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VADOVO ŽODIS 
 

 

 
 

 

 

2015 metai Kauno apygardos teismo veikloje buvo intensyvaus darbo, naujų iššūkių, 

skatinančių ieškoti konstruktyvių ir operatyvių sprendimų, laikas. Didelis darbo intensyvumas, 

augantis atskirų kategorijų bylų skaičius, besiplečiantis informacinių technologijų panaudojimo 

teismo procese spektras, asmenų dalyvavimo teismo atliekamuose procesiniuose veiksmuose 

nuotoliniu būdu užtikrinimas, teisme įdiegtų Kokybės vadybos bei asmenų (klientų) aptarnavimo 

standartų palaikymas – tai aplinkybės, skatinusios dirbti dar kokybiškiau, atsakingiau, skirti 

pakankami dėmesio kiekvienam sprendžiamam klausimui. Esu įsitikinęs, kad bendro darbo ir 

susitelkimo dėka Kauno apygardos teismo kolektyvui pavyko užtikrinti vienos svarbiausių pamatinių 

žmogaus teisių į savalaikį, kvalifikuotą ir teisingą ginčo ar bylos išsprendimą teismine tvarka 

įgyvendinimą. Manau, kad tai patvirtina ir Piliečių ir kitų asmenų pageidavimų, pasiūlymų ir pastabų 

knygose paliekami proceso dalyvių įrašai apie teismo veiklą. Štai vienas iš naujausių: „Kauno 

apygardos teisme dirba daug profesionalių darbuotojų. Dėkoju jiems už malonų bendradarbiavimą, 

greitą ir operatyvų informacijos teikimą, taip pat sprendimų priėmimą. Ačiū visiems“. 

Tokie atsiliepimai ne tik rodo, jog einame teisinga kryptimi, tačiau ir skatina dar labiau 

susitelkti bendram darbui siekiant užtikrinti dar aukštesnius teismo veiklos standartus. 

 

 

 

 

 

 

Kauno apygardos teismo pirmininkas 

Nerijus Meilutis 
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1. ADMINISTRAVIMO TEISMUOSE VEIKLA 
 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 str., 104 str. 1 d. 1 p., Teisėjų tarybos 2015 m. 

gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) patvirtintų Administravimo teismuose nuostatų 5, 7.1 p. 

bendrosios kompetencijos apygardos teismo pirmininkui priskiria administravimo teismuose 

subjekto, įgyvendinančio vidinį apygardos teismo bei išorinį jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių 

teismų administravimą (administracinės veiklos priežiūrą), funkcijas. Kauno apygardos teismo 

pirmininkas yra administravimo teismuose subjektas, įgyvendinantis vidinį Kauno apygardos bei 

išorinį Alytaus, Jonavos, Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, 

Varėnos, Vilkaviškio rajonų, Druskininkų miesto bei Kauno apylinkių teismų administravimą. 

 

1.1. Vidinis Kauno apygardos teismo administravimas 

 

2015 m. sausio 6 d. surašytas BPK 240 str. 1 d. nustatytų terminų dėl baudžiamųjų bylų 

perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje laikymosi patikrinimo aktas Nr. V15-1, kuriuo 

konstatuota, kad antrąjį 2014 metų pusmetį gautose ir nagrinėti teisiamajame posėdyje perduotose 

baudžiamosiose bylose daugeliu atvejų baudžiamųjų bylų perdavimo nagrinėti teisiamajame 

posėdyje terminų yra laikomasi, o baudžiamosiose bylose Nr. N1-332-383/2014 ir Nr. 1-402-

634/2014 šie terminai praleisti dėl objektyvių priežasčių (teisėjų atostogų, teisėjų, kuriems byla buvo 

paskirta nagrinėti nusišalinimo nuo jos nagrinėjimo); 

2015 m. sausio 7 d. surašytas baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų 

paskirstymo teisėjams, taikant informacines technologijas, tvarkos laikymosi patikrinimo aktas Nr. 

V15-3, kuriuo konstatuota, kad 2014 m. II pusmetį baudžiamosios ir administracinių teisės pažeidimų 

bylos teisėjams buvo skiriamos laikantis teismo pirmininko 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V1-6 

patvirtintų Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių nuostatų, atsižvelgiant į 

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO bylų skirstymo modulio sudarytą eilę; bylose, kurios 

neskirtos automatizuotos atrankos būdu, nurodyti konkretūs teisiniai pagrindai; 

2015 m. sausio 7 d. surašytas išnagrinėtų baudžiamųjų bylų perdavimo teismo posėdžių 

sekretoriams bei atidavimo skyriaus raštinei terminų bei Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės darbo 

organizavimo patikrinimo aktas Nr. V15-4, kuriuo konstatuota, kad 2014 metų II pusmetį pirmąja 

instancija ir apeliacine tvarka išnagrinėtos baudžiamosios ir administracinių teisės pažeidimų bylos 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinei buvo perduotos nepažeidžiant tam nustatyto trijų dienų termino, 

o skyriaus raštinės darbas organizuojamas tinkamai; 

2015 m. sausio 12 d. surašytas baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų 

baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų bei proceso įvykių registravimo LITEKO sistemoje 

patikrinimo aktas Nr. V15-5, kuriuo pripažinta, jog galutiniai procesiniai dokumentai į LITEKO 

sistemą įkeliami gana operatyviai (dažniausiai tą pačią dieną), jų nuasmenintos versijos – 

nepažeidžiant nustatyto 5 darbo dienų termino; nustatyti pavieniai trūkumai, susiję su netinkamu 

teismo procesinių sprendimų nuasmeninimu, nuasmeninto dokumento įkėlimu, procesinių sprendimų 

kategorijų priskyrimu, ištaisyti, atkreiptas teisėjų dėmesys, kad baudžiamosios bylos išnagrinėjamos 

priimant procesinį sprendimą (nutartį, nuosprendį), todėl turėtų būtų vengiama baigti bylas nagrinėti 

teismo raštu, kaip tai buvo padaryta byloje Nr. 1S-1901-593/2014 

2015 m. sausio 16 d. surašytas išnagrinėtų civilinių bylų perdavimo teismo posėdžių 

sekretoriams bei atidavimo Civilinių bylų skyriaus raštinei terminų patikrinimo aktas Nr. V15-7, 

kuriuo pripažinta, jog per laikotarpį nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. esminių 

trūkumų perduodant bylas raštinei nenustatyta. Pažymėta, jog ne visais atvejais užtikrinamas 

tinkamas rašytine tvarka nagrinėjamų ir tik elektronine forma tvarkomų bylų perdavimas teismo 

posėdžių sekretoriui ir atidavimas raštinei, pasiūlyta, kad tokiais atvejais teismo posėdžių sekretoriui 

būtų perduodamas atspausdintas galutinis procesinis dokumentas, kurį sekretorius su suformuotu ir 

atspausdintu lydraščiu perduotų raštinei, padaręs atitinkamas atžymas žurnale ir LITEKO sistemoje; 
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2015 m. sausio 16 d. surašytas civilinių bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų 

bei proceso įvykių registravimo LITEKO sistemoje patikrinimo aktas Nr. V15-8. Patikrinus 2014 m. 

II pusmečio laikotarpį esminių trūkumų nefiksuota; 

2015 m. liepos 7 d. surašytas atrankos būdu parinktų teismo posėdžių garso įrašų darymo ir 

saugojimo civilinėse bylose patikrinimo aktas Nr. 15-21, kuriuo pripažinta, kad įrašai į LITEKO 

sistemą iš esmės perkeliami operatyviai (tą pačią ar kitą dieną), tačiau fiksuota 15 atvejų, kai tai 

padaryta nesilaikant nustatytų terminų, taip pat keletas atvejų, kuriais fiksuoti trūkumai įforminant 

informacines pažymas; 

2015 m. liepos 14 d. surašytas baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų 

baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų bei proceso įvykių registravimo LITEKO sistemoje 

patikrinimo aktas, kuriuo konstatuota, kad 2015 metų I pusmetį išnagrinėtose bylose galutiniai 

procesiniai sprendimai LITEKO sistemoje talpinami operatyviai (dažniausiai jų paskelbimo dieną), 

nuasmenintos versijos – laikantis nustatyto 5 darbo dienų termino, atkreiptas dėmesys, kad 

baudžiamosios bylos privalo būti baigiamos priimant rašytinius, o ne protokolinius procesinius 

sprendimus, o juo labiau ne teismo raštus, kaip tai buvo nustatyta byloje Nr. T-71-498/2015; 

2015 m. liepos 29 d. surašytas civilinių bylų paskirstymo teisėjams taikant informacines 

technologijas patikrinimo aktas Nr. V15-24, kuriuo pripažinta, kad civilinės bylos 2015 m. I pusmetį 

teisėjams nagrinėti skiriamos laikantis teismo pirmininko 2014 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V1-6 

patvirtintų Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių, pasiūlyta imtis 

organizacinių priemonių užtikrinant, kad priimant nutartį dėl apeliacine tvarka bylą nagrinėsiančios 

teisėjų kolegijos sudarymo, iš karto būtų nustatoma ir teismo posėdžio data bei laikas; 

2015 m. rugpjūčio 27 d. surašytas išnagrinėtų civilinių bylų perdavimo teismo posėdžių 

sekretoriams bei atidavimo Civilinių bylų skyriaus raštinei terminų patikrinimo aktas Nr. V15-26, 

kuriuo per 2015 m. I pusmetį esminių terminų ir tvarkos perduodant išnagrinėtas bylas teismo 

posėdžių sekretoriams ir teismo raštinei pažeidimų nenustatyta, konstatuoti pažeidimai laikytini 

pavieniais, atkreiptas dėmesys į tai, kad ne visada tinkamai užtikrinamas procesinių sprendimų kopijų 

išsiuntimas bylos dalyviams; 

2015 m. spalio 14 d. surašytas bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų bei 

proceso įvykių registravimo LITEKO sistemoje patikrinimo aktas Nr. V15-37, kuriuo nekonstatuota 

netinkamo duomenų suvedimo LITEKO sistemoje, atvejais, kai neprisegta nuasmeninta galutinio 

procesinio dokumento versija arba ji neturi požymio „Skelbtinas“, pripažinta, kad tai buvo padaryta 

pagrįstai (bylos išnagrinėtos uždaruose teismo posėdžiuose), gerąja praktika pripažinti atvejai, kai 

apie procesinio sprendimo viešo neskelbimo priežastis yra nurodoma pastabose; 

2015 m. lapkričio 27 d. surašytas Civilinio proceso kodekso 228 straipsnyje nustatytų 

procesinių terminų bei Civilinio proceso kodekso 229 straipsnio nuostatų dėl parengiamųjų teismo 

posėdžių skaičiaus patikrinimo aktas Nr. V15-45, kuriuo pripažinta, jog 2015 m. I pusmetį 

nagrinėtose bylose teismas iš esmės laikėsi terminų, per kuriuos privalo būti išspręstas klausimas dėl 

parengiamojo posėdžio byloje skyrimo ir per kuriuos posėdis privalo įvykti; nustatyti tik pavieniai 

nukrypimo nuo šių terminų atvejai bei atvejai, kai byloje viršytas maksimalus parengiamųjų posėdžių 

skaičius, t. y. įvyko daugiau kaip du parengiamieji posėdžiai; 

2015 m. gruodžio 4 d. surašytas planinio tikslinio BPK 240 str. 1 d. nustatytų terminų dėl 

baudžiamųjų bylų perdavimo nagrinėti teisiamajame posėdyje laikymosi patikrinimo aktas Nr. V15-

47, kuriuo pripažinta, kad 2015 m. birželio–spalio mėnesiais gautos baudžiamosios bylos nagrinėti 

teisiamajame posėdyje perduotos laikantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 240 

str. 1 d. nustatytų terminų, išskyrus bylas Nr. 1-317-498/2015, Nr. 1-353-290/2015 (terminas 

praleistas dėl teisėjo atostogų), Nr. 1-393-530/2015, Nr. 1-394-290/2015, Nr. 1-396-245/2015. 

Trijose bylose terminas praleistas minimaliai – 1 dieną, likusiais atvejais – 4–6 dienas. 

2015 m. gruodžio 8 d. surašytas išnagrinėtų baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų 

bylų perdavimo teismo posėdžių sekretoriams bei atidavimo skyriaus raštinei terminų bei 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės darbo organizavimo patikrinimo aktas Nr. V15-50, kuriuo 

esminių terminų pažeidimų bylose, išnagrinėtose nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d., 

nenustatyta (fiksuoti 5 pavieniai atvejai, kuriais pažeistas trijų dienų perdavimo raštinei terminas); 
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2015 m. gruodžio 15 d. surašytas Baudžiamųjų bei Civilinių bylų skyrių raštinių darbuotojų 

ir teismo posėdžių sekretorių rengiamų dokumentų patikrinimo aktas Nr. V15-51, kuriuo 

rekomenduota skyrių raštinių darbuotojams ir teismo posėdžių sekretoriams pakartotinai susipažinti 

su Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 

m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117. Skyrių pirmininkų ir teisėjų dėmesys atkreiptas į rezoliucijų rašymo 

taisykles; 

2015 m. gruodžio 18 d. surašytas atrankos būdu parinktų teismo posėdžių garso įrašų 

baudžiamosiose bylose darymo ir saugojimo patikrinimo aktas Nr. V15-52. Patikrinus 2015 m. 

liepos–gruodžio mėnesių garso įrašus, konstatuota, kad garso įrašai į LITEKO sistemą perkeliami 

operatyviai (dažniausiai tą pačią ar kitą dieną), nustatyti tik keli pavėluoto perkėlimo atvejai; 

2015 m. gruodžio 30 d. surašytas išnagrinėtų civilinių bylų perdavimo teismo posėdžių 

sekretoriams bei atidavimo Civilinių bylų skyriaus raštinei terminų patikrinimo aktas Nr.V15-57, 

kuriuo pripažinta, kad nuo 2015 m. liepos 1 d. iki 2015 m. lapkričio 30 d. išnagrinėtos ir Civilinių 

bylų skyriaus raštinei perduotos bylos buvo perduodamos laikantis nustatytos tvarkos ir terminų 

(nustatyti tik 2 termino praleidimo atvejai); 

2015 m. sausio 14 d. surašytas Civilinio proceso kodekso 228 straipsnyje nustatytų 

procesinių terminų bei civilinio proceso kodekso 229 straipsnio nuostatų dėl parengiamųjų teismo 

posėdžių skaičiaus laikymosi patikrinimo aktas Nr. V15-9, kuriuo pripažinta, kad 2015 m. II pusmetį 

teismas iš esmės laikėsi parengiamųjų posėdžių skyrimo ir jų surengimo terminų, o nustatytais 

atvejais, kai parengiamasis posėdis įvyko vėliau nei per 30 dienų nuo nutarties skirti parengiamąjį 

posėdį priėmimo, pripažinta, kad tai nulėmė objektyvios aplinkybės (teisėjo atostogos, užimtumas), 

o ne proceso vilkinimas. Taip pat pripažinta, jog tais atvejais, kai bylose buvo skiriamas daugiau nei 

vienas parengiamasis posėdis, tai lėmė objektyvios priežastys (sudarymas galimybių šalims pasiekti 

taikų susitarimą dėl ginčo išsprendimo, poreikis tikslinti reikalavimus, pateikti/išreikalauti įrodymus, 

įtraukti į bylos nagrinėjimą naujus asmenis). 

2015 m. sausio 25 d. surašytas teismo procesinių sprendimų civilinėse bylose paskelbimo 

terminų bei procesinių sprendimų priėmimo ir paskelbimo atidėjimo tvarkos laikymosi patikrinimo 

aktas Nr. V15-12, kuriuo nustatyta, kad teismas iš esmės laikosi LR CPK 269 str. 1 d., 325 str. 2 d., 

336 str. 3 d. nustatytų terminų teismo procesiniams sprendimams pirmąja instancija ir apeliacine 

tvarka nagrinėjamose bylose paskelbti, šių terminų praleidimas konstatuotas tik atskirais atvejais, 

tačiau proceso vilkinimo apraiškų nenustatyta, nukrypimą nuo įstatyminių terminų lėmė tokios 

priežastys kaip teisėjų atostogos, nedarbo dienai tenkanti paskutinė termino, nustatyto procesiniam 

sprendimui priimti ir paskelbti, diena; taip pat fiksuoti atskiri netinkamos praktikos atvejai, kai 

procesinis sprendimas paskelbiamas ne paskutinę termino dieną, bet kitą dieną po to, kai terminas 

baigiasi; taip pat nustatyta, kad nutariant atidėti procesinio sprendimo priėmimą ir paskelbimą, visais 

atvejais šis procesinis veiksmas įforminamas nutartimi, tačiau ne visuomet šios nutartys talpinamos 

Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO;  

2015 m. vasario 4 d. surašytas bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų bei 

proceso įvykių registravimo LITEKO sistemoje patikrinimo aktas Nr. V15-14, kuriuo pripažinta, kad 

2015 m. II pusmetį tiek pirmąja instancija, tiek apeliacine tvarka baigtose nagrinėti bylose galutiniai 

procesiniai sprendimai ir nuasmenintos jų versijos LITEKO sistemoje buvo talpinami laiku ir 

tinkamai; fiksuotais atvejais, kai nustatyta LITEKO nesant patalpintos viešai skelbtinos nuasmenintos 

procesinio sprendimo versijos, pripažinta tai buvus padaryta pagrįstai (bylos išnagrinėtos uždaruose 

teismo posėdžiuose arba pripažinus bylos medžiagą nevieša). 

Taip pat buvo atliekami planiniai atskirų Kauno apygardos teismo teisėjų organizacinės 

veiklos patikrinimai. 

2015 m. sausio 9 d. surašytas planinio tikslinio Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjos Nijolios Indreikienės organizacinių veiksmų patikrinimo aktas Nr. V15-6, kuriuo 

pripažinta teisėją laikantis įstatymo nustatytų terminų ieškinių priėmimo, laikinųjų apsaugos 

priemonių taikymo klausimams išspręsti. Kita vertus, konstatuota, kad civilinės bylos Nr. 2-12-

230/2015 nagrinėjimas yra ypač užsitęsęs, todėl nutarta spręsti dėl jos pripažinimo greičiau 
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nagrinėtina (byla pripažinta greičiau nagrinėtina Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. vasario 

24 d. įsakymu Nr. V1-36 dėl patikrinimo išvadų įgyvendinimo); 

2015 m. sausio 20 d. surašytas planinio tikslinio Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų 

skyriaus teisėjo – Jurgio Kiškio organizacinės veiklos patikrinimo aktas Nr. V15-10, kuriuo teisėjo 

organizacinė veikla įvertinta teigiamai; nors konstatuota, kad baudžiamosiose bylose Nr. 1-16-

290/2014 ir 1-266-290/2014 terminai perduoti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje bei surengti 

pirmąjį teisiamąjį posėdį yra pažeisti, tačiau tai nulėmė teisėjo atostogos, kurios dažniausiai taip pat 

buvo ir atskirais atvejais nustatytų ilgesnių nei vienas mėnuo teisiamojo posėdžio pertraukų 

priežastis; 

2015 m. rugsėjo 14 d. surašytas planinio tikslinio Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų 

bylų skyriaus teisėjo Viktoro Preikšo organizacinės veiklos patikrinimo aktas Nr. V15-29, kuriuo 

nustatyti organizacinio darbo trūkumai, galėję turėti įtakos kai kurių teisėjo nagrinėjamų bylų proceso 

trukmei, todėl teisėjo organizacinė veikla įvertinta patenkinamai;  

2015 m. gruodžio 6 d. surašytas tikslinio planinio Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų 

bylų skyriaus teisėjos Jūratės Jakubonienės organizacinės veiklos patikrinimo aktas Nr. V15-46, 

kuriuo teisėjos organizacinė veikla įvertinta teigiamai, tačiau pažymėta, kad ne visais atvejais yra 

laikomasi teisiamojo posėdžio pertraukos bei bylos nagrinėjimo atidėjimo terminų, pabrėžta, jog iš 

dalies tai pateisina tokios aplinkybės kaip vasaros ir kasmetinių atostogų metas, tačiau netoleruotina, 

kai minėtų terminų nesilaikymą lemia gynėjų užimtumas kitose bylose; 

2015 m. gruodžio 8 d. surašytas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 

Leono Jachimavičiaus nagrinėjamų bylų, nesikišant į procesinę teisėjo veiklą ir siekiant nustatyti 

galimus bylų vilkinimo faktus bei netinkamą veiksmų žymėjimą LITEKO sistemoje, patikrinimo 

aktas Nr. V15-49, kuriuo pripažinta, kad ilgiau nei metus pirmąja instancija bei ilgiau nei 6 mėnesius 

apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų proceso trukmę iš esmės lėmė objektyvios priežastys 

(sustabdymas paskyrus ekspertizę ar kol bus išnagrinėta kita susijusi byla), tačiau teisėjui 

rekomenduota trumpinti bylos nagrinėjimo atidėjimo terminus, naudojantis teismo posėdžio 

pirmininko suteiktomis teisėmis organizuoti procesą taip, kad šalys operatyviai pateiktų teismui visus 

prašymus, nustatant galutinius terminus tai padaryti; 

2016 m. vasario 15 d. surašytas Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjo 

Gintauto Koriagino nagrinėjamų bylų, nesikišant į procesinę teisėjo veiklą ir siekiant nustatyti 

galimus bylų vilkinimo faktus bei netinkamą veiksmų žymėjimą LITEKO sistemoje, taip pat CPK 

325 str. 2 d. ir 336 str. 3 d. nustatytų terminų sprendimo (nutarties) priėmimui ir paskelbimui 

apeliacine tvarka 2015 metais baigtose nagrinėti civilinėse bylose laikymosi patikrinimo aktas Nr. 

15-15, kuriuo pripažinta, kad ilgiau nei metus pirmąja instancija teisėjo nagrinėjamose civilinėse 

bylose proceso trukmę lemia iš esmės objektyvios priežastys (bylos sustabdymas paskyrus ekspertizę 

ar kol bus išnagrinėta kita susijusi byla, taip pat dėl procesinių dokumentų įteikimo užsienio 

valstybėje). Kita vertus, Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekso 15 str. apibrėžto pareigingumo 

principo turinio kontekste kritiškai vertinti ir ydinga praktika pripažinti nuolat teisėjo veikloje 

nustatomi atvejai, kai procesinio sprendimo priėmimas ir paskelbimas atidedamas keletą kartų iš 

eilės. 

 

1.2. Išorinis apylinkių teismų administravimas (administracinės veiklos priežiūra) 
 

1.2.1. Planiniai kompleksiniai apylinkių teismų organizacinės veiklos patikrinimai 

 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V1-11 patvirtintame 

Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros plane 2015 m. buvo numatyta atlikti planinius 

kompleksinius Lazdijų ir Vilkaviškio rajonų apylinkių teismų patikrinimus. 
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1.2.1.1. Planinis kompleksinis Lazdijų rajono apylinkės teismo organizacinės veiklos 

patikrinimas  
 

2015 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V1-12 pradėtas planinis kompleksinis Lazdijų rajono 

apylinkės teismo patikrinimas. 2015 m. balandžio 23 d. patikrinimo aktu Nr. V15-18 teismo 

administracinė (organizacinė) veikla tikrintu laikotarpiu (2013 m. sausio 1 d.–2014 m. gruodžio 31 

d.) įvertinta teigiamai, esminių reikalavimų užtikrinti kokybišką ir operatyvų bylų nagrinėjimą 

(teismo procesą) pažeidimų bei aplaidaus teisėjų ir teismo personalo pareigų atlikimo atvejų 

nenustatyta. Patikrinimo akte Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėjams rekomenduota paskyrus 

byloje ekspertizę ir sustabdžius jos nagrinėjimą, kas ketvirtį, bet griežtai ne rečiau kaip kas pusmetį 

teirautis ekspertinių įstaigų dėl ekspertizės eigos. Atkreiptas teisėjų dėmesys į atskirose civilinėse 

bylose nustatytą didesnį nei maksimalus įstatyme nustatytas parengiamųjų teismo posėdžių skaičių, 

rekomenduota ruošiantis parengiamiesiems posėdžiais nuodugniai apsvarstyti tikslus, kurių posėdyje 

siekiama, įvertinti ir proceso įstatymo numatytą galimybę iš karto skirti bylą nagrinėti teismo 

posėdyje, jeigu gavus atsiliepimus į ieškinį matyti, jog papildomi pasirengimo veiksmai nėra 

reikalingi, taip pat pažymėta, jog atskirose civilinėse bylose nuo proceso koncentracijos ir 

operatyvumo principo nukrypstama dažnai atidedant bylos nagrinėjimą dėl dalyvaujančių byloje 

asmenų neatvykimo į posėdį dėl ligos, tačiau teismas tai daro neužklausdamas pažymas išdavusių 

gydymo įstaigų dėl asmenų negalėjimo dalyvauti posėdyje ir neįsitikinęs, kad susirgimas iš tiesų yra 

svarbi nedalyvavimą lemianti priežastis.   

 

1.2.1.2. Planinis kompleksinis Vilkaviškio rajono apylinkės teismo organizacinės veiklos 

patikrinimas  
 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V1-48 sudaryta 

komisija, kuriai pavesta atlikti planinį kompleksinį Vilkaviškio rajono apylinkės teismo patikrinimą. 

2015 m. birželio 23 d. surašytame patikrinimo akte Nr. V15-20 pateikta komisijos išvada, jog 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismo darbas vertintinas teigiamai, grubių pažeidimų ir piktavališkumo 

atvejų nenustatyta. Patikrinimo akte konstatuota esant taikomą ydingą praktiką, kai pasikeitus 

teisėjui, atnaujinus bylos nagrinėjimą, iš teisminio bylos nagrinėjimo yra grįžtama į parengiamąjį 

posėdį. Taip pat ydinga pripažinta praktika, kai apeliacinės instancijos teismui grąžinus baudžiamąją 

bylą nagrinėti iš naujo, vėl priimama nutartis skirti bylą nagrinėti teisiamajame posėdyje. Teisėjams 

rekomenduota atidžiau ir atsakingiau vertinti priežastis, kurios nurodomos kaip pagrindas bylai 

atidėti, t. y. vertinant procesinių atstovų, gynėjų užimtumą naudotis Lietuvos teismų informacinės 

sistemos (LITEKO) užimtumo įrankiu, užklausti gydymo įstaigas, išdavusias dalyvaujantiems bylose 

asmenims pažymas apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje. Rekomenduota, kad nesant bylą 

nagrinėjančio teisėjo, teismo posėdžių sekretorius teismo pažymoje formuluotų tik informacinio 

pobūdžio pranešimą apie neįvykusį teismo posėdį (nurodant priežastį), o ne spręstų bylos atidėjimo 

klausimą. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2015 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 92 pritarė komisijos 

išvadai, kad Vilkaviškio rajono apylinkės teismo administracinėje organizacinėje veikloje grubių 

pažeidimų bei piktavališkumo atvejų nenustatyta, tačiau atsižvelgdamas į planinio kompleksinio 

patikrinimo akte nurodytus darbo su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO) trūkumus, 

išnagrinėtų bylų perdavimo raštinei, procesinių dokumentų išsiuntimo proceso dalyviams terminų 

nesilaikymo atvejus, kurie nebuvo vienkartiniai, Vilkaviškio rajono apylinkės teismo veiklą 

tikrinamuoju laikotarpiu įvertino patenkinamai. 

 

1.2.2. Neplaniniai tiksliniai apylinkių teismų organizacinės veiklos patikrinimai 

 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V1-104 

inicijuotas neplaninis tikslinis apeliacinių ir atskirųjų skundų priėmimo ir išsiuntimo apeliacinės 

instancijos teismui tvarkos ir terminų laikymosi Kauno apylinkės teisme (2015 m. sausio–rugpjūčio 

mėnesiais) patikrinimas, kuris pradėtas atsižvelgiant į grubiai pažeistus atskirųjų skundų dėl Kauno 
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apylinkės teismo 2015 m. vasario 13 d. ir 2015 m. kovo 19 d. nutarčių civilinėje byloje Nr. e2-5832-

214/2015 išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui terminus. Patikrinimą atlikusi komisija, 

atsižvelgdama į nustatytus ženklaus procesinių terminų išsprendžiant skundo priėmimo klausimą 

(civilinėje byloje Nr. 2-64-752/2015), išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui (civilinėje byloje Nr. 

e2-2349-214/2012), tarpusavyje vienas kitam prieštaraujančių procesinių sprendimų skundo 

priėmimo klausimu (civilinėje byloje Nr. 2-15208-638/2015) priėmimo atvejus, apeliacinių ir 

atskirųjų skundų priėmimo, procesinių veiksmų, atliktinų pirmosios instancijos teismui priėmus 

skundą ir skundų išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui savalaikiškumą ir tvarką Kauno apylinkės 

teisme įvertino patenkinamai.  

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-105 

inicijuotas neplaninis tikslinis procesinių įvykių civilinėse bylose registravimo Lietuvos teismų 

informacinėje sistemoje LITEKO Kauno apylinkės teisme 2015 m. sausio–rugpjūčio mėnesiais 

patikrinimas, kurio tikslas nustatyti, ar civilinėse bylose visais atvejais yra tiksliai žymimi procesiniai 

įvykiai, susiję su bylą nagrinėjančio teismo sudėties pasikeitimu / atskirų procesinių veiksmų atlikimo 

pavedimu kitam teisėjui ir nurodoma išsami informaciją apie teismo sudėties pasikeitimo / procesinių 

veiksmų atlikimo pavedimo kitam teisėjui pagrindą ir priežastis, taip pat, ar išsami informacija apie 

teismo sudėties pasikeitimo / atskirų procesinių veiksmų pavedimo atlikti kitam teisėjui pagrindą ir 

priežastis yra nurodoma elektroninėse civilinėse bylose ir yra prieinama dalyvaujantiems byloje 

asmenims. Atlikus patikrinimą, procesinių įvykių, susijusių su teismo sudėties pakeitimu ar atskirų 

procesinių veiksmų atlikimo pavedimu kitam teisėjui, žymėjimo LITEKO sistemoje tvarkos 

laikymasis Kauno apylinkės teisme įvertintas patenkinamai, atsižvelgiant į nustatytus pažeidimus 

bylose Nr. e2-15501-775/2015, e2-17583-947/2015, e2-3143-435/2015, e2-3670-955/2015, e2FB-

18325-717/2015, eL2-13375-877/2015 (į LITEKO sistemą neįkelti jokie teisėjų pakeitimą 

pagrindžiantys duomenys); taip pat pažeidimu pripažinta tai, kad dokumentai, kurie įkeliami į 

sistemą, elektroninėse bylose nėra pasirašyti el. parašu ir kt.  

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. V1-143 inicijuotas 

neplaninis tikslinis galimo proceso vilkinimo Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-330-

454/2014 (Nr. 2-30921-192/2015; teisminio proceso Nr. 2-69-3-15969-2013-6) aplinkybių 

patikrinimas, siekiant išaiškinti priežastis, dėl kurių Kauno apygardos teismui 2015 m. sausio 28 d. 

nutartimi panaikinus Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 16 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-

330-454/2014 ir 2015 m. sausio 30 d. grąžinus bylą iš naujo nagrinėti Kauno apylinkės teismui, iki 

2015 m. gruodžio 8 d. byloje nebuvo atliekami jokie procesiniai veiksmai. 2016 m. sausio 15 d. 

patikrinimo aktu nustatyta, kad išnagrinėjus apeliacine tvarka, Kauno apylinkės teismo civilinė byla 

Nr. 2-330-454/2014 iš Kauno apygardos teismo grąžinta nepraleidus LR CPK 333 str. nustatyto 

termino, tačiau dėl Kauno apylinkės teismo personalo klaidos grąžinta iš naujo nagrinėti byla nebuvo 

perduota paskirti teisėjui, o padėta į baigtų bylų eilę. Patikrinimo akto išvadose atkreiptas dėmesys į 

tai, kad iš apeliacinės instancijos teismo grąžintų bylų tolimesnio judėjimo teisme procesas nėra 

apibrėžtas lokaliniais teismo teisės aktais, o tėra nusistovėjusio žodinio susitarimo dalykas; iš 

apeliacinės instancijos teismo grąžintas bylas iš teismo ekspedicijos skyriaus gavęs vyriausiasis 

teismo raštinės specialistas su konkrečiais teisėjais dirbti paskirtiems raštinės specialistams, 

vertinantiems, kurios bylos dėtinos į baigtų eilę, o kurios perduotinos paskirti teisėjui, šių bylų 

neperduoda pasirašytinai. Toks neapibrėžtumas įvertintas kritiškai ir pripažinta, jog tai sudaro kliūtis 

individualizuoti tarnybinę atsakomybę bei spręsti jos taikymo klausimus. Teismo raštinės vedėjai 

rekomenduota apsvarstyti galimybę iš apeliacinės instancijos teismo grąžinamų bylų peržiūrėjimo 

funkciją pavesti šias bylas pasirašytinai iš teismo ekspedicijos skyriaus gaunančiam vyriausiajam 

raštinės specialistui, kuris iš karto atskirtų bylas, perduotinas paskirti teisėjui ir atiduotinas vykdymui. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2016 m. sausio 25 d. įsakymu dėl patikrinimo išvadų 

įgyvendinimo iš apeliacinės instancijos grąžinamų bylų paskirstymo ir perdavimo tvarką Kauno 

apylinkės teisme įvertino nepatenkinamai ir pavedė l. e. Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigas 

teismo pirmininko pavaduotojai Linai Žemaitienei imtis priemonių patikrinimo akte nurodytoms 

rekomendacijoms įgyvendinti. 
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1.2.3. Neplaniniai tiksliniai atskirų apylinkių teismų teisėjų organizacinės veiklos patikrinimai 

 

Iškilus poreikiui dėl organizacinėje veikloje galimai pasitaikančių trūkumų, 2015 m. buvo 

atlikti neplaniniai tiksliniai Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjos Leonoros Jakubonienės bei 

Kauno apylinkės teismo teisėjo Rimanto Grigo organizacinės veiklos patikrinimai.  

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. V1-6 pradėtas 

neplaninis tikslinis Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėjos Leonoros Jakubauskienės 

administracinės (organizacinės) veiklos, nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų, baudžiamąsias 

ir civilines bylas, patikrinimas. 2015 m. vasario 13 d. surašytas patikrinimo akto projektas Nr. V15-

13, su kuriuo teisėja susipažino 2015 m. kovo 23 d. (nuo 2015 m. vasario 23 d. iki 2015 m. kovo 20 

d. turėjo laikiną nedarbingumą). 2015 m. balandžio 20 d. patikrinimo aktas Nr. V15-16. Kauno 

apygardos teismo pirmininko 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V1-57 pritarta patikrinimą 

atlikusios komisijos išvadai, kad teisėjos Leonoros Jakubauskienės administracinė (organizacinė) 

veikla nagrinėjant baudžiamąsias ir civilines bylas, nepaisant nustatytų trūkumų, kurie nebuvo dažni 

ar sisteminio pobūdžio, iš esmės vertintina teigiamai, o nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų 

bylas – patenkinamai. Tokį vertinimą nulėmė pernelyg dideliu laikytinas tikrintu laikotarpiu 

nustatytas administracinių nuobaudų skyrimo terminų pažeidimo atvejų skaičius (3 bylos), nereti 

teismo proceso operatyvumo principo neatitinkantys Lietuvos Respublikos administracinių teisės 

pažeidimų kodekso 282 str. numatytų terminų, per kuriuos privalo būti išnagrinėta administracinio 

teisės pažeidimo byla, pažeidimo atvejai (taip pat nesinaudojimas įstatymo numatyta galimybe šiuos 

terminus pratęsti), procesinio sprendimo administracinio teisės pažeidimo byloje priėmimo ir 

paskelbimo atidėjimo, kuris nėra numatytas įstatyme, taikymas. L. e. teismo pirmininko pareigas 

teisėjas A. Šeštokas įpareigotas praėjus pusmečiui atlikti teisėjos L. Jakubauskienės administracinės 

(organizacinės) veiklos nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas patikrinimą tam, kad būtų 

nustatyta, ar nustatyti veiklos trūkumai teisėjos veikloje nesikartoja. Baigęs šį patikrinimą, l. e. 

Druskininkų miesto apylinkės teismo pirmininko pareigas teisėjas A. Šeštokas 2015 m. lapkričio 3 d. 

surašė patikrinimo aktą Nr. 3R-76(3.7). Patikrinimo metu nenustatyta Lietuvos Respublikos 

administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 str. apibrėžtų administracinių nuobaudų skyrimo 

terminų pažeidimų, tačiau nustatyti atskiri Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų 

kodekso 282 str. apibrėžtų administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo terminų praleidimo 

atvejai, taip pat konstatuota, kad teisėja ne visada įgyvendino Lietuvos Respublikos administracinių 

teisės pažeidimų kodekso 282 str. 3 d. numatytą galimybę bylos nagrinėjimo terminą pratęsti ir 

nepriėmė šiais klausimais nutarčių.  

Kauno apygardos teismo pirmininko 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. V1-107 

inicijuotas neplaninis tikslinis Kauno apylinkės teismo teisėjo R. Grigo organizacinės veiklos 

nagrinėjant baudžiamąją bylą Nr. 1-419-311/2015 patikrinimas. 2015 m. spalio 6 d. patikrinimo aktu 

Nr. V15-35 patikrinimą atlikęs Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 

Evaldas Gražys pareiškėjo teiginius dėl proceso vilkinimo ir nesavalaikio nuosprendžio surašymo 

laikė esant nepagrįstus, tačiau iš dalies pagrįstais pripažino teiginius dėl etikos reikalavimų 

neatitinkančio teisėjo bendravimo su pareiškėju (nukentėjusiuoju) telefoninio pokalbio, kai šis 

kreipėsi dėl nuosprendžio kopijos išdavimo, metu. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2015 m. 

spalio 15 d. įsakymu Nr. V1-124 sutiko su dalimi patikrinimo akto išvadų, o būtent manė, kad 

aplinkybė, jog nuosprendžio paskelbimo laikas du kartus buvo perkeliamas, o vėliau byloje 

atnaujintas įrodymų tyrimas, yra vertintina kritiškai tiek baudžiamojo proceso operatyvumo principo 

įgyvendinimo, tiek teisėjo organizacinės veiklos efektyvumo kontekste. Minėtu įsakymu, kuris 

priimtas įgyvendinant tikslinio patikrinimo išvadas, nutarta atsižvelgti į besikartojančius teisėjo R. 

Grigo veiklos trūkumus ir vadovaujantis Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 13P-135-

(7.1.2) patvirtinto Teisėjų veiklos vertinimo tvarkos aprašo 6, 7.4 p. inicijuoti neeilinį teisėjo veiklos 

vertinimą. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2015 m. spalio 27 d. teikimu kreipėsi į Nuolatinės 

teisėjų veiklos vertinimo komisiją (toliau – Komisija) dėl neeilinio teisėjo veiklos vertinimo 

organizavimo. Atlikusi neeilinį teisėjo veiklos vertinimą, Komisija 2015 m. gruodžio 1 d. išvadoje 

Nr. 48P-152-(7.8.4) rekomendavo teisėjui atidžiau ir kruopščiau ruoštis bylų nagrinėjimui, gerinti 
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nagrinėjimo ir procesinių dokumentų turinio kokybę, daugiau dėmesio skirti teismų praktikos dėl 

bausmių skyrimo, įrodymų tyrimo bei vertinimo, procesinių sprendimų keitimo ir naikinimo 

priežasčių analizei, aktyviau dalyvauti teisėjams skirtuose kvalifikacijos kėlimo renginiuose (ypač 

skirtuose procesinių dokumentų surašymo, bausmių individualizavimo, skyrimo pagrindų ir tvarkos 

tematikai). 

Rengdamas bei Nuolatinei teisėjų vertinimo komisijai teikdamas išvadas apie vertinamų 

apylinkių teismų teisėjų profesinę veiklą bei nustatęs tokius faktus, kaip santykinai didelis teisėjo 

žinioje esančių bylų, kurių procesas trunka ilgiau nei vienus metus, skaičius, Kauno apygardos teismo 

pirmininkas kreipėsi į vidinį teismo administravimą atliekančius subjektus rekomenduodamas spręsti 

dėl tikslingumo atlikti neeilinius tikslinius teisėjo organizacinės veiklos ilgai nagrinėjamose bylose 

patikrinimus. Atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo pirmininko rekomendacijas, buvo inicijuoti 

neeiliniai tiksliniai Kauno apylinkės teismo teisėjų Bronislovo Liatuko ir Mildos Remeikienės 

organizacinės veiklos ilgiau nei metus nagrinėjamose bylose patikrinimai, kurių išdavoje surašyti 

atitinkamai 2015 m. liepos 17 d. patikrinimo aktas Nr. V5-171 bei 2015 m. rugpjūčio 26 d. 

patikrinimo aktas Nr. V6-447. Teisėjo Bronislovo Liatuko organizacinę veiklą ilgai nagrinėjamose 

bylose vertinusi komisija nustatė teisėjo organizacinės veiklos trūkumų, tačiau konstatavo, kad 

esminės įtakos bylų nagrinėjimo trukmei šie trūkumai neturėjo. Teisėjos Mildos Remeikienės 

organizacinius veiksmus ilgai nagrinėjamose bylose vertinusi komisija pripažino, jog teisėja 

nepakankamai operatyviai nagrinėja civilines bylas ir tai nulėmė, kad 2015 m. balandžio 13 d. 

duomenimis teisėjos žinioje buvo 19 ilgiau nei vienus metus nagrinėjamų civilinių bylų bei nebuvo 

užtikrinta proceso dalyvių teisė į operatyvų teismo procesą.  

 

1.2.4. Tiriant administravimo teismuose tvarka pateiktus asmenų pareiškimus (skundus) 

nustatyti apylinkių teismų organizacinės veiklos trūkumai 

 

Išnagrinėjęs administravimo teismuose tvarka pateiktus proceso dalyvės M. Š. skundus dėl 

bylos Nr. S-488/2015 nagrinėjimo, Kauno apygardos teismo pirmininkas nustatė, kad ikiteisminio 

tyrimo skundo nagrinėjimo medžiagoje Nr. S-488/2015 yra 2015 m. rugsėjo 8 d. Kauno apylinkės 

teismo pranešimas dėl medžiagos su skundu siuntimo apygardos teismui, kuriame proceso dalyviams 

išaiškinama jų teisė per 14 dienų nuo pranešimo išsiuntimo teikti atsiliepimą, pareiškimus dėl 

nušalinimo ir kitus prašymus (atsižvelgdamas į minėto pranešimo datą, Kauno apygardos teismas 

skundo nagrinėjimą paskyrė ir jį išnagrinėjo 2015 m. rugsėjo 23 d.). Kita vertus, nustatyta, kad M. Š. 

adresuotas teismo pranešimas įtrauktas į 2015 m. rugsėjo 10 d. sudarytą kurjerių (pasiuntinių) 

tarnybai pateiktų procesinių dokumentų sąrašą, o išsiuntimui įteiktas 2015 m. rugsėjo 11 d. Taigi, 

apylinkės teismo pranešime nurodyta jo surašymo ir išsiuntimo datos iš esmės skyrėsi. Tai pripažinta 

apylinkės teismo organizacinės veiklos trūkumu, turinčiu esminės įtakos procesinio termino 

atsiliepimams, pareiškimams dėl nušalinimų ir kitiems pareiškimams pateikti, kurio eigos pradžią 

baudžiamojo proceso įstatymas sieja būtent su teismo pranešimo išsiuntimu, skaičiavimui, nepagrįstu 

proceso dalyvių galimybės įgyvendinti jiems priklausančias procesines teises ribojimu. L. e. Kauno 

apylinkės teismo pirmininko pareigas teismo pirmininko pavaduotojai Linai Žemaitienei pavesta 

įpareigoti teismo raštinės vedėją imtis veiksmų užtikrinant, kad teismo pranešime nurodoma jo 

surašymo data ir faktinė išsiuntimo data sutaptų arba prie medžiagos būti prijungiami duomenys apie 

kitą teismo pranešimo išsiuntimo datą. 

Tiriant pareiškėjo Z. K. skundus, nustatytas neoperatyvaus klausimo dėl laikinųjų apsaugos 

priemonių taikymo išsprendimo faktas, veiklos trūkumai perduodant nutarties dėl laikinųjų apsaugos 

priemonių taikymo kopiją viešojo registro Kauno apylinkės teismo veikloje 

Išnagrinėjus pareiškėjo Š. R. skundą dėl Kauno apylinkės teismo teisėjo R. Grigo veiksmų, 

atkreiptas apylinkės teismo dėmesys į tiriant skundą nustatytas aplinkybes, trukdžiusias įteikti 

nuosprendžio kopiją nuteistajam bei galimai tobulintinas teismo organizacinės veiklos siunčiant 

procesinius dokumentus ir juos įteikiant proceso dalyviams sritis.  

Išnagrinėjus pareiškėjo H. L. prašymą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo darbo 

įvertinimo, teismo administracijos dėmesys atkreiptas į tai, kad teismui 2015 m. sausio 29 d. nutartimi 
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paskyrus bylą nagrinėti parengiamajame teismo posėdyje, o 2015 m. vasario 9 d. nutartimi 

parengiamąjį posėdį dėl atsakovės procesinės atstovės užimtumo kitoje Vilkaviškio rajono apylinkės 

teisme nagrinėjamoje byloje perskyrus 2015 m. kovo 12 d., buvo pažeistas Lietuvos Respublikos 

civilinio proceso kodekso 228 str. 2 d. numatytas trisdešimties dienų terminas po nutarties rengtis 

civilinės bylos nagrinėjimui žodinio proceso tvarka priėmimo, per kurį privalo įvykti parengiamasis 

posėdis; pažymėta, kad toks termino pažeidimas vertintinas negatyviai, visų pirma, dėl tos priežasties, 

kad buvo padarytas nagrinėjant bylą, kurioje šalių ginčas yra kilęs dėl šeimos teisinių santykių, o 

efektyviam proceso operatyvumo principo įgyvendinimui šios kategorijos bylose teiktina ypač didelė 

reikšmė, atsižvelgiant į jose ginamų subjektinių materialinių teisių ir interesų socialinę svarbą. 

Atkreiptas dėmesys į tai, kad termino pažeidimo būtų buvę galima išvengti ir tuo pačiu užtikrinti 

spartesnį rengimąsi bylos nagrinėjimui, jei teismui savo nuožiūra skiriant bylos nagrinėjimą 

parengiamajame teismo posėdyje 2015 m. vasario 25 d., būtų buvusios išnaudotos Lietuvos teismų 

informacinės sistemos LITEKO teikiamos galimybės patikrinti proceso dalyvių (šiuo atveju – 

atsakovės procesinės atstovės) užimtumą kituose teismo procesuose. Marijampolės rajono apylinkės 

teismo pirmininkė įpareigota aptarti šią situaciją teisėjų susirinkime ir paraginti teisėjus aktyviau 

naudotis Lietuvos teismų informacinės sistemos teikiamomis priemonėmis, padedančiomis užtikrinti 

operatyvesnį procesą ir išvengti posėdžių perskyrimo ir su tuo susijusių proceso dalyvių skundų dėl 

proceso vilkinimo 

Ištyręs proceso dalyvių pareiškimus (skundus) dėl galimai profesinės etikos reikalavimų 

neatitinkančio teisėjų elgesio, Kauno apygardos teismo pirmininkas dėl organizacinės veiklos 

Varėnos rajono apylinkės teismo pirmininkei ir Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjui Kęstučiui 

Lukošiūnui raštu rekomendavo atkreipti dėmesį į profesinės etikos principų laikymąsi, vengti 

formaliai bendrauti su proceso dalyviais posėdžio metu, Kauno apylinkės teismo teisėjui B. 

Varsackiui – apsvarstyti galimo savo kalbos ir bendravimo su proceso dalyviais kultūros tobulinimo 

poreikį. 
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2. PRIEMONIŲ, SUSIJUSIŲ SU TEISMO FINANSŲ IR BIUDŽETO 

KLAUSIMAIS, MATERIALINIŲ VERTYBIŲ NAUDOJIMO SKAIDRUMU IR 

APSAUGA, TAIKYMAS 

 

Kauno apygardos teismo 2015 m. biudžetas sudarė 3 412,2 mln. eurų, iš kurių 3 181,1 mln. 

eurų sudarė darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos. Biudžeto lėšos yra 

naudojamos racionaliai, vykdant išankstinę, einamąją ir vėlesnę kontroles, vadovaujantis 2015 m. 

gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V1-148 atnaujintomis Kauno apygardos teismo finansų kontrolės 

taisyklėmis. Išankstinė kontrolė atliekama kiekvienam apskaitos dokumentui, tikrinama, ar ūkinės 

operacijos atliekamos neviršijant patvirtintos metinės sąmatos. Taip pat kontroliuojama, ar ūkinių 

operacijų dokumentai tinkamai parengti (turi visus buhalteriniams dokumentams privalomus 

rekvizitus). Teismo finansininkas, atlikdamas išankstinę finansų kontrolę per 2015 metus nenustatė, 

kad dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, parengti netinkamai arba ūkinei operacijai 

atlikti nepakaks patvirtintų asignavimų ir neįtarė, jog ūkinė operacija neteisėta. 

Atliekant einamąją finansų kontrolę, užtikrinamas prekių ir paslaugų įsigijimas, vykdant 

viešuosius pirkimus, kontroliuojama ar įsigytos prekės ir paslaugos naudojamos teisėtai ir pagal 

paskirtį, tinkamai saugomos ir laiku įtraukiamos į apskaitą. Vėlesnioji finansų kontrolė – kontrolė 

panaudojus lėšas, kurios metu tikrinami jau atlikti susiję veiksmai siekiant nustatyti, ar teisėtai ir 

pagal paskirtį panaudotos lėšos ir materialinės vertybės, ar nebuvo įstatymų pažeidimų, 

piktnaudžiavimų. Vėlesnę finansų kontrolę atlieka teismo pirmininkas ir / ar jo įgaliotas asmuo – 

teismo kancleris Mindaugas Raila. Atsižvelgiant į tai, daroma išvada, jog vykdant teismo finansų 

kontrolę, laikomasi teisės aktų ir nustatytų vidinių tvarkų reikalavimų. 

 

1 lentelė 

Sąmatos straipsnio pavadinimas 
Metų sąmata,  

Eur 

Panaudota 

asignavimų iš 

viso, Eur 

Iš viso gauta 

asignavimų, 

Eur 

Darbo užmokestis 2428 742 2 428 742 2 428 742 

Socialinio draudimo įmokos 752 424 752 424 752 424 

Ryšių paslaugos 42 860 42 860 42 860 

Transporto išlaikymas 9 460 9 460 9 460 

Spaudiniai 1 074 1073, 92 1073,32 

Kitos prekės (kanceliarinės prekės, švaros 

prekės, ūkinis inventorius) 
41 919 41 919 4 .919 

Komandiruotės 362 361,22 361,22 

Kvalifikacijos kėlimas 1 994 1 993,07 1 993,07 

Apmokėjimas samdomiems ekspertams, 

konsultantams ir komisinių išlaidos 
480 480 480 

Komunalinės paslaugos 72 840 72 840 72 840 

Kitos paslaugos (vertimai, valymo paslaugos, 

organizacinės technikos priežiūra ir kt.) 
51 333 51 333 51 333 

Darbdavių socialinė parama pinigais 600 600 600 

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas 8 109 8 109 8 109 

Iš viso: 3 412 197 3 412 195,21 3 412 195,21 

 

1 lentelė yra sudaryta pagal biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą, kuri yra pateikiama 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijai kiekvieną ketvirtį. 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matoma, jog iš viso darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms gauta ir panaudota 3 181,1 tūkst. eurų asignavimų. Prekėms ir paslaugoms gauta ir 

panaudota 222,3 tūkst. eurų asignavimų. Bendras finansavimo panaudojimas sudaro 100 proc. 
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Kreditorinis įstaigos įsiskolinimas (2 lentelė) metų pradžioje buvo 117,5 tūkst. Eur, didžioji 

jo dalis 99,8 tūkst. Eur susidarė dėl nepakankamų darbo užmokesčio asignavimų. Pažymėtina, jog 

metai iš metų teismui skiriami nepakankami asignavimai. Pagal susiklosčiusią praktiką, teisėjų darbo 

užmokestis yra finansuojamas šimtu procentų, o likusiai daliai darbuotojų skiriama apytiksliai 80 

proc. asignavimų nuo teismo metų darbo užmokesčio poreikio. Praėjusiais metais buvo gauta 

papildomų asignavimų darbo užmokesčiui – 275,4 tūkst. Lt ir darbdavio socialinio draudimo 

įmokoms – 85,3 tūkst. Lt, kurie buvo skirti darbo užmokesčio skolai padengti dėl atstatytų teisėjų ir 

valstybės tarnautojų darbo užmokesčio koeficientų ir klasių. Tačiau tai padengė tik 86 proc. 

susidariusios darbo užmokesčio skolos. Dėl to likusi dalis persikėlė į 2015 metus. 2015 m. pabaigoje 

mokėtina darbo užmokesčio suma buvo 119,6 tūkst. Eur, iš kurių darbdavio socialinio draudimo 

įmokomis sudarė 25,6 tūkst. Eur. Skola, palyginus su metų pradžios įsiskolinimu, padidėjo ir dėl 

padidintų teisėjų padėjėjų koeficientų. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2015 m. birželio 30 d. priėmus įstatymą Nr. XII-1927, Kauno 

apygardos teismas iki 2015 m. gruodžio 31 d. buvo įpareigotas perskaičiuoti teisėjų ir valstybės 

tarnautojų per krizę sumažintus darbo užmokesčius (atlyginimus). Šiame įstatyme numatyta 

susidariusią visų teisėjų ir valstybės tarnautojų neišmokėtą darbo užmokesčio dalį grąžinti per 

penkerius metus, t. y. per 2016–2020 metus. Apskaičiuotas ilgalaikis Kauno apygardos teismo 

įsipareigojimas darbo užmokesčiui sudaro 815,8 tūkst. Eur ir 252,7 tūkst. Eur darbdavio socialinio 

draudimo įmokoms. Einamųjų 2016 metų dalis, t. y. įstatymu numatyti penki procentai nuo 

apskaičiuotos sumos, yra 40,8 tūkst. Eur ir 12,6 tūkst. Eur darbdavio socialinio draudimo mokestis. 

Ši einamųjų metų dalis yra parodoma mokėtinų sumų ataskaitoje, teikiamoje LR Finansų 

ministerijai. 

 

2 lentelė 

Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinos sumos 

Biudžeto lėšos, tūkst. Eur 

Likutis metų pradžioje 
Iš viso – ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

IŠLAIDOS 117,5 187,6 

Darbo užmokestis ir 

socialinis draudimas 
99,8 173,2 

Darbo užmokestis pinigais 77,2 134,9 

Iš jų: gyventojų pajamų 

mokestis 
23,6 28,8 

Socialinio draudimo įmokos 22,6 38,3 

Prekių ir paslaugų 

naudojimas 
17,7 14,4 

Ryšių paslaugos 3,6 2,5 

Transporto išlaikymas 0 0,4 

Apmokėjimas ekspertams ir 

konsultantams 
0 0,3 

Komunalinės paslaugos 12,0 8,4 

Kitos paslaugos 2,0 2,8 

Iš viso: 117,5 187,6 

 

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 2015 metų pabaigoje buvo 14,4 tūkst. Eur. Didžioji 

dalis skolos susidarė už komunalines paslaugas t. y. 8,4 tūkst. Eur (4,5 tūkst. Eur už šildymą, 3,6 

tūkst. Eur už elektros tiekimo paslaugas ir 0,2 tūkst. Eur už vandenį). Šis įsiskolinimas sumažėjo 30 

proc. Sumažėjimą lėmė tiek šiltas ruduo ir žiemos pradžia, tiek taikomos taupymo priemonės. 2,5 

tūkst. Eur skolos susidarė už ryšių paslaugos, didžioji šios sumos dalis – 2,3 tūkst. Eur, – buvo už 

pašto paslaugas, likusi 0,2 tūkst. Eur suma buvo už telefono ryšių paslaugas. Pasirašius naują 
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paslaugų teikimo sutartį su AB „Lietuvos paštas“, mokėtina suma už pašto paslaugas vidutiniškai 

sumažėjo 20 proc. 3,3 tūkst. Eur skola susidarė už  kitas paslaugas. Šios kreditorinio įsiskolinimo 

sumos sumokėtos iš 2016 metų pirmo ketvirčio skirtų asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti. 
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3. MATERIALINIS TECHNINIS TEISMO APRŪPINIMAS 
 

2015 m. buvo suplanuota įrengti naują teismo archyvą, kurio lentynų bendras ilgis - 631 

metras. Iš centralizuoto biudžeto sąmatos archyvo įrengimui lėšų gauta nebuvo, todėl jis buvo 

įrenginėjamas teismo lėšomis. Dėl finansavimo stygiaus, šis uždavinys įgyvendintas iš dalies - 2015 

m. įrengta teismo archyvo lentynų, kurių bendras ilgis 402 metrai. 

 

 
 

Pagerintos sąlygos proceso dalyviams susipažinti su bylų medžiaga. Šiam tikslui skirtos 

patalpos perkeltos arčiau Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių raštinių, įrengtos patogios vietos, 

užtikrinančios galimybę proceso dalyviais netrukdomai susipažinti su juos dominančia bylų 

medžiaga, pasidaryti bylos dokumentų išrašus. 

 

 
 

Nacionalinės teismų administracijos įgyvendinamų Norvegijos finansuojamų projektų 

rėmuose 2015 metų pabaigoje šešiose Kauno apygardos teismo posėdžių salėse pradėta diegti 

stacionari garso įrašymo įrangą. Taip pat atnaujintos ir anksčiau įrengtos įgarsinimo sistemos, tuo 

užtikrinant aukštesnę skaitmeninių teismo posėdžių garso įrašų kokybę. 
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Stengiantis kuo efektyviau išnaudoti įrangą, skirtą nuotoliniams teismo posėdžiams rengti, 

naudotis Kauno apygardos teismui priklausančia įranga galimybės sudaromos ir greta įsikūrusiam 

Kauno apygardos administraciniam teismui. Šios teismo procese vis intensyviau taikomos inovacijos 

padeda efektyviai taupyti teismo ir šalių laiką, užtikrinti operatyvesnį bylų nagrinėjimą, mažinti su 

bylinėjimusi teisme susijusias išlaidas. 

 

 
 

Vienoje teismo posėdžių salėje įrengtas atitvaras, atribojantis sulaikytiems asmenims skirtą 

teismo posėdžių salės vietą. Šiuo metu Kauno apygardos teisme yra 5 teismo posėdžių salės, kuriose 

įrengti tokie atitvarais, o tai sudaro galimybes vienu metu skirti daugiau teisiamųjų posėdžių 

nagrinėjant baudžiamąsias bylas, tuo didinant nagrinėjamų bylų skaičių ir spartinant jų nagrinėjimo 

trukmę. 
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Užtikrinant sklandų informacinių technologijų naudojimą teismų veikloje, Kauno apygardos 

teismo informacinių technologijų specialistai geranoriškai dalijasi gerąja praktika su Kauno 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų specialistais, teikia konsultacijas 

nuotoliniu būdu arba esant poreikiui vyksta į apylinkės teismą. Iškilus problemos visada teikia 

pagalbą ir Kauno apygardos administraciniam teismui. 

 

 
 

 

  

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIgJfck6LLAhUmQZoKHcpwBuIQjRwIBw&url=http://www.kiddepasaulis.lt/apie-mus/bendradarbiavimas-ir-parama&psig=AFQjCNFcwi2lxqw5irQB4TYCdcvA7P7alA&ust=1457013204721102
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4. VIEŠIEJI RYŠIAI 
 

4.1. Kauno apygardos teismo teikiama informacija 

 

Kauno apygardos teismo ryšių su visuomene tikslai – informuoti visuomenę apie teismo 

veiklą, kurti ir skleisti teigiamą įvaizdį, kurti ir palaikyti reputaciją, siekti visuomenės palaikymo ir 

grįžtamojo ryšio. 

Pagrindinė Kauno apygardos teismo komunikacijos auditorija yra visuomenė. Bendravimas 

su visuomenės atstovais teisme vyksta tiesiogiai, teismo internetinėje svetainėje, socialinėje Kauno 

apygardos teismo „Facebook“ paskyroje ir per visuomenės informavimo priemones. 

Bendravimas su visuomenės informavimo priemonių atstovais (žurnalistais) vyksta atsakant 

į paklausimus el. paštu, telefonu, interviu būdu. Teikiamos informacijos turinį sudaro pranešimai 

spaudai apie teismo priimtus procesinius dokumentus (nuosprendžius, sprendimus, nutartis) 

rezonansinėse, didelio visuomenės dėmesio sulaukusiose bylose, informacija apie posėdžio eigą, kuri 

žiniasklaidos atstovams yra bene aktualiausia, teikiama kiekvieną dieną siunčiant ateinančios dienos 

bylų tvarkaraščius, kuriuose nurodoma, kokie procesiniai veiksmai planuojami atlikti posėdžio metu. 

Suteiktos informacijos grįžtamasis ryšys stebimas spaudoje, kurioje rašomi straipsniai apie teisme 

nagrinėjamas bylas.  

2015 metais Kauno apygardos teismas parengė 61 pranešimą spaudai (palyginimui – 2014 

metais parengti 44 pranešimai spaudai, 33 pranešimų pagrindu buvo skelbiamos publikacijos 

visuomenės informavimo priemonėse). Didžiausio žiniasklaidos dėmesio, kaip ir kasmet, susilaukė 

teisme nagrinėjamos baudžiamosios bylos. Per 2015 metus visuomenės informavimo priemonėse 

pasirodė 626 publikacijos, kuriose minimas Kauno apygardos teismas, jame nagrinėjamos ar 

išnagrinėtos bylos.  

Publikacijas apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamas bylas ir kito pobūdžio informaciją 

skelbė 21 visuomenės informavimo priemonė – tai internetiniai portalai „lrytas.lt“, „kaunoaleja.lt“, 

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

kt., taip pat dienraštis „Lietuvos rytas“, regioninei spaudai atstovaujantis – „alytausnaujienos.lt“ ir kt. 

Per 2015 metus apie Kauno apygardos teismą daugiausiai rašė portalai „lrytas.lt“, „delfi.lt“, 

„15min.lt“, „kauno.diena.lt“. Jų skelbiama informacija sudarė 70 proc. visų publikacijų, kuriose buvo 

minimas Kauno apygardos teismas. 

Daug informacijos apie Kauno apygardos teisme išnagrinėtas baudžiamąsias bylas teikė 

televizijos. Daugiausiai reportažų parengė ir dažniausiai nuosprendžių paskelbime lankėsi LNK 

„Žinios. Kriminalai“ skilties žurnalistas, taip pat TV3 „Žinios“ bei Lietuvos ryto televizijos atstovai, 

kurių filmuota medžiaga transliuota ne tik Lietuvos ryto televizijoje, bet ir „lrytas.lt“ portale. Kiek 

rečiau teisme lankėsi LRT bei „Init TV“ atstovai. 

Siekiant išsiaiškinti proceso dalyvių (į teismą besikreipiančių asmenų) nuomonę apie 

informacijos teikimo ir aptarnavimo Kauno apygardos teisme kokybę, 2015-10-09–2015-11-09 

parengtos anoniminės anketos, kurioje klausiama apie bendrojo pobūdžio informacijos 

pakankamumą, aptarnavimo spartą, žodžiu gautos informacijos suprantamumą, teismo darbuotojų 

aptarnavimo kultūrą, informavimą apie atliekamus veiksmus, telefonu suteiktos informacijos kokybę 

bei teismo internetinėje svetainėje publikuojamos informacijos pakankamumą, būdu buvo vykdoma 

asmenų apklausa. Anketa buvo palikta ir išdalinta teismo ekspedicijoje, Baudžiamųjų ir Civilinių 

bylų skyrių raštinėse, teismo administratorei, posėdžių sekretoriams, posėdžių salėse, t. y. tiems 

skyriams ir asmenims, kuriems dažniausiai tenka bendrauti ir aptarnauti atvykusius išorinius teismo 

klientus. 

Anketas minėtu laikotarpiu užpildė 104 asmenys. Jie galėjo pasirinkti atsakymo variantus 

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

Apibendrinus duomenis nustatyta, kad bendrojo pobūdžio informacijos pakankamumą (apie 

teismo darbo laiką, posėdžio vietą ir pan.) respondentai įvertino 4,60 balo. Aptarnavimo, dokumentų 

priėmimo spartos vertinimų vidurkis – 4,59 balo. Informacijos, kurią asmenys gavo iš teismo 

darbuotojų žodžiu, atvykus į teismą, suprantamumą, aiškumą ir operatyvumą respondentai vertino 
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4,64 balo. Kauno apygardos teismo darbuotojų aptarnavimo kultūra įvertinta 4,62 balo. Informavimas 

apie veiksmus, kurių teismas ėmėsi respondentų klausimams spręsti, buvo įvertintas 4,36 balo. 

Teismo darbuotojų telefonu suteikiamos informacijos kokybę, pakankamumą ir aiškumą 

respondentai įvertino 4,67 balo, o interneto svetainėje publikuojamos informacijos pakankamumą ir 

aktualumą – 4,36 balo. 

Apibendrinus visus atsakymus ir jų įvertinimus, nustatyta, kad bendras vertinimo vidurkis – 

4,55 balo, todėl manoma, kad asmenys Kauno apygardos teismo aptarnavimo kokybę vertina gerai. 

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

atsiliepimų ir skundų knygose, kurių Kauno apygardos teisme yra keturios. Per 2015 metus 

atsiliepimų knygose nebuvo pateikta nei vieno skundo, tačiau pareikšta 18 padėkų ir gerų atsiliepimų 

darbuotojams dėl mandagaus ir kokybiško aptarnavimo. 

Apie Kauno apygardos teismo veiklą, asmenų aptarnavimą, skelbiamus konkursus ir kita 

visuomenei naudinga informacija skelbiama teismo internetinėje svetainėje. Nauja informacija 

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

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

klausimą, žinutę su dominančiu klausimu asmenys taip pat turi galimybę palikti ir socialinio tinklo 

„Facebook“ paskyroje. Į klausimus stengiamasi atsakyti operatyviai, konkrečiai ir suprantamai, 

vartojant nesudėtingus terminus.  

 

4.2. Tarptautinis bendradarbiavimas ir teisinis švietimas 

 

2015 metais Kauno apygardos teisme buvo organizuojami teisinio švietimo renginiai, skirti 

visuomenei, kvalifikacijos tobulinimo kursai teismų personalui, priimamos užsienio šalių teisminių 

institucijų delegacijos, siekiant glaudesnio bendradarbiavimo tarp skirtingų valstybių teismų.  

 

4.2.1. Teisinio švietimo renginiai 

 

Teisinio švietimo visuomenei renginiais buvo siekiama supažindinti su Lietuvos teismų 

sistema, Kauno apygardos teismo veikla, didinti teismo atvirumą bei pasitikėjimą visa teismų sistema. 

2015 m. vasario 20 d. surengta „Karjeros diena“ Kauno Jono Jablonskio gimnazijos 

moksleiviams. 

 

 
 

2015 m. kovo 31 d. Kauno apygardos teisme vyko renginys, skirtas Vytauto Didžiojo 

universiteto Teisės fakulteto bei su juo bendradarbiaujančio Varšuvos universiteto Teisės fakulteto 

studentams. Renginio pabaigoje svečiai teismui įteikė padėką už geranoriškumą ir bendradarbiavimą 

artimiau pristatant teismo veiklą. 

 



 20 

 
 

2015 m. balandžio 16 d. Kauno apygardos teismo atstovai, įgyvendindami teismo atvirumo 

visuomenei principą, dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto Karjeros dienos renginyje, kurio metu 

studentams viešino teismo veiklą, pasakojo apie karjeros teisme galimybes, dalino informacinę 

medžiagą (lankstinukus). 

 

 
 

2015 m. gegužės 14, 21, spalio 21–22, lapkričio 30, gruodžio 1 dienomis Kauno apygardos 

teisme lankėsi Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo fakulteto studentai, kurie domėjosi 

teisme atliekamomis mažamečių bei nepilnamečių asmenų apklausomis, teisme dirbančio psichologo 

darbu. 

 

    
 

2015 m. rugsėjo 16 d. Kauno apygardos teisme lankėsi grupė Vytauto Didžiojo universiteto 

1–3 kursų studentų, Europos studentų teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA 

Lietuva Vytauto Didžiojo universiteto filialo narių. Vizito tikslas – iš arčiau susipažinti su institucijos 

struktūra, veikla ir funkcijomis. Susitikimo pabaigoje teismui įteikta padėka. 
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2015 m. spalio 19–23 dienomis Kauno apygardos teismas, minėdamas Konstitucijos dieną, 

plačiai atvėrė duris Kauno miesto gimnazistams. Į atvirų durų dienas atvyko daugiau nei 120 dalyvių 

iš Kauno Jono Jablonskio, Vytauto Didžiojo universiteto Rasos, Vyturio, Aušros gimnazijų. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2015 m. lapkričio mėnesį Kauno apygardos teismo teisėjai aktyviai dalyvavo jau tradicija 

tapusiame Nacionalinės teismų administracijos ir Lietuvos universitetų, ruošiančių teisininkus, 

įgyvendinamame projekte „Diena su teisėju“.  
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2015 m. lapkričio 27 d. vyko „Karjeros dienos“ renginys, skirtas Kauno Aušros gimnazijos 

moksleiviams.  

 

 
 

Teisme vykusių teisinio švietimo renginių metu pristatytas Kauno apygardos teismas, 

parodytos teismo patalpos, aptarta Lietuvos teismų sistemą, teisminių institucijų veikla, nagrinėjamų 

bylų kategorijos, jų ypatumai. Besidomintiems teisininko profesija, pasakota kaip tapti teisėju,  apie 

kitas teisininkų profesijas.  

Renginiuose, skirtuose Konstitucijos dienai paminėti, pristatyta konstitucionalizmo istorija, 

pagrindiniai galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos principai bei nuostatos. Mykolo 

Romerio universiteto studentų susitikimuose su Kauno apygardos teismo psichologe, analizuotos 

nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų vykdymo situacijos, aptartas psichologo vaidmuo 

teisėsaugos institucijų darbe.  

Už aktyvų dalyvavimą diskusijose, teismo atstovai renginių dalyviams įteikdavo simbolines 

dovanėles (rašiklius, užrašų knygeles, puodelius, pakabukus, USB atmintines).  

Renginių metu, dalyviai užpildydavo Kauno apygardos teismo renginių visuomenei kokybės 

vertinimo anketas, kuriose nurodydavo savo amžių, statusą (moksleivis, studentas), renginio metu 

pateiktos informacijos suprantamumą, naudingumą, reikalingumą visuomenei, prisidėjimą prie 

teismų atvirumo visuomenei didinimo. Daugelis dalyvių tiek renginius, tiek jų metu pateiktą 

informaciją vertino teigiamai.  

Anketose dalyviai taip pat turėjo galimybę pareikšti savo pageidavimus, pasiūlymus, 

pastabas. Daugelis dalyvių, palikusių įrašus, dėkojo už renginį, išreiškė pageidavimus tokiuose 

renginiuose dalyvauti ir ateityje, reiškė pageidavimą renginių metu apsilankyti teismo posėdžiuose, 

bei surengti improvizuotą teismo posėdį. 
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Kauno apygardos teisme organizuojamų renginių ir susitikimų metu dalyviams aprodytas 

teismo pastatas, posėdžių salės, konvojavimo patalpos, pademonstruota didelio susidomėjimo 

sulaukusi speciali balso keitimo įranga, naudojama posėdžiuose, kurių metu apklausiami įslaptinti 

liudytojai. 

 

4.2.2. Užsienio valstybių teismų delegacijų vizitai, susitikimai 

 

2015 m. birželio 3 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Lenkijos Respublikos Aukščiausiojo 

Teismo teisėjų delegacija, vadovaujama pirmininkės – prof. habil. dr. Malgožatos Gernsdorf.  

 

 
 

2015 m. rugsėjo mėnesį Kauno apygardos teismą aplankė Ukrainos Aukščiausiojo Teismo 

teisėjų delegacija.  

 

 
 

Taip pat teisme viešėjo devynių Vokietijos, Prancūzijos, Rumunijos, Italijos ir Olandijos 

teisėjų, į Lietuvą atvykusių pagal Europos teisminių institucijų mainų programą, delegacija. 
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2015 m. lapkričio 6 d. Kauno apygardos teisme vyko apygardos teritorijoje esančių apylinkių 

teismų teisėjų, kurių darbo stažas mažesnis nei 4 metai, pasitarimas – diskusija. 
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5. TEISMO PERSONALAS 

 

5.1. Teismo personalo struktūra 

 

Kauno apygardos teismas – vienas iš didžiausių teismų Lietuvoje. Jį sudaro teismo 

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, teisėjai, 

teismo kancleris, teismo pirmininko patarėjas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjas, 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas, teisėjų padėjėjai, teismo pirmininko padėjėjas ryšiams 

su visuomene, vyriausiasis specialistas (darbui su įslaptinta informacija), teismo administracijos 

sekretorius, teismo raštinės, teismo archyvo, teismo buhalterijos, Bendrųjų reikalų ir ūkio skyrių 

darbuotojai. 

2015 metų pradžioje Kauno apygardos teisme dirbo 41 teisėjas, metų pabaigoje šis skaičius 

išliko nepakitęs. Dvidešimt vienas teisėjas nagrinėjo civilines, likę dvidešimt – baudžiamąsias ir 

administracinių teisės pažeidimų bylas.   

2015 m. teisme dirbo šie karjeros valstybės tarnautojai:  

 

3 lentelė 

Pareigybė 
Užimtų etatų 

skaičius 2015-01-01 

Užimtų etatų 

skaičius 2015-12-31 

Teismo kancleris 1 1 

Teismo pirmininko patarėjas 1 1 

Skyriaus pirmininko patarėjas 2 2 

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su 

visuomene 
1 1 

Vyriausiasis specialistas (darbui su įslaptinta 

informacija) 
1 1 

Teismo raštinės vedėjas 1 - 

Teismo administracijos sekretorius 1 1 

Teismo raštinės vyriausiasis specialistas 1 2 

Teismo raštinės vyresnysis specialistas 2 2 

Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas 1 1 

Teismo buhalterijos skyriaus vyresnysis 

specialistas 
1 1 

Teisėjo padėjėjas 35 42 

Teismo posėdžių sekretorius 31 31 

Skyriaus raštinės vyriausiasis specialistas 2 2 

Iš viso: 81 88 

 

2015 m. teisme dirbo šie darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis: 

 

4 lentelė 

Pareigybė 
Užimtų etatų 

skaičius 2015-01-01 

Užimtų etatų 

skaičius 2015-12-31 

Teismo raštinės vyriausiasis specialistas 1 1 

Teismo raštinės vyresnysis specialistas 1 1 

Teismo raštinės specialistas 2 2 

Teismo raštinės vertėjas 3 3 

Teismo archyvo skyriaus vedėjas 1 1 

Teismo archyvo skyriaus archyvaras 1 1 

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vedėjas 1 1 
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1 paveikslėlis 

 

2015 metais Kauno apygardos teisme privalomąją praktiką atliko 15 studentų, o 

savanoriškąją praktiką – 3 studentai. Teismas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis su šiais 

universitetais ar aukštosiomis mokyklomis: Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, Vytauto Didžiojo 

universiteto Teisės fakultetu, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu ir Kauno kolegijos 

Ekonomikos ir teisės fakultetu. Teismas ir švietimo įstaigos bendradarbiauja organizuodamos 

bendrus renginius, konferencijas, seminarus, diskusijas teisės ir teisėsaugos temomis. 

 

5.2. Teismo darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 

 

Kauno apygardos teismas personalo kvalifikacijos kėlimui kasmet skiria didelį dėmesį. 2015 

metais teisėjai, valstybės tarnautojai ir kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją tobulino įvairaus pobūdžio 

diskusijose, konferencijose, seminaruose, kuriuos organizavo Teisėjų taryba, Lietuvos Aukščiausiasis 

Teismas, Lietuvos apeliacinis teismas, Europos teisminio mokymo tinklas (European Judical 

Training Network), UAB „Žmogaus studijų centras“, Vengrijos konkurencijos institucija ir 
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Kauno apygardos teismo darbuotojų 
pokytis  2015 m.

2015.01.01 2015.12.31

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyriausiasis 

specialistas 
1 1 

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vyresnysis 

specialistas 
2 2 

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus vairuotojas 2 2 

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus tarnautojas 4 2 

Bendrųjų reikalų ir ūkio skyriaus darbininkas 10 11 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyriausiasis 

specialistas 
1 1 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės vyresnysis 

specialistas 
3 3 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės specialistas 4 4 

Civilinių bylų skyriaus raštinės vyriausiasis 

specialistas 
3 3 

Civilinių bylų skyriaus raštinės vyresnysis 

specialistas 
1 1 

Civilinių bylų skyriaus raštinės specialistas 3 3 

Iš viso: 44 44 
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Konkurencijos regioninis centras, Nacionalinės teismų administracijos mokymo centras, Vilniaus 

apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

 

5.2.1. Teisėjų mokymas 

 

Teisėjų mokymai susideda iš įvadinių mokymų (pirmą kartą paskirtiems teisėjams), 

privalomojo kvalifikacijos kėlimo bei gretutinio mokymo, kurį sudaro seminarai, diskusijos, 

konferencijos, stažuotės ir kt. Pernai teisėjų mokymuose dalyvavo 39 Kauno apygardos teismo 

teisėjai. Jie kvalifikaciją kėlė 41 mokymuose, kurie dažniausia vyko Nacionalinės teismų 

administracijos mokymų centre ir Nacionalinėje teismų administracijoje.  

Teisėjai dalyvavo šiuose mokymuose ar kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose: 

 

5 lentelė 

Konferencija „European Dimension of taking evidence in civil procedure“, Slovėnija, Mariboro 

universitetas 

Seminaras „Įvadinis mokymas“ 

Seminaras „Turtinių nusikalstamų veikų tyrimas ir turto išieškojimas“ 

Seminaras „Nepilnamečių justicija“ 

Seminaras „Bendravimas su neįgaliaisiais“ 

Nacionalinės teismų administracijos pagal Norvegijos finansinio mechanizmo programą 

organizuojami mokymai „Efektyvus Europos Sąjungos teisės taikymas“  

Seminaras „Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose 

tarpusavio pripažinimo ir vykdymo“ taikymas“ Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje 

Seminaras „Bendravimas su neįgaliaisiais“ 

Mokymai „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“, 

organizuojami pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT13 

„Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ 

Seminaras „Baudžiamoji teisė“  

Mokymai „Nacionalinės teismų administracijos organizuojamų mokymų „Efektyvus Europos 

Sąjungos teisės taikymas“ 3-ioje mokymų sesija „Tarpvalstybinės bankroto procedūros Europos 

Sąjungos šalyse“ 

Konferencija „Bausmė: ką sako įsakymas ir ko nori visuomenė?“  

Valstybės saugumo departamento konsultacija „Užsienio valstybių žvalgybos tarnybų veikla 

Lietuvoje“ 

Mokymai „Efektyvus Europos Sąjungos teisės taikymas“ mokymų sesijoje „Europos šeimos teisė: 

iššūkiai ir perspektyvos, vaikų grobimo bylų civilinis aspektas, tarptautinės ir Europos Sąjungos 

teisės palyginimas“  

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento rengiama mokslinė-praktinė konferencija 

„Psichoaktyvios medžiagos: naujos tendencijos ir politiniai sprendimai“  

Seminaras „Civilinė teisė“ 

Apskritojo stalo diskusija „Efektyvios apeliacijos paieškos“ Lietuvos apeliaciniame teisme 

IV-osios „Efektyvaus Europos Sąjungos teisės taikymo mokymų“ sesijos antrosios dienos 

mokymai „Šeimos teisės klausimai su tarptautiniu elementu išskyrus išlaikymą“ 

Seminaras „Įmonių vadovų ir dalyvių atsakomybė“ 

Mokymai „Baudžiamųjų bylų grąžinimas tyrimui papildyti“ ir „Privataus kaltinimo bylų 

nagrinėjimo ypatumai“ 

Nacionalinės teismų administracijos organizuojamų mokymų „Efektyvus Europos Sąjungos teisės 

taikymas“ 3-ioji mokymų sesija „Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nagrinėjimo praktika: 

procesiniai ir materialieji teisiniai aspektai“ 

Mokymų „Efektyvaus Europos Sąjungos teisės taikymas“ V-osios sesijos antroji dalis tema 

„Nuosavybės teisės apsaugos ir viešojo intereso derinimas su teritorijų planavimu“ 
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Mokymai „Draudimo teisė“. Mokymus veda Berlyno laisvojo universiteto Teisės fakulteto 

prodekanas prof. Dr. Christian Armbruster 

Mokymai „Teisminė mediacija elektroninėje erdvėje“ pagal projektą „Elektroninės paslaugos 

teisingumo vykdymo procese“ 

Mokymai „Teisėjų etika“ 

Mokymai „Civilinė teisė“  

Tarptautinė konferencija, skirta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijos efektyvumo ir teisėjų etikos tematika 

Tarptautinė konferencija „Nevyriausybinės organizacijos ir teismai: kartu į pagalbą liudytojams ir 

nusikaltimų aukoms“ 

Mokymai „Lietuvių kalbos vartosena“ 

Civilinės teisės darbo grupės seminaras, skirtas deliktų teisei. 

Teismų vadovų mokymai „Modernių vadybos principų ir metodų taikymas bei strateginis 

planavimas“  

Mokymai „Teisminės mediacijos taikymas“ 

Seminaras „Palūkanos, jų rūšys, skaičiavimo ypatumai.“  

Tarptautinė konferencija „Aiškus ir suprantamas teismo sprendimas: tikrovė ir siekiamybė“ 

Seminaras „Europos procedūros tarpvalstybinio pobūdžio bylose“ 

Europos teisminio mokymo tinklo (European Judical Training Network) organizuojama Teisėjų 

mainų programa Austrijos Respublikoje. 

Vengrijos konkurencijos institucijos ir Konkurencijos regioninio centro organizuojami mokymai 

„Teisminės praktikos ir politikos tendencijos ir jų įtaka nacionaliniuose teismuose nagrinėjamoms 

byloms“  

Seminaras „Neteisminis ginčų nagrinėjimas“  

Mokymai „Bankų veikla ir jos reguliavimas“  

Seminaras „Paskolos ir kreditavimas“ 

Tarptautinė konferencija „Lietuvos ir užsienio šalių teismai: kaip užsitarnauti ir išlaikyti 

visuomenės pasitikėjimą“  

 

Užsienio valstybėse vykusiuose mokymuose kvalifikaciją kėlė 5 Kauno apygardos teismo 

teisėjai. Taip pat 4 Kauno apygardos teismo teisėjai skaitė paskaitas kitiems apylinkių ir apygardų 

teismų teisėjams. 

 

5.2.2. Kitiems teismo darbuotojams skirti mokymai 

 

Pernai įvairiuose mokymuose dalyvavo 92 teismo darbuotojai. Iš jų 80 buvo valstybės 

tarnautojai, o 12 – darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį. Mokymai finansuoti Europos Sąjungos 

ir valstybės biudžeto lėšomis. Pagrindinė vykusių mokymų tematika buvo susijusi su Kokybės 

vadybos sistemos palaikymu, klientų aptarnavimu, civiline teise ir civiliniu procesu, baudžiamąja 

teise ir baudžiamuoju procesu. Darbuotojai išklausė šiuos mokymus: 

 

6 lentelė 

Seminaras „Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas“ 

Seminaras „Elektroninių dokumentų valdymo teisiniai ir praktiniai aspektai“ 

Seminaras „Klientų aptarnavimas valstybės ir savivaldybių institucijose (tarnautojams)“ 

Mokymai „Nepilnamečių justicija“ 

Mokymai „Teisinės vaikų apklausos: įvadiniai mokymai“ 

Mokymai „Privačių interesų deklaravimas“ 

Mokymai „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ 

Mokymai „Bendravimas su žiniasklaida ir visuomene“ 

Mokymai „Valstybės valdymas ir kova su korupcija“ 
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Vadovybės atstovų kokybei mokymai pagal projektą „Lietuvos Respublikos teismų ir Nacionalinės teismų 

administracijos kokybės valdymo modelių diegimas bei jų sertifikavimas“  

Seminaras „Įstatymo „Dėl Europos Sąjungos valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio 

pripažinimo ir vykdymo“ taikymas“  

Mokymai „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“, organizuojami 

pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT13 „Efektyvumas, kokybė ir 

skaidrumas Lietuvos teismuose“ 

Nacionalinės teismų administracijos organizuojamų mokymų „Efektyvus Europos Sąjungos teisės 

taikymas“ 3-ioje mokymų sesija „Tarpvalstybinės bankroto procedūros Europos Sąjungos šalyse“  

„Efektyvaus Europos Sąjungos teisės taikymo mokymai“ tema „Nacionalinis vaiko išlaikymo santykių 

reglamentavimas ir Lietuvos teismų praktika vaiko išlaikymo srityje“  

Valstybės saugumo departamento konsultacija „Užsienio valstybių žvalgybos tarnybų veikla Lietuvoje“ 

Konferencija, skirta paminėti Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto pirmojo dekano, advokato doc. 

dr. Kęstučio Stungio 75-ąsias gimimo metines 

Praktiniai mokymai „Integruota baudžiamojo proceso informacinė sistema (IBPS)“ 

Nacionalinės teismų administracijos organizuojamų mokymų „Efektyvus Europos Sąjungos teisės 

taikymas“ 3-ioje mokymų sesija „Bankroto ir restruktūrizavimo bylų nagrinėjimo praktika: procesiniai ir 

materialieji teisiniai aspektai“ 

Lietuvos Carito organizuojama konferencija „Prekybos žmonėmis problematika Lietuvoje: kaip su ja 

kovoti?“ 

Projekto „Valstybės turto informacinės paieškos sistemos kūrimas, diegimas ir naudojimas valstybės turtui 

valdyti“ mokymai būsimiems kuriamos Valstybės turto informacinės paieškos sistemos naudotojams 

Mokymai „Teisminė mediacija elektroninėje erdvėje“ pagal projektą „Elektroninės paslaugos teisingumo 

vykdymo procese“ 

Mokymai „Teisminės mediacijos taikymas“ 

Praktinis seminaras „Darbas su buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo sistema (BAFVS) ir darbo 

užmokesčio apskaitos programa Stekas-Alga. Praktiniai patarimai pradedantiesiems“ 

Tarptautinė konferencija „Nevyriausybinės organizacijos ir teismai: kartu į pagalbą liudytojams ir 

nusikaltimų aukoms“ 

Apskritojo stalo diskusija „Neveiksnumo instituto reforma: iššūkiai ir perspektyvos“ 

Mokymai „Lietuvių kalbos vartosena“ 

Seminaras „Įslaptintų dokumentų apskaita ir tvarkymas“ 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto ir Vytauto Didžiojo 

universiteto Teisės fakulteto organizuojama konferencija „Globalizacijos įtaka teisei: aktualūs 

baudžiamosios teisės ir proceso klausimai“ 

Valstybės tarnybos departamento organizuojama metodinė konsultacija-diskusija valstybės tarnautojams, 

atliekantiems personalo administravimo ir tvarkymo funkcijas 

Seminaras-mokymai „Infolex teisės aktų ir teismų praktikos paieškos sistema“ 

Mokymai „Baudžiamoji teisė“  

Paslaugų teikimo kokybės gerinimo mokymai 

Seminaras „BAFVS pakeitimų apžvalga, ataskaitų formavimas ir metų pabaigos procedūros“ 

Valstybės tarnautojų įvadiniai mokymai 

Seminaras „Darbo užmokestis viešajame sektoriuje: naujausių pakeitimų taikymas nuo 2015 m. rugsėjo 1 

d.“ 

Specialistų mokymai vaiko teisių apsaugos specialistams ir teisėsaugos pareigūnams, dirbantiems su 

seksualinę prievartą patyrusiais vaikais 

Konferencija „Alkoholio vartojimas: laisvės ir atsakomybės ribos“ 

Tarptautinė konferencija „Lietuvos ir užsienio šalių teismai: kaip užsitarnauti ir išlaikyti visuomenės 

pasitikėjimą?“  

Praktinis seminaras „Teksto redagavimo aktualijos“ 
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2 paveikslėlis 

 
 

Siekiant gerinti Kauno apygardos teisme ir jo veiklos teritorijoje esančiuose teismuose 

rengiamų dokumentų kokybę, teisėjams, teisėjų padėjėjams ir kitiems teismų darbuotojams 

periodiškai buvo organizuojami mokymai „Dėl taisyklingo kalbos vartojimo teismo procesiniuose 

dokumentuose“, kuriuos organizavo teismo raštinės lituanistai. Mokymuose buvo aptariamos 

dažniausiai procesiniuose dokumentuose pasitaikančios klaidos, pateikiamos rekomendacijos šioms 

klaidoms taisyti, primenamos dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės, supažindinama su 

aktualiais Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais. 2015 metais tokio pobūdžio mokymai 

buvo vedami ne tik Kauno apygardos, bet ir Šakių rajono apylinkės teisme.  

2015 metais didelis dėmesys buvo skirtas teisme rengiamų raštų atitikčiai valstybės ir 

savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių oficialių dokumentų įforminimo ir rengimo bendriesiems 

reikalavimams: nuolat stebėta, ar raštai rengiami laikantis bendrinės lietuvių kalbos normų, teisinės 

terminijos ir Dokumentų rengimo taisyklių, teiktos rekomendacijos (žodžiu ir raštu) pasitaikantiems 

trūkumams pašalinti.   

Pažymėtina, kad metodinė ir praktinė pagalba taisyklingo kalbos vartojimo klausimais ir 

konsultacijos tiek Kauno apygardos teismo, tiek jo veiklos teritorijoje esančių teismų darbuotojams 

teiktos nuolat, esant poreikiui dokumentai buvo redaguojami, atliekama lingvistinė analizė.     

 

5.3. Konkursai ir atrankos 

 

2015 metais Kauno apygardos teismas paskelbė 14 konkursų karjeros valstybės tarnautojų 

ir 17 atrankų pakaitinių karjeros valstybės tarnautojų pareigoms užimti. Dokumentus dalyvauti 

konkursuose ir atrankose pateikė 507 pretendentai. 

Nuo 2013 m. birželio 1 d. kandidatavimas į valstybės tarnybą vyksta elektroninėje erdvėje. 

Prašymai į konkursą ar pakaitinio valstybės tarnautojo atranką teikiami per vartotojo paskyrą. Visas 

susirašinėjimas su įstaiga vyksta elektroniniu būdu. Pretendentai taip pat turi būti išlaikę bendrųjų 

gebėjimų ir / ar vadovavimo gebėjimų testus. 

  

39
80

12

Kauno apygardos teismo darbuotojų 
kvalifikacijos kėlimas 2015 m.

Teisėjai Valstybės tarnautojai Darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis
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5.4. Teismo psichologo veikla 

 

2015 m. Kauno apygardos teisme pradėjo dirbti teismo raštinės vyriausiasis specialistas 

(psichologas), kurio pareigybė yra reikalinga užtikrinti ikiteisminiame tyrime, teismo procese 

dalyvaujančių asmenų – nepilnamečių ir mažamečių – kvalifikuotą apklausą, suteikti jiems tinkamą 

psichologinę pagalbą, įvertinti jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas. 

Psichologo specialiosios funkcijos – psichologinės pagalbos teikimas ikiteisminio tyrimo ir teismo 

proceso metu. 

Teismo psichologas 2015 m. dalyvavo šešiasdešimtyje apklausų, kurios vyko ikiteisminio 

tyrimo ir teisminio proceso metu, buvo apklausti 86 mažamečiai, nepilnamečiai asmenys. Šios 

apklausos vykdytos Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose teismuose: Kauno 

apylinkės, Šakių rajono apylinkės, Alytaus rajono apylinkės teismų vaikų apklausų kambariuose bei 

teismo posėdžių salėse. 

 

    
 

Praėjusiais metais teismo psichologas 68 vaikus paruošė teisinėms apklausoms. Tai buvo 

įvadiniai pokalbiai prieš apklausas. Toks vaiko paruošimas teisinėms procedūroms duoda dvejopą 

naudą: 1) pagerina teisinių procedūrų eigą: vaikas geriau supranta, koks yra jo vaidmuo, kokių 

veiksmų ir pasekmių galima tikėtis; 2) sumažina vaiko patiriamą psichologinę traumą teisinių 

procedūrų metu. Vaikas, visiškai nežinodamas teisinės struktūros ir veiksmų, gali išgyventi labai 

intensyvius neigiamus jausmus, kurie turi įtakos psichologinei jo būsenai bei mažina vaiko parodymų 

kokybiškumą. Toks paruošimas reikalingas tam, kad nepilnametis, mažametis asmuo būtų 

informuotas apie vykstantį procesą, nuraminta kylanti įtampa dėl neaiškių ar nesuprantamų atliekamų 

teisinių veiksmų bei tam, kad būtų užmezgamas kontaktas su nepilnamečiu, mažamečiu. 

2015 metais buvo organizuoti devyni Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo 

fakulteto studentų susitikimai Kauno apygardos teisme, studentams buvo pristatytos teisme dirbančio 

psichologo funkcijos, 146 studentai buvo supažindinti su nepilnamečių bei mažamečių asmenų 

apklausų, dalyvaujant psichologui, rengimo ypatumais. 

 

5.5. Teisme įdiegtų Kokybės vadybos ir klientų aptarnavimo kokybės standartų palaikymas 

 

2012 m. teisme įdiegus Kokybės vadybos sistemą (KVS) pagal LST EN ISO 9001:2008 

standartą, 2015 m. birželio 30 d. pakartotinai buvo atliktas sertifikavimo auditas, kurio metu auditoriai 

konstatavo, kad Kauno apygardos teisme sukurta ir įgyvendinta vadybos sistema, kuri padeda: nuolat 

stebėti ir analizuoti klientų poreikius, operatyviai reaguoti į jų pokyčius; užtikrinti teikiamų paslaugų 

atitiktį teisės aktams ir klientų aptarnavimo standarto reikalavimams; nuolat tirti ir operatyviai šalinti 

paslaugų kokybę mažinančias priežastis; nuolat palaikyti ir tobulinti kokybės vadybos sistemą ir 
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gerinti jos rezultatyvumą; skatinti darbuotojus aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant kokybės 

politiką yra veiksminga ir sudarytos tinkamos sąlygos vadybos sistemos palaikymui bei tobulinimui. 

Audito ataskaitoje įvardinti teigiami aspektai, kaip antai: teismo darbuotojų aktyvus dalyvavimas 

sistemos priežiūros ir gerinimo procesuose; stiprus komandinis darbas ir tarpusavio 

bendradarbiavimas. Kad teismo darbuotojai puikiai aptarnauja į teismą besikreipiančius asmenis, 

atsispindi kasmet atliekamoje anoniminėje Asmenų aptarnavimo Kauno apygardos teisme kokybės 

vertinimo apklausoje, kurios apibendrinti duomenys rodo, kad asmenys aptarnavimą vertina aukščiau 

nei 4 balais (4 – gerai, 5 – labai gerai). 

Be Kokybės vadybos sistemos teisme įdiegtas ir Klientų aptarnavimo standartas, kuris 

aiškiai apibrėžia klientų aptarnavimo Kauno apygardos teisme politiką, klientus aptarnaujančio 

darbuotojo elgesio etaloną kasdieninėse ir sudėtingose situacijose. 2015 m. buvo parengta ir 

patvirtinta Klientų aptarnavimo kokybės monitoringo tvarka. 
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6. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINIAI RODIKLIAI 

 

6.1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo pirmąja instancija statistiniai rodikliai1 

 

Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 2015 

m. sausio 1 d. buvo 176 bylos, per 2015 metus buvo gautos 342 naujos bylos (kartu su likučiu metų 

pradžioje – 518 bylų). 2015 metais išnagrinėtos 374 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos (taip 

pat 362 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese), likutis 2016 m. sausio 1 d. – 144 

bylos. 

Palyginus 2015 metų statistinius rodiklius su 2013–2014 metų rodikliais matyti, jog naujai 

gautų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų skaičius lyginant su 2014 metais sumažėjo. 2014 

metais buvo gautos 376 naujos bylos, o 2015 metais – 342 bylos. Lyginant su 2013 metais, naujai 

gautų bylų skaičius 2015 metais yra didesnis, nes 2013 metais buvo gautos 268 naujos baudžiamosios 

bylos. Lyginant gautų bylų (įskaitant ir bylų likutį) statistinius rodiklius matyti, kad 2015 metais gautų 

bylų skaičius lyginant su 2014 metais iš esmės išliko stabilus (gauta tik 1 byla daugiau nei 2014 

metais). Nustatyta, kad didėja išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų, taip pat teikimų ir 

prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese skaičius. Lyginant su 2014 metais teikimų ir prašymų 

baudžiamųjų bylų vykdymo procese 2015 metais buvo išnagrinėta beveik du kartus daugiau: 

2014 metais buvo gautos 376 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2013 metų – iš viso 

517 bylų, išnagrinėtos 343 bylos (taip pat 185 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese); 

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

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

procese). 

3 paveikslėlis 

 
 

2015 m. išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nagrinėjimo rezultatai: 

- išnagrinėta priimant nuosprendį – 215; 

- išnagrinėta priimant nutartį – 4; 

- išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą – 76; 

- nutraukta bylų – 1; 

- dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo – 6; 

- privataus kaltinimo tvarka – 1. 

                                                 
1 Duomenys gauti naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO sugeneruotomis Baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimo ataskaitomis. Bylų procesas. Bylų skaičius (I inst.). Forma: 0201-BS. Ataskaitos sugeneruotos 2016 m. 

vasario 27 d. 
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Penkių šalyje veikiančių apygardų teismų kontekste Kauno apygardos teismui tenka antroji 

vieta pagal gaunamų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų skaičių. 

 

4 paveikslėlis 

 
 

Lyginant 2015–2014 metų duomenis matyti, kad 2015 metais visuose apygardų teismuose, 

išskyrus Kauno apygardos teismą, gautų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų skaičius mažėjo. 

Taip pat apygardos teismuose, išskyrus Kauno apygardos ir Panevėžio apygardos teismus, 2015 

metais buvo išnagrinėta mažiau pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nei 2014 metais. 

 

5 paveikslėlis 
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6 paveikslėlis 

 
 

Vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija Kauno apygardos teisme 

trukmė (mėnesiais) – 6.07. Lyginant su 2014 metais, vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė 2015 metais 

pailgėjo 0.27 (mėnesio). 2015 metais visuose apygardų teismuose, išskyrus Panevėžio apygardos 

teismą, ilgėjo pirmąja instancija nagrinėjamų baudžiamųjų bylų vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė. 

Lyginant vidutinę baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija Kauno apygardos teisme 

trukmę su kitomis apygardomis, Kauno apygardos teismas bylas nagrinėja pakankamai sparčiai, nors 

teisme gaunamų šios kategorijos bylų skaičius, kaip minėta, yra vienas iš didžiausių šalyje. 

 

7 lentelė 

Teismo pavadinimas 
Bylos nagrinėjimo trukmė 

(mėnesiais) 

Vilniaus apygardos teismas 5,67 

Kauno apygardos teismas 6,07 

Panevėžio apygardos teismas 6,65 

Šiaulių apygardos teismas 6,98 

Klaipėdos apygardos teismas 8,52 

 

Kauno apygardos teismo priimtų nuosprendžių stabilumo rodikliai pakankamai aukšti.2 Iš 

108 apeliacine tvarka apskųstų nuosprendžių nepakeisti ir nepanaikinti 87 nuosprendžiai, tai sudaro 

80,56 procentus nuo apskųstų nuosprendžių skaičiaus.  

Visų apygardos teismų kontekste Kauno apygardos teismas yra trečioje vietoje pagal priimtų 

nuosprendžių stabilumą. Žemiau pateikiamas Kauno apygardos teismo stabilumo rodiklių 

palyginimas su kitų apygardų teismų priimtų nuosprendžių stabilumo rodikliais. 

 

  

                                                 
2 Duomenys apie apskųstus, pakeistus ir panaikintus nuosprendžius gauti naudojantis Lietuvos teismų informacinės 

sistemos LITEKO sugeneruotomis Teisėjų darbo ataskaitomis (I inst.) (testavimui). Forma 0101-1. Ataskaitos 

sugeneruotos 2016 m. vasario 27 d. 
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7 paveikslėlis 

 
 

Žemiau pateiktoje lentelėje pateikiami apygardų teismuose priimtų nuosprendžių pirmosios 

instancijos baudžiamosiose bylose stabilumo rodikliai. 

 

8 lentelė 

Teismas, dėl kurio 

nuosprendžių pateikti 

apeliaciniai skundai 

Bendras 

bylų 

skaičius3 

Bylų, kuriose 

apeliaciniai 

skundai 

atmesti, 

skaičius 

Bylų, kuriose 

nuosprendžiai 

pakeisti, 

skaičius 

Bylų, kuriose 

nuosprendžiai 

panaikinti, 

skaičius 

Vilniaus apygardos teismas 133 
117 

(87,97 %) 

15 

(11,28 %) 

1 

(0,75 %) 

Šiaulių apygardos teismas 51 
44 

(86,27 %) 

5 

(9,80 %) 

2 

(3,92 %) 

Kauno apygardos teismas 108 
87 

(80,56 %) 

16 

(14,81 %) 

5 

(4,63 %) 

Klaipėdos apygardos teismas 61 
49 

(80,33 %) 

9 

(14,75 %) 

3 

(4,92 %) 

Panevėžio apygardos teismas 53 
40 

(75,47 %) 

13 

(24,53 %) 

0 

(0 %) 

 

6.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rodikliai4 

 

Kauno apygardos teisme 2015 metais buvo gautos 3 137 naujos apeliacinės instancijos 

baudžiamosios bylos. Įskaičiuojant neišnagrinėtų bylų iš 2014 metų likutį (355 bylos) iš viso gauta – 

3 492 bylos. Lyginant su 2014 metais, naujų apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų buvo gauta 

149 bylomis mažiau: 2014 metais gautos 3 286 naujos apeliacinės instancijos baudžiamosios bylos. 

Lyginant su 2013 metais, naujų apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų 2015 metais gauta daugiau: 

2013 metais buvo gauta 2 961 nauja apeliacinės instancijos baudžiamoji byla. Lyginant su 2013–2014 

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

skundų ir dėl kelių asmenų buvo išnagrinėta toje byloje. 
4 Duomenys gauti naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO sugeneruota Baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimo ataskaitomis. Bylų procesas. (II inst.). Forma: 0206. Ataskaita sugeneruota 2016 m. vasario 29 d. 
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metų duomenimis, 2015 metais išaugo išnagrinėtų bylų skaičius: 2015 metais baigta 3 275 apeliacinės 

instancijos baudžiamosios bylos, kai tuo tarpu 2014 metais baigta 3 112, o 2013 metais – 3 017 bylų. 

 

8 paveikslėlis 

 
 

6.2.1. Bylų pagal apeliacinius skundus dėl nuosprendžių nagrinėjimo statistiniai rodikliai 

 

2015 metais Kauno apygardos teisme iš viso gauta 732 apeliaciniai skundai, iš jų 714 

apeliacinių skundų dėl apylinkės teismų nuosprendžių ir 18 apeliacinių skundų dėl teismo nutarčių. 

2015 metais buvo baigtos 824 baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios 

instancijos teismo nuosprendžių. Iš jų 589 apeliacinės instancijos baudžiamosiose bylose priimtos 

apeliacinės instancijos teismo nutartys, 220 bylų – apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiai, 15 

bylų skundai palikti nenagrinėti. Taigi iš esmės buvo išnagrinėti 809 apeliaciniai skundai. 

Nutartys, priimtos išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo 

nuosprendžių: 

- 498 bylose apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai 

palikti nepakeisti, tai sudaro 61,56 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų. Pažymėtina, kad 

pirmosios instancijos teismų nuosprendžių stabilumas lyginant su 2014 metais sumažėjo: 2014 metais 

šis rodiklis buvo 64,87 procento; 

- 72 bylose pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai pakeisti Lietuvos Respublikos 

baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose numatytais pagrindais 

(dėl nuosprendyje išdėstytų aplinkybių neatitikimo bylos aplinkybėms ir dėl netinkamai išspręstų kitų 

nuosprendžio klausimų); 

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

straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu (nustatytos aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas 

negalimas);  

- 3 bylose pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos 

prokurorui; 

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

iš naujo pirmosios instancijos teismui. 

Nuosprendžiai, priimti išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo 

nuosprendžio: 

- 130 bylų nuosprendžiai pakeisti BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais pagrindais 

(dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės); 

- 6 bylose pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai panaikinti ir bylos nutrauktos BPK 

327 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu (nustatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo 

baudžiamosios atsakomybės); 
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- 84 bylose nuosprendžiai panaikinti ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 straipsnyje 

numatytais pagrindais. 

 

9 lentelė 

Apskųstų nuosprendžių stabilumo rodikliai pagal apylinkių teismus (procentas 

paskaičiuotas nuo apskųstų nuosprendžių skaičiaus)5 

Eil. 

Nr. 
Teismo pavadinimas 
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1. 
Alytaus rajono apylinkės 

teismas 
268 70 15 7 48 68,57 

2. 
Druskininkų miesto apylinkės 

teismas 
34 6 0 0 6 100,00 

3. 
Jonavos rajono apylinkės 

teismas 
118 34 2 5 27 79,41 

4. 
Jurbarko rajono apylinkės 

teismas 
78 12 3 1 8 66,67 

5. 
Kaišiadorių rajono apylinkės 

teismas 
92 26 7 2 17 65,38 

6. 
Kauno apylinkės teismas 

 
1252 305 61 34 210 68,85 

7. 
Kėdainių rajono apylinkės 

teismas 
171 35 8 2 25 71,43 

8. 
Lazdijų rajono apylinkės 

teismas 
56 13 1 1 11 84,62 

9. 
Marijampolės rajono 

apylinkės teismas 
350 

64 

 
2 

2 

 
60 93,75 

10. 
Prienų rajono apylinkės 

teismas 
83 27 3 1 23 85,19 

11. 
Šakių rajono apylinkės 

teismas 
109 25 8 2 15 60,00 

12. 
Varėnos rajono apylinkės 

teismas 
76 24 3 1 20 83,33 

13. 
Vilkaviškio rajono apylinkės 

teismas 
160 24 4 1 19 79,17 

 

6.2.2. Skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių nagrinėjimo statistiniai rodikliai 

 

2015 metais Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs skundus dėl žemesnės instancijos teismų 

nutarčių, iš viso priėmė 2 318 nutarčių, iš jų: 

1. 699 nutartis dėl skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių (BPK X dalis): 

- 502 nutartis atmesti skundą ir palikti galioti teismo nutartį; 

- 18 nutarčių pakeisti teismo nutartį; 

- 107 nutartis panaikinti teismo nutartį ir priimti naują teismo nutartį; 

- 17 nutarčių panaikinti nutartį ir skundą perduoti nagrinėti iš naujo; 

- 54 skundai palikti nenagrinėti. 

                                                 
5 Duomenys gauti naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO sugeneruotomis teisėjų darbo ataskaitomis 

(I inst.) (testavimui). Forma: 0101-1. Ataskaita sugeneruota 2016 m. vasario 27 d. 
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2. 269 nutartis dėl skundų dėl apylinkių teismų nutarčių paskirti arba pratęsti suėmimo 

terminą: 

- 249 nutartis atmesti skundą ir palikti galioti teismo nutartį; 

- 9 nutartis panaikinti teismo nutartį ir priimti naują sprendimą; 

- 9 nutartis pakeisti teismo nutartį; 

- 2 skundai palikti nenagrinėti. 

3. 1 350 nutartis dėl skundų dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu:  

- 1 086 nutartis atmesti skundą ir palikti galioti teismo nutartį; 

- 20 nutarčių pakeisti teismo nutartį; 

- 232 nutartis panaikinti nutartį ir priimti naują nutartį; 

- 12 skundų palikta nenagrinėti. 

Apibendrinus duomenis nustatyta, jog 68 bylose iš 2 318 bylų skundai yra palikti 

nenagrinėti, o 2 250 bylose skundai išnagrinėti iš esmės. 1 837 bylose iš 2 250 iš esmės išnagrinėtų 

bylų, skundai atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartys paliktos galioti, tai sudaro 81,64 

procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų, 47 nutartys pakeistos, tai sudaro 2,09 procentus nuo 

visų iš esmės išnagrinėtų skundų, 365 nutartys panaikintos, tai sudaro 16,22 procentus nuo visų iš 

esmės išnagrinėtų skundų. 

Lyginant su ankstesniais periodais, 2014 metais buvo priimtos 2 257 nutartys dėl skundų dėl 

žemesnės instancijos teismų nutarčių, iš jų 2 165 nutartys išnagrinėjus skundą iš esmės, iš 2 165 bylų 

1 772 bylose skundai atmesti ir tai sudaro 81,84 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų. 2013 

metais buvo priimtos 2 072 nutartys dėl skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių, iš jų 2 010 

nutarčių išnagrinėjus skundą iš esmės, iš 2 010 bylų 1 749 bylose skundai atmesti ir tai sudaro 87,01 

procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, žemesniųjų teismų 

priimtų nutarčių stabilumo rodikliai mažėja: 2015 metais paliktos galioti nepakeistos pirmosios 

instancijos teismo nutartys sudaro 81,64 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų, 2014 metais 

- 81,84 procentus, 2013 metais – 87,01 procentus. 

 

Kauno apygardos teismo nutarčių, priimtų išnagrinėjus skundus dėl žemesnės 

instancijos teismų nutarčių, pasiskirstymas 

 

8 paveikslėlis 

 
 

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

apygardos teismas išnagrinėja daugiausiai skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių. 
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10 lentelė 

Teismo pavadinimas Bylų skaičius 

Kauno apygardos teismas 2318 

Vilniaus apygardos teismas 1798 

Šiaulių apygardos teismas 815 

Klaipėdos apygardos teismas 657 

Panevėžio apygardos teismas 582 

 

 

9 paveikslėlis 

 
 

6.3. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo (apeliacine tvarka pagal apeliacinius ir 

atskiruosius skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų nutarimų/nutarčių) statistiniai 

rodikliai. 

 

2015 metais Kauno apygardos teisme gauti 1 282 nauji skundai dėl neįsiteisėjusių apylinkės 

teismų nutarimų/nutarčių administracinių teisės pažeidimų bylose (kartu su likučiu metų pradžioje – 

1 386), išnagrinėta 1 280 skundų dėl neįsiteisėjusių apylinkės teismų nutarimų / nutarčių 

administracinių teisės pažeidimų bylose (į skaičių patenka ir bylos dėl teismingumo). Atitinkamai 

2014 metais buvo gauti 1 448 skundai, išnagrinėti 1 362 skundai, 2013 metais gauta 1 461 skundas, 

o išnagrinėti 1 396 skundai. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, tiek gautų, tiek ir išnagrinėtų skundų 

dėl neįsiteisėjusių apylinkės teismų nutarimų/nutarčių administracinių teisės pažeidimų bylose Kauno 

apygardos teisme mažėja. 
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Administracinių teisės pažeidimų bylų lyginamieji rodikliai 

 

10 paveikslėlis 

 

 

 

11 lentelė 

Bylos rūšis Skaičius 

Dėl nutarimų/nutarčių pagal apeliacinius skundus 1 181 

Dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus 89 

Dėl termino atskirajam/apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo 1 

Dėl teismingumo 9 

Iš viso: 1 280 

 

6.3.1. Dėl nutarimų/nutarčių pagal apeliacinius skundus (1 181): 

 

- 776 nutarimai palikti nepakeisti; 

- 108 nutarimai pakeisti; 

- 40 nutarimų pakeisti ir paskirtos švelnesnės nuobaudos arba jos neskirtos; 

- 33 nutarimai panaikinti ir administracinio teisės pažeidimo bylos nutrauktos; 

- 18 nutarimų panaikinta ir bylos perduotos iš naujo tirti; 

- 53 nutarimai panaikinti ir priimti nauji nutarimai; 

- 134 nutarimai panaikinti ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme; 

- 4 bylos sujungtos; 

- 15 skundų palikti nenagrinėti/bylos grąžintos. 

Iš visų iš esmės išnagrinėtų bylų 776 nutarimai palikti nepakeisti, tai sudaro 66,55 procentus 

nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų, t. y. nuo 1 166 (neįtrauktos bylos, kuriose skundai palikti 

nenagrinėti), 148 nutarimai pakeisti, tai sudaro 12,69 procentų nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų, 

238 nutarimai panaikinti, tai sudaro 20,41 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų. 

 

6.3.2. Dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus (89): 

 

- 54 apylinkės teismo nutartys paliktos nepakeistos; 

- 2 nutartys panaikintos ir priimtos naujos nutartys; 

- 21 nutartys panaikintos ir bylos grąžintos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme; 

- 8 nutartys panaikintos ir klausimas išnagrinėtas iš esmės; 

- 4 skundai palikti nenagrinėti/bylos grąžintos. 
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Taigi iš visų iš esmės išnagrinėtų 85 bylų (neįtrauktos bylos, kuriose skundai palikti 

nenagrinėti) 54 nutartys paliktos nepakeistos, tai sudaro 63,53 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų 

bylų, 31 nutartis panaikinta, tai sudaro 36,47 procentus nuo visų iš esmės išnagrinėtų bylų. 

 

6.3.3. Dėl termino atskirajam/apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo 

 

- 1 apylinkės teismo nutartis palikta nepakeista.  

Lyginant išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičių su kitomis apygardomis, 

matyti, jog Kauno apygardos teismas yra antroje vietoje pagal išnagrinėtus skundus administracinių 

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

 

11 paveikslėlis 
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7. CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINIAI RODIKLIAI 
 

7.1. Civilinių bylų nagrinėjimo pirmąja instancija statistiniai rodikliai 

 

Lentelėje pateikiami lyginamieji duomenys apie Kauno apygardos teismo pirmąja instancija 

išnagrinėtų civilinių bylų skaičių 2015 ir 2014 metais (Lietuvos teismų informacinės sistemos 

LITEKO 2016 m. kovo 2 d. duomenimis). Palyginus su 2014 metais Kauno apygardos teisme 2015 

metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų gauta ir baigta nors ir neženkliai, tačiau mažiau:   

 

12 lentelė 

 2015 metai 2014 metai 

1. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
1406 1404 

2. Gauta bylų 1414 1650 

3. Baigta bylų (iš viso) 1548 1648 

4. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
1272 1408 

5. 
Vidutinė bylos nagrinėjimo 

trukmė (mėnesiais) 
11,66 10,11 

Dėl juridinių asmenų bankroto 

1. 
Nebaigta bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
1024 1010 

2. Gauta bylų 657 887 

3. Baigta bylų (iš viso) 750 873 

4. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
931 1024 

5. 
Vidutinė bylos nagrinėjimo 

trukmė (mėnesiais) 
17,97 14,19 

Dėl įmonės restruktūrizavimo 

1. 
Nebaigta bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
41 47 

2. Gauta bylų 38 34 

3. Baigta bylų (iš viso) 30 40 

4. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
49 41 

5. 
Vidutinė bylos nagrinėjimo 

trukmė (mėnesiais) 
13,00 13,90 

 

Pagal pirmąja instancija išnagrinėtų civilinių bylų skaičių Kauno apygardos teismas 2015 

metais tarp apygardų teismų yra antroje vietoje. Nacionalinės teismų administracijos 2016 m. sausio 

27 d. sugeneruotos ataskaitos duomenimis, daugiausia civilinių bylų pirmąja instancija išnagrinėta 

Vilniaus apygardos teisme – 3167 civilinės bylos, trečioje vietoje Klaipėdos apygardos teismas – 896 

civilinės bylos, Šiaulių apygardos teisme išnagrinėtos 532 civilinės bylos, Panevėžio – 472 civilinės 

bylos. 

 

7.2. Civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka statistiniai rodikliai 

 

Lentelėje pateikiami lyginamieji duomenys apie Kauno apygardos teismo apeliacine tvarka  

išnagrinėtų civilinių bylų skaičių 2015 ir 2014 metais  (teismų informacinės sistemos LITEKO 2016 

m. kovo 2 d. duomenimis). Palyginus su 2014 metais, apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų Kauno 
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apygardos teisme 2015 metais gauta (iškelta) nors ir neženkliai, tačiau mažiau, o baigta – daugiau. 

Daugiau bylų baigta pagal apeliacinius skundus, o pagal atskiruosius - mažiau. 

 

12 lentelė 

 2015 metai 2014 metai 

1. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 
515 445 

2. Gauta (iškelta) bylų  2569 2683 

3. Baigta bylų 2628 2613 

4. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 
456 515 

Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai 

5. Baigta bylų pagal apeliacinius skundus 1224 1175 

6. 
Atmesta apeliacinių skundų ir I 

instancijos teismo sprendimų nepakeista 
750 739 

7. Pakeista I instancijos teismo sprendimų 104 81 

8. 
I instancijos teismo sprendimų pakeista 

iš dalies ir patikslinta 
133 116 

Panaikinta I instancijos teismo sprendimų 

9. ir priimta naujų sprendimų 110 100 

10. 
ir perduota bylų iš naujo nagrinėti I 

instancijos teismui 
75 81 

11. 

ir perduota bylų iš naujo nagrinėti I 

instancijos teismui, kai konstatuoti 

absoliutūs I instancijos teismo sprendimo 

negaliojimo pagrindai 

6 12 

12. 

iš dalies ir dėl dalies reikalavimų 

perduota bylų iš naujo nagrinėti I 

instancijos teismui 

17 16 

13. ir nutraukta bylų 8 9 

14. 
ir nutraukta bylų patvirtinus taikos 

sutartį 
12 9 

15. 
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų bylų 

nutraukta 
1 3 

16. 
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų bylų 

nutraukta patvirtinus taikos sutartį  
1 0 

17. ir palikta nenagrinėtų pareiškimų 0 2 

18. 
Iš dalies ir dėl dalies reikalavimų 

pareiškimų palikta nenagrinėtų 
0 0 

Nutraukta apeliacinių procesų 

19. iš viso  8 7 

20. atsisakius nuo apeliacinio skundo 4 3 

Atskirųjų skundų nagrinėjimo rezultatai 

21. Baigta bylų pagal atskiruosius skundus 1201 1225 

22. Palikta nepakeistų nutarčių 688 712 

23. 
Panaikinta nutarčių patvirtinus taikos 

sutartį 
0 0 

24. 
Panaikinta nutarčių ir klausimas 

išspręstas iš esmės 
150 154 
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25. 
Panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas 

išspręstas iš esmės 
25 22 

26. 

Panaikinta nutarčių ir klausimas 

perduotas nagrinėti iš naujo I instancijos 

teismui 

179 186 

27. 

Panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas 

perduotas nagrinėti iš naujo I instancijos 

teismui  

9 8 

28. Pakeista nutarčių 54 46 

Nutraukta procesų 

29. iš viso  94 88 

30. atsisakius nuo skundo 2 9 

 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2015 metais 

išnagrinėtos 59 729 civilinės bylos, apskųsta – 1070 sprendimų, t. y. tik 1,79 procento nuo visų 

išnagrinėtų civilinių bylų. Atlikus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių 

teismuose 2015 metais išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus bei apskųstų, pakeistų ir panaikintų 

sprendimų analizę nustatyta, kad sprendimų stabilumas (procentais) nuo apskųstų sprendimų 

skaičiaus visuose apylinkių teismuose yra pakankamai aukštas ir viršija daugiau nei 70 procentų. Pats 

mažiausias  apskųstų sprendimų stabilumas 2015 metais iš visų Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijoje esančių apylinkių teismų yra Marijampolės rajono apylinkės teisme – 67,69 procento. 

Žemiau pateikiamoje lentelėje susisteminti duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2015 metais išnagrinėtų civilinių bylų skaičių bei 

apskųstus, pakeistus ir panaikintus sprendimus (Nacionalinės teismų administracijos 2016 m. vasario 

29 d. sugeneruotos ataskaitos duomenimis). 
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1. 
Alytaus rajono 

apylinkės teismas 
5202 82 13 10 59 71,95 

2. 
Druskininkų miesto 

apylinkės teismas 
1267 28 2 3 23 82,14 

3. 
Jonavos rajono 

apylinkės teismas 
3300 40 5 4 31 77,5 

4. 
Jurbarko rajono 

apylinkės teismas 
1515 15 0 2 13 86,67 

5. 
Kaišiadorių rajono 

apylinkės teismas 
2223 33 2 4 28 84,85 

6. 
Kauno apylinkės 

teismas 
28895 666 89 72 505 75,83 

7. 
Kėdainių rajono 

apylinkės teismas 
3370 29 1 3 25 86,21 
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8. 
Lazdijų rajono 

apylinkės teismas 
1054 12 0 0 12 100 

9. 
Marijampolės rajono 

apylinkės teismas 
6027 65 9 12 44 67,69 

10. 
Prienų rajono 

apylinkės teismas 
1903 34 2 3 29 85,29 

11. 
Šakių rajono 

apylinkės teismas 
1470 15 4 0 11 73,33 

12. 
Varėnos rajono 

apylinkės teismas 
1355 34 3 3 28 82,35 

13. 
Vilkaviškio rajono 

apylinkės teismas 
2148 17 2 2 13 76,47 

Iš viso: 59729 1070 132 118 821 76,73* 

* (vidutinis sprendimų stabilumas % nuo apskųstų sprendimų skaičiaus visuose apylinkių teismuose) 
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MUMS SVARBI JŪSŲ NUOMONĖ 

 

Jeigu turite pasiūlymų, idėjų, galite rašyti el. paštu kauno.apygardos@teismas.lt  

 

Daugiau aktualios ir Jums naudingos informacijos apie Kauno apygardos teismą rasite www.kat.lt  
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