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                 Discipulus est prioris posterior dies –  
                                                                                                                            „Kita diena – ankstesniosios mokinė“. 
 
            Publilijus Siras 

 

2012 m. Kauno apygardos teismas intensyviai vykdė jurisdikcinę veiklą: palyginus 
su ankstesniais metais išaugo pirmąja instancija apygardos teisme nagrinėjamų baudžiamųjų 
bylų skaičius, itin padidėjo Kauno apygardos teismo, kaip apeliacinės instancijos teismo, darbo 
krūvis. Pagal apeliacine tvarka išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičių Kauno apygardos teismas 
užėmė pirmaujančią padėtį palyginus su kitais apygardų teismais; vienas iš didžiausių 
respublikoje buvo ir Kauno apygardos teismo darbo krūvis nagrinėjant civilines bylas apeliacine 
tvarka.  

Kauno apygardos teismo jurisdikcinė veikla 2012 metais pasižymėjo ir 
kokybiškumu: teismo priimtų nuosprendžių pirmąja instancija išnagrinėtose baudžiamosiose 
bylose stabilumas sudarė 99,45 procento, pirmąja instancija išnagrinėtose civilinėse bylose 
priimtų sprendimų – 99,56 procento. Teismas įvykdė metiniame strateginiame veiklos plane 
iškeltą tikslą užtikrinti kokybišką teisminių ginčų ir bylų nagrinėjimą (planuota, jog 
nuosprendžių stabilumas sudarys 97 procentus, sprendimų – 98,40 procento). 
 Reikšmingi pakitimai 2012 metais įvyko ir Kauno apygardos teismo veiklos 
teritorijoje: nuo 2012-05-01 jai priskirti dar trys apylinkių teismai (Kėdainių ir Varėnos rajonų 
bei Druskininkų miesto). Šiuo metu Kauno apygardos teismo veiklos teritorija yra didžiausia 
šalyje, apimanti trečdalį valstybės teritorijos, kurioje gyvena 1/3 visų šalies gyventojų. 
 Metų eigoje kito Kauno apygardos teismo teisėjų korpuso sudėtis; teisėjų korpusą 
papildė ilgametį teisėjo darbo stažą ir praktinę darbo patirtį turintys specialistai, iki tol dirbę 
apylinkių teismuose. Kita vertus, apygardoje veikiančių apylinkių teismų teisėjų korpusą 
sustiprino sėkmingai teisėjo kvalifikacinius egzaminus išlaikę ir teisėjo karjerą pradėję Kauno 
apygardos teismo teisėjų padėjėjai, mūsų teisme įgiję profesinių žinių ir praktinių darbo įgūdžių. 
 Svarbiu pasiekimu tobulinant teismo organizacinę veiklą, stiprinant darbuotojų 
administracinius gebėjimus tapo 2012 m. Kauno apygardos teisme įdiegta ir realiai veikti 
pradėjusi ISO 9001:2008 standarto reikalavimus atitinkanti Kokybės vadybos sistema, apimanti 
teismo administracinę veiklą ir asmenų aptarnavimą teisme.  
 Šie klausimai, o taip pat statistiniai darbo rodikliai, teismo finansavimo, 
infrastruktūros bei darbo sąlygų gerinimo, vidinio bei išorinio (Kauno apygardos teismo veiklos 
teritorijai priklausančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros) administravimo 
dalykai detaliai aptariami šioje 2012 metų Kauno apygardos teismo darbo apžvalgoje. 

Discipulus est prioris posterior dies – „Kita diena – ankstesniosios mokinė“. 
Apžvalgoje atspindėti per metus nuveikti darbai skatina ir pasidžiaugti pasiekimais, ir įvertinti 
tai, kas taisytina, tobulintina, gerintina ateityje.  

 
 

Teismo pirmininkas 
 

Nerijus Meilutis 
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1. Teismo pirmininko veikla 

 

 Kauno apygardos teismo pirmininkas yra administravimo teismuose subjektas, 

įgyvendinantis vidinio Kauno apygardos teismo administravimo funkciją bei vykdantis išorinį 

Kauno teisminės apygardos teritorijai priskirtų apylinkių teismų administravimą.  

 2012 metais įgyvendindamas vidinį Kauno apygardos teismo administravimą 

teismo pirmininkas Nerijus Meilutis įgyvendino nemaža priemonių, kuriomis siekta tobulinti 

teismo veiklą, kiek įmanoma tiksliau ir konkrečiau apibrėžti teismo personalo funkcijas, 

konkretizuoti subordinacijos (pavaldumo) ryšius, stiprinti darbuotojų administracinius 

gebėjimus. 

 Teismo pirmininko 2012-06-04 įsakymu Nr. P1-91 patvirtina atnaujinta Kauno 

apygardos teismo pavaldumo struktūrinė schema, kuria, visų pirma, siekta optimizuoti 

pavaldumo (subordinacijos) ryšius, atsisakyta teismo posėdžių sekretoriato, pavaldaus raštinės 

vedėjui, o teismo posėdžių sekretoriai priskirti atitinkamai Baudžiamųjų arba Civilinių bylų 

skyriams, nustatytas tiesioginis šių teismo karjeros valstybės tarnautojų pavaldumas 

vyriausiajam specialistui – skyriaus raštinės vedėjui. Atnaujinus teismo struktūrą, kaip 

savarankiškas struktūrinis padalinys suformuotas teismo archyvas, iki tol Ūkio skyriaus atliktas 

funkcijas perėmė, o taip pat naujas funkcijas įgyvendinti pradėjo Bendrųjų reikalų ir ūkio 

skyrius, nustatytas pastarojo skyriaus, o taip pat teismo raštinės, archyvo ir buhalterijos 

tiesioginis pavaldumas teismo kancleriui, tokiu būdu siekiant vidinio administravimo veiklą bei 

funkcijas paskirstyti tarp teismo pirmininko ir teismo kanclerio ir pagerinti jų įgyvendinimą. 

 2012 m. iš esmės peržiūrėti baziniai lokaliniai teisės aktai, o būtent: teismo 

pirmininko 2012-11-08 įsakymu Nr. V1-161 patvirtinti naujos redakcijos Kauno apygardos 

teismo nuostatai, 2012-11-27 įsakymu Nr. V1-172 – Teismo raštinės nuostatai, 2012-11-22 

įsakymu Nr. V1-170 padaryti kai kurie teismo Vidaus tvarkos taisyklių pakeitimai, 2012-11-28 

įsakymu Nr. V1-177 patvirtinti teismo archyvo nuostatai, 2012-02-27 įsakymu Nr. V1-40 – 

Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Kauno apygardos teisme taisyklės, 2012-12-20 

įsakymu Nr. V1-191 – Kauno apygardos teismo raštvedybos ir archyvo tvarkymo taisyklės, 

2012-09-25 įsakymu Nr. V1-142 – Kauno apygardos teismo interneto svetainės administravimo 

tvarkos aprašas ir kt. 

 Teismo pirmininkas aktyviai asmeniškai prisidėjo prie Kokybės vadybos sistemos, 

apimančios asmenų aptarnavimą teisme ir teismo administracinę veiklą, įdiegimo Kauno 

apygardos teisme, rūpinosi šios sistemos palaikymu, ėmėsi priemonių sistemos funkcionavimui 
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tobulinti, operatyviai reagavo į rekomendacijas, kurias atlikę Kokybės vadybos sistemos vidaus 

auditą pateikė Nacionalinės teismų administracijos audito grupės nariai, priešsertifikacinius, 

sertifikacinį bei priežiūros išorinius auditus atlikusios sertifikuojančios įstaigos atstovai. Kauno 

apygardos teismas tapo vienu iš pirmųjų Respublikos teismų, kuriame įdiegta Kokybės vadybos 

sistema, atitinkanti ISO 9001:2008 standarto reikalavimus. 2012-06-21 sertifikuojančios įstaigos 

atstovai Kauno apygardos teismui įteikė tai patvirtinantį sertifikatą. Sistemos įdiegimas, iškelti 

kokybės tikslai, susiję su teismo procesų operatyvumo didinimu, į teismą besikreipiančių asmenų 

pasitenkinimo aptarnavimo kokybe stiprinimu, sudaro palankesnes galimybes tobulinti teismo 

veiklą šiose srityse, pagal nustatytus rodiklius stebėti pokyčius, tendencijas, juos vertinti. Sukurta 

ir realiai veikianti galimų bei įvykusių neatitikčių kokybės standartui registravimo, prevencinių ir 

koregavimo veiksmų sistema padeda teismo personalui operatyviau ir konstruktyviau spręsti 

darbo procese iškylančias problemas ir nesklandumus, jas laiku pašalinti ir užkirsti kelią atsirasti 

neigiamiems padariniams. 

 Nuo 2013-05-01 išsiplėtus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai, kai įstatymu 

papildomai priskirti dar trys apylinkių teismai – Kėdainių bei Varėnos rajonų ir Druskininkų 

miesto, dar labiau išaugo Kauno apygardos teismo pirmininko, kaip išorinį apylinkių teismų 

administravimą (administracinės veiklos priežiūrą) įgyvendinančio subjekto darbo krūvis. 

Teismo pirmininkas Nerijus Meilutis asmeniškai lankėsi visuose naujai apygardos teritorijai 

priskirtuose apylinkių teismuose, bendravo su šių teismų vadovais ir administracija, aptarė 

opiausias organizuojant teismų darbą kylančias problemas, jų sprendimo būdus, 

bendradarbiavimą tarp apygardos teismo bei apylinkių teismų. 

 Reikšmingu 2012 metų įvykiu tapo ir apylinkių teismų stambinimo procesas, 

parengiamieji darbai susiję su nuo 2013-01-01 darbą pradėjusios naujos jurisdikcinės institucijos 

– Kauno apylinkės teismo, kuris pakeitė iki tol veikusius du atskirus – Kauno miesto ir Kauno 

rajono apylinkės teismus, įkūrimu. Nemažas indėlis koordinuojant parengiamuosius veiksmus 

tenka ir Kauno apygardos teismo pirmininkui. 

 Be administravimo funkcijų įgyvendinimo, pažymėtinas aktyvus Kauno apygardos 

teismo pirmininko Nerijaus Meilučio dalyvavimas teismų savivaldos institucijų veikloje. 2012 

m. išrinktas Teisėjų tarybos nariu, teismo pirmininkas aktyviai dalyvauja trijų Teisėjų tarybos 

2012-11-16 protokoliniu nutarimu sudarytų Teisėjų tarybos komitetų (Biudžeto ir finansų, 

Teismų administravimo, Mokymų) darbe. Pažymėtina, kad 2012 metais Kauno apygardos teismo 

pirmininkas vykdė teismų savivaldos institucijų duotus pavedimus: tyrė asmenų pareiškimus 

(prašymus, skundus), adresuotus Teisėjų tarybai, ir teikė atsakymus suinteresuotiesiems 
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asmenims, Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pavedimu rinko duomenis ir teikė komisijai 

informaciją, reikalingą tiriant pareiškimus dėl galimo teisėjų profesinės etikos nesilaikymo 

atvejų ir sprendžiant teisėjų drausminės atsakomybės klausimus.  

 Teismo pirmininkas Nerijus Meilutis prisidėjo ir prie bendradarbiavimo su užsienio 

valstybių teisminėmis, teismų savivaldos institucijomis stiprinimo: vasario ir spalio mėnesiais 

dalyvavo Ukrainos Respublikos sostinėje – Kijeve bei Lvove vykusiose tarptautinėse 

konferencijose, skirtose Ukrainos europinės integracijos procesams, dalijosi patirtimi su šios 

kaimyninės valstybės teisėjais. Birželio 17–21 dieną svečiavosi Portugalijoje, kur dalyvavo 

šalies sostinėje surengtoje konferencijoje, skirtoje pasidalinti Portugalijos teismų praktika 

teisminės sistemos institucijų veikloje diegiant bei naudojant vaizdo konferencines sistemas bei 

įrangą, apsilankė Lisabonoje įsikūrusiose teisminėse institucijose, susipažino su Portugalijos 

teismų sistema, domėjosi jų jurisdikcija, nagrinėjamomis bylomis. 

 

2. Vidinis Kauno apygardos teismo bei išorinis apygardos veiklos teritorijai priskirtų 

apylinkių teismų administravimas (administracinės veiklos priežiūra) 

 

Kauno apygardos teismo pirmininkui, kaip administravimo teismuose subjektui, 

priskirtos funkcijos buvo vykdomos įgyvendinant teismo pirmininko 2012-01-06 įsakymu Nr. 

V1-5 patvirtintą Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos bei teismų administracinės 

veiklos priežiūros planą. Įgyvendinant plane numatytas administravimo (administracinės veiklos 

priežiūros) priemones, buvo atlikti planiniai kompleksiniai dviejų Kauno apygardos teismo 

veiklos teritorijai priskirtų apylinkių teismų patikrinimai; patikrinimo rezultatai įforminti 

patikrinimų aktais. Pagal teisme gautų asmenų neprocesinius, t. y. administravimo tvarka 

pateikiamus pareiškimus (prašymus, skundus) buvo atliekami neplaniniai tiksliniai patikrinimai.  

 

2.1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus raštinės darbo organizavimo ir 

organizacinės veiklos patikrinimas 

 

Įgyvendinant suplanuotas vidinio Kauno apygardos teismo administravimo priemones, 

2012 m. buvo atlikta išnagrinėtų civilinių bylų perdavimo teismo posėdžių sekretorėms bei 

pridavimo skyrių raštinėms terminų periodinė analizė, nuolat vykdoma Civilinių bylų skyriaus 

raštinės darbo organizavimo priežiūra. Patikrinimus atliko Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 
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Arūnas Rudzinskas. Iš esmės Civilinių bylų skyriaus raštinės darbo organizavimas įvertintas 

gerai, pateiktos šios rekomendacijos kaip tobulinti darbo organizavimą: 

1. Rekomenduota Civilinių bylų su atskiraisiais ir apeliaciniais skundais perdavimo į raštinę 

apskaitos žurnale fiksuoti ir išnagrinėtų bylų su gautais atsiliepimais perdavimą raštinei; 

2. Rekomenduota apeliacinės instancijos teismui bylas su procesiniais skundais perduoti raštinei 

išsiųsti tada, kai pasibaigė procesiniai apskundimo ir atsiliepimų pateikimo terminai, kuriuos 

kontroliuoja teisėjų padėjėjai. 

 

2.2. Planiniai kompleksiniai apylinkių teismų patikrinimai 

 

Įgyvendinant išorinio Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkės 

teismų administravimo (administracinės veiklos priežiūros) funkciją ir vykdant administracinės 

veiklos priežiūros plane numatytas išorinio administravimo (administracinės veiklos priežiūros 

priemones, atlikti planiniai kompleksiniai Alytaus rajono ir Jonavos rajono apylinkės teismų 

administracinės veiklos patikrinimai.  

 

2.2.1. Planinis kompleksinis Alytaus rajono apylinkės teismo administracinės veiklos 

patikrinimas  

 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-10-16 įsakymu Nr. V1-154 sudaryta 

komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko Civilinių bylų skyriaus teisėjo Raimondo Buzelio, 

komisijos narių Kauno apygardos administracinio teismo teisėjos Jolantos Medvedevienės, 

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo Valdo Vitunsko bei Kauno 

apygardos teismo administracijos sekretorės Neringos Menciūnės, kuriai pavesta patikrinti 

Alytaus rajono apylinkės teismo išnagrinėtas baudžiamąsias, civilines ir administracinių teisės 

pažeidimų bylas bei dokumentus, dokumentų rengimo ir valdymo reikalavimų atitikimą už 

laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-06-30. 

Atlikusi patikrinimą, komisija nustatė šias aplinkybes bei padarė šias išvadas. 

1. Nustatyta, kad Alytaus rajono apylinkės teisme, vadovaujantis teismo pirmininko 

2010-12-30 įsakymu Nr. V-36 „Dėl teisėjų specializacijos 2011 metais“ ir 2011-11-29 įsakymu 

Nr. V-48 „Dėl teisėjų specializacijos 2011 metais“, baudžiamąsias ir administracinių teisės 

pažeidimų bylas (teikimus, skundus, pareiškimus) 2011 metais nagrinėjo 7 teisėjai, 2012 metais 

– taip pat 7 teisėjai. Pagal Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko 2011-03-31 įsakymą Nr. 
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V-17 „Dėl vidinio teismo administravimo funkcijų pasiskirstymo“, teisėjų, nagrinėjančių 

baudžiamąsias bylas, darbo krūvius bei bylų nagrinėjimo skaidrumą ir operatyvumą kontroliuoja 

bei teisėjams pareikštus BPK tvarka nušalinimus baudžiamosiose bylose sprendžia teismo 

pirmininkas. 

2. Per tikrinamą laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-06-30 Alytaus rajono apylinkės 

teisme išnagrinėtos 778 baudžiamosios bylos ir 1 128 teikimai bei prašymai. 

3. Tikrinamu laikotarpiu Alytaus rajono apylinkės teisme penki teisėjai nagrinėjo 

teikimus dėl asmenų lygtinio paleidimo iš bausmės atlikimo vietos. Atrankos būdu patikrinus po 

penkis kiekvieno teisėjo išnagrinėtus teikimus, nenustatyta esminių Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių tokių teikimų nagrinėjimą (BPK 360–

362 str. ), pažeidimų. Padaryta išvada, kad taip pat tinkamai buvo taikomos Lietuvos 

Respublikos bausmių vykdymo kodekso normos, reglamentuojančios asmenų lygtinį paleidimą 

iš laisvės atėmimo vietų. Nutartyse nurodomi motyvai, kodėl teikimai tenkinami ir asmenys 

lygtinai paleidžiami arba motyvai, kodėl teikimai atmetami. Nenustatyta teikimų nagrinėjimo 

vilkinimo atvejų, nepraleisti terminai priduodant medžiagą raštinei, įkeliant į LITEKO sistemą 

teismo procesinius dokumentus, išsiunčiant kopijas nuteistajam ar gautą skundą dėl procesinio 

sprendimo persiunčiant apygardos teismui. 

4. Alytaus rajono apylinkės teisme, vadovaujantis teismo pirmininko 2010-12-30 

įsakymu Nr. V-36 „Dėl teisėjų specializacijos 2011 metais“ ir 2011-11-29 įsakymu Nr. V-48 

„Dėl teisėjų specializacijos 2011 metais“, civilines bylas 211 metais nagrinėjo 7 teisėjai, 2012 

metais – 6 teisėjai. Pagal Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko 2011-03-31 įsakymą Nr. 

V-17 „Dėl vidinio teismo administravimo funkcijų pasiskirstymo“ teisėjų, nagrinėjančių 

civilines bylas, darbo krūvius bei bylų nagrinėjimo skaidrumą ir operatyvumą kontroliuoja, 

asmenų skundus, susijusius su civilinėmis bylomis, nagrinėja, teisėjams pareikštus nušalinimus 

civilinėse bylose sprendžia teismo pirmininko pavaduotojas. 

5. Per tikrinamą laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-06-30 Alytaus rajono apylinkės 

teisme išnagrinėtos 7 685 civilinės bylos. 

6. Atlikus patikrinimą nustatyta, kad civilinės bylos nagrinėjamos iš esmės laikantis 

teisės aktuose nustatytų procesinių terminų, bylų nagrinėjimo tvarkos.  

7. Pagal Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininko 2011-03-31 įsakymą Nr. V-17 

„Dėl vidinio teismo administravimo funkcijų pasiskirstymo“ teisėjų, nagrinėjančių 

administracinių teisės pažeidimų bylas, darbo krūvius bei bylų nagrinėjimo skaidrumą ir 

operatyvumą kontroliuoja, teisėjams pareikštus nušalinimus sprendžia teismo pirmininkas. 
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8. Per tikrinamą laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-06-30 Alytaus rajono apylinkės 

teisme išnagrinėtos 2 579 administracinių teisės pažeidimų bylos, 425 teikimai vykdymo 

procese. 

9. Atlikus patikrinimą, esminių administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo 

trūkumų nebuvo nustatyta. Administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos laikantis teisės 

aktuose nustatytų procesinių terminų, esminės bylų nagrinėjimo tvarkos. Bylų vilkinimo atvejų 

nenustatyta.  

10. Alytaus rajono apylinkės teismo raštinės darbo trūkumų nenustatyta, darbo 

organizavimas įvertintas teigiamai.  

11. Atlikus patikrinimą, padaryta bendra išvada, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 

administracinė veikla yra vertintina teigiamai. 

 

2.2.2. Planinis kompleksinis Jonavos rajono apylinkės teismo patikrinimas 

 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-10-16 įsakymu Nr. V1-154 sudaryta 

komisija, susidedanti iš komisijos pirmininko Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų 

skyriaus teisėjo Algirdo Jaliniausko, komisijos narių Kauno apygardos administracinio teismo 

teisėjo Algio Markevičiaus, Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos Virginijos 

Gudynienės, teismo posėdžių sekretorės, laikinai atliekančios teisėjo padėjėjos funkcijas Vaidos 

Pupšytės, kuriai pavesta patikrinti Jonavos rajono apylinkės teismo išnagrinėtas baudžiamąsias, 

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

valdymo reikalavimų atitikimą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2012-06-30. 

Atlikus patikrinimą, padarytos šios išvados: 

 1. Jonavos rajono apylinkės teisme laikomasi nustatytos baudžiamųjų bylų paskirstymo 

teisėjams tvarkos; nenustatyta baudžiamųjų bylų paskirstymo tvarkos pažeidimų, aiškiai 

apibrėžti objektyvūs ir pagrįsti bylų neskyrimo ar paskyrimo konkretiems teisėjams pagrindai; 

skirstant bylas tinkamai naudojamasi funkcijomis, leidžiančiomis bylą paskirti / neskirti 

konkrečiam teisėjui bei nurodomi skyrimo / neskyrimo pagrindai atitinka numatytus įstatyme 

2. Pripažinta, kad Jonavos rajono apylinkės teismo teisėjai, nagrinėdami baudžiamąsias 

bylas, darbą organizuoja tinkamai, tyčinio bylų vilkinimo faktų, nenustatyta, teisme 

užtikrinamas baudžiamojo proceso operatyvumas, paisoma procesinių dokumentų nuorašų 

išsiuntimo proceso dalyviams tvarkos, bylos išsiuntimo aukštesnės instancijos teismui, kai 

gaunamas apeliacinis skundas, terminų;  
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3. Civilinių bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei vienerius metus, proceso eigą 

daugiausia lėmė objektyvios priežastys: iškėlus bylas supaprastinto proceso (dėl teismo įsakymo 

išdavimo, dokumentinio proceso) tvarka, vėliau gavus skolininkų, atsakovų prieštaravimus 

pereita į ieškininę teiseną; teismas pagrįstai sustabdė nagrinėjimą atskirose bylose tais 

pagrindais, kurie kaip privalomieji ar fakultatyvūs numatyti civilinio proceso įstatyme. Atrankos 

būdu patikrintose civilinėse bylose nenustatyta be priežasties atidėtų bylos nagrinėjimo atvejų, 

taip pat atvejų, kai ilgai byloje neatliekami jokie procesiniai veiksmai,  

4. Esminių teismo raštinės darbo trūkumų nenustatyta, šio teismo padalinio darbo 

organizavimas įvertintas teigiamai. 

5. Apibendrinus patikrinimo rezultatus, padaryta galutinė išvada, jog esminių, 

sistemingai pasikartojančių administracinės veiklos organizavimo trūkumų Jonavos rajono 

apylinkės teisme nenustatyta, todėl šio teismo administracinė veikla iš esmės vertintina 

teigiamai. 

 

2.3. Neeiliniai Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai priklausančių apylinkių teismų ir 

teisėjų administracinės veiklos patikrinimai 

 

 Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-05-07 įsakymu Nr. V1-86 sudaryta komisija 

(komisijos pirmininkas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus 

Tamašauskas, komisijos nariai teisėjų padėjėjai Asta Gegužienė ir Rytis Rimkus), kuriai 

pavesta atlikti Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjo Viktoro Preikšo nagrinėjamų 

civilinių, baudžiamųjų ir administracinių bylų patikrinimą. Patikrinimu siekta išsiaiškinti, 

ar nėra atvejų, kai nepagrįstai užsitęsia bylų nagrinėjimas. Atlikusi patikrinimą, komisija 

pažymėjo, kad nevertina, ar kai kurių civilinių bylų nagrinėjimas buvo sustabdytas 

pagrįstai, kadangi šiuo klausimu priimtos teismo nutartys nėra administracinės veiklos 

priežiūros objektas; teisėjui pateikta rekomendacija organizuojant parengiamuosius 

teismo posėdžius ir nagrinėjant bylas teismo posėdžiuose, siekti, kad pasirengimas 

bylos12 nagrinėjimui būtų baigtas daugiausia per du parengiamuosius teismo posėdžius;  

 Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-05-29 įsakymu Nr. V1-92 sudaryta komisija 

(pirmininkė l. e. p. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas Regina 

Cemnolonskienė, komisijos nariai teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Živilė Masiulienė, teisėjo padėjėja  

Sonata Žilinskienė), kuriai pavesta atlikti tikslinį Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos  
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Liubos Kymantienės administracinės organizacinės veiklos nagrinėjant baudžiamąsias ir 

administracinių teisės pažeidimų bylas patikrinimą. Atlikus patikrinimą, nustatyta, kad 

kai kurios baudžiamosios ir administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjamos 

pernelyg ilgai; teisėjai rekomenduota laiku išreikalauti oficialius dokumentus, 

patvirtinančius proceso dalyvių negalėjimą dalyvauti teismo posėdžiuose priežastis; 

 Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-141 Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjui Viktorui Preikšui pavesta atlikti Marijampolės rajono apylinkės teismo 

pirmininkės T. Klimienės ir pirmininko pavaduotojo N. Brinevičiaus vidinio 

administravimo veiklą ir ištirti galimus jos trūkumus nuo 2012-07-17 iki 2012-08-10 

neskiriant ikiteisminio tyrimo funkcijas atliekančiam teisėjui nagrinėti prokuroro 

prašymo baudžiamojoje byloje ir(ar) galimus teisėjo D. Gudo organizacinės veiklos 

trūkumus skiriant nagrinėti prokuroro prašymą dėl termino ikiteisminiam tyrimui atlikti 

pratęsimo pažeidus nustatytus terminus. 2012-10-29 patikrinimo akte padaryta išvada, 

kad Marijampolės rajono apylinkės teisme ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas 

atliekantis teisėjas D. Gudas, neteisingai aiškindamas Lietuvos Respublikos baudžiamojo 

proceso kodekse nustatytas procesinių terminų skaičiavimo taisykles, nesiėmė visų 

reikiamų priemonių, kad prokuroro prašymas dėl termino ikiteisminiam tyrimui atlikti 

tęsimo būtų išspręstas nustatytu laiku, t. y. iki sueinant ikiteisminiam tyrimui atlikti 

nustatytam terminui. Įgyvendinant tikslinio patikrinimo išvadas Kauno apygardos teismo 

pirmininko 2012-11-05 įsakymu Nr. V1-160 Marijampolės rajono apylinkės teismo 

pirmininkė įpareigota atlikti tikslinį teisėjo D. Gudo organizacinės veiklos už pirmuosius 

dešimt 2012 metų mėnesių laikotarpį patikrinimą; 

 Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-09-24 įsakymu Nr. V1-140 Civilinių bylų 

skyriaus pirmininkui Arūnui Rudzinskui pavesta atlikti Kauno miesto apylinkės teismo 

teisėjų E. Kriaučiūnienės ir O. Ragauskienės organizacinės veiklos, nagrinėjant civilinę 

bylą Nr. 2-1443-568/2012, tikslinį patikrinimą. Atlikus patikrinimą nustatyta, kad teisėja 

O. Ragauskienė nepakankamai operatyviai sprendė tolimesnių procesinių veiksmų 

klausimą byloje, teisėjai rekomenduota operatyviau reaguoti į byloje pateiktus prašymus, 

pareiškimus.  

 Kauno apygardos teismo pirmininko 2012-10-04 įsakymu Nr. V1-149 Civilinių bylų 

skyriaus teisėjai Dalei Burdulienei pavesta atlikti tikslinį Kauno rajono apylinkės teismo 

teisėjos Audronės Levinskienės organizacinių veiksmų, nagrinėjant civilinę bylą Nr. 2-

1700-358/2012 patikrinimą. 2012-10-25 patikrinimo akte nustatyta, kad ieškinys Kauno 
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rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-1700-358/2012 buvo priimtas pažeidžiant 

teismingumo taisykles. Atsižvelgiant į tai, teismo pirmininko 2012-10-31 įsakymu Nr. 

V1-156 buvo nutarta atlikti tikslinį Kauno rajono apylinkės teismo teisėjos Audronės 

Levinskienės organizacinės veiklos 2012 metais nagrinėjant civilines, baudžiamąsias ir 

administracinių teisės pažeidimų bylas patikrinimą. Atlikus tikslinį patikrinimą, 

nustatyta, kad civilinė byla Nr. 2-1898-358/2012 iškelta ir išnagrinėta priėmus Kauno 

rajono apylinkės teismui neteismingą ieškinį, pažeidžiant teritorinio teismingumo 

taisykles. Nepaisant konstatuoto procesinio pažeidimo, kuris nesudaro administracinės 

veiklos priežiūros dalyko, padaryta išvada, jog teisėja tinkamai organizuoja darbą, 

civilines, baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas iš esmės nagrinėja 

pakankamai operatyviai, akivaizdžių proceso vilkinimo faktų nenustatyta. Kauno 

apygardos teismo pirmininkas, priimdamas įsakymą įgyvendinti atlikto tikslinio teisėjos 

Audronės Levinskienės organizacinės veiklos nagrinėjant bylas patikrinimo išvadas, 

sprendė, jog patikrinimo metu nustatytos aplinkybės nesudaro pagrindo kreiptis dėl 

drausmės bylos iškėlimo teisėjos atžvilgiu; teisėja įpareigota itin atidžiai spręsti ieškinio 

priėmimo, teismo žinion priimtų, tačiau jam neteismingų pareiškimų palikti nenagrinėtais 

klausimus, ir įspėta, kad jei jos veikloje kartosis atvejai, kai pareiškimai priimami ir 

išnagrinėjami pažeidžiant teismingumo taisykles,tai bus vertinama kaip skubotas ir 

paviršutiniškas teisėjo pareigų atlikimas, sudarantis pagrindą svarstyti klausimą dėl 

drausminės atsakomybės procesų iniciavimo. 

 

2.4. Teismų (teisėjų) administracinės veiklos priežiūros tvarka gautų skundų nagrinėjimo 

rezultatai  

 

Kauno apygardos teisme teismų (teisėjų) administracinės veiklos priežiūros tvarka 2012 

metais gauta 170 suinteresuotų asmenų pareiškimų (skundų, prašymų). Nemaža dalis (130) 

pareiškimų (skundų, prašymų) pateikti tiesiogiai Kauno apygardos teismui, 40 pagal 

kompetenciją nagrinėti Kauno apygardos teismui persiuntė teismų savivaldos institucijos, 

aukštesniųjų instancijų teismai, kitos valstybės institucijos: Lietuvos Respublikos Prezidento 

kanceliarija (14), Teisėjų taryba (3), Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (7), Lietuvos apeliacinis 

teismas (4), Nacionalinė teismų administracija (2), Kauno apygardos prokuratūra (2), Kauno 

tardymo izoliatoriaus (1), Jonavos rajono apylinkės prokuratūra (1). 
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Teisėjų etikos komisijos pavedimu atlikti 6 patikrinimai pagal šiai komisijai pateiktus 

pareiškimus (prašymus) dėl drausmės bylų iškėlimo teisėjams.  

Daugiausia skundų gauta dėl teisėjų procesinių veiksmų ir bylose priimtų procesinių 

sprendimų; pareiškėjams atsakyta bei išaiškintos administravimo teismuose ribos, draudimas 

atliekant administravimo funkcijas pažeisti teismų (teisėjų) nepriklausomumo principą, taip pat 

išaiškinta jų teisė įstatymo numatytais atvejais siekti teismo procesinių sprendimų teisėtumo ir 

pagrįstumo patikrinimo naudojantis procesinėmis formomis – apeliacijos, kasacijos, proceso 

bylose atnaujinimo institutais.  

Keturi Kauno apygardos teisme gauti pareiškimai (skundai) dėl galimo teisėjų etikos 

normų pažeidimo. Atlikus patikrinimus, nustatyta, kad tik vienas skundas pagrįstas.  

Atlikus Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos Daivos Mazur veiklos nagrinėjant 

administracinių teisės pažeidimų bylas patikrinimą bei įvertinus teisėjos priimtų ir apeliacinės 

instancijos teismo dėl netinkamo ir nepagrįsto Lietuvos Respublikos administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 30
1
 straipsnio taikymo panaikintų ir pakeistų nutarimų skaičiaus santykį su 

bendru apeliacine tvarka apskųstų teisėjos priimtų nutarimų skaičiumi, padaryta išvada, jog 

netinkamo ir nepagrįsto LR ATPK 30
1
 straipsnio taikymo atvejai teisėjos jurisdikcinėje veikloje 

yra ne atsitiktiniai (pavieniai). Be to, įvertinus teisėjos vadovavimo procesui kokybę ir teisėjų 

profesinės etikos principų laikymąsi, padaryta išvada, jog kai kuriais atvejais bendravimo su 

proceso dalyviais stilius ir kalba neatitinka vieno iš teisėjo pavyzdingumo principo turinį 

sudarančių aspektų – teisėjo pareigos teismo posėdžių metu būti oficialiu, elgtis ir kalbėti taip, 

kaip dera valstybės autoritetą reprezentuojančiam ir teisingumą jos vardu vykdančiam 

pareigūnui. Pažymėtina, kad Teisėjų taryba 2012-11-27 patarė Lietuvos Respublikos Prezidentei 

atleisti teisėją Daivą Mazur iš Kauno miesto apylinkės teismo teisėjos pareigų, pasibaigus 

įgaliojimų laikui. Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012-11-28 dekretu Nr. 1K-1289 teisėja 

atleista iš pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui.  

Kauno apygardos teisme gautas 21 pareiškimas (skundas) susijęs su procesinių 

dokumentų atsiuntimu, susipažinimu su bylos medžiaga, prašymai suteikti informaciją bei 

prašymai perduoti bylą nagrinėti kitam teisėjui dėl teisėjo nedarbingumo, taip pat skundai, 

nagrinėtini procesine tvarka, kurie perduoti atitinkamas bylas nagrinėjantiems teisėjams.  

Dėl Kauno apygardos teismo teisėjų nagrinėjamų bylų bei teisėjų veiksmų gauta 30 

pareiškimų ir skundų.  

52 pareiškimai ir skundai gauti dėl apylinkių teismuose nagrinėjamų bylų, 18 iš jų dėl 

Kauno apylinkės teisme nagrinėjamų bylų.  
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3. Teismo personalas ir jo kaita 

3.1. Teisėjų korpusas ir jo kaita 

 

Nuo 2012-01-01 Kauno apygardos teisme nustatytas 42 teisėjų etatų skaičius. 2012 

m. pradžioje buvo užimti 38 teisėjų etatai.  

Teismui vadovauja – Nerijus Meilutis. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas – Arūnas Rudzinskas.  

Skyriuje dirbo 20 teisėjų: Izolda Nėnienė, Aušra Baubienė, Arvydas Žibas, Leonas 

Jachimavičius, Algirdas Remeika, Albinas Čeplinskas, Ramūnas Mitkus, Nerijus Meilutis, 

Gintautas Koriaginas, Raimondas Buzelis, Algimantas Kukalis, Nijolia Indreikienė, Virginija 

Gudynienė, Egidijus Tamašauskas, Evaldas Burzdikas, Jolita Cirulienė, Galina Blaževič, Rūta 

Palubinskaitė, Dalė Burdulienė, Neringa Venckienė. 

2012 m. du Civilinių bylų skyriaus teisėjai – Neringa Venckienė ir Albinas 

Čeplinskas Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretais atleisti iš Kauno apygardos teismo teisėjų 

pareigų savo noru.. 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas – Algimantas Smolskas. 

Skyriuje dirbo 16 teisėjų: Evaldas Gražys, Algirdas Jaliniauskas, Kęstutis Dargužis, 

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

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

Arūnas Paštuolis, Regina Cemnolonskienė. 

2012 m. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretais Kauno miesto apylinkės 

teismo teisėjos Albina Rimdeikaitė, Virginija Lozoraitytė bei Jūratė Jakubonienė paskirtos 

Kauno apygardos teismo teisėjomis, Kauno apygardos teismo teisėju paskirtas ir Lazdijų rajono 

apylinkės teismo pirmininkas Viktoras Preikšas. A. Rimdeikaitė ir V. Lozoraitytė dirba Civilinių 

bylų skyriuje, J. Jakubonienė ir V. Preikšas – Baudžiamųjų bylų skyriuje. 

2012-12-31 Kauno apygardos teisme buvo nustatytas 42 teisėjų etatų skaičius, 

užimta – 40. 
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3.2. Teismo personalas 

3.2.1. Teismo karjeros valstybės tarnautojai 

3.2.1.1. Teismo karjeros valstybės tarnautojų korpusas 

 

2012 metais Kauno apygardos teisme dirbo šie teismo valstybės tarnautojai: 

 

 laikinai einantis teismo kanclerio pareigas Mindaugas Raila; 

 teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis; 

 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Živilė Masiulienė; 

 Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėja Aristida Drazdauskienė; 

 teismo raštinės vedėja – Rita Rudzinskienė, kuriai atsistatydinus savo noru iš užimamų 

pareigų, teismo raštinės vedėjos pareigas eiti ėmė iki tol teisėjo padėjėjos pareigas ėjusi ir 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui Algimantui Smolskui talkinusi Sonata 

Žilinskienė; 

 teismo finansininkė – Aldona Laukienė; 

 administracijos sekretorė – Neringa Menciūnė; 

 vyriausioji specialistė (darbui su įslaptinta informacija) – Ilona Bajoraitienė; 

 vyriausioji specialistė (Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vedėja) – Audra Obelieniūtė; 

 vyriausioji specialistė (Civilinių bylų skyriaus raštinės vedėja) – Daiva Danylienė; 

 vyriausioji specialistė (lituanistė) – Jūratė Dabašinskienė; 

 vyresnioji specialistė (lituanistė) – Skirmantė Zelenkienė; 

 vyresnioji specialistė – Jurgita Jasinskaitė.  

 

2012 m. metų pradžioje buvo užimti 33 teisėjų padėjėjų etatai (2012-01-01 Kauno apygardos 

teisme patvirtintas 37 teisėjų padėjėjų etatų skaičius, tačiau 4 etatų finansavimui neskirti 

valstybės biudžeto lėšų asignavimai). 21 teisėjo padėjėjas dirbo Civilinių bylų skyriuje, 12 – 

Baudžiamųjų bylų skyriuje. Metų pabaigoje užimtų ir finansuojamų teisėjų padėjėjų etatų 

skaičius išliko nepakitęs. 

 

3.2.1.2. Teismo karjeros valstybės tarnautojų karjera 

 

 Vertinant Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą (neeilinio 

bei eilinio vertinimo metu), dalies valstybės tarnautojų tarnybinė veikla, gebėjimai, kvalifikacija, 
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planuojant tarnybinę veiklą, numatytų užduočių įgyvendinimas įvertinti labai gerai, todėl 

atsirado pagrindas jiems taikyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 str. 

numatytas karjeros galimybes (perkelti į aukštesnes valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje 

valstybės institucijoje, suteikti kvalifikacinę klasę ): 

 

 Vyriausioji specialistė (Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vedėja), laikinai ėjusi teisėjo 

padėjėjo pareigas Audra Obelieniūtė perkelta į teisėjo padėjėjo pareigas ir paskirta dirbti 

Civilinių bylų skyriuje; 

 Teisėjo padėjėja Sonata Žilinskienė perkelta į teismo raštinės vedėjo pareigas; 

 Teismo posėdžių sekretorė Neringa Gudašytė (Menciūnė) perkelta į teismo 

administracijos sekretoriaus pareigas; 

 Teismo posėdžių sekretorė Daiva Danylienė perkelta į vyriausiojo specialisto (Civilinių 

bylų skyriaus raštinės vedėjo) pareigas; 

 Teismo posėdžių sekretorės Dileta Liudžiuvienė, Irena Nikolajenko, Simona Janulaitienė, 

Aušrinė Kudžmienė, Diana Zadrauskaitė, Ona Martinaitytė, Gintarė Veželytė-Putnikienė 

ir Rasa Juronienė perkeltos į aukštesnes – teismo posėdžių sekretoriaus (A 5 kategorija) 

pareigas; 

 Teismo posėdžių sekretorės Violeta Grigaravičienė, Edita Vazgienė, Jurga Sadauskaitė, 

Vilija Noreikienė, Vida Butiškienė, Daiva Aliulienė, Vilma Marčiukaitytė, Laima 

Grėbliūnienė perkeltos į aukštesnes – teismo posėdžių sekretoriaus (B 5 kategorija) 

pareigas; 

 Teisėjo padėjėjoms Živilei Smalskaitei ir Agnei Vyliaudaitei bei teismo posėdžių 

sekretorei – Rasai Juronienei suteikta 3 kvalifikacinė klasė.  

 

3.3. Teismo darbuotojai, dirbantys darbo sutarties pagrindu 

 

2012 m. Kauno apygardos teisme (pagal patvirtintą Kauno apygardos teismo 

struktūrą) pagal darbo sutartis dirbo šie darbuotojai:  

 

 teismo raštinėje 6 darbuotojai;  

 Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje – 6,  

 Civilinių bylų skyriaus raštinėje – 6,  

 teismo archyve – 2,  
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 buhalterijoje – 1, 

 Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriuje – 17. 

 

3.4. Teisėjų organizacinės bei teismo personalo tarnybinės veiklos patikrinimai. Drausminė 

ir tarnybinė atsakomybė 

3.4.1. Teisėjų organizacinės veiklos, etikos taisyklių laikymosi patikrinimai. Drausminė 

atsakomybė 

 

2012 m. buvo atlikti 6 planiniai tiksliniai ir 10 neplaninių tikslinių patikrinimų, 

kurių objektas (dalykas) – Kauno apygardos teismo teisėjų organizacinė veikla. 

Planiniai tiksliniai patikrinimai atlikti dėl teisėjų Arvydo Žibo, Gyčio Večersko, 

Egidijaus Tamašausko, Ramūno Mitkaus, Algerdo Urbšio, Gintauto Koriagino veiklos. 

Neplaniniai tiksliniai patikrinimai buvo atlikti dėl teisėjų Neringos Venckienės (3 

patikrinimai), Reginos Majauskienės, Evaldo Gražio, Galinos Blaževič, Algimanto Smolsko, 

Egidijaus Jono Grigaravičiaus, Kęstučio Dargužio, Romualdo Lincevičiaus, Albino Čeplinsko, 

Algirdo Remeikos veiklos. 

Tikslinis teisėjo E. Tamašausko veiklos patikrinimas metų pabaigoje dar nebuvo 

baigtas. 

Drausminių nuobaudų Kauno apygardos teismo teisėjams skirta nebuvo. 

 

3.4.2. Patikrinimai tiriant teismo valstybės tarnautojų padarytus tarnybinius nusižengimus 

ir tarnybinės atsakomybės priemonių taikymas 

 

2012 m. atlikus 3 tarnybinius patikrinimus dėl galimai padarytų tarnybinių 

nusižengimų (dėl 4 Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų), padarytos išvados, jog 4 

Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų veiksmuose (neveikime) yra tarnybinio 

nusižengimo požymiai ir atsižvelgiant į tai, taikytos tarnybinės atsakomybės priemonės: 

 

 Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjai Živilei Masiulienei pareikšta pastaba už 

teisės norminių aktų nustatytų terminų pažeidimą vėluojant pateikti pareiškėjams 

atsakymus į neprocesinius (administravimo tvarka) pateiktus skundus; 

 Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo padėjėjai Aušrai Bitinaitei bei šio skyriaus teismo 

posėdžių sekretorei Audronei Stankevičiūtei pareikštos pastabos už terminų pažeidimą, 
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vėluojant į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO įkelti elektronines teismo 

procesinių dokumentų versijas bei priduoti išnagrinėtą (baigtą) bylą raštinei, turėjusį 

neigiamos įtakos teismo proceso byloje trukmei bei proceso operatyvumo principo 

įgyvendinimui; 

 Vyresniajai specialistei (lituanistei) Skirmantei Zelenkienei pareikšta pastaba už teisme 

nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir darbo drausmės pažeidimą, t. y. teisme nustatyto 

darbo laiko nesilaikymą (vėlavimą). 

 

3.4.3. Patikrinimai tiriant teismo darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, galimai 

padarytus drausminius nusižengimus ir drausminės atsakomybės priemonių taikymas 

 

2012 m. po atlikto tarnybinio patikrinimo Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės 

vyriausiajai specialistei Aušrelei Adomavičienei skirta tarnybinė nuobauda papeikimas už 

netikslios informacijos apie bylą nagrinėjančio teismo sudėtį paskelbimą Lietuvos teismų 

informacinėje sistemoje LITEKO. 

 

4. Profesinės kvalifikacijos kėlimas ir mokymai 

4.1. Teisėjų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas 

 

2012 m. teisėjų mokymas vyko pagal Teisėjų tarybos 2011 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 

13P-135-(7.1.2) aprobuotą ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintą 2012 m. 

Teisėjų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo planą, Teisėjų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo 

grafiką ir teisėjų kvalifikacijos tobulinimo programą.  

Kauno apygardos teismo teisėjai 2012 metais dalyvavo 19-oje Nacionalinės teismų 

administracijos Mokymo centre organizuotų mokymo programų:  

 

 „Teismo valdymas ir administravimas (teismų pirmininkų kvalifikacijos kėlimo 

programa)“ – 1 teisėjas; 

 „Civilinė teisė ir civilinis procesas“ – 11 teisėjų; 

 „Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo apylinkės ir apygardos teisme 

ypatumai“ – 2 teisėjai; 

 „Nepilnamečių justicija“ – 1 teisėjas; 

 „Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas“ – 10 teisėjų; 
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 „Kovos su diskriminacija teisiniai ir socialiniai aspektai“ – 2 teisėjai; 

 „Darbo teisė“ – 6 teisėjai; 

 „Konstitucinė teisė“ – 2 teisėjai; 

 „Europos Sąjungos teisė ir procesas“ – 1 teisėjas; 

 „Vartotojų teisių apsauga“ – 1 teisėjas; 

 „Šeimos ir paveldėjimo teisė“ – 2 teisėjai; 

 „Apeliacinės instancijos teisėjų kvalifikacijos kėlimas“ – 2 teisėjai; 

 „Teismo ekspertizė“ – 1 teisėjas; 

 „Psichikos sveikatos priežiūros teisinis reglamentavimas“ – 4 teisėjai; 

 „Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai: istoriniai ir teisiniai aspektai“ – 5 

teisėjai; „Bendroji teisėjų kvalifikacijos kėlimo programa“ – 2 teisėjai; 

 „Viešųjų pirkimų aktualijos“ – 8 teisėjai; 

 „Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo apylinkės ir apygardos teisme 

ypatumai“ – 4 teisėjai; 

 „Nemokumo teisė“ – 5 teisėjai; 

 „Šeimos teisė“ – 1 teisėjas. 

 

Be to, du Kauno apygardos teismo teisėjai dalyvavo ir „Eurojusto marketingo“ seminare, 

kurio metu Lietuvos Respublikos teisėjams, prokurorams ir ikiteisminio tyrimo įstaigų 

pareigūnams buvo pristatytas Eurojustas – institucija, skirta tarptautinio teisminio 

bendradarbiavimo stiprinimui, skatinimui ir tobulinimui, jo darbo metodai, galimybės ir tikslai, 

ateities perspektyvos, Eurojusto santykiai su kitomis tarptautinėmis organizacijomis ir 

trečiosiomis šalimis bei ekspertiniais tinklais, Lietuvos nacionalinio nario Eurojuste 

kompetencija, pristatyti nauji Europos Tarybos pagrindų sprendimų projektai. 

Du Kauno apygardos teismo teisėjai dalyvavo Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijoje vykusiame seminare „Sutarčių nevykdymas ir kreditorių gynybos priemonės 

lyginamuoju aspektu“, kurį vedė Oksfordo universiteto profesoriaus Simon Whittaker. Seminare 

apžvelgti sutarčių neįvykdymo teisinių pasekmių, nukentėjusios šalies teisių, teismo diskrecijos 

taikant pažeistų teisių gynybos priemones klausimai.  
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4.2. Teismo personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas 

4.2.1. Teismo personalo dalyvavimas mokymui ir profesinės kvalifikacijos kėlimui 

skirtuose renginiuose 

 

Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis, 2012 metais dalyvavo šiuose mokymuose: 

 

Eilės 

Nr. 

Data, mokymų pavadinimas Mokymuose 

dalyvavusių darbuotojų 

skaičius 

Valandų 

skaičius 

1. 2012 m. sausio 6 d. 

Turinio valdymo sistemos mokymai asmenims, 

atsakingiems už interneto svetainių 

administravimą 

1 8 

 

 

 

2. 2012 m. sausio 19 d.  

Darbo su teismų informacine sistema LITEKO 

tobulinimas 

2 8 

3. 2012 m. sausio 20 d. 

Darbo su teismų informacine sistema LITEKO 

tobulinimas 

10 8 

4. 2012 m. sausio 27 d. 

Bendrieji personalo kokybės vadybos sistemos 

diegimo pagal LST EN ISO 9001:2008 

standarto reikalavimo mokymai 

52 8 

5. 2012 m. vasario 10 d. 

Darbo su teismų informacine sistema LITEKO 

tobulinimas 

25 8 

6. 2012 m. gegužės 31 d. 

Seminarams teisėjų padėjėjams 

Civilinis procesas (CP-4) 

31 8 

7. 2012 m. birželio 15 d. 

Civilinė teisė 

28 8 

8. 2012 m. liepos 19 d. 

Klientų aptarnavimas (NTA) 

3 8 

9. 2012 m. rugsėjo 4-5 d. 

Intelektinės nuosavybės teisių įgyvendinimas 

3 16 

10. 2012 m. rugsėjo 14 d. 

Administracinė teisė. Komercinė politika 

4 8 

11. 2012 m. rugsėjo 21 d. 

Privačių interesų deklaravimas 

1 8 

12. 2012 m. rugsėjo 24-26 d. 

Viešųjų pirkimų mokymai 

1 24 

 

 

13. 2012 m. spalio 9 d. 

VATARAS mokymai 

1 8 
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14. 2012 m. spalio 18 d. 

Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas 

(BTP-4) 

30 8 

15. 2012 m. lapkričio 16, 23, 29 d. 

2012 m. gruodžio 3, 6 d. 

Įvadiniai mokymai  

12 36 

16. 2012 m. lapkričio 19-21 d. 

Atskiros sutarčių rūšys (STR-3) 

4 16 

17. 2012 m. lapkričio 26 d. 

Mokymai-seminaras dėl naudojimosi LITEKO 

sistema 

41 4 

18. 2012 m. lapkričio 29-30 d. 

Kursai archyvarams ir darbuotojams, 

atsakingiems už bylų apskaitos tvarkymą 

2 16 

19. 2012 m. gruodžio 5-6 d. 

Valstybės tarnautojų registro ir valstybės 

tarnybos valdymo informacinės sistemos 

naudotojų mokymai 

2 16 

 

 

 

20. 2012 m. gruodžio 12 d. 

Teismų informatikos specialistų mokymai 

2 4 

 

4.2.2. Planinės diskusijos, pasitarimai, gerosios praktikos skleidimas  

 

Vadovaujantis teismo administracinės priežiūros planu, teisme kartą per ketvirtį buvo 

rengiami visuotiniai teisėjų susirinkimai, kurių metu buvo aptariami aktualūs darbo 

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

klausimai.  

2012 m. buvo rengiami kassavaitiniai Civilinių bylų ir Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjų susirinkimai (dalyvaujant teismo pirmininkui); periodiškai vyko teisėjų ir teismo 

personalo susirinkimai, kuriuose buvo sprendžiami organizaciniai klausimai ir aptariamos 

priemonės, kurių būtina imtis siekiant gerinti į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimo 

kokybę, stiprinti darbo drausmės, darbo kultūros ir profesinės etikos reikalavimus, Vidaus darbo 

tvarkos taisyklių laikymąsi, racionaliau planuoti darbuotojų darbo laiką, ekonomiškiau naudoti 

teismui skiriamas valstybės biudžeto lėšas. 

Surengtas Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų teisėjų, 

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

aktualūs baudžiamosios teisės ir proceso, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo 

klausimai (praktikos, susijusios su ikiteisminio tyrimo metu priimamomis neskundžiamomis 

nutartimis vienodinimas, bylų pagal skundus dėl nutarimų, priimtų administracinių teisės 

pažeidimų bylose, nagrinėjimo aktualijos, įrodymų pakankamumo klausimas), civilinės teisės 
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klausimai (bylų, kuriose išdavus teismo įsakymą išieškoti daugiau nei 150 000 Lt, gaunami 

prieštaravimai, persiuntimo apygardos teismui klausimas, sandorių nuginčijimas, teismingumas, 

bylinėjimosi išlaidos, žyminis mokestis, proceso eiga ir trukmė, IT civilinėse bylose naudojimas, 

ieškinio priėmimas ir trūkumų šalinimas, bankroto administratorių pateikiami ieškiniai, 

neteisėtos statybos padarinių šalinimas, sutuoktinių civilinė atsakomybė pagal turtines prievoles, 

sutuoktinių turto padalijimas bylose dėl santuokos nutraukimo dėl kaltės). 

Organizuotas apylinkių teismų raštinių vedėjų ir administracijos sekretorių pasitarimas-

diskusija, kurioje dalyvavo Kauno apygardos teismo teritorijoje esančių apylinkės teismų raštinių 

vedėjos ir administracijos sekretorės. Renginio metu aptarti teismų raštinėms aktualūs klausimai 

susiję su įstaigos dokumentų rengimu vadovaujantis dokumentų rengimo taisyklių nuostatomis, 

valstybės tarnautojų kasmetiniu veiklos vertinimu ir tarnybinės veiklos vertinimo išvados 

pildymu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekse nustatytų terminų laikymosi, 

skiriant baudžiamąsias bylas Kauno apygardos teismui, taip pat klausimai dėl civilinių bylų 

sudarymo, naujų bylos tomų užvedimo bei procesinių dokumentų formų ir dėl teismo posėdžių 

garso įrašų tvarkymo bei saugojimo, aptarti dokumentacijos plano rengimo, naudojimosi teismų 

administravimo registru, stažo skaičiavimo klausimai.  

 

5. Teismo finansavimas ir infrastruktūros gerinimas 

5.1. Teismui skirti valstybės biudžeto lėšų asignavimai 

 

 Bendra patvirtinta teismo sąmata 2012 metams sudarė 9345,2 tūkst. litų (iš jų 24,2 

tūkst. litų sudarė lėšos iš specialios programos, finansuojamos iš biudžetinių įstaigų pajamų 

įmokų). Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos 2012 metų valstybės biudžeto ir 

savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme Kauno apygardos teismui 2012 

metams skirta 11503,9 tūkst. litų, kadangi 2182,9 tūkst. litų numatyta teisėjams neišmokėto 

darbo užmokesčio įsiskolinimui padengti. 
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5.2. Darbo užmokesčio fondas 

 

 2012 metams patvirtintas 6507 tūkst. litų darbo užmokesčio fondas (įskaitant lėšas, 

skirtas teisėjams neišmokėto darbo užmokesčio įsiskolinimui padengti bendra suma sudarytų 

8173,7 tūkst. litų). Pažymėtina, kad 2012 metais į Kauno apygardos teismą perkeltas vienas 

apygardos administracinio teismo teisėjo etatas. Priešingai nei 2011 metus, 2012 finansinius 

metus Kauno apygardos teismui pavyko baigti be darbo užmokesčio už 2012 metus įsiskolinimų 

teisėjams ir teismo personalui. 

 

5.3. Ilgalaikio turto įsigijimai 

 

 2012 metų biudžete lėšų ilgalaikio turto įsigijimui bei remontui Kauno apygardos 

teismui nebuvo skirta. Nacionalinė teismų administracija Kauno apygardos teismui patikėjimo 

teise perdavė valdyti ilgalaikio turto, kurio vertė – 3,2 tūkst. litų. 

 

5.4. Racionalaus teismui skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo ir jų taupymo priemonės  

 

Atsižvelgiant į tai, kad teismui skirti valstybės biudžeto asignavimai buvo 

nepakankami užtikrinti institucijos poreikius ir garantuoti sklandų teismo misijos įgyvendinimą, 

imtasi finansinių lėšų taupymo ir racionalesnio jų panaudojimo priemonių, kurios apibrėžtos 

teismo pirmininko patvirtintame Kauno apygardos teismo 2012 m. biudžeto taupymo plane. 

Lėšos buvo taupomos į komandiruotes (teisėjams bei teismo personalui vykstant į mokymus) 

vykstantiems teismo darbuotojams nepadengiant komandiruočių išlaidų, ribojant pokalbius 

telefonu . Siekiant taupyti lėšas ir mažinti teismo patalpų eksploatacijos išlaidas, šildymo sezono 

metu teismo patalpos buvo šildomos nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Vasaros sezono 

metu darbuotojų kabinetuose nebuvo įjungta oro kondicionavimo sistema, atsisakyta kai kurių ne 

pirmojo būtinumo prekių ir paslaugų pirkimo. Nepaisant taupymo priemonių, kurių buvo imtasi, 

teismo įsiskolinimai už 2012 metais suteiktas komunalines paslaugas sudarė 50,7 tūkst. litų, už 

ryšių paslaugas – 9,5 tūkst. litų, už kitas paslaugas – 1,7 tūkst. litų. 
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5.5. Teismo infrastruktūros gerinimas  

 

2012 metais teismas neturėjo finansinių galimybių infrastruktūros gerinimo 

darbams atlikti. 2012 metais įvykusios teismo administracinio pastato (A. Mickevičiaus g. 18) 

nuotekų sistemos avarijos padariniai likviduoti lėšomis, skirtomis Centralizuotam teismų 

aprūpinimui. Pakeista nuotekų sistemos pagrindinė atkarpa jungianti pastato nuotekų sistemą su 

miesto nuotekų sistema. 

Teismų savivaldos institucijoms ir Nacionalinei teismų administracijai deklaruotas 

poreikis atlikti Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės ir teismo ekspedicijos patalpų rekonstrukciją, 

kuri užtikrintų besikreipiančių į teismą asmenų geresnį aptarnavimą bei šių teismo padalinių 

darbuotojų darbo, o taip pat bylų saugojimo sąlygas. Apskaičiuotas įgyvendinimui reikalingo 

finansavimo poreikis, parengti atitinkami projektai. 

 

5.6. Teismo aprūpinimas organizacine technika 

 

2012 m. Kauno apygardos teismas iš jam skirtų valstybės biudžeto asignavimų 

įsigijo penkis skaitytuvus.  

Nacionalinė teismų administracija Kauno apygardos teismui patikėjimo teise 

perdavė valdyti 1 nešiojamąjį kompiuterį. 

Nauji skaitytuvai, kurių iki šiol teismas turėjo nepakankamai, ne tik palengvino 

teismo darbuotojų darbą, bet ir paspartino procesinių dokumentų rengimą. Nešiojamasis 

kompiuteris su įdiegta naujausia operacine sistema ir programų paketais sudaro galimybę 

efektyviau organizuoti išvažiuojamuosius teismo posėdžius, pateikti reikalingą mokymų 

medžiagą seminarų dalyviams. Kompiuteris gali kelias valandas funkcionuoti be elektros 

tiekimo, todėl, dirbant su svarbiais teismo dokumentais ir duomenimis, nekyla nesklandumų dėl 

svarbios informacijos išsaugojimo įvykus elektros stočių gedimui. Tai taip pat sudarytos 

galimybes taupyti teismui skiriamus valstybės biudžeto asignavimus, nes nereikia skirti 

papildomų lėšų nepertraukiamo maitinimo šaltinio (UPS) įsigijimui. 

 

5.7. Informacinių sistemų diegimas 

 

2012 m. Kauno apygardos teisme sėkmingai naudojamas ir tobulinamas 

elektroninis gaunamų ir siunčiamų dokumentų registracijos žurnalas. Buvo sukurti ir įdiegti nauji 
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funkciniai moduliai, kurie ne tik suteikė galimybę suskirstyti vartotojus į roles, pritaikyti tik 

jiems pagal pareigas skirtas sistemos valdymo funkcijas, bet ir archyvuoti praėjusių metų 

žurnalus ir juose atlikti paiešką. Taip pat buvo patobulintas paieškos modulis papildomiems 

paieškos duomenims gauti. Įdiegta galimybė išsaugoti sistemoje gaunamų ir siunčiamų 

dokumentų kopijas. 

Naujieji papildymai buvo atlikti pritaikius HTML – kompiuterinę žymėjimo kalbą, 

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

 

5.8. Darbo su informacinėmis technologijomis įgūdžių stiprinimas 

 

2012 m. kovo mėnesį Kauno apygardos teismo surengtame teismo atstovų ryšiams 

su visuomene ir informatikų susitikime teismo informatikas pristatė Kauno apygardos teismų 

internetinio tinklalapio turinio valdymo sistemą, informavo apie interneto svetainės 

administravimo galimybes, surengė praktinį užsiėmimą, atsakė į dalyvių pateiktus klausimus. 

2012 m. teismo informatikai dalyvavo Lietuvos pašto rengtuose E. pristatymo 

sistemos mokymuose ir sutiko dalyvauti jos eksploatacijos pilotiniame projekte, kuris leistų 

sukurti paprastą ir patikimą oficialų komunikavimo būdą tarp valstybės institucijų ir fizinių bei 

juridinių asmenų. Sistema sudarė visas galimybes pristatyti Kauno apygardos teismo teikiamą 

informaciją laiku, nepriklausomai nuo fizinio asmens gyvenamosios ar juridinio asmens 

buveinės vietos. E. pristatymo sistemos funkcija užtikrina siuntėjo suformuoto elektroninio 

dokumento ir elektroninio pranešimo pristatymą gavėjui į E. pristatymo dėžutę. Klasikinis 

hibridinis paštas leidžia teismo darbuotojams elektroniniu būdu siunčiamus dokumentus ir. 

pranešimus pristatyti fiziniams ar juridiniams asmenims popieriniu formatu nurodytu adresu ir 

informuoti siuntėją apie pristatymo būklę tuo atveju, jeigu gavėjas nėra E. pristatymo sistemos 

naudotojas. Saugoti gautus elektroninius dokumentus ir elektroninius pranešimus E. pristatymo 

dėžutėje bei suteikti visas galimybes siuntėjams / gavėjams gauti informaciją apie E. pristatymo 

sistema siunčiamo elektroninio dokumento ar pranešimo būseną (pvz., pristatyta, gauta, 

perskaityta) yra vienas iš šios sistemos funkcinių pranašumų. 
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6. Bendravimas su visuomenės informavimo priemonėmis ir visuomenės informavimas apie 

Kauno apygardos teismo veiklą 2012 metais 

 

Ryšiai su visuomene – tai bendravimas tiek su išorės subjektais, tiek su įstaigos 

darbuotojais. Pagrindiniai Kauno apygardos teismo ryšių su visuomene tikslai – kurti ir stiprinti 

teigiamą teismo įvaizdį, formuoti ir palaikyti gerą reputaciją, informuoti apie teismo veiklą, 

siekti visuomenės palaikymo ir grįžtamojo ryšio. 

 

6.1. Išorinė komunikacija 

 

Pagrindinė Kauno apygardos teismo išorinės komunikacijos auditorija yra 

visuomenė. Bendravimas su visuomenės atstovais teisme vyksta tiesiogiai, teismo internetinėje 

svetainėje ir per visuomenės informavimo priemones.  

 

6.1.1. Tiesioginė išorinė komunikacija 

 

 2012 m. Kauno apygardos teismas vykdė teismo klientų apklausą. Ja siekta 

nustatyti besilankančiųjų teisme asmenų pasitenkinimą teismo teikiamomis administracinėmis 

paslaugomis ir aptarnavimo kokybe. Apklausa buvo vykdoma dviem būdais: pildant teisme 

platinamas ir teismo internetinėje svetainėje pateikiamas anketas. Platinant anketas teisme, buvo 

apklausta 150 teismo klientų, internetinėje svetainėje savo nuomonę pareiškė 37 respondentai. 

Apklausiamieji galėjo įvertinti teismo infrastruktūrą, aptarnavimo kokybę ir informacijos 

pateikimą. Susumavus apklausos rezultatus nustatyta, kad tiek apklaustieji teisme, tiek pildę 

anketas teismo internetinėje svetainėje teismo teikiamas administracines paslaugas ir 

aptarnavimą įvardijo kaip kokybiškus.  

Dar vienas Kauno apygardos teismo taikomas išorinės komunikacijos, ryšio su klientais 

palaikymo būdas (priemonė) – tai galimybė palikti įrašą atsiliepimų ir skundų knygose, kurių 

Kauno apygardos teisme yra keturios. Per 2012 metus atsiliepimų knygose nebuvo pateikta nei 

vieno skundo, tačiau pareikšta nemažai padėkų Civilinių ir Baudžiamųjų bylų raštinių bei 

ekspedicijos darbuotojams dėl kokybiško ir mandagaus aptarnavimo. 
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6.1.2. Teismo internetinės svetainės administravimas ir tobulinimas 

 

 Pranešimai apie Kauno apygardos teismo veiklą, asmenų aptarnavimą, skelbiamus 

konkursus ir kita visuomenei naudinga informacija skelbiama teismo internetinėje svetainėje. 

Nauja informacija rengiama, teikiama ir skelbiama per kiek įmanoma trumpesnį laiką, o esama – 

nuolat atnaujinama. Teismo internetinėje svetainėje taip pat sudaryta galimybė pateikti 

atsiliepimą ar klausimą. Į svetainės lankytojų klausimus stengiamasi atsakyti operatyviai, 

konkrečiai ir suprantamai, vartojant nesudėtingus terminus.  

 2012 m. pradėtas įgyvendinti Kauno apygardos teismo internetinės svetainės kūrimas 

užsienio kalbomis. Anglų ir rusų kalbomis pateikiama svarbiausia, lankytojams aktuali 

informacija apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą, Kauno apygardos teismo vietą šioje 

sistemoje bei jo jurisdikciją, taip pat teismo darbuotojų, kurie, gali suteikti interesantus 

dominančią informaciją minėtomis kalbomis, kontaktiniai duomenys. 

 

6.1.3. Išorinė komunikacija, vykdoma per visuomenės informavimo priemones 

 

Komunikacija su visuomene vyksta ne tik tiesiogiai ar skleidžiant informaciją internete, 

bet ir per visuomenės informavimo priemones. Vienas iš žiniasklaidos informavimo apie teismo 

veiklą būdų – tai pranešimai spaudai.  

Per 2012 metus Kauno apygardos teismas visuomenės informavimo priemonėms pateikė 

82 pranešimus spaudai. Didžioji dalis teismo parengtų pranešimų spaudai – tai informacija apie 

teisme išnagrinėtas bylas ir priimtus procesinius sprendimus (nuosprendžius / sprendimus), 

keletas – apie teisme vykusius renginius, apsilankiusias svečių delegacijas, naujai pradėjusius 

dirbti teisėjus. Pranešimai buvo rengiami operatyviai, atsižvelgiant į visuomenės ir visuomenės 

informavimo priemonių susidomėjimą sukėlusias bylas, jų pobūdį ir aktualumą. Tai lėmė, jog 

didžioji dauguma (98 %) teismo išplatintų pranešimų sulaukė atgarsio visuomenės informavimo 

priemonėse. Reikia pažymėti, kad per 2012 metus išaugo publikacijų apie Kauno apygardos 

teismą skaičius. Ši tendencija buvo ypač akivaizdi paskutinįjį metų ketvirtį. 
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Publikacijų apie Kauno apygardos teismą 2012 m. rodikliai  

 

 

 

Iš viso per 2012 m. visuomenės informavimo priemonėse pasirodė 794 straipsniai, 

kuriuose buvo rašoma apie Kauno apygardos teisme pradedamas ar baigiamas nagrinėti bylas, jų 

eigą, ketinamus skelbti sprendimus, aprašomos nusikalstamų veikų, už kurių padarymą asmenys 

patraukti baudžiamojon atsakomybėn ir teisiami, aplinkybės. Daugiausia publikacijų – 103 – per 

2012 metus pasirodė dienraštyje „Lietuvos žinios“, 41 straipsnį paskelbė vienas populiariausių 

Lietuvos portalų – lrytas.lt, 38 – kaunodiena.lt, 36 – kaunoaleja.lt, 35 publikuoti dienraštyje 

„Lietuvos rytas“. Nemaža publikacijų apie Kauno apygardos teisme nagrinėtas bylas pasirodė ir 

regioninei žiniasklaidai atstovaujančiose visuomenės informavimo priemonėse – tai 

marijampolietis.lt, santaka.lt, suvalkietis.lt, alytausnaujienos.lt, valsčius.lt.  

2012 m. Kauno apygardos teisme buvo nagrinėjama ne viena visuomenės informavimo 

priemonių plačiai aptarta (rezonansinė) byla: tarnybinių pareigų neatlikimu kaltintos buvusios 

Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjos, iš pareigų atleistų Panevėžio teisėjų, piktnaudžiavimu 

tarnybine padėtimi kaltintų Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų, karinės 

technikos kontrabandos, sieros rūgštimi sužalotos merginos, buvusio Kauno vicemero ir kt. 

Nemažo atgarsio sulaukė ir paties Kauno apygardos teismo „sprogdinimo“ istorija, 

kuomet Alytaus pataisos namuose kalintis nuteistasis 2012-03-14 paskambinęs į Alytaus 

bendrąjį pagalbos centrą pranešė, jog 10 val. sprogs Kauno apygardos teisme padėtas sprogmuo. 

Šį įvykį plačiai aprašė tiek respublikiniai dienraščiai, tiek internetinė žiniasklaida. 

Kauno apygardos teisme nagrinėtomis bylomis, skelbiamais nuosprendžiais ne kartą 

domėjosi ir visuomenę informavo įvairių televizijos kanalų (TV3, LNK, INIT, „Lietuvos ryto“ 

televizija, BTV) žinių ir kt. laidos (pvz., TV3 laida „Prieš srovę“, 2012-11-13). Aktualiais 
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visuomenei klausimais interviu televizijai ir spaudai ne kartą davė Kauno apygardos teismo 

pirmininkas Nerijus Meilutis (2012-04-03 „Akistata“, 2012-07-18 „Karštas komentaras“, 2012-

11-29 INIT televizija, 2012-11-29 TV3, 2012-12-05 „Kauno diena“). 

Gausų straipsnių apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamas bylas skaičių lemia aktyvus 

darbas. Tam, kad visuomenę pasiektų ją dominanti informacija, komunikacija su visuomenės 

informavimo priemonių atstovais vyksta nuolat. Kas dieną rengiami ir žiniasklaidos atstovams 

elektroniniu paštu siunčiami Kauno apygardos teisme nagrinėjamų bylų tvarkaraščiai, kuriuose 

pažymimi numatomi skelbti nuosprendžiai, informuojama apie vienoje ar kitoje byloje 

ketinamus atlikti veiksmus. Visa reikalinga informacija visuomenės informavimo priemonių 

atstovams teikiama ir elektroniniu paštu bei telefonu. Šie paklausimai yra registruojamai Kauno 

apygardos teismo atsakymų į visuomenės informavimo priemonių užklausas ir jų apskaitos 

registre. Registraciją vykdo teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene. 

Be to, informaciją apie teisme nagrinėjamas bylas 2012 m. visuomenės informavimo 

priemonių atstovams teikė ne tik teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene, bet ir 

teisėjai. Tiesioginis žiniasklaidos atstovų bendravimas su bylą nagrinėjančiu teisėju leidžia 

pateikti visuomenei kuo tikslesnę ir operatyvesnę informaciją apie nagrinėjamą bylą. 

Visuomenės nuomonę apie teismo veiklos viešumą, skaidrumą ir atvirumą padeda formuoti ir 

Kauno apygardos teismo teisėjų interviu visuomenę dominančiais klausimais: 2012-02-21 

Civilinių bylų skyriaus teisėjos Ž. Budžienės interviu „Lietuvos ryto televizijai“, 2012-12-04 

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo V. Preikšo interviu „Kauno dienai“, 2012-12-04 Baudžiamųjų 

bylų skyriaus teisėjo A. Jaliniausko pokalbis su „Delfi.lt“ žurnalistu, 2012-12-05 teisėjų A. 

Jaliniausko ir A. Baubienės interviu „Kauno dienai“. 

Be visų minėtų priemonių, išorinei komunikacijai priskirtini ir teisme vykę renginiai, 

kurie šioje apžvalgome aptariami skyriumi.  

 

6.2. Vidinė komunikacija 

 

Vidinė komunikacija – tai informacijos sklaida ir vidiniai ryšiai organizacijoje. Vienas 

pagrindinių informacijos sklaidos Kauno apygardos teisme būdų – tai kas savaitę vykstantys 

teisėjų susirinkimai, periodiškai ir iškilus tarnybiniam būtinumui šaukiami teisėjų padėjėjų, 

teismo posėdžių sekretorių, kitų darbuotojų susirinkimai.  

Visa informacija ar dokumentai, skirti susipažinti ar pasidalinti, teisme platinami 

elektroniniu paštu, taip pat talpinami tinkliniame diske, prieinamame iš kiekvieno teismo 
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darbuotojo kompiuterio. Darbuotojai elektroniniais laiškais nuolat informuojami apie teismo 

pirmininko priimtus įsakymus, jiems persiunčiama iš kitų institucijų gaunama informacija.  

2012 m. Kauno apygardos teisme pirmą kartą surengti susirinkimai-mokymai valstybinės 

kalbos vartojimo klausimais: 2012-09-28 – Kauno apygardos teismo teisėjams ir teisėjų 

padėjėjams, 2012-12-14 – teismo posėdžių sekretorėms. Mokymuose buvo aptartos dažniausiai 

teismo procesiniuose dokumentuose pasitaikančios valstybinės kalbos vartojimo klaidos, 

pateiktos rekomendacijos joms taisyti, priminti dokumentų rengimą ir valstybinės kalbos 

vartojimą reglamentuojantys teisės aktai. 

 Taip pat 2012 m. teismo darbuotojams elektroniniu paštu periodiškai buvo siunčiama 

mokomoji medžiaga, skirta taisyklingo valstybinės kalbos vartojimo gebėjimams ir įgūdžiams 

tobulinti. Ši medžiaga buvo platinama ir Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų darbuotojams. Be to, nuolat teiktos konsultacijos kalbos vartojimo klausimais – 

tai daryta tiek elektroniniu paštu, tiek telefonu, tiek konsultuojant asmeniškai. Šia galimybe 

naudojosi ne tik Kauno apygardos teismo, bet ir apylinkių teismų teisėjai, teisėjų padėjėjai, kiti 

teismų darbuotojai.  

Vidinė komunikacija 2012 metais taip pat plėtota organizuojant šiuos renginius: 

2012-03-30 Kauno apygardos teismas surengė Kauno apygardos veiklos teritorijoje 

veikiančių apylinkių teismų atstovų ryšiams su visuomene ir informatikų susitikimą,  

2012-09-14 Visuomenės harmonizavimo parke, įsikūrusiame Vazgaikiemio kaime 

(Prienų rajone) vykusį visuotinį Kauno apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų teisėjų ir teismų personalo susitikimą 

2012 m. Kauno apygardos teismo pirmininkas N. Meilutis ir Civilinių bylų skyriaus 

teisėjas E. Burzdikas su Kauno apygardos teisėjų komanda „Santaka“ dalyvavo Teisėjų 

asociacijos krepšinio turnyre. 
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6.3. 2012 metais Kauno apygardos teismo organizuotų renginių, minėjimų, švenčių bei 

teisme apsilankiusių svečių iš Lietuvos ir užsienio delegacijų apžvalga 

6.3.1. Renginiai, skirti išsamiau supažindinti visuomenės narius su Kauno apygardos 

teismo veikla  

 

Trečiojo amžiaus universiteto Teisės fakulteto studentų apsilankymas Kauno apygardos 

teisme 

 

2012-01-12 Kauno apygardos teisme lankėsi Trečiojo amžiaus universiteto Teisės 

fakulteto studentai, lydimi fakulteto dekanės Birutės Štuikienės. Svečius pasitiko, teismų sistemą 

pristatė bei aktualiais teismų veiklos, teisingumo vykdymo klausimais su svečiais kalbėjosi 

Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.  

Garbaus amžiaus studentus teismo pirmininkas supažindino su Lietuvos teismų istorija, 

papasakojo apie teisėjo profesiją, darbo teisme organizavimą, paaiškino, kokios bylos 

nagrinėjamos apylinkių, apygardų ir Lietuvos apeliaciniame teismuose.  

Vėliau surengta ekskursija po teismo pastatą, apsilankyta teismo posėdžių salėse, laikino 

sulaikymo kamerose. Teismo administratorė trumpai papasakojo, kaip vyksta darbas posėdžio 

metu, kaip į teisiamuosius posėdžius pristatomi sulaikytieji asmenys.  

Šis renginys ne tik prisidėjo formuojant objektyvią ir pozityvią visuomenės nuomonę apie 

teismų sistemą ir teisėjus, bet paskatino vyresnio amžiaus visuomenės narius giliau domėtis 

Lietuvos Respublikos teismais, jų darbu. 

 

Kauno apygardos teisme vykusi moksleiviams skirta Karjeros diena 

 

2012-05-21 Kauno apygardos teisme vyko 10–12 klasių moksleiviams skirtas renginys – 

Karjeros diena. Į renginį gausiai susirinkusius Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 

gimnazijos moksleivius pasveikino Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis.  

Kreipdamasis į moksleivius jis pabrėžė, kad vienas svarbiausių Karjeros dienos tikslų – 

padėti moksleiviui, planuojančiam savo karjerą, ketinančiam aukštojoje mokykloje studijuoti 

teisės mokslus, suteikti informacijos apie Lietuvos Respublikos teismų sistemą ir pagrindinius 

jos veiklos principus.  
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Teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis papasakojo moksleiviams apie galimybę 

tapti teisėju, pretendentams į teisėjus keliamus kvalifikacinius reikalavimus, Lietuvos teismų 

sistemą, skirtingų instancijų teismų kompetenciją.  

Vėliau gimnazistai pakviesti apžiūrėti Kauno apygardos teismo pastatą. 

 

Lietuvos teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus narių – projekto „Tavo ateities 

vizija“ dalyvių vizitas teisme 

 

2012-11-30 Kauno apygardos teisme viešėjo Kauno gimnazijų moksleiviai – Lietuvos 

teisininkų draugijos Jaunųjų teisininkų skyriaus nariai, dalyvaujantys projekte „Tavo ateities 

vizija“. Projekto tikslas – supažindinti 10–12 klasių moksleivius su būsimos specialybės 

specifika, reikalavimais ir padėti apsispręsti renkantis profesinį kelią. 

Projekto dalyvius pasitiko l. e. Kauno apygardos teismo kanclerio pareigas Mindaugas 

Raila, teismo administracijos sekretorė Neringa Menciūnė ir laikinai atliekanti teismo pirmininko 

padėjėjos ryšiams su visuomene funkcijas vyresnioji specialistė (lituanistė) Skirmantė 

Zelenkienė. Teismo administracijos sekretorė N. Menciūnė svečius supažindino su Kauno 

apygardos teismo istorija.  

Moksleivių pažintis su teismu prasidėjo nuo Civilinių bylų skyriaus raštinės, kurios 

vedėja Daiva Danylienė moksleiviams papasakojo, kokias funkcijas atlieka raštinės darbuotojos, 

kaip bendraujama su į teismą besikreipiančiais asmenimis, užvedama byla, aprodė jiems 

saugyklą, kurioje laikomos bylos.  

Su teismo posėdžių sekretorių darbu projekto dalyvius supažindino teismo posėdžių 

sekretorė Dileta Liudžiuvienė, paaiškinusi, kokias užduotis vykdo teismo posėdžių sekretorės, 

kaip organizuojami teismo posėdžiai, tvarkomi procesiniai dokumentai, rašomi teismo posėdžio 

protokolai.  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algimantas Smolskas ir Civilinių bylų skyriaus 

pirmininkas Arūnas Rudzinskas supažindino moksleivius su Kauno apygardos teismo struktūra, 

teisėjo darbo specifika, reikalavimais, kuriuos turi atitikti asmuo, norintis tapti teisėju, civilinių ir 

baudžiamųjų bylų nagrinėjimo ypatumais. Pasidaliję patirtimi, skyrių pirmininkai pasidžiaugė, 

kad jaunuoliai domisi teisininko profesija, ir išreiškė viltį, kad dalis jų ateityje papildys teisėjų 

gretas. 
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Ekskursijos po teismą metu moksleiviams buvo aprodytos teismo posėdžių salės, laikino 

sulaikymo kameros, nepilnamečių apklausos kambarys, pademonstruota įslaptintų liudytojų 

balso keitimo įranga, papasakota, kaip vyksta teismo posėdžiai.  

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20-mečio minėjimas 

 

2012-10-25 Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje vyko Kauno apygardos bei 

Kauno miesto apylinkės teismų pirmininkų organizuotas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20-

mečio minėjimas. Jo dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Prezidentės patarėjas Ernestas 

Rimšelis, Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, Kauno miesto apylinkės teismo 

pirmininkas Mindaugas Šimonis, buvęs Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo Teisės 

departamento direktorius, Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas, Mykolo Romerio 

universiteto docentas dr. Ernestas Spruogis. 

Pranešimus Lietuvos konstitucingumo istorinės raidos, konstitucionalizmo idėjos ištakų 

romėnų teisėje temomis perskaitė Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas bei 

Kauno apygardos teismo pirmininko patarėjas, Mykolo Romerio universiteto profesorius – 

Marius Jonaitis. Iškiliai sukakčiai skirtus pranešimus renginyje taip pat skaitė Lietuvos 

Respublikos Istorinės Prezidentūros istorikė Jovita Jankauskienė, Kauno rajono Ugnės Karvelis 

gimnazijos moksleivė Gustė Beržanskaitė, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto 

studentės Milda Žaliauskaitė ir Justė Adomaitytė bei Mykolo Romerio universiteto doktorantas, 

„Kultūringos teisės“ klubo vadovas Juozas Valčiukas. 

Kauno apygardos teismo, Kauno apygardos administracinio teismo ir Kauno miesto 

apylinkės teismo pirmininkai renginio pabaigoje pranešėjus apdovanojo padėkomis ir 

simbolinėmis dovanomis; moksleiviams ir studentams įteiktos Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos. 

 

6.3.2. Renginiai, skirti vidinei komunikacijai įgyvendinti 

 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų atstovų ryšiams su 

visuomene ir informatikų susitikimas 

 

2012-03-30  Kauno apygardos teismas surengė apygardos teritorijoje įsikūrusių apylinkių 

teismų atstovų ryšiams su visuomene ir informatikų susitikimą, kuriame laikinai einanti Kauno 
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apygardos teismo pirmininko padėjėjos ryšiams su visuomene pareigas Neringa Gudašytė 

supažindino su reikalavimais, keliamais valstybės įstaigų interneto svetainių struktūrai ir 

informacijai, taip pat naujos redakcijos Kauno apygardos teismo informacijos apie teismų veiklą 

teikimo visuomenės informavimo priemonėms taisyklėmis (patvirtintos Kauno apygardos teismo 

pirmininko 2012-02-22 įsakymu Nr. V1-39).  

Kauno apygardos teismo vyresnysis specialistas (informatikas) T. Mikšys apylinkių 

teismų atstovams papasakojo apie interneto svetainės administravimo galimybes, surengė 

praktinį užsiėmimą. 

 

Visuotinis Kauno apygardos teismo ir jo veiklos teritorijai priklausančių apylinkių teismų 

teisėjų ir teismų personalo susitikimas 

 

2012-09-14 Visuomenės harmonizavimo parke, įsikūrusiame Vazgaikiemio kaime 

(Prienų rajone), įvyko visuotinis Kauno apygardos teismo ir jo veiklos teritorijai priklausančių 

apylinkių teismų teisėjų ir teismų personalo susitikimas. Renginys, kuris, tikėtina, taps tradiciniu 

– tai puiki proga atskirų apygardos teritorijoje veikiančių teismų teisėjams, valstybės 

tarnautojams, darbuotojams stiprinti kolegiškus santykius, artimiau susipažinti, pabendrauti 

neformalioje aplinkoje, kartu pasportuoti ir papramogauti. 

  

    

 

6.3.3. Kauno apygardos teisme viešėję užsienio svečiai, delegacijos 

 

JAV teisininkų delegacijos vizitas 

 

2012-05-18 su draugišku vizitu Kauno apygardos teisme lankėsi delegacija iš Šiaurės 

Karolinos teisininkų asociacijos (North Carolina Bar Association) (JAV). Svečius pasitiko 
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Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas, teismo 

pirmininko patarėjas Marius Jonaitis ir l. e. teismo kanclerio pareigas Mindaugas Raila.  

Pokalbio prie apvalaus stalo metu Civilinių bylų skyriaus pirmininkas A. Rudzinskas 

svečiams pristatė teismo istoriją, jurisdikcinės veiklos organizavimo principus. 

 

    

  

Išklausę skyriaus pirmininko, svečiai domėjosi Lietuvos teismų veiklos, bylų nagrinėjimo 

juose ypatumais, apeliacine tvarka skundžiamų teismo procesinių sprendimų skaičiumi, žyminio 

mokesčio dydžiais, teismo administravimu, finansavimu, kitais teismo veiklos organizavimo 

klausimais. Savo ruožtu svečiai plačiau pristatė tapimo teisininku JAV ypatumus, advokatų 

santykius su teismais, advokatus vienijančią asociaciją.  

Delegacijos nariams surengta ekskursiją po teismo pastatą, posėdžių salės, kuriose 

nagrinėjamos civilinės ir baudžiamosios bylos, pasitarimų kambariai, posėdžių salė, skirta bylų, 

kuriose dalyvauja įslaptinti liudytojai, nagrinėjimui, pademonstruota balso keitimo aparatūra, 

atsakyta į gausius svečių klausimus. 

 

Eurojusto ekspertų grupės vizitas 

 

2012-05-24 Kauno apygardos teisme lankėsi Eurojusto ir Europos teisminio tinklo 

baudžiamosiose bylose praktiniu įgyvendinimu ir veikimu besirūpinančių ekspertų delegacija. 

Susitikimo metu pristatyta Eurojusto, kurio tikslas – stiprinti tarptautinį teisminį 

bendradarbiavimą, tobulinti šio bendradarbiavimo metodus ir plėsti jo galimybes, veikla.  

 

Buvusio JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjo vizitas 

 

2012-05-30 Kauno apygardos teisme lankėsi Lietuvoje viešintis buvęs Naujojo Džersio 

valstijos (JAV) Aukščiausiojo Teismo teisėjas Mahlon L. Fast.  
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Neformalios diskusijos su Civilinių bylų skyriaus pirmininku Arūnu Rudzinsku ir Kauno 

apygardos teismo teisėjais metu buvo dalijamasi profesine patirtimi, aptarti ir palyginti JAV ir 

Lietuvoje keliami reikalavimai pretendentams į teisėjus, tapimo teisėju tvarka, teismų sistemų 

panašumai ir skirtumai. 

 

Turkijos Respublikos teisėjų ir prokurorų delegacijos vizitas 

 

2012-09-21 Kauno apygardos teisme lankėsi Turkijos teisėjų ir prokurorų tarybos 

delegacija, kuri Nacionalinės teismų administracijos kvietimu su 5 dienų vizitu lankėsi 

Lietuvoje. 

 

     

  

Į Kauno apygardos teismą atvykusius svečius pasitiko teismo pirmininkas Nerijus 

Meilutis, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algimantas Smolskas ir Civilinių bylų 

skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas. Teismo pirmininkas N. Meilutis pristatė svečiams 

Lietuvos teismų sistemą, supažindino su apygardos teismo struktūra ir darbo specifika, veiklos 

teritorija, atsakė į juos dominusius klausimus. Delegacijos nariai pasidalino informacija apie 

Turkijos teismų darbo ypatumus, Teisėjų ir prokurorų tarybos funkcijas bei vaidmenį, teisėjų 

karjeros galimybes jų šalyje. 

Išvykdami svečiai pasidžiaugė turėję galimybę apsilankyti Kauno apygardos teisme ir 

atsiveriančiomis perspektyvomis plėtoti dvišalius teisėsaugos institucijų ryšius. 
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6.3.4. Kiti Kauno apygardos teisme vykę renginiai 

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro vizitas  

 

2012-06-19 Kauno apygardos teisme lankėsi Lietuvos Respublikos teisingumo ministras  

Remigijus Šimašius. Susitikime, skirtame bausmių vykdymo, lygtinio paleidimo, probacijos 

problematikai, dalyvavo Kauno apygardos teismo, jo veiklos teritorijoje esančių teismų teisėjai, 

nagrinėjantys baudžiamąsias bylas, bei jų teisėjų padėjėjai. 

Kalbėdamas apie liepos 1 d. įsigaliojusio Probacijos įstatymo tikslus, teisingumo 

ministras akcentavo, kad pagrindinis įgyvendinamos reformos siekis yra mažinti pakartotinį 

nusikalstamumą. Susitikimo metu ypatingas dėmesys buvo skiriamas galimų nesklandumų, 

galinčių kilti pereinamuoju – įstatymo įsigaliojimo laikotarpiu, sprendimo būdams, lygtinio 

paleidimo komisijų darbo organizavimo klausimams, aptartas teismų ir teisėjų vaidmuo 

sankcionuojant lygtinį nuteistųjų paleidimą iš įkalinimo įstaigų, vertinant socialinio tyrimo 

išvadas, visuomenės dalyvavimo sprendžiant lygtinio paleidimo klausimus aspektai; diskutuota 

apie nuteistųjų integracijos į visuomenę problemas, elektroninio monitoringo taikymo bausmių 

sistemoje galimybes, kitus aktualius klausimus. 

 

    

 

Kokybės vadybos sertifikato įteikimas  

 

2012-06-21 Kauno apygardos teismui įteiktas sertifikatas, patvirtinantis, jog Kauno 

apygardos teisme įdiegta ir tobulinama kokybės vadybos sistema, apimanti į teismą 

besikreipiančių asmenų aptarnavimą bei teismo organizacinę veiklą, atitinka ISO 9001:2008 

standarto reikalavimus. 
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Sertifikatą laikinai einančiam teismo kanclerio pareigas Mindaugui Railai įteikė vadybos 

sistemų ir personalo sertifikavimo įstaigos „TÜV Thüringen e.V.“ padalinio Lietuvoje UAB 

„TUV Uolektis“ generalinis direktorius Vytautas Pivoras, kuris trumpai apžvelgė kokybės 

standartų istoriją, pasidžiaugė kruopščiu projekto dalyvių darbu. 

Kokybės vadybos sistema teisme buvo diegiama talkinant tarptautinės audito kompanijos 

UAB „Ernst & Young Baltic“ ekspertams bei įgyvendinant Europos Sąjungos lėšomis 

finansuojamą projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų administracijos 

kokybės valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“. 

 

7. Baudžiamųjų bylų skyriaus darbo 2012 metais rezultatai 

7.1. Skyriaus darbo organizavimo klausimai 

 

Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus darbą organizuoja, 

koordinuoja ir kontroliuoja Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas. Baudžiamųjų bylų skyriaus 

teisėjai nagrinėja pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos baudžiamąsias bylas, taip pat 

apeliacinės instancijos administracinių teisės pažeidimų bylas, skyriuje nėra nustatytos teisėjų 

specializacijos nagrinėti tik konkrečios instancijos ar kategorijos bylas, išskyrus specializaciją 

nagrinėti pirmosios instancijos baudžiamąsias bylas, susijusias su Lietuvos okupacijos ir 

aneksijos įtvirtinimu ir pasipriešinimu jam, taip pat baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų 

žmogiškumui ir karo nusikaltimų. 

Bylos teisėjams skiriamos nagrinėti automatizuotu būdu, naudojantis teismų 

informacinės sistemos LITEKO bylų paskirstymo moduliu, laikantis Kauno apygardos teisme 

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

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

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

Teisėjų kolegijos sudaromos, teisėjų padėjėjai paskiriami dirbti su konkrečiais teisėjais 
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Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko potvarkiais. Teismo posėdžių sekretorių darbo grafikus 

sudaro vyriausioji specialistė (Baudžiamųjų bylų raštinės vedėja). 

Darbo organizavimo klausimai, taip pat klausimai, susiję su teisinio 

reglamentavimo pokyčiais, naujausia teismų praktika, aptariami periodiškai vykstančiuose 

skyriaus teisėjų susirinkimuose. 

Baudžiamųjų bylų skyriuje laikomasi praktikos periodiškai organizuoti skyriaus 

raštinės darbuotojų, teismo posėdžių sekretorių, teisėjų padėjėjų pasitarimus, kuriuose 

aptariamos darbo procese pasitaikančios klaidos, išklausomi pasiūlymai dėl darbinės veiklos 

tobulinimo, kad ji taptų efektyvesnė, operatyvesnė, priimtinesnė tiek interesantams, tiek teismo 

darbuotojams. 

Kasmet byloje dalyvaujantys asmenys (kaltinamieji, nuteistieji, nukentėjusieji bei 

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

suteiktomis procesinėmis teisėmis. 2012 metais Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje 

užregistruoti 152 bylos ar skundo nagrinėjimo medžiagos pateikimo proceso dalyviams (išskyrus 

prokurorus ir advokatus) susipažinti atvejai, 2011 metais šis skaičius siekė 124. Baudžiamųjų 

bylų skyriaus raštinėje taip pat užregistruoti ir 5 nedalyvaujančių byloje asmenų prašymai 

susipažinti su išnagrinėtų bylų medžiaga.  

2012 metais Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinėje dirbo 7 specialistai. Skyriaus 

raštinės darbuotojų veiklą organizuoja ir kontroliuoja Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės 

vedėjas. Vyriausiasis specialistas yra atsakingas už baudžiamųjų bylų bei skundų nagrinėjimo 

medžiagų paskirstymą ir įtraukimą į Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės apskaitą. Raštinės 

specialistai dirba su priskirtų teisėjų bylomis ir dokumentais. 2012 m. vienam raštinės 

specialistui paskirta dirbti su 4 teisėjais. Raštinės specialistui, kuriam pavesta daiktinių įrodymų 

apskaitos ir naikinimo funkcija, paskirta dirbti su 3 teisėjų bylomis bei dokumentais. Kaip ir 

ankstesniais metais, didžiąją dalį Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės specialistų darbo sudarė 

baudžiamųjų bylų vykdymo proceso organizavimas. Lyginant su ankstesniais metais, 2012 

metais Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės specialistų darbo krūvis padidėjo. Darbuotojų krūvio 

padidėjimą 2012 m. įtakojo padidėjęs Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų skaičius, kiekvienais 

metais didėjantis administracinių teisės pažeidimų, baudžiamųjų bylų bei skundų, kuriuos pagal 

kompetenciją nagrinėja apygardos teismai, kiekis.  
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7.2. Pirmąja instancija nagrinėtų baudžiamųjų bylų statistiniai rezultatai 

 

Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų 

likutis 2012 m. sausio 1 d. buvo 161 byla (plius 16 prašymų vykdymo procese), 2012 metais 

buvo gauta 266 bylos (kartu su likučiu metų pradžioje – 427 bylos) (taip pat 138 prašymai 

vykdymo procese (kartu su likučiu metų pradžioje – 154), išnagrinėta 268 bylos (taip pat 150 

prašymų vykdymo procese), likutis 2013 m. sausio 1 d  – 159 bylos (taip pat 4 prašymai 

vykdymo procese). Atsižvelgiant į tai, jog 2009 metais buvo gautos 295 bylos, išnagrinėtos 173 

bylos, 2010 metais gauta 371 byla, išnagrinėtos 237 bylos, 2011 m. gautos 406 bylos, 

išnagrinėtos 245 bylos, akivaizdu, jog gautų pirmąja instancija bylų skaičius per pastaruosius 

metus stabiliai auga, tačiau, kartu augant ir išnagrinėtų bylų skaičiui, neišnagrinėtų bylų likutis 

nedidėja, 2012 m. pavyko jį nors ir minimaliai (2 bylom), bet sumažinti.  

 

Gautų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų lyginamieji rodikliai 

 

 

 

2012 m. išnagrinėtų bylų rezultatai: 

 

- išnagrinėta priimant nuosprendį – 183; 

- išnagrinėta priimant nutartį – 6; 

- išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą – 51; 

- nutraukta – 2; 
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- perduota tirti iš naujo – 1; 

- perduota prokurorui – 13; 

- persiųsta pagal teismingumą – 4; 

- sujungta su kita byla – 4; 

- spręstas priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimas – 4; 

- vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 6.71. 

 

Vertinant bylų nagrinėjimo operatyvumą, periodiškai (kas mėnesį) analizuotos 

priežastys, dėl kurių užsitęsia pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nagrinėjimas (vertintos 

bylos, kuriose procesas tęsiasi ilgiau nei metus, sudaromi tokių bylų sąrašai, metų pabaigoje 

pateiktos ataskaitos Lietuvos apeliaciniam teismui ir Nacionalinei teismų administracijai). 

Iš surinktų duomenų matyti, kad kai kurių bylų nagrinėjimas teisme trunka ilgai, tačiau daugeliu 

atvejų egzistuoja objektyvios ilgos bylų trukmės priežastys, tarp kurių dažniausiai pasitaiko 

kaltinamųjų paieška, Europos arešto orderio išdavimas, ilga ekspertizių trukmė, taikomos 

priverčiamosios medicinos priemonės, byloje dalyvaujančių asmenų neatvykimas į teismo 

posėdžius, bylos sudėtingumas ir didelė apimtis.   

 Tarp pagrindinių priemonių, kurių imamasi siekiant pašalinti kliūtis operatyviam bylos 

išnagrinėjimui, nustatyti periodiniai užklausimai apie paieškų rezultatus, ekspertizių eigą, 

priverčiamųjų medicinos priemonių taikymą, procesinių prievartos priemonių (atvesdinimo, 

baudų, kardomųjų priemonių griežtinimo) taikymas, informacijos apie dėl ligos neatvykusių 

proceso dalyvių sveikatos būklę išreikalavimas.  

 

7.3. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rezultatai 

 

Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų 

likutis 2012 m. sausio 1 d. buvo 263 bylos, 2012 metais buvo gauta 2925 bylos (kartu su likučiu 

metų pradžioje – 3188 bylos), išnagrinėta 2951 byla (iš jų 81 byloje buvo sprendžiamas 

teismingumo klausimas), likutis 2013 m. sausio 1 d. – 237 bylos.  
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7.3.1. Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai 

 

2012 metais baigtos 842 baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus. Iš jų: 

- 602 apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys) palikti 

nepakeisti; 

- 148 pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai pakeisti; 

- 8 pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai panaikinti ir bylos nutrauktos; 

- 5 pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos prokurorui; 

- 1 pirmosios instancijos teismo nuosprendis panaikintas ir byla perduota nagrinėti iš naujo 

pirmosios instancijos teismui; 

- 1 pirmosios instancijos teismo nuosprendis panaikintas; 

- 51 pirmosios instancijos teismo nuosprendis panaikintas ir priimti nauji nuosprendžiai; 

- 26 skundai palikti nenagrinėti. 

Apskųstų ir pakeistų, panaikintų nuosprendžių rodikliai pagal apylinkių teismus 

 

Eil. 

Nr. 

Teismo 

pavadinimas 

Priimta 

nuosprendžių 

Apskųsta 

nuosprendžių 

Pakeista 

nuosprendžių 

Panaikinta 

nuosprendžių 

Nuosprendžių 

stabilumas 

(%) 

1. Kauno miesto 

apylinkės 

teismas 

1191 313 47 16 98.66 

2. Druskininkų 

miesto 

apylinkės 

teismas 

65 16 0 0 100 

 

 

 

3. Alytaus 

rajono 

apylinkės 

teismas 

367 88 10 4 98.91 

4. Jonavos 

rajono 

apylinkės 

teismas 

156 45 9 0 100 

5. Jurbarko 

rajono 

apylinkės 

teismas 

114 17 3 1 99.12 

6. Kaišiadorių 

rajono 

apylinkės 

teismas 

130 47 7 2 98.46 

 

 

 

 



 
45 

 

7. Kauno rajono 

apylinkės 

teismas 

222 61 12 6 97.30 

 

 

8. Kėdainių 

rajono 

apylinkės 

teismas 

256 47 2 1 99.61 

 

 

 

9. Lazdijų 

rajono 

apylinkės 

teismas 

132 21 0 2 98.48 

10. Marijampolės 

rajono 

apylinkės 

teismas 

371 105 9 2 99.46 

11. Prienų rajono 

apylinkės 

teismas 

108 17 3 2 98.15 

 

 

12. Šakių rajono 

apylinkės 

teismas 

95 21 1 0 100 

 

 

13. Varėnos 

rajono 

apylinkės 

teismas 

163 33 6 3 98.16 

14. Vilkaviškio 

rajono 

apylinkės 

teismas 

148 43 10 1 99.32 

 

7.3.2. Skundų dėl žemesniųjų instancijų teismų nutarčių nagrinėjimo rezultatai 

 

2012 metais baigtos 2026 bylos pagal skundus dėl žemesniųjų instancijų teismų 

nutarčių. Iš jų: 

- 400 bylų pagal skundus dėl apylinkių teismų nutarčių paskirti arba pratęsti 

suėmimo terminą (367 skundai atmesti, 20 nutarčių panaikinta, 13 skundų palikta nenagrinėta). 

Lyginant su 2011 metais šios kategorijos skundų išnagrinėjimo skaičius 2012 metais nežymiai 

padidėjo (2011 metais buvo išnagrinėti 374 skundai). 

- 970 bylų pagal skundus dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu (846 

skundai atmesti, 2 nutartys pakeistos, 107 nutartys panaikintos, 15 skundų grąžinta nenagrinėta). 

Lyginant su ankstesniais metais šios kategorijos skundų ženkliai padaugėjo (2011 metais buvo 

išnagrinėta 720 skundų). 
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- 656 bylos pagal skundus dėl žemesniųjų teismų nutarčių (BPK X dalis) (461 

skundas atmestas, 10 nutarčių pakeista, 145 nutartys panaikintos, 40 skundų grąžinta 

nenagrinėta). Lyginant su ankstesniais metais šios kategorijos skundų padaugėjo (2011 metais 

buvo išnagrinėti 571 skundų). 

 

Bylų pagal skundus dėl žemesnių instancijų teismų nutarčių išnagrinėjimo lyginamieji 

rodikliai (neįskaitant bylų, kur skundai grąžinti nenagrinėti) 

 

 

 

7.4. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatai 

 

Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų 

likutis 2012 m. sausio 1 d. buvo 65 bylos (iš jų 3 bylos pagal atskiruosius skundus ir 62 bylos 

pagal apeliacinius skundus), 2012 metais buvo gauta 1 134 bylos (iš jų 28 bylos pagal 

atskiruosius skundus, 14 bylų dėl teismingumo, 1 byla dėl termino atnaujinimo, 1 091 bylos 

pagal apeliacinius skundus), išnagrinėta 1 126 bylos (iš jų 29 bylos pagal atskiruosius skundus, 

14 bylų dėl teismingumo, 1 byla dėl termino atnaujinimo, 1082 bylos pagal apeliacinius 

skundus), likutis 2013 m. sausio 1 d. – 73 bylos (iš jų 2 pagal atskiruosius skundus, 71 byla pagal 

apeliacinius skundus).  

Apeliacinių (atskirųjų) skundų nagrinėjimo rezultatai: 

- 704 teismo nutarimai (nutartys) palikti nepakeisti ir skundai netenkinti; 

- 31 teismo nutarimas (nutartis) panaikinta ir administracinių teisės pažeidimų bylos nutrauktos; 
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- 14 teismo nutarimų (nutarčių) panaikinta ir administracinių teisės pažeidimų bylos grąžintos iš 

naujo tirti įgaliotai institucijai; 

- 124 teismo nutarimų (nutarčių) panaikinta ir administracinių teisės pažeidimo bylos grąžintos iš 

naujo nagrinėti apylinkės teisme; 

- 91 teismo nutarimas (nutartys) panaikinti ir priimtas naujas nutarimas administracinio teisės 

pažeidimo byloje; 

- 110 teismo nutarimų (nutarčių) pakeista; 

- 10 nutarimų pakeista paskiriant švelnesnę nuobaudą arba nusprendus nuobaudos neskirti; 

- 6 bylose apeliacinis procesas nutrauktas; 

- 3 bylos perduotos pagal teismingumą; 

- 14 bylų perduota iš teismo, kuriam byla teisminga, kitam teismui; 

- 18 bylų skundai palikti nenagrinėti; 

- 1 byloje spręstas termino atnaujinimo klausimas. 

Lyginant su 2011 m., ženkliai padidėjo tiek gautų, tiek išnagrinėtų bylų skaičius. 

2011 metais Kauno apygardos teisme buvo gautos 727 administracinių teisės pažeidimų bylos su 

apeliaciniais (649 bylos) ir atskiraisiais (13 bylų) skundais, baigtos 662 bylos. 

 

Administracinių teisės pažeidimų bylų lyginamieji rodikliai 
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7.5. Kiti klausimai 

 

2012 metais buvo gauti 95 neprocesiniai gyventojų pareiškimai, skundai dėl Kauno 

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

apylinkių teismų teisėjų veiksmų, susijusių su teismo darbu ir baudžiamųjų bylų nagrinėjimu, 

galimu bylų vilkinimu. Daugelyje šių skundų pareiškėjai išreiškė nepasitenkinimą procesiniais 

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

sprendimus. Laikantis konstitucinio teisėjų bei teismų nepriklausomumo principo, vykdant 

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

vertinami.  

 

8. Civilinių bylų skyriaus darbo 2012 metais rezultatai 

8.1. Skyriaus darbo organizavimo klausimai 

 

Ieškiniai, pareiškimai, apeliacinės bylos skiriamos teisėjams nagrinėti automatizuotu 

būdu, naudojantis teismų informacinės sistemos LITEKO bylų paskirstymo moduliu, laikantis 

2011 m. spalio 3 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. V1-70 patvirtintų Bylų paskirstymo 

teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių nustatytos tvarkos. Teisėjų kolegijos sudaromos, 

teisėjų padėjėjai paskiriami dirbti su konkrečiais teisėjais Civilinių bylų skyriaus pirmininko 

potvarkiais, kuriais taip pat nustatoma ir teisėjo padėjėjo pavadavimo tvarka jo atostogų, ligos 

laikotarpiu. Kauno apygardos teisme, kaip ir kituose apygardų teismuose, posėdžių sekretorių 

yra mažiau negu teisėjų, todėl jų darbas organizuojamas sudarant posėdžių grafikus (paprastai 

kiekvieną savaitę). Darbo grafikus sudaro vyriausioji specialistė (Civilinių bylų skyriaus raštinės 

vedėja). 

Periodiškai (parastai kiekvieną savaitę) vyksta Civilinių bylų skyriaus teisėjų 

susirinkimai, kuriuose aptariami organizaciniai klausimai, įstatymų bei kitų norminių aktų, 

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

patikrinimų, apibendrinimų rezultatai.  

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

ilgiau negu vienerius metus, proceso trukmės priežastys, aptariami procesinių terminų pažeidimo 

priežasčių šalinimo būdai, taip pat ieškoma priemonių, kaip spartinti bylų procesą, šalinti 

užsitęsusio nagrinėjimo priežastis.  



 
49 

 

2012 metais buvo daugiau dėmesio skirta teisėjų organizacinės veiklos priežiūrai, buvo 

atlikti 3 teisėjų organizacinės veiklos tiksliniai patikrinimai (pradėtas ir ketvirtojo teisėjo veiklos 

patikrinimas, kuris baigtas 2013 metais), siekiant išsiaiškinti ilgiau negu 6 mėnesius nagrinėjamų 

pirmosios instancijos bylų ir apeliacinių bylų proceso trukmės priežastis, teisėjo veiksmų, 

rengiantis bylų nagrinėjimui kokybę, duomenų įvedimą į teismų informacinę sistemą LITEKO 

kokybę, išsiaiškinti galimus bylų vilkinimo faktus. Atlikus šiuos patikrinimus, teisėjų aplaidžių 

veiksmų nebuvo nustatyta, tačiau patikrinimų metu gauti duomenys, procesinių terminų 

pažeidimų analizė  atskleidė tas teisėjų bei teismo organizacinio darbo sritis, kurios turėtų būti 

gerinamos. Pavyzdžiui, darbo krūvio paskirstymas ir posėdžių skyrimas kuo trumpesniais 

terminais, parengiamųjų teismo posėdžių skyrimas, laikantis Civilinio proceso kodekso 228 

straipsnio 2 dalies nustatyto imperatyvaus reikalavimo, kad parengiamasis posėdis turi įvykti ne 

vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo nutarties skirti parengiamąjį posėdį dienos ir pan. 

Pažymėtina, kad ilgiau negu vienerius metus nagrinėjamų civilinių bylų skaičius, 

palyginus su 2010, 2011 metais, mažėja: 2010 m. gruodžio 31 d. tokių bylų buvo 143, 2011 m. 

gruodžio 31 d. – 97, o 2012 m. gruodžio 31 d. – 79. 

2012 metais buvo gauta 112 neprocesinių gyventojų pareiškimų, skundų dėl Kauno 

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

apylinkių teismų teisėjų veiksmų, susijusių su teismo darbu ir civilinių bylų nagrinėjimu, galimu 

bylų vilkinimu. Iš esmės visais atvejais pareiškėjai išreiškė nepasitenkinimą procesiniais teismo 

veiksmais ir priimtais sprendimais bylose, kuriose jie dalyvavo, prašė įvertinti teisėjų priimtus 

procesinius sprendimus.  Laikantis teisėjų bei teismų nepriklausomumo principo, vykdant teismo 

vidinio administravimo funkcijas, teisėjų procesiniai veiksmai ir sprendimai negali būti 

vertinami. Civilinių bylų skyriaus pirmininkas taip pat priimta asmenis, išklauso jų žodinius 

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

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

atsiliepimų knygoje. Personalo aukštą darbo kultūrą, etišką bendravimą su besikreipiančiais į 

teismo Civilinių bylų skyriaus raštinę asmenimis patvirtina šių asmenų nuomonė, padėkos, 

įrašytos į skundų ir atsiliepimų knygą. Pagrįstų skundų dėl Kauno apygardos teismo Civilinių 

bylų skyriaus teisėjų ar darbuotojų veikos nebuvo. 
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8.2. Pirmąja instancija nagrinėtų civilinių bylų statistiniai rezultatai 

 

Kauno apygardos teisme 2012 metais gautos 1 473 pirmosios instancijos civilinės bylos, 

neišnagrinėtų bylų likutis metų pradžioje buvo 1 457 bylos. 2012 metais gauta 543 bylomis 

mažiau negu 2011 metais. 

2012 metais baigta 1 581 pirmosios instancijos civilinių byla. Iš jų: 590 dėl bankroto bei 

restruktūrizavimo bylų iškėlimo, 360 – dėl reikalavimų bankroto bylose. 294 bankroto bylose 

2012 metais priimti sprendimai dėl įmonių veiklos pabaigos, likvidavus jas dėl bankroto. 

2012 metais teisminės mediacijos būdu Kauno apygardos teismas išnagrinėjo 8 bylas, iš 

kurių, 3 bylose taikinamasis tarpininkavimas nutrauktas, 2 – baigtas, kitos trys mediacijos bylos  

sujungtos į vieną bylą. 

Pagal apygardų teismuose išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičių Kauno 

apygardos teismas yra antroje vietoje. 

 

Eil. 

Nr. Teismas Baigta civilinių bylų  

1. Vilniaus apygardos 3 605 

2. Kauno apygardos 1 581 

3. Klaipėdos apygardos 1 041 

4. Šiaulių apygardos 769 

5. Panevėžio apygardos 629 

 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 9.52.  

 

8.3. Civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rezultatai 

 

Apeliacine tvarka Kauno apygardos teismas 2012 metais išnagrinėjo 2 647 bylas. 

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 367 bylos, dar 2 693 bylų 

gauta 2012 metais. Apeliacinių civilinių bylų skaičius padaugėjo 472 bylomis. 
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 Teismas 

Baigta civilinių bylų 
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1. Vilniaus apygardos 
4 381 2 699 1 682 3 364 

2. Kauno apygardos 
2 647 1 730 917 1 834 

3. Klaipėdos apygardos 
2 095 1 304 791 1 582 

4. Šiaulių apygardos 
896 619 276 552 

5. Panevėžio apygardos 
874 545 329 658 

 

Pagal apygardų teismuose išnagrinėtų apeliacinių civilinių bylų skaičių, Kauno 

apygardos teismas yra antroje vietoje. 

 

8.3.1. Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai 

 

2012 metais išnagrinėtos 1 164 civilinės bylos pagal apeliacinius skundus. 

Iš jų: 

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

            - 117 pirmosios instancijos teismo sprendimai pakeisti,  

- 113 sprendimų pakeisti iš dalies ir patikslinti,  

- 107 sprendimai panaikinti ir priimti nauji sprendimai, 

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

teismui, 

- 11 sprendimų panaikinti ir bylos perduotos iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos 

teismui nustačius absoliučius teismo sprendimo negaliojimo pagrindus, 

- 15 sprendimų panaikinti iš dalies ir dėl dalies reikalavimų perduota bylų iš naujo 

nagrinėti pirmosios instancijos teismui, 

            -  9 bylos nutrauktos, 

- 6 bylos nutrauktos patvirtinus taikos sutartį, 

- 3 iš dalies ir dėl dalies reikalavimų byla nutraukta  

- 6 bylų procesas nutrauktas. 
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699

Atmesta apeliacinių skundų ir
pirmosios instancijos teismo
sprendimų nepakeista

Pakeista pirmosios instancijos
teismo sprendimų

Pirmosios instancijos teismo
sprendimų pakeista iš dalies ir
patikslinta

Panaikinta  pirmosios instancijos
teismo sprendimų

Kita

Panaikinta sprendimų dalis ir
perduota dėl panaikintų
reikalavimų nagrinėti iš naujo

 

8.3.2. Atskirųjų skundų nagrinėjimo statistiniai rezultatai 

 

2012 metais baigtos 1 245 civilinės bylos pagal atskiruosius skundus. 

 

Iš jų: 

- 733 nutartys paliktos nepakeistos, 

- 51 nutartys pakeistos, 

- 325 nutarčių panaikintos, 

- 1 panaikinta patvirtinus taikos sutartį, 

- 13 nutarčių panaikintos iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės, 

- 13 nutarčių panaikintos iš dalies ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo pirmosios 

instancijos teismui, 

 

Pirmosios instancijos teismų nutarčių panaikinta: 

 

 ir klausimas išspręstas iš esmės – 134, 

 iš dalies ir klausimas išspręstas iš esmės – 13, 

 ir klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui – 191, 
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 iš dalies ir klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui –

13. 

 panaikinta patvirtinus taikos sutartį – 1. 

 

Nutraukta procesų bylose su atskiraisiais skundais – 95. 

733
95

352

51

Palikta nepakeista nutarčių

Pakeista nutarčių

Panaikinta, taip pat ir iš dalies, nutarčių 

Nutraukta procesų

 

Apskųstų ir pakeistų, panaikintų teismų sprendimų rodikliai pagal teisėjų darbo ataskaitas 

apylinkių teismuose 

 

Eil.Nr. Teismo 

pavadinimas 

Apskųsta 

sprendimų 

Pakeista 

sprendimų 

Panaikinta 

sprendimų 

Sprendimų 

stabilumas 

% 

1. Alytaus rajono 

apylinkės teismas 

89 22 10 99,79 

2. Druskininkų 

miesto apylinkės 

teismas 

18 3 1 99,92 

3. Jonavos rajono 

apylinkės teismas 

40 8 6 99,81 

4. Jurbarko rajono 

apylinkės teismas 

21 2 4 99,70 

5. Kaišiadorių rajono 

apylinkės teismas 

31 3 2 99,88 

6. Kauno miesto 

apylinkės teismas 

593 69 65 99,67 
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7. Kauno rajono 

apylinkės teismas 

129 22 15 99,55 

8. Kėdainių rajono 

apylinkės teismas 

32 1 2 99,33 

 

9. Lazdijų rajono 

apylinkės teismas 

20 2 1 99,87 

10. Marijampolės 

rajono apylinkės 

teismas 

70 9 14 99,73 

 

 

11 Prienų rajono 

apylinkės teismas 

20 2 6 99,53 

12. Šakių rajono 

apylinkės teismas 

18 1 1 99,91 

13. Varėnos rajono 

apylinkės teismas 

33 50 0 100 

14. Vilkaviškio rajono 

apylinkės teismas 

20 4 5 99,69 

 


