant einamąją finansų kontrolę, užtikrinamas prekių ir paslaugų įsigijimas, 
vykdant viešuosius pirkimus, kontroliuojama ar įsigytos prekės ir paslaugos naudojamos 
teisėtai ir pagal paskirtį, tinkamai saugomos ir laiku įtraukiamos į apskaitą. Vėlesnioji finansų 
kontrolė – kontrolė panaudojus lėšas, kurios metu tikrinami jau atlikti susiję veiksmai siekiant 
nustatyti, ar teisėtai ir pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės, ar nebuvo 
įstatymų pažeidimų, piktnaudžiavimų. Vėlesnę finansų kontrolę atlieka teismo pirmininkas ir 
/ ar jo įgaliotas asmuo – teismo kancleris Mindaugas Raila. Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, 
jog vykdant teismo finansų kontrolę, laikomasi teisės aktų ir nustatytų vidinių tvarkų 
reikalavimų. 

 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 
Metų sąmata,  

Eur 

Panaudota 
asignavimų iš 

viso, Eur 

Iš viso gauta 
asignavimų, 

Eur 

Darbo užmokestis 2 588 080 2 588 080 2 588 080 

Socialinio draudimo įmokos 801 264 801 264 801 264 

Ryšių paslaugos 29 400 29 400 29 400 

Transporto išlaikymas 9 800 9 800 9 800 

Spaudiniai 1 657 1 657 1 657 

Kitos prekės (kanceliarinės prekės, švaros 
prekės, ūkinis inventorius) 

42 987 42 987 42 987 

Komandiruotės 780 779,82 779,82 

Kvalifikacijos kėlimas 3 049 3 048,36 3 048,36 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 
konsultantams ir komisinių išlaidos 

767 767 767 

Komunalinės paslaugos 67 477 67 477 67 477 

Kitos paslaugos (vertimai, valymo paslaugos, 
organizacinės technikos priežiūra ir kt.) 

65 683 65 683 65 683 

Darbdavių socialinė parama pinigais 1 400 1 400 1 400 

Iš viso: 3 612 344 3 612 343,18 3 612 343,18 

 
Lentelė sudaryta pagal 2016 m. gruodžio 31 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 

ataskaitą FORMA 2, kuri buvo pateikta Lietuvos Respublikos finansų ministerijai. 
Iš lentelėje pateiktų duomenų matoma, jog iš viso darbo užmokesčiui ir socialinio 

draudimo įmokoms gauta ir panaudota 3 389,3 tūkst. eurų asignavimų. Prekėms ir 
paslaugoms gauta ir panaudota 222,9 tūkst. eurų asignavimų. Bendras finansavimo 
panaudojimas sudaro 100 proc. 

Kreditorinis įstaigos įsiskolinimas (2 lentelė) metų pradžioje buvo 187,6 tūkst. Eur, 
didžioji jo dalis 173,2 tūkst. Eur susidarė dėl nepakankamų darbo užmokesčio asignavimų. 
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Pažymėtina, jog metai iš metų teismui skiriami nepakankami asignavimai. Pagal 
susiklosčiusią praktiką, teisėjų darbo užmokestis yra finansuojamas šimtu procentų, o 
likusiai daliai darbuotojų skiriama apytiksliai 80 proc. asignavimų nuo teismo metų darbo 
užmokesčio poreikio. 2016 m. pabaigoje mokėtina darbo užmokesčio suma už 2016 m. 
gruodžio mėn. buvo 58,4 tūkst. Eur, ir darbdavio socialinio draudimo įmokų suma buvo 12,2 
tūkst. Eur. skola, palyginus su metų pradžios įsiskolinimu, pamažėjo dėl darbuotojų kaitos 
ir nedarbingumo laikotarpių. Tačiau palyginus bendrą darbo užmokesčio ir darbdavio 
socialinio draudimo įsiskolinimą, 2016 m. kreditorinis metų pabaigai yra  62,36 % didesnis 
už įsiskolinimą metų pradžioje dėl įtrauktos ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies 
2017 metams (2016 m. buvo 5 %, o 2017 m. yra 20 %) 

Lietuvos Respublikos Seimui 2015 m. birželio 30 d. priėmus įstatymą Nr. XII-1927, 
Kauno apygardos teismas iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo įpareigotas perskaičiuoti teisėjų 
ir valstybės tarnautojų per krizę sumažintus darbo užmokesčius (atlyginimus). Šiame 
įstatyme numatyta susidariusią visų teisėjų ir valstybės tarnautojų neišmokėtą darbo 
užmokesčio dalį grąžinti per penkerius metus, t. y. per 2016–2020 metus. Apskaičiuotas 
ilgalaikis Kauno apygardos teismo įsipareigojimas darbo užmokesčiui sudaro 815,8 tūkst. 
Eur ir 252,7 tūkst. Eur darbdavio socialinio draudimo įmokoms. Einamųjų 2016 metų dalis, 
t. y. įstatymu numatyti penki procentai nuo apskaičiuotos sumos, yra 40,8 tūkst. Eur ir 12,6 
tūkst. Eur darbdavio socialinio draudimo mokestis. Ši 2016 m. einamųjų metų dalis buvo 
išmokėta 97,55 %, o  darbdavio socialinio draudimo įmokų suma buvo sumokėta 100 %. 
Likusi neišmokėta 2016 m. dalis (2,45 %), kurią sudaro 1.1 tūkst. Eur ir 2017 m. einamųjų 
metų dalis pagal (20 procentų) kurią sudaro 163,2 tūkst. Eur darbo užmokesčio ir 50,6 tūkst. 
Eur darbdavio socialinio draudimo įmokos yra parodomos mokėtinų sumų ataskaitoje, 
teikiamoje LR Finansų ministerijai, kaip kreditorinis įsiskolinimas 2016 m. gruodžio 31 d. 
būklei. 

 

Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinos sumos 

Biudžeto lėšos, tūkst. Eur 

Likutis metų pradžioje 
Iš viso – ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

IŠLAIDOS 187,6 300,8 

Darbo užmokestis ir socialinis 
draudimas 

173,2 285,4 

Darbo užmokestis pinigais 134,9 222,6 

Iš jų: gyventojų pajamų mokestis 28,8 29,8 

Socialinio draudimo įmokos 38,3 62,8 

Prekių ir paslaugų naudojimas 14,4 15,4 

Ryšių paslaugos 2,5 4,2 

Transporto išlaikymas 0,4 0,4 

Kvalifikacijos kėlimui 0 0,3 

Apmokėjimas ekspertams ir 
konsultantams 

0,3 0,0 

Komunalinės paslaugos 8,4 8,0 

Kitos paslaugos 2,8 2,6 

Iš viso: 187,6 300,8 

 
Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 2016 metų pabaigoje buvo 15,4 tūkst. Eur. 

Didžioji šios sumos dalis susidarė už komunalines paslaugas t. y. 8,0 tūkst. Eur (4,1 tūkst. 
Eur už šildymą, 3,6 tūkst. Eur už elektros tiekimo paslaugas ir 0,4 tūkst. Eur už vandenį ir 
atliekų tvarkymą). 4,2 tūkst. Eur skolos susidarė už ryšių paslaugos, didžioji šios sumos 
dalis – 4,1 tūkst. Eur, – buvo už pašto paslaugas, likusi 0,1 tūkst. Eur suma buvo už telefono 
ryšių paslaugas. AB „Lietuvos paštas“, mokėtina suma už pašto paslaugas vidutiniškai 
padidėjo 50 proc., kadangi nuo 2016 m. lapkričio mėnesio padidėjo pašto paslaugų įkainiai. 
0,4 tūkst. Eur skola susidarė už transporto išlaikymą (atsargos – kuras) ir 2,9 tūkst. Eur 
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skola susidarė už  kitas paslaugas. Šios kreditorinio įsiskolinimo sumos sumokėtos iš 2017 
metų pirmo ketvirčio skirtų asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti. 

 

4.2. Materialinis techninis teismo aprūpinimas 
 
2015 m. buvo suplanuotas ir pradėtas įrenginėti naujas teismo archyvas, kurio 

lentynų bendras ilgis - 631 metras. 2015 metais teismas savo lėšomis įrengė 402 metrus 
lentynų. 2016 m. iš Nacionalinės teismų administracijos vykdomos programos 
centralizuotas teismų aprūpinimas teismui nupirktos likusios šešios mobilios archyvo 
lentynos. 

 

 
 
Dokumentų priėmimas perkeltas į naujai įrengtas patalpas, kurios įrengtos 

pirmame aukšte ir turi atskirą įėjimą. Ateityje šių patalpų funkcionalumas bus padidintas, ir 
tik jose bus besikreipiančių asmenų į teismą aptarnavimas. 

Pagerintos Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio patalpos, padidinta šio 
poskyrio dokumentų saugykla. 

Teismo kompiuterinis tinklas atnaujintas ir pasiruošta pereiti prie IP telefonijos. 
Kompiuterinio tinklo pralaidumas padidintas iki 1000 Mb/s. 

 

  



 

41 

5. Baudžiamųjų bylų skyriaus veiklos apžvalga 
 
Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje 2016 metais dirbo 20 teisėjų, 

kurie nagrinėjo apygardos teismui teismingas pirmosios instancijos tvarka nagrinėtinas 
baudžiamąsias bylas, taip pat apeliacine tvarka kaip aukštesnės instancijos teismui 
teismingas baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas. Nuo 2016 m. balandžio 7 
d. Baudžiamųjų bylų skyriuje dirbo 21 teisėjas, tačiau 2016 m. birželio 27 d. teisėją Darių 
Kantaravičių atleidus iš Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų ir jį paskyrus Kauno 
apylinkės teismo teisėju ir šio teismo pirmininku, skyriuje ir toliau dirbo 20 teisėjų. 

 

5.1. Skyriaus pirmininko administracinė veiklos (vidinio apygardos teismo 
administravimo ir išorinio apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių 
teismų administravimo srityse) apžvalga 

 
Kauno apygardos teisme 2016 metais buvo gauti 46 asmenų prašymai, skundai, 

pareiškimai, susiję su baudžiamųjų ar administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimu tiek 
Kauno apygardos teisme, tiek ir šio teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių 
teismuose. Iš jų į 28 pavesta atsakyti Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui, kuris juose 
nurodytas aplinkybes išsiaiškino, pateiktus argumentus įvertino ir atsakymus pareiškėjams 
pateikė laikantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo 
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, pavirtintose 
2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 nustatytų 
terminų. 

Įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. sausio 29 d. įsakymu 
Nr. V1-6 patvirtintą Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 
veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros planą, 
Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2016 metų pradžioje atliko baudžiamųjų bylų, kurių 
nagrinėjimas Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 
užsitęsė ilgiau kaip vienus metus, priežasčių analizę. Nustatyta, kad 2015 m. gruodžio 31 d. 
Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose iš viso buvo 154 
baudžiamosios bylos, nagrinėjamos ilgiau kaip vienus metus. Lyginant 2013 – 2015 metų 
duomenis pastebėta tendencija, kad ilgiau nei metus nagrinėjamų baudžiamųjų bylų 
skaičius kasmet mažėjo. Išanalizavus ilgiau nei metus nagrinėjamų bylų duomenis buvo 
nustatyta, kad užsitęsusį bylos nagrinėjimą daugeliu atvejų lemia objektyvios priežastys, 
tarp kurių dažniausiai pasitaiko kaltinamųjų paieška, ilga ekspertizių trukmė, byloje 
dalyvaujančių asmenų neatvykimas į teisiamuosius posėdžius dėl ligos ar kitų priežasčių, 
kurias teismas pripažino svarbiomis, bylos sudėtingumas ir didelė apimtis, advokatų 
užimtumas kitose bylose ir kt. Išanalizavus apylinkių teismų pateiktus duomenis buvo 
nustatyta, kad iš ilgiau nei metus nagrinėjamų 154 baudžiamųjų bylų trijose bylose buvo 
tęsiamas medicininių priemonių taikymas, 21 bylos nagrinėjimas užsitęsė dėl byloje 
paskirtos ekspertizės ar objektų tyrimo, o 107 bylose yra (buvo) vykdomos kaltinamųjų 
paieškos Lietuvos Respublikos teritorijoje ar išduoti Europos arešto orderiai dėl asmenų, 
pasislėpusių nuo teismo kitose valstybėse. 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui vykdant vidinio teismo administravimo 
veiklą jam kuruoti priskirtoje teismo organizacinės veiklos srityje, 2016 metais buvo 
įgyvendintos šios Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 
veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros plane 
numatytos teismo vidinio administravimo priemonės, skirtos užtikrinti bylų nagrinėjimo 
kokybę ir proceso operatyvumą. 

Pasibaigus 2016 metų pirmajam ir antrajam pusmečiui buvo atliktos pirmosios 
instancijos baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienus metus, 
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priežasčių analizės. Nustatyta, kad 2016 m. birželio 30 d. duomenimis Kauno apygardos 
teisme buvo 26 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, kurių nagrinėjimas tęsėsi ilgiau 
kaip vienus metus, o 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis tokių bylų teisme buvo 32. Iš 
esmės visos šios bylos nagrinėjamos pagal bendrąsias proceso taisykles ir tik pasibaigus 
pirmajam 2016 metų pusmečiui teismo žinioje buvo viena ilgiau kaip metus nagrinėjama 
pirmosios instancijos byla vykdymo procese. Išanalizavus ilgiau nei metus nagrinėjamų bylų 
duomenis nustatyta, kad ilgą proceso trukmę daugeliu atvejų lemia objektyvios priežastys. 
Tarp dažniausiai ilgą bylos nagrinėjimą lemiančių priežasčių paminėtinos šios: kaltinamųjų 
paieška, ilga ekspertizių trukmė, bylos sudėtingumas ir didelė apimtis, bylos perskyrimas 
kitam teisėjui ar teisėjų kolegijai, byloje dalyvaujančių asmenų neatvykimas į teismo 
posėdžius dėl priežasčių, kurias teismas pripažino svarbiomis, proceso dalyvių ir jų atstovų 
prašymų atidėti posėdžius ar paskelbti pertraukas tenkinimas, teisėjų nedarbingumas, 
įrodymų tyrimo atnaujinimas, kaltinimo pakeitimas, duomenų iš užsienio valstybių 
išreikalavimas. Teisėjai paprastai imasi priemonių, skirtų pašalinti kliūtis operatyviam bylos 
išnagrinėjimui, - teikia paklausimus dėl kaltinamųjų paieškos rezultatų, ekspertizių eigos, 
taiko procesines prievartos priemones (priima nutartis dėl atvesdinimo, baudų skyrimo, 
kardomųjų priemonių pakeitimo griežtesnėmis), kreipiasi į gydymo įstaigas prašydami 
pateikti informaciją apie asmenų, neatvykusių į teisiamąjį posėdį dėl ligos, sveikatos būklę, 
priima nutartis dėl gynėjo dalyvavimo užtikrinimo, įpareigoja prokurorus užtikrinti liudytojų 
dalyvavimą teismo posėdžiuose ir kt. 

Taip pat du kartus, pasibaigus 2016 metų pirmajam ir antrajam pusmečiui, buvo 
atlikta apeliacinės instancijos bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei 6 mėnesius, 
priežasčių analizė. Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme buvo 12 apeliacinės instancijos 
baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas 2016 m. birželio 30 d. tęsėsi ilgiau nei šešis mėnesius, 
o 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis tokių bylų teisme buvo 17. Ilgiau nei 6 mėnesius 
nagrinėjamų administracinių teisės pažeidimų bylų Kauno apygardos teisme nebuvo tiek 
pasibaigus pirmajam, tiek ir antrajam 2016 metų pusmečiui. Nustatyta, kad ilgiau nei šešis 
mėnesius užsitęsusį apeliacinės instancijos bylų nagrinėjimą lemia objektyvios priežastys, 
nesusijusios su nepateisinamu proceso vilkinimu ar netinkamu teisėjų darbo organizavimu. 
Išanalizavus duomenis pripažinta, kad teisėjai darbą organizuoja iš esmės tinkamai, teismo 
posėdžiai esant objektyvioms galimybėms vyksta pakankamai intensyviai, piktybinio bylų 
vilkinimo ar aplaidumo faktų teisėjų darbe nenustatyta. Tačiau, įvertinus tam tikras 
patikrinimo metu paaiškėjusias aplinkybes, susijusias su teisėjų darbo organizavimo 
ypatumais, teisėjams rekomenduota savo darbą organizuoti ir bylas nagrinėti taip, kad nei 
vienai iš apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų nebūtų suteiktas prioritetas proceso 
organizavimo prasme, kad bylos nagrinėjimui būtų tinkamai pasiruošta iki pirmosios 
instancijos teismo paskirtos bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme datos, 
teisėjams rekomenduota imtis visų baudžiamojo proceso įstatyme numatytų priemonių, kad 
bylos būtų išnagrinėjamos per kuo trumpesnį laiką. 

Įgyvendinant Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 
veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros plano 2.1.6 
punkte numatytą priemonę, buvo nuolat vykdoma bylų paskirstymo teisėjams tvarkos 
laikymosi priežiūra, taikant informacines technologijas nuolat kontroliuotas šios tvarkos 
laikymąsis. Pasibaigus 2016 metų pirmajam ir antrajam pusmečiui buvo pateikti 
apibendrinantys šios veiklos duomenys, pripažinta, kad Kauno apygardos teisme 2016 
metais gautos baudžiamosios ir administracinių teisės pažeidimų bylos teisėjams buvo 
paskirtos laikantis Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 
V1-149 patvirtintų Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių nuostatų. 
Įvertinus tai, kad pradėjus veikti Integruotai baudžiamojo proceso sistemai prokuroro 
pareiškimai dėl suėmimo, viršijančio 6 mėnesių terminą, pratęsimo taip pat buvo skirstomi 
pagal bylų skirstymo modulio sugeneruotą teisėjų eilę, pasiūlyta tikslinti Bylų paskirstymo 
teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių nuostatas, reglamentuojančias šių 
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pareiškimų skirstymą. Siekiant maksimalaus aiškumo ir objektyvumo, bylas skirstantiems 
asmenims rekomenduota tais atvejais, kai byla skiriama nagrinėti nukrypstant nuo bylų 
skirstymo modulio sudaryto teisėjų eiliškumo, kaip galima tiksliau nurodyti tokio nukrypimo 
teisinį pagrindą (nurodant ne tik konkretų taisyklių punktą, bet ir papunktį). 

Siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę, išklausius atsitiktine tvarka atrinktus 
teismo posėdžių garso įrašus, du kartus buvo atlikta tinkamos teismo posėdžių vedimo 
kultūros, nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos 
kodekso reikalavimų laikymosi analizė. Nustatyta, kad Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai iš 
esmės laikosi pagrindinių teisėjų elgesio principų, reikalavimų, įtvirtintų Teisėjų etikos 
kodekse, jų vedamų teismo posėdžių kultūra pakankamai aukšta. Tačiau, siekiant 
nepriekaištingos teismo posėdžio vedimo kultūros ir teisėjų etikos principų įgyvendinimo, 
teisėjams rekomenduota teismo posėdžius vesti maksimaliai laikantis Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso nuostatų dėl teisiamojo posėdžio eigos, visuomet su proceso 
dalyviais išlaikyti oficialų, dalykinį bendravimo toną, atidžiau kontroliuoti savo kalbą ir 
bendravimo kultūrą posėdžių metu, nuolat tobulinti kalbos ir bendravimo kultūrą. 

2016 metais pirmą ir antrą pusmetį buvo atliktas tikslinis patikrinimas, kaip yra 
laikomasi Baudžiamojo proceso kodekso 243 ir 244 straipsniuose numatytų procesinių 
terminų dėl teisiamojo posėdžio pertraukos trukmės ir laikotarpio, kuriam gali būti atidėtas 
bylos nagrinėjimas. Patikrinus pirmąja instancija ir apeliacine tvarka pagal apeliacinius 
skundus dėl apylinkių teismų nuosprendžių / nutarčių nagrinėtose baudžiamosiose bylose 
paskelbtų teismo posėdžių pertraukų ir bylos nagrinėjimo atidėjimo laikotarpių trukmę 
nustatyta, kad nagrinėjant baudžiamąsias bylas ne visuomet yra laikomasi Baudžiamojo 
proceso kodekso 243 straipsnio 2 dalyje numatyto teismo posėdžio pertraukos termino ir 
244 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino, kuriam gali būti atidėtas bylos nagrinėjimas, tačiau 
šie terminai dažniausiai praleidžiami dėl objektyvių priežasčių – teisėjų, prokurorų, advokatų 
ir kitų proceso dalyvių atostogų, užimtumo kitose bylose, dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo 
renginiuose, ligos, reikšmingų bylai duomenų išreikalavimo. Siekiant, kad bylų nagrinėjimo 
procese būtų laikomasi įstatymo reikalavimų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo ir nagrinėjimo 
teisme pertraukų trukmės, teisėjams rekomenduota nesant kitų objektyvių, nuo teisėjų valios 
nepriklausančių priežasčių savo darbo laiką organizuoti ir bylų nagrinėjimo grafiką sudaryti 
taip, kad šie reikalavimai nebūtų pažeidžiami. Taip pat teisėjams pateiktos ir kitos 
rekomendacijos, skirtos tinkamam įstatymų reikalavimų laikymuisi užtikrinti. 

Įgyvendinant priemones, užtikrinančias teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos 
efektyvumą, pasibaigus pirmajam ir antrajam metų pusmečiams buvo atlikti Baudžiamųjų 
bylų skyriaus raštinės darbo organizavimo, išnagrinėtų baudžiamųjų ir administracinių teisės 
pažeidimų bylų perdavimo teismo posėdžių sekretoriams ir atidavimo skyriaus raštinei 
terminų patikrinimai. Nustatyta, kad Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio darbas 
organizuojamas sklandžiai, bylos į raštinę perduodamos laikantis nustatytos tvarkos ir 
terminų, duomenys į informacinę sistemą LITEKO įvedami, bylos ir procesiniai dokumentai 
siunčiami laiku ir tinkamai. Išnagrinėtos baudžiamosios ir administracinių teisės pažeidimų 
bylos teismo posėdžių sekretoriams perduodamos, į Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinę 
atiduodamos paprastai laikantis nustatytų terminų ir tvarkos. 

2016 metais buvo atlikti du teismo posėdžių garso įrašų darymo ir saugojimo 
patikrinimai. Patikrinus atrankos būdu parinktus teismo posėdžių garso įrašus nustatyta, kad 
pirmosios instancijos ir apeliacine tvarka nagrinėjamose baudžiamosiose bylose teismo 
posėdžių garso įrašai į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO paprastai perkeliami 
operatyviai, dažniausiai tą pačią arba kitą darbo dieną, nors nustatyti ir keli atvejai, kai tai 
buvo padaryta vėliau. 

Įgyvendinant Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 
veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros plano 2.2.3 
punkte numatytą priemonę, kas mėnesį buvo tikrinamas bylų baigiamųjų dokumentų, kitų 
bylos dokumentų bei proceso įvykių registravimas Lietuvos teismų informacinėje sistemoje 
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LITEKO, pasibaigus pirmajam ir antrajam 2016 metų pusmečiui buvo pateikti 
apibendrinantys duomenys. Nustatyta, kad Kauno apygardos teisme išnagrinėtose 
baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose paprastai yra laikomasi Teisėjų 
tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 13P-146-(7.1.2) patvirtintos Teismų procesinių 
sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos (pakeista 
2016 m. liepos 1 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-84-(7.1.2), taip pat Darbo su Lietuvos 
teismų informacine sistema LITEKO Kauno apygardos teisme funkcinio paskirstymo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Kauno apygardos teismo pirmininko 2012 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 
V1-191, nuostatų atliekant priskirtus vaidmenis darbui su LITEKO informacine sistema. 
Tikrinimų metu nustatyti neatitikimai buvo pašalinti, atkreiptas atsakingų darbuotojų 
dėmesys į tinkamą jiems priskirtų funkcijų atlikimą, pateikti pasiūlymai dėl lokalinių teisės 
aktų, reglamentuojančių darbą su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO, tobulinimo, 
dėl skyriaus darbuotojų veiksmų koordinavimo siekiant kuo operatyvesnio duomenų į 
informacinę sistemą suvedimo. 

Siekiant užtikrinti Teisėjų etikos kodekso laikymąsi Baudžiamųjų bylų skyriaus 
pirmininkas paprastai kiekvieną savaitę organizuoja Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 
susirinkimus, kuriuose aptariami ne tik skyriaus darbo organizavimo, bet ir teismų praktikos 
vienodinimo, teisės aiškinimo ir taikymo bei kiti aktualūs klausimai. 

 

5.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas 
 

5.2.1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo pirmąja instancija statistiniai rodikliai2 
 
Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų 

likutis 2016 m. sausio 1 d. buvo 144 bylos. 2016 metais teisme gautos 374 naujos bylos 
(kartu su likučiu metų pradžioje iš viso 518 bylų). 2016 metais buvo išnagrinėtos 349 
pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, taip pat 304 teikimai ir prašymai baudžiamųjų 
bylų vykdymo procese. Nebaigtų bylų likutis 2017 m. sausio 1 d. – 169 bylos. 

Lyginant gautų bylų skaičių su 2015 metų duomenimis matyti, kad 2016 metais 
teisme buvo gauta daugiau pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nei kad 2015 metais. 
2016 metais gautos 374 naujos bylos, o 2015 metais – 342. 

Palyginimui pateikiame duomenis apie teisme gautas bylas 2013 – 2016 metais, 
iš kurių matyti, kad 2015 metais sumažėjęs naujai gautų bylų skaičius 2016 metais buvo 
beveik toks pats kaip ir 2014 metais. 

 
Gautų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų lyginamieji rodikliai 
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Lyginant gautų bylų (įskaitant ir bylų likutį) statistinius rodiklius matyti, kad 2016 
metais gautų bylų skaičius yra toks pats kaip ir 2015 metais, ir skiriasi tik viena byla lyginant 
su 2014 metais. Nustatyta, kad 2016 metais sumažėjo išnagrinėtų pirmosios instancijos 
baudžiamųjų bylų, teikimų ir prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese skaičius. 

Palyginimui pateikiame duomenis apie 2013 – 2016 metais Kauno apygardos 
teisme gautas (įskaitant ir bylų likutį) ir išnagrinėtas pirmosios instancijos baudžiamąsias 
bylas, taip pat išnagrinėtus teikimus ir prašymus baudžiamųjų bylų vykdymo procese: 

2016 metais gautos 374 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2015 metų – iš 
viso 518 bylų, išnagrinėtos 349 bylos (taip pat 304 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų 
vykdymo procese); 

2015 metais buvo gautos 342 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2014 metų 
– iš viso 518 bylų, išnagrinėtos 374 bylos (taip pat 362 teikimai ir prašymai baudžiamųjų 
bylų vykdymo procese); 

2014 metais buvo gautos 376 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2013 metų 
– iš viso 517 bylų, išnagrinėtos 343 bylos (taip pat 185 teikimai ir prašymai baudžiamųjų 
bylų vykdymo procese); 

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). 

 
Gautų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų lyginamieji rodikliai 
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baudžiamųjų bylų skaičių tenka antroji vieta tarp visų šalyje veikiančių apygardų teismų. 
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Lyginant penkių šalyje veikiančių apygardų teismų duomenis apie 2016 metais 
gautas pirmosios instancijos tvarka nagrinėtinas baudžiamąsias bylas (įskaitant ir bylų likutį 
iš praėjusių metų) nustatyta, kad beveik visuose teismuose gautų bylų skaičius sumažėjo, 
išskyrus Šiaulių apygardos teismą, kuriame 2016 metais buvo gauta daugiau bylų nei kad 
2015 metais, ir Kauno apygardos teismą, kuriame gautų bylų skaičius išliko stabilus. Taip 
pat nustatyta, kad visuose teismuose, išskyrus Šiaulių apygardos teismą, sumažėjo ir 
išnagrinėtų bylų skaičius. 

Palyginimui žemiau pateikiami 2015 – 2016 metų duomenys. 
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Kauno apygardos teisme 2016 metais išnagrinėtų bylų nagrinėjimo trukmė 
 

Iš viso išnagrinėta bylų 
neatsižvelgiant į 

nagrinėjimo trukmę 

Bylos, kurių 
nagrinėjimas truko iki 6 

mėn. 

Bylos, kurių 
nagrinėjimas truko nuo 6 

mėn. iki 12 mėn. 

Bylos, kurių 
nagrinėjimas truko 12 ir 

daugiau mėnesių 

349 240 67 42 

 
Vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija Kauno apygardos 

teisme trukmė (mėnesiais) – 5.06. Lyginant su 2015 metais, kai vidutinė bylos nagrinėjimo 
trukmė buvo 6.07, matyti, kad bylų nagrinėjimo trukmė teisme sutrumpėjo. Pažymėtina, kad 
ir kitų apygardų teismų vidutinė baudžiamųjų bylų pirmąja instancija nagrinėjimo trukmė, 
lyginant ją su 2015 metais, sutrumpėjo. 

 

Teismo pavadinimas 
Bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) 

2015 metais 2016 metais 

Vilniaus apygardos teismas 5.67 4.89 

Kauno apygardos teismas 6.07 5.06 

Panevėžio apygardos teismas 6.65 4.76 

Šiaulių apygardos teismas 6.98 4.46 

Klaipėdos apygardos teismas 8.52 6.49 

 
Iš 2016 m. Kauno apygardos teisme išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų 

bylų 208 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį, 1 – priimant nutartį, 50 – priimant 
baudžiamąjį įsakymą, 3 bylos nutrauktos, 5 bylos išnagrinėtos dėl priverčiamųjų medicinos 
priemonių taikymo, pagal bendrąsias proceso taisykles išnagrinėta 232 bylos. 

Palyginimui žemiau pateikiami 2015 metais išnagrinėtų pirmosios instancijos 
baudžiamųjų bylų nagrinėjimo rezultatai. 

 
 Išnagrinėjimo rezultatas 2015 metai 2016 metai 

1. Iš viso išnagrinėta bylų 374 349 

2. Iš jų priimant nuosprendį 215 208 

3. Iš jų priimant nutartį 4 1 

4. Iš jų priimant baudžiamąjį įsakymą 76 50 

5. Iš jų nutraukta bylų 1 3 

6. Iš jų dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo 6 5 

7. Iš jų privataus kaltinimo tvarka 1 0 

8. Iš jų pagal bendrąsias proceso taisykles 231 232 

 
5.2.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rodikliai 

 
5.2.2.1. Bylų pagal apeliacinius skundus dėl nuosprendžių / nutarčių nagrinėjimo statistiniai 
rodikliai 

 
2016 metais Kauno apygardos teisme iš viso gautos 653 baudžiamosios bylos dėl 

apylinkės teismo priimtų nuosprendžių / nutarčių, iš jų 645 apeliaciniai skundai dėl apylinkių 
teismų nuosprendžių ir 8 apeliaciniai skundai dėl nutarčių. Iš viso išnagrinėtos 639 
baudžiamosios bylos ir priimta 150 nuosprendžių, 489 nutartys. 

Lyginant šiuos duomenis su 2015 metų duomenimis nustatyta, kad Kauno 
apygardos teisme 2016 metais gauta ir išnagrinėta mažiau baudžiamųjų bylų dėl apylinkės 
teismo priimtų nuosprendžių / nutarčių nei kad 2015 metais. 

Žemiau pateikiami duomenys apie šias bylas ir jų išnagrinėjimo rezultatus 2015 – 
2016 metais. 
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Eil. 
Nr. 

 2015 metai 2016 metai 

1. 
Gauta bylų su apeliaciniais skundais dėl apylinkių 
teismų nuosprendžių / nutarčių 

732 653 

2. 
Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų 
nuosprendžių 

714 645 

3. Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų nutarčių 18 8 

4. Baigta bylų 824 639 

5. Iš jų išnagrinėta iš esmės 809 624 

6. Priimant nuosprendžius 220 150 

7. Priimant nutartis 589 474 

8. Skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos 15 15 

9. 
Apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios instancijos 
teismo procesinis sprendimas paliktas nepakeistas 

498 415 

10. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 
pakeistas 

202 129 

11. 

BPK 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose numatytais 
pagrindais (dėl nuosprendyje išdėstytų aplinkybių 
neatitikimo bylos aplinkybėms ir dėl netinkamai 
išspręstų kitų nuosprendžio klausimų) 

72 45 

12. 
BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais 
pagrindais (dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo 
įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės) 

130 84 

13. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 
panaikintas 

109 80 

14. 

Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 
panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 1 
punkte numatytu pagrindu (nustatytos aplinkybės, dėl 
kurių baudžiamasis procesas negalimas) 

13 10 

15. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 
panaikintas ir byla perduota prokurorui 

3 2 

16. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 
panaikintas ir byla perduota nagrinėti iš naujo 
pirmosios instancijos teismui 

3 2 

17. 

Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 
panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 2 
punkte numatytu pagrindu (nustatyti pagrindai atleisti 
kaltinamąjį nuo baudžiamosios atsakomybės) 

6 6 

18. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 
panaikintas ir priimtas naujas nuosprendis BPK 329 
straipsnyje numatytais pagrindais 

84 60 

 
Įvertinus iš esmės išnagrinėtų bylų ir bylų, kuriose atmetus apeliacinius skundus 

pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas buvo paliktas galioti nepakeistas, 
skaičius, nustatyta, kad pirmosios instancijos teismų priimtų ir apskųstų nuosprendžių 
stabilumas yra 66,5 procentų nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų. Pažymėtina, kad 
pirmosios instancijos teismų nuosprendžių stabilumas, palyginus su 2015 metais, padidėjo 
(2015 metais šis rodiklis buvo 61,56 procento). 

 
Apeliacine tvarka apskųstų nuosprendžių (nutarčių skaičius) 

Eil. 
Nr. 

Teismo pavadinimas 
Apskųsta 

nuosprendžių 
2014 metais 

Apskųsta 
nuosprendžių 
2015 metais 

Apskųsta 
nuosprendžių 
2016 metais 

1. 
Alytaus rajono apylinkės 
teismas 

87 70 61 

2. 
Druskininkų miesto apylinkės 
teismas 

8 6 12 

3. 
Jonavos rajono apylinkės 
teismas 

35 34 28 
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4. 
Jurbarko rajono apylinkės 
teismas 

21 12 8 

5. 
Kaišiadorių rajono apylinkės 
teismas 

25 26 24 

6. Kauno apylinkės teismas 404 309 283 

7. 
Kėdainių rajono apylinkės 
teismas 

33 35 41 

8. 
Lazdijų rajono apylinkės 
teismas 

16 13 6 

9. 
Marijampolės rajono apylinkės 
teismas 

95 64 78 

10. 
Prienų rajono apylinkės 
teismas 

35 27 12 

11. Šakių rajono apylinkės teismas 24 25 14 

12. 
Varėnos rajono apylinkės 
teismas 

21 24 25 

13. 
Vilkaviškio rajono apylinkės 
teismas 

42 25 29 

 Iš viso: 846 670 621 

 
2016 m. apskųstų, pakeistų, panaikintų nuosprendžių rodikliai pagal apylinkių teismus 

Eil. 
Nr. 

Teismo 
pavadinimas 
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1. 
Alytaus rajono 
apylinkės teismas 

228 61 51 (83 %) 7 (11 %) 3 (5 %) 

2. 
Druskininkų miesto 
apylinkės teismas 

41 12 6 (50 %) 4 (33 %) 2 (17 %) 

3. 
Jonavos rajono 
apylinkės teismas 

138 28 19 (68 %) 7 (25 %) 2 (7 %) 

4. 
Jurbarko rajono 
apylinkės teismas 

113 8 7 (88 %) 1 (12 %) - 

5. 
Kaišiadorių rajono 
apylinkės teismas 

107 24 22 (92 %) 1 (4 %) 1 (4 %) 

6. 
Kauno apylinkės 
teismas 

1167 283 235 (83 %) 34 (12 %) 14 (5 %) 

7. 
Kėdainių rajono 
apylinkės teismas 

226 41 34 (83 %) 5 (12 %) 2 (5 %) 

8. 
Lazdijų rajono 
apylinkės teismas 

36 6 4 (67 %) 2 (33 %) - 

9. 
Marijampolės rajono 
apylinkės teismas 

345 78 70 (90 %) 7 (9 %) 1 (1 %) 

10. 
Prienų rajono 
apylinkės teismas 

58 12 10 (83 %) 1 (8 %) 1 (8 %) 

11. 
Šakių rajono 
apylinkės teismas 

105 14 12 (86 %) 1 (7 %) 1 (7 %) 

12. 
Varėnos rajono 
apylinkės teismas 

75 25 15 (60 %) 5 (20 %) 5 (20 %) 

13. 
Vilkaviškio rajono 
apylinkės teismas 

144 29 14 (48 %) 10 (34 %) 5 (17 %) 

 Iš viso: 2783 621 499 85 37 
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5.2.2.2. Skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių nagrinėjimo statistiniai rodikliai 
 
Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, Kauno 

apygardos teisme 2016 metais gauti 1 493 skundai dėl žemesniųjų instancijų teismų 
nutarčių. Per 2016 metus išnagrinėta ir priimta 1 467 nutartys. 

 
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal proceso dalyvių skundus (BPK X dalis) 

Eil. 
Nr. 

 2015 metai 2016 metai 

1. Iš viso priimta nutarčių pagal skundus 699 347 

2. 
Iš jų atmesti skundą ir palikti galioti apylinkės 
teismo nutartį 

502 256 

3. Iš jų pakeisti apylinkės teismo nutartį 18 8 

4. 
Iš jų panaikinti apylinkės teismo nutartį ir dėl 
skundo priimti naują sprendimą 

107 61 

5. 
Iš jų panaikinti apylinkės teismo nutartį ir 
skundą perduoti nagrinėti iš naujo 

17 - 

6. Skundai palikti nenagrinėti 54 22 

 
Dėl žemesniųjų teismo nutarčių paskirti suėmimą arba pratęsti suėmimo terminą 
Eil. 
Nr. 

 2015 metai 2016 metai 

1. Iš viso priimta nutarčių pagal skundus 269 68 

2. 
Iš jų atmesti skundą ir palikti galioti apylinkės 
teismo nutartį 

249 62 

3. 
Iš jų panaikinti apylinkės teismo nutartį ir dėl 
skundo priimti naują sprendimą 

9 6 

4. Iš jų pakeisti apylinkės teismo nutartį 9 - 

5. Skundai palikti nenagrinėti 2 - 

 
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu 

Eil. 
Nr. 

 2015 metai 2016 metai 

1. Iš viso priimta nutarčių pagal skundus 1 350 1 078 

2. 
Iš jų atmesti skundą ir palikti galioti apylinkės 
teismo nutartį 

1 086 935 

3. Iš jų pakeisti apylinkės teismo nutartį 20 27 

4. 
Iš jų panaikinti apylinkės teismo nutartį ir dėl 
skundo priimti naują sprendimą 

223 112 

5. Skundai palikti nenagrinėti 12 4 

 
Kauno apygardos teismo nutarčių, priimtų išnagrinėjus skundus dėl žemesnės instancijos 

teismų nutarčių, pasiskirstymas 
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Išnagrinėtų skundų skaičių palyginus su kitais apygardų teismais, matyti, jog 
Kauno apygardos teismas, kaip ir 2015 metais, 2016 metais, išnagrinėja daugiausiai skundų 
dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių. 

 

Teismo pavadinimas 
Bylų skaičius 

2015 metai 2016 metai 

Kauno apygardos teismas 2 318 1 467 

Vilniaus apygardos teismas 1 798 876 

Šiaulių apygardos teismas 815 333 

Klaipėdos apygardos teismas 657 325 

Panevėžio apygardos teismas 582 306 

 

 
5.3. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo (apeliacine tvarka 
pagal apeliacinius ir atskiruosius skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų 
nutarimų / nutarčių) statistiniai rodikliai 

 
2016 metais Kauno apygardos teisme gauti 1 047 nauji skundai dėl neįsiteisėjusių 

apylinkės teismų nutarimų / nutarčių administracinių teisės pažeidimų bylose (kartu su 
likučiu metų pradžioje – 1 153), išnagrinėta 1 062 skundai dėl neįsiteisėjusių apylinkės 
teismų nutarimų / nutarčių administracinių teisės pažeidimų bylose (į skaičių patenka ir bylos 
dėl teismingumo). Atitinkamai 2015 metais buvo gauti 1 386 skundai, išnagrinėti 1 280 
skundai, 2014 metais gauti 1 448 skundai, išnagrinėti 1 362 skundai. Kaip matyti iš pateiktų 
duomenų, tiek gautų, tiek ir išnagrinėtų skundų dėl neįsiteisėjusių apylinkės teismų 
nutarimų / nutarčių administracinių teisės pažeidimų bylose Kauno apygardos teisme 
mažėja. 

 
Administracinių teisės pažeidimų bylų lyginamieji rodikliai 
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Lyginant išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičių su kitomis 

apygardomis, matyti, jog Kauno apygardos teismas yra antroje vietoje pagal išnagrinėtus 
skundus administracinių teisės pažeidimų bylose (į šį skaičių taip pat patenka bylos dėl 
teismingumo). 

 

 
 

Eil. 
Nr. 

 2015 metai 2016 metai 

1. Gauti nauji skundai dėl apylinkių teismų nutarimų / nutarčių 1 282 1 047 

2. Išnagrinėti skundai 1 280 1 062 

3. 
Iš jų dėl apylinkių teismų nutarimų / nutarčių pagal 
apeliacinius skundus 

1 181 981 

4. Nutarimai nepakeisti 776 641 

5. Nutarimai pakeisti 108 106 

6. 
Nutarimai pakeisti paskiriant švelnesnę nuobaudą arba 
nusprendžiant jos neskirti 

40 26 

7. 
Nutarimai panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylos 
nutrauktos 

33 36 

8. Nutarimai panaikinti ir bylos perduotos iš naujo tirti 18 8 

9. Nutarimai panaikinti ir priimti nauji nutarimai 53 37 

10. 
Nutarimai panaikinti ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti 
apylinkės teisme 

134 116 

11. Skundai palikti nenagrinėti / bylos grąžintos 15 11 

12. Bylos sujungtos 4 - 

13. Iš jų dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus 89 69 

14. Nutartys nepakeistos 54 39 

15. 
Nutartys panaikintos ir priimtos naujos nutartys / naujas 
nutarimas 

2 1 

16. 
Nutartys panaikintos ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti 
apylinkės teisme 

21 15 

17. Nutartys panaikintos ir klausimas išnagrinėtas iš esmės 8 10 

18. Nutartis panaikinta ir byla iš naujo grąžinta tirti - 1 

19. Skundai palikti nenagrinėti / bylos grąžintos 4 3 

20. 
Iš jų dėl termino atskirajam / apeliaciniam skundui paduoti 
atnaujinimo 

1 - 

21. Iš jų dėl teismingumo 9 12 

 
Iš visų iš esmės išnagrinėtų bylų dėl nutarimų / nutarčių pagal apeliacinius 

skundus, 641 nutarimai palikti nepakeisti, tai sudaro 66,08 procentus nuo visų iš esmės 
išnagrinėtų bylų, t. y. nuo 970 (neįtrauktos bylos, kuriose skundai palikti nenagrinėti), 132 
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nutarimai pakeisti, tai sudaro 13,61 procentą nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų, 197 
nutarimai panaikinti, tai sudaro 20,31 procentą nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų. 

Tuo tarpu iš visų iš esmės išnagrinėtų 66 bylų (neįtrauktos bylos, kuriose skundai 
palikti nenagrinėti) dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus 39 nutartys paliktos nepakeistos, 
tai sudaro 59,09 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų, 27 nutartys panaikintos, tai 
sudaro 40,91 procentą nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų. 
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6. Civilinių bylų skyriaus veiklos apžvalga 
 

6.1. Civilinių bylų skyriaus darbo organizavimas ir administravimo veikla 
 
Civilinių bylų skyriaus darbo organizavimas ir administravimas 2016 metais 

pasižymėjo dideliu intensyvumu, kurį nulėmė stabiliai aukštas civilinių bylų skaičius, su 
trukdžiais dirbanti teismų informacinė sistema LITEKO, teismo organizacinės veiklos 
priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos 
priežiūros plane numatytos priemonės – užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso 
operatyvumą, taip pat užtikrinančios teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą, 
Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę kultūrą, taip pat 
gaunami įvairūs prašymai (dėl bylų sujungimo, teisėjų nušalinimo, bylų perdavimo nagrinėti 
kitiems apylinkių teismams), besikeičianti teisminė praktika ir išorinio administravimo 
veiksmai. Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas teismo 
vidiniame administravime, 2016 metais toliau didelį dėmesį skyrė vidinio administravimo 
priemonėms, užtikrinančioms teismo sudėties nekintamumo principo įgyvendinimą Kauno 
apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamose civilinėse bylose, teisėjų etikos 
vystymuisi ir kitiems aktualiems klausimams. 

Civilinių bylų skyrimas teisėjams vadovaujantis nešališkumo, skaidrumo ir 
nepriklausomumo principais. Civilinių bylų skyriuje 2016 metais buvo siekiama užtikrinti, kad 
bylos teisėjams būtų skiriamos vadovaujantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir 
bylų nagrinėjimo operatyvumo principais bei užtikrinant proceso šalių ir proceso dalyvių teisę 
į nepriklausomą ir nešališką teismą. Buvo atlikti Bylų paskirstymo teisėjams tvarkos taikant 
informacines technologijas laikymosi priežiūros pirmąja bei apeliacine tvarka nagrinėjamose 
civilinėse bylose patikrinimai už 2016 m. sausio – birželio mėn. (2016 m. rugpjūčio 31 d. 
patikrinimo aktas Nr. V15-64) ir už 2016 m. liepos – gruodžio mėn. (2017 m.  sausio  23 d. 
patikrinimo aktas Nr. V15-15). Patikrinimų metu nustatyta, kad teisėjai / teisėjų kolegijos 
bylai nagrinėti skiriamos automatizuotu atrankos būdu, naudojantis Lietuvos teismų 
informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu. Atvejų, kad civilinės bylos teisėjams  
būtų paskirtos nagrinėti rankiniu būdu, nenustatyta. Patikrinimų metu nustatyta ir tai, kad 
praktika Kauno apygardos teisme teisėjų kolegijų keitimo klausimais yra tinkama, atitinkanti 
CPK 62 straipsnio 5 dalyje įtvirtintas taisykles ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką. 

Teisėjų etikos kodekso laikymosi priežiūra. Civilinių bylų skyriuje 2016 metais 
periodiškai, kas savaitę, buvo organizuojami civilines bylas nagrinėjančių teisėjų 
susirinkimai. Siekiant užtikrinti civilinių bylų nagrinėjimo kokybę teisėjų susirinkimuose buvo 
analizuojamos ir aptariamos Kauno apygardos teismo civilines bylas nagrinėjančių teisėjų 
priimtų procesinių sprendimų pakeitimo / panaikinimo priežastys, besikeičianti teisminė 
praktika ir nauji teisminiai precedentai,  analizuojamos ilgai nagrinėjamų bylų priežastys ir 
priemonės procesų operatyvumui spartinti, taip pat aptariami aktualūs teismų praktikos 
klausimai. Teisėjų susirinkimuose taip pat buvo aptariamos ir  atliktų patikrinimų išvados bei 
pateikti pasiūlymai, darbo organizavimo ir kiti aktualūs klausimai. Vienas svarbiausių vidinio 
administravimo tikslų yra Teisėjų etikos kodekso laikymosi užtikrinimas, todėl Civilinių bylų 
skyriaus pirmininkas 2016 metais pabrėžė teisėjų bei kitų teisinės sistemos dalyvių etikos 
laikymosi svarbą. Tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, oficialios 
kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso principų svarba bei 
laikymąsis 2016 metais buvo aptariama teisėjų susirinkimuose. 

Siekiant užtikrinti aukštą teismo vedimo kultūrą ir tinkamą Teisėjų etikos kodekse 
įtvirtintų pagrindinių teisėjų elgesio principų laikymąsi, 2016 metų pirmąjį ir antrąjį 
pusmečiais buvo atliktos tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, oficialios 
kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi 
analizės. Analizuojant Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, ypatingas dėmesys 
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buvo kreipiamas, kaip yra laikomąsi pagarbos žmogui, teisingumo ir nešališkumo, padorumo 
bei pavyzdingumo principų. Nustatyta, kad teisėjai teismo posėdžių metu iš esmės laikosi 
posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir 
kitų Teisėjų etikos kodekse įtvirtintų pagrindinių teisėjų elgesio principų reikalavimų.  Tuo 
pačiu kai kurių teisėjų dėmesys atkreiptas į tai, kad turėtų būti gerinami oficialios kalbos 
įgūdžiai (2016 m. liepos 7 d. ir 2016 m. gruodžio 29 d. aktai).   

Vienas iš pagrindinių tiek Teisėjų etikos kodekso, tiek bendrų konstitucinių principų 
yra teisėjo nešališkumas. Teisėjo nešališkumas – esminė asmens teisės į teisingą teismo 
procesą įgyvendinimo sąlyga. Teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra 
esminė žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo garantija, būtina teisingam bylos išnagrinėjimui, 
taigi ir pasitikėjimo teismu, sąlyga. Civilinių bylų skyriuje 2016 metais didelis dėmesys 
sprendžiant teisėjų nušalinimo klausimus buvo skiriamas išsamiai galimų Teisėjų etikos 
kodekso principų pažeidimo analizei, taip pat priimamų procesinių dokumentų dėl 
nušalinimo motyvacijai.  

Priemonės, užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą. 
Civilinių bylų skyriuje 2016 metais buvo įgyvendinamos ir priemonės, užtikrinančios civilinių 
bylų proceso kokybę bei operatyvumą: 

1)  Pasibaigus 2016 metų pirmajam pusmečiui (2016 m. sausio – birželio mėn.) ir 
2016 kalendoriniams metams buvo atlikti ilgiau negu vienerius metus Kauno apygardos 
teisme pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų apibendrinimai (2016 m. rugpjūčio 23  d. 
Nr. V18-8 ir 2017 m. vasario 2 d. Nr. V18-2 aktai); 

2) Pasibaigus 2016 metų pirmajam pusmečiui (2016 m. sausio – birželio mėn.) ir 
2016 kalendoriniams metams buvo atlikti ilgiau negu 6 mėnesius Kauno apygardos teisme 
apeliacine instancija nagrinėjamų civilinių bylų apibendrinimai (2016 m. rugpjūčio 17 d. Nr. 
V18-6 ir 2017 m. vasario 1 d. Nr. V15-20 aktai); 

Nustatytas ilgiau negu vienerius metus pirmąja instancija ir ilgiau negu 6 mėnesius 
nagrinėjamų civilinių bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos bei išanalizuotos priežastys, 
lėmusios ilgesnį civilinių bylų nagrinėjimo terminą. Nustatyta, kad ilgesnį civilinių bylų 
nagrinėjimo terminą lėmė iš esmės objektyvios priežastys, tačiau siekiant maksimaliai 
užtikrinti civilinių bylų proceso operatyvumą, aktuose nurodytos ir su teisėjais aptartos 
priemonės bei rekomendacijos ilgai nagrinėjamų civilinių bylų priežasčių šalinimui, teismo 
procesų spartinimui. 

3) Atlikta ilgiau negu 4 metus Kauno apygardos teisme nagrinėjamų bankroto bylų 
priežasčių analizė (2016 m. spalio 26 d. aktas Nr. V15-77). Išanalizavus ilgiau kaip 4 metus 
nagrinėjamų civilinių bylų dėl bankroto skaičių ir jo pokyčio tendencijas (prieš tai patikrinimas 
buvo atliktas 2014 metais), nustatyta, kad palyginus su 2014 m. liepos mėn. duomenimis 
tokių bylų  2016 m. spalio mėn. teisme sumažėjo – 23 civilinėmis bylomis, todėl dviejų 
paskutinių metų tendencija laikytina gera. Patikrinimo metu taip pat buvo išanalizuotos 
priežastys, dėl kurių bankroto bylų nagrinėjimas užsitęsė, bankroto bylų proceso skatinimo 
veiksmai. Įvertinus ilgiau negu 4 metus nagrinėjamų civilinių bylų dėl bankroto proceso eigą 
nustatyta, kad teismas iš esmės imasi priemonių skatinant minėtų civilinių bylų proceso eigą, 
tuo pačiu nustatyti pavieniai atvejai, kai teismas nebuvo pakankamai aktyvus šalinant ilgai 
nagrinėjamų civilinių bylų dėl bankroto priežastis. Į nustatytas aplinkybes buvo atkreiptas 
minėtas civilines bylas nagrinėjančių teisėjų dėmesys ir teisėjams priminta apie pareigą būti 
aktyviems šalinant ilgai nagrinėjamų civilinių bylų dėl bankroto priežastis. Įvertinus ilgiau 
negu 4 metus nagrinėjamų civilinių bylų dėl bankroto proceso eigą ir teisėjų organizacinius 
veiksmus bei siekiant maksimaliai užtikrinti proceso operatyvumą teisėjams taip pat buvo  
pateiktos rekomendacijos procesų spartinimui. 

Civilinių bylų skyriuje 2016 metais buvo atlikti ir tiksliniai patikrinimai, kaip laikomąsi  
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 269, 325 ir 336 straipsniuose 
nustatytų procesinių terminų teismo procesinių sprendimų  priėmimui ir paskelbimui. Atlikus 
patikrinimus surašyti 2016 m. birželio 16  d. Nr. V15-39 ir 2016 m. gruodžio 20 d. Nr. V15-
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88 patikrinimo aktai. Nustatyta, kad teismas iš esmės tinkamai laikosi CPK įtvirtintų terminų 
sprendimų priėmimui ir paskelbimui, nustatyti pavieniai atvejai, kai dėl objektyvių priežasčių 
buvo nustatytos kitos sprendimo (nutarties) priėmimo bei paskelbimo datos. Atliktų 
patikrinimų metu nustatytos aplinkybės, padarytos išvados ir pateiktos rekomendacijos taip 
pat buvo aptartos teisėjų susirinkimuose. 

Priemonės, užtikrinančios priimtų sprendimų viešą skelbimą ir tinkamą duomenų 
suvedimą į teismų informacinę sistemą LITEKO  

Vykdant Kauno apygardos teismo Organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 
veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2016 metams 
plane numatytas priemones bei siekiant užtikrinti Civilinių bylų skyriaus veiklos efektyvumą 
buvo atlikti civilinių bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų bei proceso įvykių 
registravimo teismų informacinėje sistemoje LITEKO patikrinimai už 2016 m. I-ąjį (2016 m. 
sausio – birželio mėn.) ir II-ąjį (2016 m. liepos – gruodžio mėn.) pusmečius. Atlikus 
patikrinimus pateikti  2016 m. rugpjūčio 23 d. Nr. V15-63 ir 2017 m. sausio 12  d. Nr. V15-
10 patikrinimo aktai. Nustatyta, kad tiek I - ąja, tiek apeliacine instancija baigtose nagrinėti 
civilinėse bylose į teismų informacinę sistemą LITEKO galutiniai teismo procesiniai 
dokumentai ir viešai skelbtinos jų versijos parengiamos bei įkeliamos, taip pat ir kiti 
duomenys suvedami iš esmės tinkamai. Patikrinus duomenis Kauno apygardos teismo 2016 
m. I-ąja ir apeliacine instancija baigtose nagrinėti civilinėse bylose, kuriose Paieškos įrankio 
duomenimis neprisegti nuasmeninti dokumentai, nustatyta, kad minėtose civilinėse bylose 
galutiniai procesiniai sprendimai viešai neskelbti pagrįstai, laikantis Teismų procesinių 
sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos, 
patvirtintos Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 13P-146-(7.1.2), nuostatų 
dėl viešai neskelbtinų procesinių sprendimų. Didžiojoje daugumoje civilinių bylų, kuriose 
paieškos įrankio duomenimis neprisegti nuasmeninti dokumentai, apie tai lemiančias 
priežastis pažymėta elektroninės bylos kortelės pastabose, kas laikytina gerąja praktika. 
Nustačius pavienius atvejus, kai teismų informacinėje sistemoje LITEKO buvo netiksliai 
suvesti duomenys apie bylų perdavimą į raštinę, buvo atkreiptas teismo posėdžių sekretorių 
dėmesys į pareigą dėl tikslaus ir savalaikio duomenų suvedimo LITEKO sistemoje. 

Elektroninių bylų tvarkymo priežiūra. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 
skyriuje 2016 metais didelis dėmesys buvo skirtas ir tinkamam elektroninės teismo proceso 
bylos tvarkymui tiek pačiame Kauno apygardos teisme, tiek Kauno apygardos teismo veiklos 
teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose. Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 
esantiems apylinkių teismams 2016 m. rugsėjo mėn. buvo parengtas ir išsiųstas raštas  dėl 
tinkamo elektroninių civilinių bylų tvarkymo ir parengimo nagrinėti apeliacine tvarka. Be to, 
buvo kontroliuojama, kaip Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių 
teismuose laikomąsi bylų / bylos dalių su apeliaciniais / atskiraisiais skundais formavimo bei 
jų siuntimo apeliacinės instancijos teismui įstatyme nustatytais terminais. Civilinių bylų 
skyriaus pirmininkas, siekdamas Kauno apygardos teisme užtikrinti tinkamą elektroninės 
civilinės bylos (jos dalies) su apeliaciniu / atskiruoju skundu išsiuntimą apeliacinės 
instancijos teismui, priėmė 2016 m. gruodžio 6  d. potvarkį  Nr. CBR4-99 „Dėl tinkamo 
skundų išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui“. 

Teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių ir raštinės darbuotojų darbo 
organizavimas. Civilinių bylų skyriuje 2016 metais skyriaus pirmininko patarėja periodiškai 
organizavo teisėjų padėjėjų susirinkimus, kuriuose teisėjų padėjėjai analizavo Kauno 
apygardos teismo civilines bylas nagrinėjančių teisėjų priimtų procesinių sprendimų 
pakeitimo / panaikinimo priežastis, aptarė teismų praktikos vienodinimo, darbo 
organizavimo ir kitus aktualius klausimus, taip pat buvo atkreiptas teisėjų padėjėjų dėmesys 
į Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklėse įtvirtintų veiklos bei elgesio principų 
laikymąsi. 

Siekiant užtikrinti tinkamą darbo organizavimą bei teisės aktuose įtvirtintų 
reikalavimų laikymąsi, Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio vedėja 2016 metais taip pat 
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periodiškai organizavo teismo posėdžių sekretorių bei raštinės darbuotojų susirinkimus. 
Minėtuose susirinkimuose buvo aptariami aktualūs darbo organizavimo, procesinių terminų 
laikymosi klausimai, atliktų patikrinimų metu nustatytos aplinkybės bei pateiktos išvados ir 
pasiūlymai, kiti aktualūs klausimai.  

Kiti administravimo veiksmai. 2016 metais Civilinių bylų skyriuje buvo tiriami ir 
fizinių bei juridinių asmenų pateikti pareiškimai, skundai dėl Kauno apygardos teismo ir jo 
veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose civilines bylas nagrinėjančių teisėjų, kitų 
darbuotojų veiksmų, susijusių su civilinių bylų nagrinėjimu bei darbo organizavimu. Siekiant 
užtikrinti teismo atvirumą visuomenei Civilinių bylų skyriaus pirmininkas suinteresuotus 
asmenis priėmė ir jų nusiskundimus, pageidavimus ir / ar pasiūlymus išklausė tiesiogiai. 
Gautos informacijos pagrindu buvo atlikti tyrimai dėl teisėjų organizacinės veiklos ir nors 
daugumoje atvejų pažeidimų nenustatyta, buvo konstatuoti pavieniai teisėjų veiklos 
trūkumai ir imtasi išorinio administravimo priemonių jiems pašalinti, taip pat į juos atkreiptas 
vidinį teismo administravimą atliekančių subjektų dėmesys, nurodant imtis papildomų vidaus 
administravimo priemonių. 

Siekiant tinkamai organizuoti Civilinių bylų skyriaus darbą taip pat buvo imtasi 
priemonių teisėjų darbo krūvio reguliavimui, tinkamam teismo posėdžių garso įrašų darymui, 
žyminio mokesčio informacijos suvedimui LITEKO elektroninėje bylos kortelėje, taip pat 
tinkamam bei savalaikiui CPK 137 straipsnio 6 dalyje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimui, 
nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių siuntimo viešo registro tvarkytojui ir kita. 

 

6.2. Civilinių bylų nagrinėjimas 
 

6.2.1. Civilinių bylų nagrinėjimo pirmąja instancija statistiniai rodikliai 
 
Pagal CPK 27 straipsnį apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, 

nagrinėja civilines bylas: 1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt trys 
tūkstančiai penki šimtai eurų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl 
neturtinės žalos atlyginimo; 2) dėl autorinių neturtinių teisinių santykių; 3) dėl civilinių viešo 
konkurso teisinių santykių; 4) dėl bankroto ir restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių 
asmenų bankroto; 5) kurių viena šalis yra užsienio valstybė; 6) pagal ieškinius dėl 
priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo; 7) pagal ieškinius dėl juridinio asmens veiklos 
tyrimo; 8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas pacientų teises, 
atlyginimo; 9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios instancijos teismas 
nagrinėja apygardos teismai. 

Lentelėje palyginami duomenys apie Kauno apygardos teismo pirmąja instancija 
nagrinėjamų civilinių bylų skaičių 2016 ir 2015 metais  (teismų informacinės sistemos 
LITEKO 2017 m. sausio 30 d. duomenimis). 

 

  
2016 metai 

(2016-01-01 – 2016-12-31) 
2015 metai 

(2015-01-01 – 2015-12-31) 

1. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

1273 1407 

2. Gauta bylų 1798 1414 

3. Baigta bylų (iš viso) 1508 1548 

4. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

1563 1273 

5. 
Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė 
(mėnesiais) 

11.73 11.66 

  
Atlikus Kauno apygardos teismo pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų 

skaičiaus 2016 ir 2015 metais palyginimą nustatyta, kad palyginus su 2015 metais Kauno 
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apygardos teisme 2016 metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų gauta daugiau 
– 384 civilinėmis bylomis, o baigta 40 civilinių bylų mažiau.  

Pagal pirmąja instancija išnagrinėtų civilinių bylų skaičių Kauno apygardos teismas 
2016 metais, kaip ir 2015 metais, tarp visų Lietuvos Respublikoje esančių apygardų teismų 
yra antroje vietoje. Nacionalinės teismų administracijos 2017 m. sausio 27 d. sugeneruotos 
ataskaitos duomenimis daugiausia  pirmąja instancija civilinių bylų tarp visų Lietuvos 
Respublikoje esančių apygardų teismų išnagrinėta yra Vilniaus apygardos teisme – 3745 
civilinės bylos, trečioje vietoje Klaipėdos apygardos teisme – 923 civilinės bylos, Šiaulių 
apygardos teisme – 636 civilinės bylos, o Panevėžio apygardos teisme – 414 civilinių bylų. 

Kauno apygardos teisme 2016 metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų 
nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) palyginus su 2015 metais labai neženkliai, t.y. 0,07 mėn. 
pailgėjo (2015 metais vidutinė bylos trukmė, mėnesiais – 11,66). Tuo pačiu nustatyta, kad 
palyginus Kauno apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų nagrinėjimo 
trukmę (mėnesiais) su vidutine civilinių bylų nagrinėjimo trukme (mėnesiais) tuo pačiu 2016 
metų laikotarpiu kituose apygardų teismuose nustatyta, jog Kauno apygardos teisme 
civilinės bylos pirmąja instancija nagrinėjamos pakankamai sparčiai ir yra viena trumpiausių 
tarp 5 apygardų teismų, nors gaunamų civilinių bylų kiekis yra vienas didžiausių. Teismų 
informacinės sistemos LITEKO 2017 m. sausio 30 d. duomenimis  pirmąja instancija 
nagrinėjamų civilinių bylų nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) 2016 metais labai neženkliai (0,11 
mėn.) buvo trumpesnė tik Panevėžio apygardos teisme: 

 

 Teismo pavadinimas 
Vidutinė bylos  nagrinėjimo 

trukmė (mėnesiais) 

Gautų bylų skaičius 2016 

metais 

1. Vilniaus apygardos teismas 14.17 3328 

2. Kauno apygardos teismas 11.73 1798 

3. Klaipėdos apygardos teismas 12.06 1018 

4. Šiaulių apygardos teismas 12.10 646 

5. Panevėžio apygardos teismas 11.62 438 

 
6.2.2. Civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rodikliai 

 
Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėja skundus dėl Kauno 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose Kauno apylinkės, Druskininkų miesto, 
Alytaus, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, 
Varėnos ir Vilkaviškio rajonų apylinkių teismuose priimtų procesinių sprendimų. 

Lentelėje palyginami duomenys apie Kauno apygardos teismo apeliacine 
instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičių 2016, 2015 ir 2014 metais  (teismų informacinės 
sistemos LITEKO 2017 m. sausio 30 d. ir 2016 m. kovo 2 d. duomenimis). 

 

  
2016 metai 

(2016-01-01 – 
2016-12-31) 

2015 metai 
(2015-01-01 – 
2015-12-31) 

2014 metai 
(2014-01-01 – 
2014-12-31) 

1. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pradžioje 

456 515 445 

2. Gauta (iškelta) bylų 2618 2569 2683 

3. Baigta bylų 2483 2628 2613 

4. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 
laikotarpio pabaigoje 

591 456 515 

 
Apeliacinių skundų nagrinėjimo 
rezultatai 

   

5. 
Baigta bylų pagal apeliacinius 
skundus 

936 1224 1175 
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6. 
Atmesta apeliacinių skundų ir I 
instancijos teismo sprendimų 
nepakeista 

600 750 739 

7. 
Pakeista I instancijos teismo 
sprendimų 

53 104 81 

8. 
I instancijos teismo sprendimų 
pakeista iš dalies ir patikslinta 

116 133 116 

 
Panaikinta I instancijos teismo 
sprendimų 

   

9. ir priimta naujų sprendimų 79 110 100 

10. 
ir perduota bylų iš naujo nagrinėti I 
instancijos teismui 

46 75 81 

11. 

ir perduota bylų iš naujo nagrinėti I 
instancijos teismui, kai konstatuoti 
absoliutūs I instancijos teismo 
sprendimo negaliojimo pagrindai 

6 6 12 

12. 
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų 
perduota bylų iš naujo nagrinėti I 
instancijos teismui 

9 17 16 

13. ir nutraukta bylų 6 8 9 

14. 
ir nutraukta bylų patvirtinus taikos 
sutartį 

14 12 9 

15. 
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų 
bylų nutraukta 

1 1 3 

16. 
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų 
bylų nutraukta patvirtinus taikos 
sutartį 

1 1 0 

17. ir palikta nenagrinėtų pareiškimų 1 0 2 

18. 
Iš dalies ir dėl dalies reikalavimų 
pareiškimų palikta nenagrinėtų 

0 0 0 

 Nutraukta apeliacinių procesų    

19. iš viso 5 8 7 

20. atsisakius nuo apeliacinio skundo 5 4 3 

21. 
Apeliacinių skundų pripažinta 
nepaduotais ir grąžinta pareiškėjui 

1 2 2 

 
Atskirųjų skundų nagrinėjimo 
rezultatai 

   

22. 
Baigta bylų pagal atskiruosius 
skundus 

1359 1201 1225 

23. Palikta nepakeistų nutarčių 786 688 712 

24. 
Panaikinta nutarčių patvirtinus 
taikos sutartį 

0 0 0 

25. 
Panaikinta nutarčių ir klausimas 
išspręstas iš esmės 

200 150 154 

26. 
Panaikinta nutarčių iš dalies ir 
klausimas išspręstas iš esmės 

18 25 22 

27. 
Panaikinta nutarčių ir klausimas 
perduotas nagrinėti iš naujo I 
instancijos teismui 

178 179 186 

28. 
Panaikinta nutarčių iš dalies ir 
klausimas perduotas nagrinėti iš 
naujo I instancijos teismui 

8 9 8 

29. Pakeista nutarčių 50 54 46 

 Nutraukta procesų    

30. iš viso 104 94 88 

31. atsisakius nuo skundo 15 2 9 

32. 
Atskirųjų skundų pripažinta 
nepaduotais ir grąžinta 
pareiškėjams 

7 4 7 
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Prašymų dėl proceso 
atnaujinimo nagrinėjimo 
rezultatai 

   

33. 
Baigta bylų pagal prašymus dėl 
proceso atnaujinimo 

15 14 19 

34. Procesą atnaujinti atsisakyta 4 6 11 

35. Prašymų atmesta 6 5 5 

36. 
Prašymų patenkinta priimant 
naujus sprendimus (nutartis) 

5 3 2 

37. Pakeista sprendimų (nutarčių) 0 0 1 

 
Atlikus Kauno apygardos teismo apeliacine instancija nagrinėjamų civilinių bylų 

skaičiaus 2016 ir 2015 metais analizę nustatyta, kad palyginus su 2015 metais apeliacine 
tvarka nagrinėjamų bylų Kauno apygardos teisme 2016 metais gauta (iškelta) daugiau – 49 
civilinėmis bylomis. Pažymėtina, kad be civilinių bylų pagal apeliacinius ir atskiruosius 
skundus, Kauno apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamos ir civilinės bylos 
(šablonas „2KT“), kurios išimtinai priskirtos tik teismo pirmininko ar Civilinių bylų skyriaus 
pirmininko kompetencijai – civilinės bylos, kurios perduotos pagal teismingumą iš apylinkių 
teismų CPK 34 straipsnio 3, 5 dalyse nustatytais pagrindais, apeliaciniai / atskirieji skundai, 
taip pat atsiliepimai į apeliacinius / atskiruosius skundus, paduoti nesilaikant įstatyme 
nustatytos tvarkos, taip pat civilinės bylos, kurios  perduotos pagal teismingumą iš apylinkių 
teismų CPK 69 straipsnio 2 dalyje - 70 straipsnio 1 dalyje, 72 straipsnio 3, 4 dalyse, 136 
straipsnio 4 dalyje nustatytais pagrindais ir tvarka. Teismų informacinės sistemos LITEKO 
2017 m. vasario 3 d. duomenimis, 2016 metais civilinių bylų pagal šabloną „2KT“ užvesta 
151, t. y. keturiomis mažiau nei 2015 metais (155 civilinės bylos). 

Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, civilinių bylų pagal 
apeliacinius skundus 2016 metais palyginti su 2015 metais baigta 288 civilinėmis bylomis 
mažiau, o  civilinių bylų pagal atskiruosius skundus 2016 metais baigta daugiau – 158 
civilinėmis bylomis. 

Lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 
esančiuose apylinkių teismuose 2016, 2015 ir 2014 metais išnagrinėtų civilinių bylų skaičių 
(Nacionalinės teismų administracijos 2017 m. sausio 27 d., 2016 m. sausio 27 d. ir 2015 m. 
sausio 27 d. sugeneruotų ataskaitų duomenimis)   

 

Eil. 
Nr. 

Apylinkės teismo pavadinimas 
Išnagrinėta 

civilinių bylų 
2016 metais 

Išnagrinėta 
civilinių bylų 
2015 metais 

Išnagrinėta 
civilinių bylų 
2014 metais 

1. Alytaus rajono apylinkės teismas 5056 5202 5315 

2. Druskininkų miesto apylinkės teismas 1276 1267 1309 

3. Jonavos rajono apylinkės teismas 3235 3300 3098 

4. Jurbarko rajono apylinkės teismas 1680 1515 1538 

5. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 2016 2223 2024 

6. Kauno apylinkės teismas 26852 28895 25842 

7. Kėdainių rajono apylinkės teismas 3480 3370 3212 

8. Lazdijų rajono apylinkės teismas 907 1054 877 

9. Marijampolės rajono apylinkės teismas 5738 6027 5399 

10. Prienų rajono apylinkės teismas 1611 1903 1506 

11. Šakių rajono apylinkės teismas 1726 1470 1454 

12. Varėnos rajono apylinkės teismas 1220 1355 1184 

13. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2292 2148 2135 

 Viso: 57089 59729 54893 

 
Atlikus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 

2016 ir 2015 metais išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus palyginimą nustatyta, kad išnagrinėtų 
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civilinių bylų skaičius 2016 metais palyginus su 2015 metais sumažėjo – 2640 civilinėmis 
bylomis, o palyginus su 2014 metais padaugėjo – 2196 civilinėmis bylomis. 

Palyginus individualiai kiekvieną Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esantį 
apylinkės teismą nustatyta, kad Druskininkų miesto, Jurbarko, Kėdainių, Šakių ir Vilkaviškio 
rajonų apylinkių teismuose civilinių bylų 2016 metais išnagrinėta daugiau, kituose apylinkės 
teismuose – mažiau. 

Lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 
esančiuose apylinkių teismuose 2016 metais išnagrinėtų civilinių bylų skaičių bei apskųstus, 
pakeistus ir panaikintus sprendimus (Nacionalinės teismų administracijos 2017 m. sausio 
27 d. sugeneruotos ataskaitos duomenimis). Pateikiant ataskaitą pažymėta, kad ataskaitos 
sugeneravimo dienai aukštesnės instancijos teismuose yra išnagrinėtos ne visos bylos, 
kuriose pirmosios instancijos teismų 2016 metais išnagrinėtose civilinėse bylose priimti 
sprendimai buvo apskųsti, todėl  aukštesnės instancijos teismuose išnagrinėjus visas 
minėtas bylas, pakeistų ir panaikintų sprendimų kiekis gali didėti. 
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1. 
Alytaus rajono apylinkės 
teismas 

5056 79 3 12 64 81,01 71,95 

2. 
Druskininkų miesto apylinkės 
teismas 

1276 14 3 2 9 64,29 82,14 

3. 
Jonavos rajono apylinkės 
teismas 

3235 33 1 3 29 87,88 77,5 

4. 
Jurbarko rajono apylinkės 
teismas 

1680 9 1 0 8 88,89 86,67 

5. 
Kaišiadorių rajono apylinkės 
teismas 

2016 21 4 2 15 71,43 84,85 

6. Kauno apylinkės teismas 26852 484 42 56 386 79,75 75,83 

7. 
Kėdainių rajono apylinkės 
teismas 

3480 26 3 2 21 80,77 86,21 

8. 
Lazdijų rajono apylinkės 
teismas 

907 16 2 3 11 68,75 100 

9. 
Marijampolės rajono apylinkės 
teismas 

5738 60 9 5 46 76,67 67,69 

10. 
Prienų rajono apylinkės 
teismas 

1611 35 1 2 32 91,43 85,29 

11. Šakių rajono apylinkės teismas 1726 14 0 1 13 92,86 73,33 

12. 
Varėnos rajono apylinkės 
teismas 

1220 24 1 0 23 95,83 82,35 

13. 
Vilkaviškio rajono apylinkės 
teismas 

2292 24 1 1 22 91,67 76,47 

 Viso: 57089 839 71 89 679 80,93 * 76,73 ** 

 * vidutinis sprendimų stabilumas % nuo apskųstų sprendimų skaičiaus visuose apylinkių teismuose 

 ** vidutinis sprendimų stabilumas % nuo apskųstų sprendimų skaičiaus visuose apylinkių teismuose 

 
Atlikus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 

2016 metais išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus bei apskųstų, pakeistų ir panaikintų 
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sprendimų analizę nustatyta, kad sprendimų stabilumas (procentais) nuo apskųstų 
sprendimų skaičiaus visuose apylinkių teismuose yra pakankamai aukštas ir viršija daugiau 
nei 80 procentų. Palyginus vidutinį sprendimų stabilumą procentais nuo apskųstų sprendimų 
skaičiaus visuose apylinkių teismuose 2016 ir 2015 metais nustatyta, kad 2016 metais jis 
padidėjo – 4,2 procento. 

Palyginus individualiai kiekvieną Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esantį 
apylinkės teismą nustatyta, kad, didesnis sprendimų stabilumas (procentais) nuo apskųstų 
sprendimų skaičiaus 2016 metais didesnis nei 2015 metais yra Kauno apylinkės teisme bei  
Alytaus, Jonavos, Jurbarko, Marijampolės, Prienų, Šakių, Varėnos, Vilkaviškio rajonų 
apylinkių teismuose. Kituose Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose 
apylinkių teismuose 2016 metais sprendimų stabilumas (procentais) nuo apskųstų 
sprendimų skaičiaus yra mažesnis. Pats mažiausias  apskųstų sprendimų stabilumas 2016 
metais iš visų Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų yra 
Druskininkų miesto apylinkės teisme – 64,29 procento ir Lazdijų rajono apylinkės teisme – 
68,75 procento. 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2016 
metais išnagrinėtos 57089 civilinės bylos, apskųsti 839 teismo sprendimai, t. y. tik 1,47 
procento nuo visų išnagrinėtų civilinių bylų. Palyginus su 2015 metais tai sudaro nors ir 
nežymiai, bet mažesnį procentą (2015 metais –  1,79 procento nuo visų išnagrinėtų civilinių 
bylų). 

–––––––––––––––––– 
 


