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Teismo veiklos 2013 metais apibendrinimas 
   

Civilinių bylų nagrinėjimo rezultatai. 2013 metais pirmąja instancija gauta 1701 civilinė byla, 

išnagrinėta 1624 civilinės bylos (tai antrasis pagal dydį skaičius tarp apygardų teismų, daugiau civilinių 

bylų išnagrinėta tik Vilniaus apygardos teisme). Pagal vidutinę civilinės bylos nagrinėjimo trukmę Kauno 

apygardos teismas (9,68 mėnesio) užima trečiąją vietą (trumpesnė bylos nagrinėjimo trukmė yra Šiaulių 

ir Panevėžio apygardų teismuose, tačiau juose per 2013 metus išnagrinėtų civilinių bylų skaičius yra 

daugiau nei dvigubai mažesnis). Apeliacine tvarka apskųsti 159 Kauno apygardos teismo, kaip pirmosios 

instancijos teismo, sprendimai civilinėse bylose, iš jų Lietuvos apeliacinis teismas 2 pakeitė ir 3 

panaikino, todėl sprendimų stabilumas sudaro 99,81 procento. Lyginant su likusiais apygardų teismais, 

aukštesnis pirmosios instancijos civilinėse bylose priimtų sprendimų stabilumo rodiklis buvo tik 

Klaipėdos apygardos teisme – 99,88 procento (Vilniaus – 99,60, Panevėžio – 99,37, Šiaulių – 99,29). 

Apeliacine tvarka Kauno apygardos teismas išnagrinėjo 2457 civilines bylas (iš jų 1077 pagal 

apeliacinius, 1177 pagal atskiruosius skundus). Didesnis darbo krūvis nagrinėjant civilines bylas 

apeliacine tvarka buvo tik Vilniaus apygardos teisme.  

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo rezultatai. Per 2013 metus gauta 268 pirmosios instancijos 

baudžiamosios bylos, baigta nagrinėti – 286 bylos. Pagal pirmąja instancija išnagrinėtų baudžiamųjų 

bylų skaičių Kauno apygardos teismui tenka antroji vieta tarp apygardų teismų (didesnis darbo krūvis 

nagrinėjant baudžiamąsias bylas pirmąja instancija buvo tik Vilniaus apygardos teisme, bet lyginant 

Kauno apygardos teismo darbo krūvį nagrinėjant baudžiamąsias bylas pirmąja instancija su likusiais 

apygardų teismais - Klaipėdos apygardos teisme pirmąja instancija išnagrinėtų bylų skaičius yra 

mažesnis daugiau nei dvigubai, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismuose – beveik tris kartus). Tuo tarpu 

vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija trukmė Kauno apygardos teisme buvo 7.12 

mėnesio (Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio, nepaisant mažesnio krūvio, vidutinė nagrinėjimo trukmė buvo 

ilgesnė). 

Apeliacine tvarka buvo skundžiami 133 Kauno apygardos teismo pirmąja instancija 

išnagrinėtose baudžiamosiose bylose priimti nuosprendžiai, iš jų pakeisti 24, panaikinti 3. Atkreiptinas 

dėmesys į tai, kad lyginant su kitais apygardų teismais, pakeistų Kauno apygardos teismo nuosprendžių 

skaičius yra didžiausias ir ženkliai didesnis nei kitų apygardų teismų (Vilniaus, Klaipėdos ir Panevėžio 

teismų – po 13, Šiaulių 5). Panaikintų nuosprendžių skaičius, lyginant su likusiais apygardų teismais, yra 

vidutinis (Vilniaus – 4, Šiaulių – 3, Klaipėdos – 2, Panevėžio – 1), todėl Kauno apygardos teismo 

nuosprendžių stabilumas yra 98,51 procento (aukštesnis tik Panevėžio apygardos teisme). 

 Apeliacine tvarka Kauno apygardos teismas išnagrinėjo daugiausiai bylų iš visų apygardų teismų 

– 3017 (Vilniaus – 2701, Šiaulių – 1368, Klaipėdos ir Panevėžio apygardų teismų darbo krūvis 

nagrinėjant bylas apeliacine tvarka yra apytiksliai tris kartus mažesnis nei Kauno apygardos (1150 ir 

1009).  

Administracinių bylų nagrinėjimo rezultatai. Per 2013 metus gautos 2622 administracinių 

teisės pažeidimų bylos su apeliaciniais skundais dėl apylinkių teismų nutarimų (Vilniaus apygardos 

teisme – 2794, Klaipėdos – 1661, Šiauliai -1238, Panevėžio – 969). Išnagrinėta 2355 bylos (Vilniaus 

apygardos teisme – 2790, Klaipėdos – 1661, Šiaulių – 1238, Panevėžio – 969).  

Gana sėkmingai 2013 metais buvo įgyvendinami teisme įdiegtos Kokybės vadybos sistemos 

tikslai. Neabejotinai įgyvendintu laikytinas vienas iš svarbiausių tikslų - užtikrinti ir didinti teismo 

proceso operatyvumą. Siekiant šio tikslo planuota, kad civilinių bylų, kurių nagrinėjimas trunka ilgiau 

nei vienerius metus, skaičius sudarys ne daugiau kaip 7 procentus, baudžiamųjų – ne daugiau kaip 12 

procentų nuo visų apskaitoje esančių bylų. Metų pradžioje teismo žinioje buvo 78 ilgiau nei vienerius 

metus nagrinėjamos civilinės bylos (t. y. 2,62 procento apskaitoje buvusių bylų), pasibaigus pirmajam 

ketvirčiui - 76 (4,48 procento), pasibaigus antrajam ketvirčiui 59 (2,73 procento), pasibaigus trečiajam 

ketvirčiui 52 (2,04 procento), 2013 metų pabaigoje – 53 (1,75 procento). Atitinkamai 2013 metų 

pradžioje teismo žinioje buvo 47 ilgiau nei vienerius metus nagrinėjamos baudžiamosios bylos (8 



procentai nuo visų 2012 metais apskaitoje buvusių baudžiamųjų bylų). Per metus šis rodiklis šiek tiek 

mažėjo (2013-04-01 – 44 bylos, 2013-06-01 – 45 bylos, 2013-09-01 – 44 bylos). Metų pabaigoje 

baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei vienerius metus, dalis (36 bylos) sudarė 8 

procentus nuo visų apskaitoje buvusių baudžiamųjų bylų. 

Kitas svarbus kokybės vadybos tikslas -  didinti darbuotojų pasitenkinimą darbu, kurį 

atspindintis rodiklis yra personalo kaita. 2013 metų Kokybės tikslų plane numatyta siektina šio rodiklio 

reikšmė buvo ne didesnis kaip 10 procentų per metus iš darbo išėjusių darbuotojų skaičius. Per metus į 

teismą priimti 28 nauji darbuotojai (16,4 procento nuo bendro darbuotojų skaičiaus), atleista – 18 (10,5 

procento nuo bendro darbuotojų skaičiaus), neskaitant atvejų, kai tas pats teisme dirbantis asmuo buvo 

atleistas iš vienų pareigų ir iš karto priimtas į kitas (aukštesnes) pareigas. Pažymėtina, kad dalies teisėjų 

ir teismo tarnautojų karjeros Kauno apygardos teisme pabaigą lėmė objektyvios prigimties priežastys, 

pavyzdžiui, kai kurių teisėjų įgaliojimų laiko pasibaigimas; 2 teisėjų padėjėjai, pademonstravę aukštą 

profesinių žinių lygį ir išlaikę teisėjo kvalifikacinį egzaminą bei sėkmingai dalyvavę atrankose į 

apylinkių teismų teisėjų pareigas, buvo paskirti Kauno apylinkės teismo teisėjais.  

2013 metai buvo svarbūs nemažos dalies Kauno apygardos teismo karjeros valstybės tarnautojų 

profesinei karjerai. Kilo dalies teismo posėdžių sekretorių pareigybės lygis ir kategorija. Pasinaudojant 

eilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūra, 9 teismo posėdžių sekretorės 

perkeltos į naujai įsteigtas aukštesnes teismo posėdžių sekretoriaus pareigybes: 8 iš jų - į  B lygio 5 

kategorijos teismo posėdžių sekretoriaus pareigas (septynioms iš jų taip pat suteiktos iki perkėlimo 

turėtos kvalifikacinės klasės), 1 teismo posėdžių sekretorė perkelta į A lygio 5 kategorijos pareigas, 

suteikiant iki perkėlimo turėtą trečiąją kvalifikacinę klasę,  

 6 valstybės tarnautojai perkelti į kitas (aukštesnes) pareigas, t. y. teismo kanclerio, Baudžiamųjų 

bylų skyriaus pirmininko patarėjo, teismo pirmininko padėjėjo ryšiams su visuomene, teismo 

administracijos sekretoriaus, teisėjo padėjėjo (2 valstybės tarnautojai, vienam iš jų paliekant iki 

perkėlimo turėtą antrąją kvalifikacinę klasę). 4 valstybės tarnautojams (2 teismo posėdžių sekretoriams, 

teisėjo padėjėjai, teismo pirmininko padėjėjai ryšiams su visuomene) suteiktos trečiosios kvalifikacinės 

klasės.  

18 valstybės tarnautojų atžvilgiu (1 teismo posėdžių sekretorės atžvilgiu eilinio tarnybinės 

veiklos vertinimo metu, likusių – Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienos proga) 

taikyta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 2 d. 1 p. numatyta skatinimo priemonė, 

t. y. jiems pareikštos padėkos. 

Jau šiais metais atliekant Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir 

tarnybinių užduočių įgyvendinimo 2013 metų laikotarpiu vertinimą, 23 teismo valstybės tarnautojų 

tarnybinę veiklą jų tiesioginiai vadovai ir teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisija įvertino labai gerai. Atsižvelgiant į tokį vertinimą ir teismo pirmininkui nutarus įgyvendinti 

komisijos pateiktus siūlymus: 2 valstybės tarnautojai perkelti į aukštesnes (skyriaus pirmininko patarėjo 

ir teisėjo padėjėjo) pareigas, 1 valstybės tarnautoja perkelta į aukštesnes (teisėjo padėjėjo) pareigas, 

suteikiant iki perkėlimo turėtą kvalifikacinę klasę, 6 valstybės tarnautojams suteikta aukštesnė, t. y. 

antroji kvalifikacinė klasė, 9 – trečioji kvalifikacinė klasė, 5 valstybės tarnautojams pareikštos padėkos. 

Nors teismui skiriant valstybės biudžeto asignavimus, jau keletą metų nėra skiriama lėšų teismo 

pastatų remonto darbams ir ilgalaikiam turtui įsigyti, taupant ir racionaliai naudojant turimus resursus, 

gerintos teismo darbuotojų darbo sąlygos: sandarinti administracinio pastato langai, rengiantis nuo 2014 

metų įsigaliojusių proceso įstatymų nuostatų, susijusių su teismo posėdžio eigos fiksavimu, 

įgyvendinimui, teismo posėdžių salėse įdiegta garso įrašymo įranga, palengvinusi teismo posėdžių 

sekretorių darbą, laipsniškai atnaujinta organizacinė technika (spausdintuvai, kopijuokliai, kompiuterinė 

įranga), kas, be kita ko, palengvino teismo personalo darbą nuo metų vidurio pradėjus praktiškai 

įgyvendinti civilinio proceso nuostatas, susijusias su procesinių dokumentų pateikimu telekomunikacijų 

galiniais įrenginiais ir elektroninės bylos formavimu.  



Džiugina tai, kad į teismą besikreipiančių asmenų, nuomonė apie aptarnavimo kokybę, kuri 

išsiaiškinama anketavimo būdu, yra gera. Išanalizavus respondentų (į teismą besikreipiančių asmenų) 

užpildytas anketas apie aptarnavimo teisme kokybę, nustatyta, kad vidutinis vertinimo balas yra 4,53 iš 

5.  

Absoliuti dauguma iš per 2013 metus gauto 181 pareiškimų/skundų, pateiktų ne proceso tvarka, 

buvo susiję su procesiniais teisėjų veiksmais ar priimtais procesiniais sprendimais, tik trys iš jų buvo 

susiję su administracine teismo veikla ir pasirodė esantys pagrįsti (2 - dėl netinkamo teismo procesinių 

dokumentų nuasmeninimo ir asmens duomenų apsaugos nuostatų laikymosi, 1 – dėl nesavalaikio 

procesinių dokumentų perdavimo bylą nagrinėjančiam teisėjui).  
 


