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Į Ž A N G A 

  

Kiekvieni metai – tai  sąlyginė laiko atkarpa, skatinanti apibendrinti ir įvertinti 

nuveiktus darbus, pasidţiaugti pasiekimais, paţanga ir pastebėti tai, kas galėtų būti gerinama bei 

tobulinama. 

 Kauno apygardos teismui 2008-ieji – įsimintini, gausūs prasmingų įvykių, 

ţymintys reikšmingų darbų ir projektų įgyvendinimo pabaigą, o, kita vertus, kaip ir visai 

Lietuvos teismų sistemai, susiję su nuolatos augančiu bylų skaičiumi, didėjančiu teismo darbo 

krūviu, kuris iš mūsų kasdien pareikalauja vis didesnių pastangų tam, kad teismo vykdomas 

teisingumas būtų savalaikis, kokybiškas, profesionalus, prieinamas visiems, kurie subjektinių 

teisių apsaugos ir gynybos siekia procesine tvarka. 

 Vienas svarbiausių 2008-ųjų metų įvykių Kauno apygardos teismo veikloje – tai 

baigta teismo pastato rekonstrukcija, kuri ne tik pagerino teisėjų, kito teismo personalo darbo 

sąlygas, bet ir sudarė kur kas palankesnes galimybes proceso dalyviams atvykus į teismą jaustis 

patogiai. Rekonstruotąjį teismo pastatą pagrįstai galime vadinti Teisingumo rūmais, kurie 

išraiškingai byloja apie teismo ir Lietuvos valstybės, kurios valstybinės valdţios sudedamoji 

dalis yra teisminė valdţia, prestiţą bei autoritetą. Galime didţiuotis, jog sąlygos, kurios proceso 

dalyviams ir teismui sudaromos Kauno apygardos teisme, yra vienos geriausių visoje šalyje. 

 2008-ieji mums buvo gausūs ir prisimintinų datų: iškilmingai minėjome 

Nepriklausomos Lietuvos teismų įsteigimo 90-metį mintimis sugrįţdami į XX a. pradţią, kai taip 

pat nelengvomis sąlygomis, turėdami minimalų techninį – materialinį aprūpinimą veiklą pradėjo 

lietuviški teismai. 

 Praėję metai Kauno apygardos teismo metraštin įeis ir kaip prasmingų, 

konstruktyvių bei šiltų susitikimų, nuolatos stiprėjančio bendradarbiavimo su kolegomis iš 

Lietuvos ir uţsienio  metai. Vienas mums svarbiausių įvykių – 2008 metų kovą įvykęs Europos 

Ţmogaus Teisių Teismo delegacijos, vadovaujamos teismo pirmininko Jean –Paul Costa, vizitas. 

 Manau, jog 2008-ieji – tai taip pat ir intensyvesnio modernių informacinių 

technologijų, kurių dėka teismas tampa atviresnis visuomenei, plačiau supaţindina su savo veikla 

ir jos principais, taikymo metai; aktyvaus profesinių ţinių tobulinimo, platesnio Europos 

Sąjungos teisės nuostatų taikymo laikas.  
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I. Teismo administravimas, apylinkių teismų administracinės veiklos 

priežiūra, teismo pirmininko veikla 

 

1. Planiniai apylinkių teismų patikrinimai. Vadovaujantis 2002 m. birţelio 17 d. Teismų 

tarybos nutarimu Nr. 11 patvirtintais Administravimo teismuose nuostatais bei Kauno apygardos 

teismo pirmininko patvirtintu 2008 metų Kauno apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkės teismų (teisėjų) administracinės veiklos prieţiūros planu, atlikti planiniai 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismo ir Šakių rajono apylinkės teismo, administracinės veiklos 

patikrinimai. 

Teismo pirmininko 2008-09-29 d. įsakymu Nr. V1-56, Baudţiamųjų bylų skyriaus 

teisėjas Romualdas Lincevičius  ir  Civilinių bylų skyriaus teisėjas Ramūnas Mitkus atliko 

planinį Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 2007 m. ir 2008 m.  pirmojo pusmečio 

administracinės veiklos patikrinimą. Patikrinus Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 

administracinį - organizacinį darbą, nagrinėjant baudţiamąsias ir civilines bylas, baudţiamųjų 

bei civilinių bylų skirstymo tvarką, teisėjų darbo krūvio tolygumą, darbą su daiktiniais įrodymais 

ir konfiskuotinomis vertybėmis, baudţiamųjų ir civilinių bylų judėjimo apskaitą bei kardomojo 

kalinimo (suėmimo) skyrimo, pratęsimo tvarkos apskaitą. Patikrinimo metu susipaţinta su 

išnagrinėtomis, sustabdytomis ir atidėtomis baudţiamosiomis ir civilinėmis bylomis.  

Patikrinus apylinkės teismo darbą, padaryta išvada, jog Kaišiadorių rajono apylinkės 

teismo administracinė veikla vykdoma laikantis teisės aktų ir vertintina teigiamai.  

Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėja Regina Majauskienė ir Civilinių bylų skyriaus 

teisėjas Leonas Jachimavičius atliko planinį Šakių rajono apylinkės teismo administracinės 

veiklos patikrinimą. Patikrinimo metu susipaţinta su Šakių rajono apylinkės teismo pirmininko 

administracine veikla, įvertintos priemonės, kurių buvo imtasi siekiant uţtikrinti ir patobulinti 

administravimą teisme. Apţvelgtas teismo raštinės ir archyvo darbo organizavimas, patikrintos 

bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei 1 metus. Patikrinimo metu nustatyta ir pateiktoje 

išvadoje apie teismo darbą konstatuojama,  kad administracinės veiklos prieţiūros plane 

numatytos priemonės įgyvendinamos tinkamai ir laiku. Teisėjai, skirdami baudţiamąsias bylas 

teisiamajam posėdţiui nepaţeidţia BPK 240 straipsnyje nustatytų terminų. Dėl neuţimto teisėjo 

etato teisme dirbančių teisėjų darbo krūvis yra padidėjęs, tačiau bylų nagrinėjimo stabilumo 

rodikliai išlieka geri, bylų pradedamos nagrinėti nepaţeidţiant nustatytų terminų. Šakių rajono 

apylinkės teismo teisėjai, neatvykus proceso dalyviams, nutartimis skiria baudas bei 

atvesdinimus. Vykdant kaltinamųjų paieškas, bendradarbiaujama su Šakių rajono policijos 

komisariatu, vykdomos uţklausos bei operatyviai gaunama informacija apie paieškų vykdymą. 
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Šakių rajono apylinkės teisme 2008 m. gruodţio 12 d. yra 2 civilinės bylos, kurių nagrinėjimas 

uţsitęsė ilgiau nei 1 metus.  

 

2. Neeiliniai apylinkių teismų patikrinimai. Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Teismų 

įstatymo 104 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi bei teismo pirmininko 2008 m. balandţio 24 

d. įsakymu Nr. V1-31 „Dėl Prienų rajono apylinkės teismo teisėjų administracinės veiklos 

civilinėse bylose, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, patikrinimo”, Civilinių 

bylų skyriaus teisėja Rūta Palubinskaitė atliko Prienų rajono apylinkės teismo teisėjų 

administracinės veiklos civilinėse bylose, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau kaip 1 metus, 

patikrinimą. 2008 m. geguţės 12 d. paţymoje konstatuojama, kad Prienų rajono apylinkės teismo 

teisėjos N. Urbonienės ţinioje yra 7 civilinės bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau negu 

metus, teisėjo A. Grauţelio ţinioje – 4. Patikrinimo paţymoje pateikta išvada, kad Prienų rajono 

apylinkės teismo teisėjos Nijolės Urbonienės administracinė veikla patikrintose civilinėse bylose 

vertinama patenkinamai. Pasiūlymuose nurodoma nuosekliai vykdyti civilinio proceso normų 

reikalavimus, ryţtingiau taikyti procesines poveikio priemones dalyvaujančių byloje asmenų 

atţvilgiu, kad šie nepiktnaudţiautų savo procesinėmis teisėmis, veiktų uţ greitesnį bylų 

išnagrinėjimą. Daugiau dėmesio skirti pasiruošimui bylų nagrinėjimui, nepiktnaudţiauti 

atidedant bylos nagrinėjimą, tai daryti esant pagrindui, numatytam civilinio proceso teisės 

normose.  

Prienų rajono apylinkės teismo teisėjo Audriaus Grauţelio administracinė veikla 

patikrintose bylose įvertinta gerai. Civilinėse bylose, nagrinėjamose ilgiau negu vienerius metus, 

nenustatyta teisėjo A. Grauţelio administracinės veiklos trūkumų, kurie leistų daryti išvadą, kad 

šios civilinės bylos nagrinėjamos nepagrįstai ilgai ar vilkinamos. 

Teismo pirmininko  2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V1-58 Civilinių bylų skyriaus 

teisėja Neringa Venckienė ir Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjas Algerdas Urbšys atliko neeilinį 

Prienų rajono apylinkės teismo teisėjų administracinės veiklos civilinėse ir baudţiamose bylose, 

kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau kaip 1 metus, patikrinimą. Tikrinimo metu nustatyta, kad 

Prienų rajono apylinkės teismo teisėjo Audriaus Grauţelio ţinioje yra 13 civilinių bylų, kurių 

nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau negu vienerius metus. Teisėjos Loretos Radzevičienės ţinioje yra 6 

civilinės bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei 1 metus. Pateiktoje išvadoje teisėjo 

Audriaus Grauţelio administracinė veikla patikrintose bylose apibendrinus jo rezultatus trūkumų 

nenustatyta  ir įvertinta labai gerai. Teisėjos Loretos Radzevičienės  administracinė veikla 

patikrintose bylose įvertinta gerai. Paţymėtina, kad visos teisėjai Loretai Radzevičienei bylos 

Prienų rajono apylinkės teismo pirmininkės patvarkymu buvo perduotos jai 2008-07-15, todėl 

faktiškai jos ţinioje esančios bylos nėra nagrinėjamos ilgiau nei vienerius metus. Atlikus teisėjos 
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Loretos Radzevičienės administracinės veiklos civilinėse bylose patikrinimą ir apibendrinus jo 

rezultatus, prieita išvados, kad civilinėse bylose, nagrinėjamose ilgiau negu vienerius metus, nėra 

nustatyta teisėjos administracinės veiklos trūkumų. 

Patikrinus Prienų rajono apylinkės teismo ţinioje esančias baudţiamąsias bylas 

nustatyta, kad yra 7 baudţiamosios bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei 1 metus, 

neišnagrinėtos dėl svarbių prieţasčių – kaltinamųjų paieškos. Pagrindinės prieţastys, dėl kurių 

šių baudţiamųjų bylų nagrinėjimas uţsitęsė daugiau kaip vienerius metus, yra kaltinamųjų ir kitų 

proceso dalyvių neatvykimas į teismo posėdţius dėl įvairių prieţasčių. Teismas ėmėsi visų 

įmanomų priemonių siekiant uţtikrinti proceso dalyvių atvykimą į teismo posėdţius, tai yra, 

buvo priimtos nutartys dėl kaltinamųjų, liudytojų bei kitų proceso dalyvių atvesdinimo, buvo 

siunčiami paklausimai į darbovietes, VSDFV. Tuo pačiu atkreiptas dėmesys, kad  teismas turi 

grieţčiau kontroliuoti kaltinamųjų  paieškos eigą, daţniau siunčiant uţklausimus į paiešką 

vykdančias institucijas.  

 

3. Susitikimai su apylinkių teismų teisėjais. Vadovaujantis Kauno apygardos teismo bei jo 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės veiklos prieţiūros 2008 

metų planu bei Administravimo teismuose nuostatais,  Kauno apygardos teismo  pirmininkas 

Albertas Milinis 2008 m. lapkričio 6 d. lankėsi Kauno rajono apylinkės teisme. Susirinkimo su 

apylinkės teismo teisėjais metu aptarti administravimo teismuose klausimai, bylų paskirstymo 

teisėjams tvarka, apţvelgtos bylų, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau kaip 1 metus, nagrinėjimo 

trukmės prieţastys.  

2008 m. lapkričio 6 d. teismo pirmininkas Albertas Milinis lankėsi  Kauno miesto 

apylinkės teisme. Įvyko susitikimas su Kauno miesto apylinkės  teismo teisėjais. Susirinkimo 

metu aptarė bendrus administravimo teisme klausimus, darbo krūvio paskirstymo bei bylų 

paruošimo teisminiam nagrinėjimui, ieškininių pareiškimų, skundų ir prašymų priėmimo, 

apeliacinių skundų priėmimo bei išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui išsiuntimo. Taip pat 

atkreiptas dėmesys į bylų, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei 1 metai, proceso trukmės 

prieţastis.  

 

4. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų raštinės patikrinimas. Vadovaujantis Kauno 

apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės 

veiklos prieţiūros 2008 metų plano II dalies 5 punktu, 2008 metų gruodţio 1-2 dienomis, atliktas 

Civilinių bylų skyriaus raštinės 2008 metų darbo patikrinimas. Jo metu, buvo tikrinama 

išnagrinėtų civilinių bylų atidavimo į raštinę ir apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų grąţinimo 

pirmosios instancijos teismams terminai. Taip pat patikrinta, kaip laikomasi bylų, paskirtų 
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nagrinėti teismo posėdţiuose, apskaitos ţurnalų pildymo tvarkos. Atrankos būdu tikrinti 2008 

metų balandţio ir rugsėjo mėnesių apskaitos ţurnalai. Sudarant išnagrinėtų  civilinių bylų 

atidavimo į raštinę terminų sąrašus, buvo įtrauktos bylos, kurios į raštinę atiduotos po 5 dienų 

nuo jų išnagrinėjimo ir nurodyti į šį sąrašą įtrauktų apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų grąţinimo 

teismams terminai. 

Civilinių bylų skyriaus raštinės darbas 2008 metais įvertintas gerai.  

 

5. Planiniai seminarai – mokymai. Kauno apygardos teismo pirmininko patvirtintu  Kauno 

apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės 

veiklos prieţiūros 2008 metų plano 3 dalies 2 punktu, 2008 m. gruodţio 5 d. Kauno apygardos 

teisme įvyko seminaras apylinkių teismų teisėjams, kurių darbo staţas trumpesnis nei 5 metai. 

Seminare dalyvavo 24  apylinkių teismų teisėjai. Jo metu aptarti aktualūs ir probleminiai 

civilinės, civilinio proceso, baudţiamosios ir baudţiamojo proceso teisės normų taikymo teismų 

praktikoje klausimai. Analizuotos apeliacine tvarka panaikintų ir pakeistų sprendimų bei 

nuosprendţių naikinimo bei keitimo prieţastys. Aptartos nuosprendţių ir nutarčių surašymo 

problemos, nagrinėta bausmių skyrimo ir subendrinimo problematika. 

 

6. Teismo pirmininko veikla. Teismo pirmininkas Albertas Milinis aktyviai dalyvavo 

Teisingumo ministerijos mokymo centro rengiamuose seminaruose, o būtent teismų pirmininkų 

ir teismų pirmininkų pavaduotojų kvalifikacijos tobulinimo programoje, seminaruose „ 

Baudţiamoji teisė ir baudţiamasis procesas“  (pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų teisėjų 

kvalifikacijos tobulinimo programoje, seminaruose „ Baudţiamoji teisė ir baudţiamasis 

procesas“ ( pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų teisėjų kvalifikacijos tobulinimo 

programos), „Civilinė teisė ir civilinis procesas“ (pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų 

teisėjų kvalifikacijos tobulinimo programos), „ Teisėjo komunikacija“. 

Atstovaudamas  teismą, praėjusiais 2008 – aisiais metais A. Milinis taip pat dalyvavo 

daugelyje renginių, švenčių ir darbo susitikimų Lietuvos teismų 90-mečio, Lietuvos policijos 90 

– ųjų įkūrimo metinių, Valstybės saugumo tarnybos 90-ųjų įsteigimo metinių renginiuose, Kauno 

apskrities įkūrimo 90 –metyje, Kauno miesto apylinkės teismo atidaryme po rekonstrukcijos, 

Viešojo saugumo tarnybos įkūrimo 1-erių metų paminėjime ir kt. Taip pat vyko į kasmetinį 

Europos teisėjų asociacijos susitikimą, kuris 2008 m. surengtas Jerevane (Armėnija). 
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II. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo 2008 metais rezultatai 

 

2008 metais Kauno apygardos teisme 1-ąja instancija gautos 265 baudţiamosios 

bylos. Iš jų 2008 metais buvo išnagrinėtos 164 baudţiamosios bylos. Lyginant su 2007 metais, 

paţymėtina, kad 2007 metais buvo gauta šiek tiek maţiau baudţiamųjų bylų –239, išnagrinėta – 

155 bylos. Kauno apygardos teismas nagrinėja baudţiamąsias bylas ir apeliacine tvarka dėl 

neįsiteisėjusių apylinkės teismų nuosprendţių ir nutarčių. 2008 metais buvo gautos 740 bylų 

pagal apeliacinius skundus, iš jų išnagrinėta 615 baudţiamųjų bylų. Taip pat, 2008 metais Kauno 

apygardos teismas išnagrinėjo 165 skundus dėl kardomosios priemonės – suėmimo – paskyrimo 

(nepaskyrimo), 160 skundų dėl kardomosios priemonės – suėmimo-termino pratęsimo 

(nepratęsimo) bei 109 prokuratūros prašymus, pratęsti kardomąjį kalinimą ilgiau nei 6 

mėnesiams. Be to, gauta 481 (iš jų 6 buvo grąţinti) ir išnagrinėta 462  skundai dėl nutarčių, 

susijusių su nuosprendţių vykdymu bei gauta 34 (iš jų 2 buvo palikti nenagrinėtais) ir išnagrinėta 

32 skundai dėl ţemesniųjų teismų nutarčių (dėl bylos nagrinėjimo teisme dalyvių paţeistų teisių 

ir teisėtų interesų). Taip pat paminėtina, kad 2008 matais Kauno apygardos teismas gavo 211 (24 

– palikti nenagrinėtais) ir išnagrinėjo 179 skundus dėl ikiteisminio tyrimo metu priimtų nutarčių. 

Be to, išnagrinėta 34 skundai dėl procesinių prievartos priemonių taikymo bei gauta ir 

išnagrinėta 16 skundų dėl teisminių įpareigojimų paskyrimo. Lyginant su 2007 metais, 

pastebima, kad 2007 metais Kauno apygardos teisme buvo gauta daugiau apeliacinių bylų, t.y., 

766 bylos. Iš jų išnagrinėta 640 bylų. Į minėtą skaičių įtrauktos apeliacinės bylos dėl 

neįsiteisėjusių apylinkių teismų nuosprendţių ir nutarčių, todėl išskiriami atskiri skaičiai : 

baudţiamosios bylos dėl nuosprendţių –621, dėl nutarčių – 19. 19 bylų buvo nenagrinėtos ir 

grąţintos pirmosios instancijos teismams pašalinti trūkumus ar apeliantams atšaukus apeliacinius 

skundus. 

 

1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas pirmąja instancija rezultatai. Apygardos teismui 

teismingos baudţiamosios bylos, kuriose asmenys kaltinami padarę sunkius ir labai sunkius 

nusikaltimus, išskyrus bylas, nurodytas LR BPK 225 str. 1 d. Kaip jau minėta, 2008 metais 

Kauno apygardos teisme gautos 265 baudţiamosios bylos 1-ąja instancija, iš kurių išnagrinėtos 

164 bylos. Iki 2009 metų sausio 1 d. Baudţiamųjų bylų skyriuje buvo nagrinėjama 18 bylų, kurių 

nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei vienerius metus. Siekiant uţtikrinti greitą ir visapusišką bylų 

išnagrinėjimą, kiekvieną savaitę vykstančiuose Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjų 

susirinkimuose yra aptariamos uţsitęsusių bylų nagrinėjimo prieţastys, teisėjams patariama 

išnaudoti visas įstatyme numatytas galimybes, kad tokių virš metų nagrinėjamų baudţiamųjų 

bylų būtų kuo maţiau. Pagrindinės prieţastys, sąlygojančios uţsitęsusį bylų nagrinėjimą, yra 
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proceso dalyvių neatvykimas į teismo posėdţius dėl ligos, kaltinamųjų gynėjų uţimtumas kitose 

baudţiamosiose bylose, ilga įvairių ekspertizių atlikimo trukmė. 

 

2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatai. Kauno apygardos teismo 

veiklos teritorijoje yra 11 apylinkių teismų, dėl kurių priimtų nuosprendţių ir nutarčių Kauno 

apygardos teismas nagrinėja baudţiamąsias bylas apeliacine tvarka. Kaip jau minėta, 2008 

metais buvo gauta 740 apeliacinių bylų. Išsamiau analizuojant į Kauno apygardos teismo veiklos 

teritoriją įeinančių apylinkių teismų apeliacine tvarka apskųstų nuosprendţių statistiką, 

paminėtini šie skaičiai : 

1) Kauno miesto apylinkės teismas: apskųsta 322 nuosprendţiai, iš jų pakeista - 93, 

panaikinta - 44, nepakeista – 185; 

2) Alytaus rajono apylinkės teismas: apskųsti 85 nuosprendţiai, iš jų pakeista –9, 

panaikinta 0, nepakeista –76; 

3) Lazdijų rajono apylinkės teismas: apskųsta 13 nuosprendţių, iš jų pakeista –4, 

panaikinta 0, nepakeista –9; 

4) Marijampolės rajono apylinkės teismas: apskųsta 46 nuosprendţiai, iš jų 

pakeista – 5, panaikinta – 5, nepakeista – 36. 

5) Prienų rajono apylinkės teismas: apskųsta 22 nuosprendţiai, iš jų pakeista – 5, 

panaikinta – 4, nepakeista – 13. 

6) Šakių rajono apylinkės teismas: apskųsta 17 nuosprendţių, iš jų pakeista – 4, 

panaikinta 0, nepakeista – 13. 

7) Jonavos rajono apylinkės teismas: apskųsta 50 nuosprendţių, iš jų pakeista – 17, 

panaikinta – 11, nepakeista – 22. 

8) Jurbarko rajono apylinkės teismas: apskųsta 20 nuosprendţių, iš jų pakeista – 4, 

panaikinta – 2, nepakeista – 14. 

9) Kaišiadorių rajono apylinkės teismas: apskųsta 45 nuosprendţiai, iš jų pakeista – 

8, panaikinta – 6, nepakeista – 31. 

10) Kauno rajono apylinkės teismas: apskųsta 44 nuosprendţiai, iš jų pakeista – 14, 

panaikinta – 5, nepakeista – 25. 

11) Vilkaviškio rajono apylinkės teismas: apskųsta 55 nuosprendţiai, iš jų pakeista – 

14, panaikinta – 6, nepakeista – 35. 
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1. Kauno  miesto apylinkės teismas 322 93 44 185 

2. Alytaus rajono apylinkės teismas 85 9 - 76 

3. Lazdijų rajono apylinkės teismas 13 4 - 9 

4. Marijampolės rajono apylinkės teismas 46 5 5 36 

5. Prienų rajono apylinkės teismas 22 5 4 13 

6. Šakių rajono apylinkės teismas 17 4 - 13 

7. Jonavos rajono apylinkės teismas 50 17 11 22 

8. Jurbarko rajono apylinkės teismas 20 4 2 14 

9. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 45 8 6 31 

10. Kauno rajono apylinkės teismas 44 14 5 25 

11. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 55 14 6 35 

 Iš viso: 719 177 83 459 

 

Apeliacine tvarka apskųstų nuosprendţių grafinis vaizdas 
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Taigi, aptariant visų apeliacine tvarka išnagrinėtų baudţiamųjų bylų rezultatus, reikia 

pastebėti, kad iš 719 Kauno apygardos teismui apskųstų apylinkių teismų nuosprendţių, 177 

nuosprendţiai buvo pakeisti, 83 nuosprendţiai – panaikinti, o 459 baudţiamųjų bylų apeliaciniai 

skundai buvo atmesti, paliekant galioti apylinkių teismų priimtus sprendimus. 

2008 metais, palyginus su 2007 metais, nuo 621 iki 600 sumaţėjo skaičius bylų, 

kuriose buvo išnagrinėti apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų nuosprendţių. Atkreipiant 

dėmesį į sumaţėjusį skaičių, paţymėtina, kad tokių baudţiamųjų bylų nagrinėjimas ir 2008 

metais sudarė didţiąją dalį Kauno apygardos teismo Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjų darbo 

krūvio. Šiuo metu apeliacinės instancijos teismas daugeliu atvejų pats privalo atlikti įrodymų 

tyrimą, ištirti naujas ar pirmosios instancijos teisme nepakankamai išsamiai ištirtas aplinkybes, 

kurios daţnai prailgina apeliacinio proceso trukmę ir metų pabaigoje lemia didelį nebaigtų 

nagrinėti baudţiamųjų bylų skaičių. 

 

3. Skundų dėl kardomosios priemonės – suėmimo – paskyrimo, panaikinimo ar termino 

pratęsimo nagrinėjimas. Per praėjusius metus Kauno apygardos teisme buvo gautos 367 

medţiagų su skundais dėl apylinkių teismų nutarčių, kuriomis buvo išspręsti kardomosios 

priemonės – suėmimo – taikymo klausimai. 2008 metais, palyginus su 2007 metais, nuo 367 iki 

296 sumaţėjo skaičius bylų (medţiagų), kuriose buvo išnagrinėti skundai dėl minėtos 

kardomosios priemonės taikymo. Išnagrinėjus skundus, nepagrįstomis buvo pripaţintos 25 

apylinkių teismų nutartys, todėl galima teigti, kad apylinkių teismai iš esmės teisingai sprendţia 

kardomosios priemonės – suėmimo – taikymo klausimus. 
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4. Skundų dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu ir skundų dėl žemesniųjų 

teismų nutarčių nagrinėjimas. 2008 metais Kauno apygardos teisme gauta481 ir išnagrinėta 

462 skundai dėl apylinkių teismų nutarčių, susijusių su nuosprendţių vykdymu. Lyginant su 
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2007 metais, gautų skundų skaičius pakito neţymiai, kadangi 2007 metais buvo gauta 470 

skundų. Iš minėto skaičiaus skundų didesnę jų dalį sudaro skundai dėl apylinkių teismų nutarčių, 

priimtų išnagrinėjus nuteistųjų prašymus bei laisvės atėmimo vietų administracijos teikimus dėl 

lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos, kitą dalį sudaro skundai dėl bausmių subendrinimo, dėl 

laisvės apribojimo bausmės pakeitimo areštu ir kt. Išnagrinėjus 462 skundų, 63 apylinkių teismų 

nutartys buvo panaikintos, 4 nutartys pakeistos, o likusios 395 nutartys paliktos galioti. 

2008 metais Kauno apygardos teisme buvo išnagrinėti 32 skundai dėl ţemesniųjų 

teismų nutarčių, iš kurių 11 nutarčių panaikinta, o 1 nutartis buvo pakeista. Iš išnagrinėtų179 

skundų dėl ikiteisminio tyrimo metu priimtų nutarčių 55 buvo panaikintos, 1 – pakeista, likusios 

buvo paliktos galioti. Iš 2008 m. išnagrinėtų 34 skundų dėl procesinių prievartos priemonių 

taikymo 11 pirmosios instancijos teismo nutarčių buvo panaikinta.  

 

2007 m. ir 2008 m. išnagrinėtų skundų dėl apylinkių teismų nutarčių, susijusių su nuosprendţių 

vykdymu grafinis vaizdas 

460

465

470

475

480

485

2007 m. 2008 m.

 



Kauno apygardos teismas 12 
 

III. Civilinių bylų nagrinėjimo pirmąja instancija 2008 metais rezultatai 

 

1. Civilinių bylų nagrinėjimo pirmąja instancija rezultatai. Kauno apygardos teismas 2008 

metais pirmąja instancija išnagrinėjo 1279 civilines bylas. Ataskaitinio laikotarpio pradţioje bylų 

likutis buvo 571. 2008 metais buvo gautos 1536 civilinės bylos. Iš šių civilinių bylų 575 

išnagrinėtos ginčo teisenos tvarka, dokumentinio proceso tvarka - 39 bylos, dėl teismo įsakymo 

išdavimo – 315 bylų, dėl proceso atnaujinimo - 8 bylos, dėl įmonių bankroto – 381 byla, iš jų 

priimta sprendimų dėl įmonių pabaigos - 144. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje buvo 812 bylų. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) - 5.06.  

 

2. Civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatai. Apeliacine instancija Kauno 

apygardos teismas išnagrinėjo 1417 bylų. 17 bylų skundų atsisakyta, 10 bylų baigtos taikos 

sutartimis. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradţioje - 391 byla. 

Pagal apeliacinius skundus baigtos 644 bylos. Apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios 

instancijos teismų sprendimai palikti nepakeisti 358 bylose, 61 pirmosios instancijos teismo 

sprendimas buvo pakeistas, dar 45 teismo sprendimai buvo pakeisti iš dalies. 180 teismo 

sprendimų buvo panaikinta. 

 

Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatų struktūra 
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pakeista iš dalies ir patikslinta

Panaikinta pirmosios instancijos teismo
sprendimų

Nutraukta apeliacinių procesų

Apeliacinių skundų pripažinta
nepaduotais ir grąžinta pareiškėjams
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Pirmosios instancijos teismų sprendimai panaikinti: 

 

∙  panaikinta ir priimta naujų sprendimų   74 

∙  panaikinta ir perduota bylų iš naujo nagrinėti pirmosios  

   instancijos teismui     60 

∙  panaikinta ir perduota iš naujo nagrinėti pirmosios  

   instancijos teismui, konstatavus absoliučius pirmosios  

   instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindus       6 

∙  panaikinta ir dėl dalies reikalavimų perduota  

   bylų iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui    13 

∙  panaikinta ir nutraukta bylų     14 

∙  panaikinta ir nutraukta bylų patvirtinus taikos sutartį        9 

∙  iš dalies ir dėl dalies reikalavimų bylų nutraukta     1 

∙  iš dalies ir dėl dalies reikalavimų bylų nutraukta  

   patvirtinus taikos sutartį       1 

∙  palikta nenagrinėtų skundų (taip pat ir iš dalies ir  

   dėl dalies reikalavimų)       4 

 

 

 

Nutraukta apeliacinių procesų – 18, iš jų 5 nutraukti atsisakius apeliacinio skundo. 

 

Pagal atskiruosius skundus baigtos 734 bylos. 380 pirmosios instancijos teismo 

nutarčių palikta nepakeista, 34 nutartys pakeistos. 102 pirmosios instancijos teismo nutartys 

buvo panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 21 nutartis panaikinta iš dalies ir klausimas 

išspręstas iš esmės. 126 teismo nutartys panaikintos ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios 

instancijos teismui iš naujo, 11 nutarčių buvo panaikinta iš dalies ir klausimas perduotas 

nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. 
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Atskirųjų skundų nagrinėjimo rezultatų struktūra 
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Atskirųjų skundų pripažinta nepaduotais
ir gražinta pareiškėjams

 

 

 

 Pirmosios instancijos teismo nutartys panaikintos: 

 ∙  panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės  102 

 ∙  panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas  

             išspręstas iš esmės      21 

∙  panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo 

             pirmosios instancijos teismui   126 

∙  panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas perduotas 

             nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui    11 

          ∙  pakeista nutarčių                                                                           34 

 

Nutraukta apeliacinių procesų – 48, iš jų 12 procesų nutraukti atsisakius nuo apeliacinio 

skundo. 5 atskirieji skundai pripaţinti nepaduotais ir grąţinti pareiškėjams. 
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Apskųstų ir pakeistų, panaikintų teismų sprendimų rodikliai pagal apylinkių teismus 
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1. Alytaus rajono apylinkės teismas 71 14 23 34 

2. Jonavos rajono apylinkės teismas 35 10 7 18 

3. Jurbarko rajono apylinkės teismas 11 4 4 3 

4. Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 14 2 4 8 

5. Kauno miesto apylinkės teismas 325 44 82 199 

6. Kauno rajono apylinkės teismas 76 16 23 37 

7. Lazdijų rajono apylinkės teismas 7 1 3 3 

8. Marijampolės rajono apylinkės teismas 56 11 16 29 

9. Prienų rajono apylinkės teismas 22 1 9 12 

10. Šakių rajono apylinkės teismas 14 3 2 9 

11. Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 10 0 5 5 

12. Vilniaus miesto 4 as apylinkės teismas 10 0 5 5 

13. Širvintų rajono apylinkės teismas 2 0 2 0 

 Iš viso: 644 106 180 358 

 

 

Civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka dėl įsiteisėjusių Kauno apygardos teismo 

sprendimų, priimtų nagrinėjant pirmąja instancija, rodikliai 
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1. 78 20 4 12 3 2 34 3 
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Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinių bylų dėl Kauno apygardos teismo sprendimų ir 

nutarčių, priimtų nagrinėjant apeliacine tvarka, nagrinėjimo kasacine tvarka rodikliai  

 

Apskųsta sprendimų ir 

nutarčių 

Pakeista sprendimų ir 

nutarčių 

Panaikinta sprendimų ir 

nutarčių 

129 9 66 
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IV. Teismo organizacinė veikla ir materialinis aprūpinimas. 

 

2008-ieji Kauno apygardos teismui – sėkmingos reikšmingų rekonstrukcinių 

projektų pabaigos ir įkurtuvių atnaujintose teismo patalpose metai.  

Vykdant valstybės investicijų programą, skirtą teismams, 2008 m. birţelio  mėnesį 

baigta pastato, esančio A.Mickevičiaus g. 18
A
, Kaune, rekonstrukcija ir pastatas pradėtas naudoti 

Kauno apygardos teismo reikmėms, o 2008 m. gruodţio 30 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr. 

16F-15 Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija šį pastatą perdavė Kauno apygardos 

teismui valdyti patikėjimo teise. Be to, 2008 m. gruodţio mėnesį baigta Kauno apygardos teismo 

pastato, esančio A.Mickevičiaus g. 18, Kaune, rekonstrukcija. 

Išaugęs teismo valdomų patalpų plotas ţymiai palengvino teismo organizacinę 

veiklą.  

Visų pirma, tai susiję su padidėjusiu teismo posėdţių salių skaičiumi. Naujame 

pastate yra įrengta 14 teismo posėdţių salių, kurių bendras plotas 1035,86 m
2
. Iki tol teismas 

naudojosi tik 8 teismo posėdţių salėmis, kurių bendras plotas buvo 312,05 m
2
. 75 procentais 

padidinus teismo posėdţių salių skaičių, o salių plotą net 3,5 karto, palengvėjo teismo posėdţių 

organizavimo procesas, nes nebesusidaro situacijos, kai toje pačioje salėje tuo pačiu metu 

skiriami keli teismo posėdţiai. Be to, teisme įrengtos 3 salės, kuriose yra galimybė organizuoti 

teismo procesus, kuriuose proceso dalyvių skaičius yra ypač didelis. Taip pat teisme yra 

posėdţių salė, kurioje sudarytos visos techninės galimybės apklausti įslaptintus liudytojus ar 

nepilnamečius asmenis. Daugelyje teismo posėdţių salių sumontuota teismo posėdţio eigos 

garso įrašymo aparatūra ir byloje esančios filmuotos medţiagos perţiūrėjimo aparatūra. Teismo 

posėdţių salės suprojektuotos taip, kad prie kiekvienos iš jų įrengti teisėjų pasitarimų kambariai.  

Antra, perkėlus visas teismo posėdţių sales į pastatą, esantį A.Mickevičiaus g. 18
A
, 

Kaune, atsirado galimybė pastate A. Mickevičiaus g. 18, Kaune, įrengti daugiau teismo 

personalo darbo kabinetų ir padidinti darbo vietų skaičių (teisėjų, teisėjų padėjėjų teismo 

posėdţių sekretorių, ir kito personalo). Teisėjams ir teisėjų padėjėjams įrengta po 42 darbo 

vietas, t. y. tiek, kiek Kauno apygardos teismui teisėjų ir teisėjų padėjėjų pareigybių numatyta 

Teisėjų Tarybos 2008 m. birţelio 30 d. nutarimu Nr. 13 P-115-(7.1.2) patvirtintoje tipinėje 

Kauno apygardos teismo struktūroje. 

Trečia, buvo optimizuotas teismo struktūrinių padalinių patalpų išdėstymas teismo 

pastate A.Mickevičiaus g. 18, Kaune. Baudţiamųjų ir Civilinių bylų raštinės iš ketvirtojo ir 

antrojo aukštų perkeltos į pirmąjį pastato aukštą, o teismo buhalterija perkelta į antrojo aukšto 

holą. Tai ţymiai sumaţino procesuose dalyvaujančių asmenų ir kitų asmenų srautą kituose 

teismo pastato aukštuose bei sudarė sąlygas padidinti teisėjų padėjėjų ir teismo posėdţių 
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sekretorių darbo kabinetų skaičių ir juos įrengti arčiau teisėjų kabinetų, taip pagerinant jų darbo 

sąlygas. Šiuo metu vietoje buvusių 4 teisėjų padėjėjų kabinetų įrengti 8, o bendras plotas 

padidėjo nuo 72,64 m
2
 iki 250,71 m

2
.  Teismo posėdţių sekretorių darbo kabinetų skaičius 

padidintas nuo 5 iki 6, o bendras plotas nuo 104,21 m
2
 iki 167,02 m

2
. 

Taip pat naujame teismo pastate yra šiuolaikiška technika aprūpinta 125,41 m
2
 

konferencijų salė, kurioje galima rengti viso teismo personalo pasitarimus, mokymus ko 

anksčiau padaryti nebuvo galimybės.   

Po naujojo pastato perdavimo naudoti teismo reikmėms ypatingai pagerintos 

Konvojaus tarnybos darbo bei konvojuojamų asmenų saugojimo teismo pastate iki teismo 

posėdţio ir jo metu sąlygos. Šių sąlygų pagerėjimą lėmė tai, jog Konvojaus patalpos iš teismo 

pastato, esančio A.Mickevičiaus g. 18, Kaune, rūsio buvo perkeltos į teismo pastato, esančio 

A.Mickevičiaus g. 18
A
, Kaune, pirmojo ir aukšto aukštų dalį, kuri specialiai pritaikyta 

konvojavimui. Anksčiau konvojaus pareigūnai turėjo tik vieną 13,23 m
2
 tarnybinę patalpą rūsyje, 

kuri aiškiai neatitiko jų poreikių. Šiuo metu konvojaus pareigūnai gali naudotis 4 tarnybinėmis 

patalpomis, kurių bendras plotas 38,90 m
2
. Be to, anksčiau teisme buvo tik 5 vienutės, skirtos 

konvojuojamų asmenų saugojimui, o šiuo metu yra 11. Taip pat konvojaus patalpose yra įrengta 

atskira kratos patalpa, kiekviename aukšte įrengti konvojuojamų asmenų WC. Konvojavimo 

patalpos ir teismo posėdţių salės, kuriose vykstančiuose procesuose dalyvauja konvojuojami 

asmenys, išdėstytos taip, kad konvojuojamasis į teismo posėdţio salę atvedamas konvojaus 

patalpomis, išvengiant jo vedţiojimo pro bendrąsias teismo pastato erdves, kuriose teismo 

posėdţių laukia kiti teismo posėdţių dalyviai  ar kiti asmenys.  

Kartu paţymėtina, kad 2008 m. pavyko išspręsti dar vieną labai opią teismo darbo 

organizacinę problemą, susijusią su Konvojavimo tarnybos darbu. Nuo pat 1995 m., kai Kauno 

apygardos teismas įsikūrė dabartiniuose pastatuose, viena negyvenamoji patalpa (garaţas G-50), 

bendras plotas 31,52 m
2
, esanti pastate A.Mickevičiaus g. 18

A
, Kaune, į kurią galima patekti tik 

pro uţdarą Kauno apygardos teismo teritoriją,  bendrosios dalinės nuosavybės teise (po ½ 

idealiąją dalį) priklausė fiziniams asmenims. Pro šią uţdarą teritoriją Konvojavimo tarnyba į 

Kauno apygardos teismą transporto priemonėmis pristato konvojuojamus asmenis į teismo 

posėdţius. Todėl  Kauno apygardos teismas ilgą laiką turėjo leisti pašaliniams asmenims – 

patalpos G-50 savininkėms - patekti į uţdarą teismo teritoriją tam, kad jos galėtų naudotis 

nuosavybės teise valdomu objektu. 

Tai sukeldavo sunkumų ir nepatogumų, susijusių su konvojavimo tarnybos darbu, 

ir sudarydavo saugumo problemų. Visų pirma, konvojavimo tarnybai atveţant ar išveţant 

kaltinamuosius, uţdarame kieme (aptvertame teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkančia 

tvora) negalėdavo būti jokių pašalinių asmenų. Antra, teismo procesai vyksta nuo 9.00 – 17.00 
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val., todėl uţdaroje teritorijoje tuo metu negalėdavo būti jokių pašalinių asmenų. Šios aplinkybės 

lemdavo, kad patalpos G-50 savininkams buvo apsunkintos sąlygos naudotis nuosavybe, o 

Kauno apygardos teismui sunku uţtikrinti sklandų konvojavimo tarnybos darbą. Trečia, 

konvojavimo patalpos formaliai negalėjo ribotis su patalpomis, kurios priklauso ar naudojamos 

privačių asmenų, o buvo susidariusi situacijai, kai konvojavimo patalpų koridorius ribojosi su 

privatiems asmenims priklausančio garaţo siena. Be to, paţymėtina, kad fiziniams asmenims 

priklausiusi patalpa yra pastato A.Mickevičiaus g. 18
A
, Kaune, dalyje, kuria šis pastatas jungiasi 

su kitu teismo pastatu A.Mickevičiaus g. 18, Kaune. Dalis bendrų pastatų inţinerinių sistemų yra 

paklotos juos jungiančioje dalyje. Įvykus inţinerinių sistemų, kurios eidavo pro fiziniams 

asmenims nuosavybės teise priklausančias patalpas, gedimams ar avarijai, iškildavo nemaţai 

problemų juos šalinant, o tai keldavo grėsmę abiejų pastatų saugiam eksploatavimui. 

Po ilgų ir sunkių derybų su fiziniais asmenimis (patalpos savininkais) Kauno 

apygardos teismas, atlikęs negyvenamosios patalpos pirkimo procedūras pagal Lietuvos  

Respublikos Vyriausybės 2003 m. birţelio 25 d. nutarimu Nr. 841 patvirtintą ţemės, esamų 

pastatų ar kito nekilnojamojo turto pirkimų arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarkos 

aprašą, 2008 m. įsigijo minėtas patalpas uţ Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos skirtas 

lėšas patalpų įsigijimui. Įsigijus patalpas, išsisprendė daugelis su Konvojavimo tarnybos darbo 

saugumu iškildavusių rūpesčių. 

Iš Kauno apygardos teismo pastato, esančio A.Mickevičiaus g. 18, Kaune, rūsio 

iškėlus Konvojavimo tarnybos patalpas, atsirado galimybė padidinti pagrindinio teismo archyvo 

patalpas nuo 29,03 m
2
 iki 98,80 m

2
. Be to, Baudţiamųjų ir Civilinių bylų raštines iš ketvirtojo ir 

antrojo aukštų perkėlus į pirmąjį pastato, esančio A.Mickevičiaus g. 18, Kaune, aukštą, jose 

įrengtos bylų saugojimo patalpos padidintos (atitinkamai Baudţiamųjų bylų raštinėje nuo 6,89 

m
2
 iki 15,85 m

2
, o Civilinių bylų raštinėje nuo 7,11 m

2
 iki 18,01 m

2
).  

Vykdant valstybės investicijų programą, skirtą teismams, kurios asignavimų 

valdytojas yra LR teisingumo ministerija, baigus  Kauno apygardos teismo pastatų, esančių  

A.Mickevičiaus g. 18
A
 ir 18, Kaune, rekonstrukcijas, patalpų (darbo kabinetų, teismo posėdţių 

salių, bendrųjų erdvių ir pan.) įrengimui buvo nupirkta baldų uţ 1099932,81 Lt. 
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V. Personalo kaita ir kvalifikacijos kėlimas. 

 

2008 metų pradţioje Kauno apygardos teisme dirbo 36 teisėjai:  

teismo pirmininkas Albertas Milinis;  

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Albinas Čeplinskas ir 18 Civilinių bylų 

skyriaus  teisėjų: Antanas Burdulis, Rūta Palubinskaitė, Galina Blaţevič, Jolita Cirulienė, Birutė 

Bobrel, Evaldas Burzdikas, Egidijus Tamašauskas, Virginija Gudynienė, Nijolia Indreikienė, 

Algimantas Kukalis, Raimondas Buzelis, Eduardas Monkevičius, Ramūnas Mitkus, Arūnas 

Rudzinskas, Graţina Davidonienė, Leonas Jachimavičius, Arvydas Ţibas, Neringa Venckienė. 

  

2008 m. birţelio 12 d. Prezidento dekretu Nr. 1K-1385 „Dėl apygardos teismo 

Civilinių bylų skyriaus pirmininko atleidimo“, kuriuo pasibaigus įgaliojimų laikui, nuo 2008 m. 

birţelio 18 d. iš Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigų atleidţiamas Albinas Čeplinskas. 

Teismo pirmininko 2008 m. birţelio 17 d. įsakymų Nr. P1-89 teisėjui Albinui Čeplinskui pavesta 

laikinai eiti Civilinių bylų skyriaus pirmininko pareigas.  

 Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. gruodţio 15 d. dekretu  Nr. 1K-1635 

Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas paskirtas Civilinių bylų skyriaus 

pirmininku. Dekretas įsigaliojo 2008 m. gruodţio 19 d.  

2008 m. sausio 7 d. Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1225 Civilinių bylų 

skyriaus teisėjas Eduardas Monkevičius, pasibaigus įgaliojimų laikui, atleistas iš Kauno 

apygardos teismo teisėjo pareigų. Dekretas įsigaliojo nuo 2008 m. sausio 20d.  

2008 m. geguţės 28 d. Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1357, Civilinių bylų 

skyriaus teisėja Graţina Davidoniene atleista  iš Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų. 

Dekretas įsigaliojo nuo 2008 m. birţelio 1 d. 

2008 m. liepos 30 d. Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1469 Kauno rajono 

apylinkės teismo teisėja Aušra Baubienė paskirta Civilinių bylų skyriaus teisėja. Darbo pradţia – 

2008 m. rugpjūčio 25 d.  

2008 m. liepos 30 d. Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1470 Kauno rajono 

apylinkės teismo teisėjas Algirdas Remeika paskirta Civilinių bylų skyriaus teisėju. Darbo 

pradţia – 2008 m. rugpjūčio 25 d.  

 Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Algimantas Smolskas ir 17 Baudţiamųjų 

bylų skyriaus teisėjų: Regina Cemnolonskienė, Arūnas Paštuolis, Romualdas Lincevičius, 

Regina Majauskienė, Jonas Furmanavičius, Jurgis Kiškis, Danguolė Šiugţdinytė, Algerdas 

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

Emilija Akelienė, Romas Aikevičius, Kęstutis Darguţis, Algirdas Jaliniauskas, Arvydas Stankus. 
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2008 m. birţelio 12 d. Prezidento dekretu Nr. 1K-1379 „Dėl apygardos teismo 

Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko atleidimo“, kuriuo pasibaigus įgaliojimų laikui, nuo 2008 

m. birţelio 26 d. iš Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigų atleidţiamas Algimantas 

Smolskas. Teismo pirmininko 2008 m. birţelio 17 d. įsakymų Nr. P1-90 teisėjui Algimantui 

Smolskui pavesta laikinai eiti Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas.  

Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. gruodţio 15 d. dekretu  Nr. 1K-1634 

Kauno apygardos teismo teisėjas, laikinai einantis Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

pareigas, Algimantas Smolskas paskirtas Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininku. Dekretas 

įsigaliojo 2008 m. gruodţio 19 d.  

Kaip ir kiekvienas teismas, Kauno apygardos teismas negalėtų funkcionuoti be kito 

teismo personalo. 2008 metų pradţioje Kauno apygardos teisme dirbo 95 tarnautojai – 56 teismo 

karjeros valstybės tarnautojai ir 39 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Teisme dirba Kauno apygardos teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis. 

Civilinių bylų skyriaus patarėja Aristida Drazdauskienė. Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko 

patarėjos Ţivilės Masiulienės nėštumo ir gimdymo bei vaiko prieţiūros atostogų laikotarpiu šias 

pareigas eina teisėjo padėjėja Sonata Ţilinskienė. 

2008 metais teisme finansuojami 30 teisėjų padėjėjų etatai. Metų pradţioje dirbo 

šie teisėjų padėjėjai: Dangira Tarvydienė, Sonata Ţilinskienė, Vilius Masiulis, Asta Geguţinė, 

Sonata Kišonienė, Rytis Rimkus, Edita Vitonė, Vilma Uleckaitė, Lina Levinskienė, Lina 

Šafronienė, Darius Kantaravičius, Aušra Bitinaitė, Matilda Liatukaitė Garninė, Laima 

Kriaučiūnaitė, Rūta Uldinskė, Jolanta Ramonienė, Gintaras Kazlauskas, Sigita Meškauskienė, 

Rasa Daukševičienė, Milda Vilkonienė, Arilda Šuliokaitė, Kristina Griciūtė, Daiva Kaminskaitė, 

Giedrė Subačiūtė, Šarūnė Franckevičienė, Mindaugas Vainauskas, Kristina Imbrasienė ir Marius 

Bartninkas.  

Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. balandţio 10 d. dekretu Nr. 1K-1304 

„Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo“ teisėjo padėjėja Lina Šafronienė paskirta Jonavos rajono 

apylinkės teismo teisėja. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2008 m. balandţio 10 d. dekretu Nr. 1K-1304 

„Dėl apylinkių teismų teisėjų skyrimo“ teisėjo padėjėjas Darius Kantaravičius paskirtas Jonavos 

rajono apylinkės teismo teisėju. 

Anita Juškevičiūtė ir Rasma Rinkūnaitė, laimėjusios 2008 m. balandţio 16 d. 

įvykusį konkursą, paskirtos eiti teisėjų padėjėjų pareigas. Sabina Gintautienė ir Sandra Jurkienė, 

laimėjusios 2008 m. geguţės 21 d. konkursą, paskirtos eiti teisėjų padėjėjų pareigas.  

Šiuo metu Kauno apygardos teisme dirba 30 teisėjų padėjėjų.   
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Vaida Stankevičiūtė ir Rūta Baltušninkaitė, laimėjusios 2008 m. kovo 17 d. įvykusį 

konkursą, paskirtos eiti teismo posėdţių sekretorių pareigas. Audronė Stulginskaitė, laimėjusi 

2008 m. birţelio 11 d. įvykusį konkursą, paskirta eiti teismo posėdţių sekretorės pareigas. Dovilė 

Švitinytė ir Inga Levinskienė,  laimėjusios 2008 m. spalio 1 d. įvykusį konkursą, paskirtos eiti 

teismo posėdţių sekretorių pareigas. Šiuo metu teisme dirba 29 teismo posėdţių sekretorės. 

Iš teismo sutaupytų biudţeto asignavimų, skirtų darbo uţmokesčiui, 2008 m. 

Kauno apygardos teismui pavyko uţpildyti teismo kanclerio ir 4 vyriausiųjų specialistų (raštinės 

darbuotojų, lituanisto ir specialisto darbui su įslaptinta informacija) pareigybių etatus, kas šiuo 

metu yra būtiniausia racionaliai organizuojant teismo darbą.  

2008 m. spalio 29 d.  teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijai įvertinus teisėjo padėjėjo Vilius Masiulio tarnybinę veiklą labai gerai ir pasiūlius 

perkelti į aukštesnes pareigas, 2008 m. lapkričio 4 d. teisėjo padėjėjas Vilius Masiulis perkeltas į 

teismo kanclerio pareigas. 

2008 m. sausio 30 d.  teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijai įvertinus vyriausiosios specialistės (darbui su įslaptinta informacija) Audros 

Obelieniūtės tarnybinę veiklą labai gerai ir pasiūlius perkelti į aukštesnes pareigas, nuo 2008 m. 

kovo 1 d. Audra Obelieniūtė  perkelta į vyriausiosios specialistės (baudţiamųjų bylų raštinės 

vedėjos) pareigas.  

2008 m. sausio 30 d.  teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo 

komisijai įvertinus teismo posėdţių sekretorės Daivos Rinkevičienės tarnybinę veiklą labai gerai 

ir pasiūlius perkelti į aukštesnes pareigas, nuo 2008 m. kovo 1 d. Daiva Rinkevičienė  perkelta į 

vyriausiosios specialistės (civilinių bylų raštinės vedėjos) pareigas.  

Ilona Bajoraitienė laimėjusi 2008 m. birţelio 9 d. įvykusį konkursą, paskirta eiti 

vyriausiojo specialisto (darbui su įslaptinta informacija) pareigas. 

Jūratė Dabašinskienė, laimėjusi 2008 m. birţelio 11 d. įvykusį  konkursą, paskirta 

eiti vyriausiojo specialisto (lituanisto) pareigas. Skirmantė Zelenkienė laimėjusi 2008 m. birţelio 

11 d. įvykusį  konkursą, paskirta eiti vyresniojo specialisto (lituanisto) pareigas. 

Taigi metų pabaigoje teisme dirbo 61 karjeros valstybės tarnautojai ir 40 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. 

Ţenkliai sumaţinus 2009 m. valstybės biudţeto asignavimus, skirtus Kauno 

apygardos teismui darbo uţmokesčiui, ateinančiais metais gali tekti spręsti darbuotojų skaičiaus 

maţinimo klausimą. Kartu paţymėtina, kad nuo 2004 m. kiekvienais metais teisme pastoviai 

didėjo teisėjų padėjėjų skaičius, tačiau 2008 m. to padaryti nepavyko, nes šiai pareigybei 

papildomo finansavimo 2008 m. skirta nebuvo, nors iki šiol nėra uţimti 9 teisėjų padėjėjų ir 

teismo pirmininko padėjėjo ryšiams su ţiniasklaida ir visuomene pareigybių etatai, numatyti 
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2008 m. birţelio 30 d. nutarimu Nr. 13 P-115-(7.1.2) patvirtintoje tipinėje Kauno apygardos 

teismo struktūroje. 

Teisėjų ir kito teismo personalo įgūdţiai ir kvalifikacija tobulinami rengiant 

mokymus. Teisėjų mokymą organizuoja, mokymo programas ir metodinę medţiagą rengia 

Teisėjų taryba ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija. 2008 m. teisme daug dėmesio 

skirta teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimui. Teismo valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijai kelti 2008 m. buvo nustatyti mokymo prioritetai, 

išanalizuotas mokymo poreikis ir sudarytas metinis mokymo planas, kuriame buvo numatytos 

šios pagrindinės valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo kryptys: įvairių teisės šakų ar jų 

atskirų institutų seminarai, valstybės tarnautojų etikos, uţsienio kalbų mokymas, kompiuterinio 

raštingumo (ECDL) įgūdţių formavimas, informacijos saugumo mokymas, kitų gebėjimų, 

reikalingų veiklos tikslams įgyvendinti, tobulinimas. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų 

mokymui 2008 m. buvo panaudota 17 tūkst. lt.  
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VI. Viešieji ryšiai. Bendradarbiavimas su žiniasklaida bei visuomenės 

informavimas apie Kauno apygardos teismo veiklą 2008 m. 

 

Pagrindinės ryšius su visuomene apibūdinančios sąvokos yra patikimumas, 

pasitikėjimas ir abipusio supratimo siekimas. 

 Ryšių su visuomene ir ţiniasklaida  tikslas yra tinkamas teismo, jo veiklos 

reprezentavimas. Teismas tampa atviras visuomenei ir ţiniasklaidai, naudoja įvairius bendravimo 

su visuomene ir ţiniasklaida kanalus ir priemones, plečia bendravimą internetu ir įtvirtina naujus 

viešumo ir informavimo būdus. 

 

1. Vidaus komunikacija. Viena svarbiausių vidinio bendravimo sudedamųjų dalių yra 

susirinkimai, kur reikiama informacija išgirstama iš pirmų lūpų ir nėra iškraipoma, kur galima 

pareikšti savo nuomonę vienu ar kitu klausimu bei vaizdiniai pristatymai (nuotraukos su 

aprašymais, skelbimų lentos).  

 Kauno apygardos teisme 2008 m. buvo nuolat organizuojami kassavaitiniai teisėjų 

susirinkimai einamiesiems darbo klausimams aptarti, taip pat susirinkimai teisėjų padėjėjams, 

teismo posėdţių sekretorėms, raštinių darbuotojams bei kitam personalui. 

Siekiant tobulinti Kauno apygardos teismo darbuotojų gebėjimus, buvo 

organizuojami kvalifikacijos kėlimo kursai komunikacijos, informacijos pateikimo, krizių 

valdymo bei tarnybinio bendravimo psichologijos (Violeta Grigaravičienė, Jolanta Genienė, 

Vilija Šidiškytė, Aušrinė Kudţmienė, Romutė Kaulinienė), bendravimo ir bendradarbiavimo 

(Daiva Danylienė, Dileta Liudţiūvienė, Vilija Noreikienė, Vaida Urbanavičienė, Edita 

Vazgienė),   kalbos kultūros (Skirmantė Zelenkienė, Marius Bartninkas, Marijus Čiučiulka, 

Kristina Imbrasienė, Vilma Uleckaitė) uţsienio kalbų vartojimo ir kitose svarbiose ryšių su 

visuomene srityse. 

Teismo darbe pasitarnauja ir dalykinių kelionių metu įgyta patirtis. 2008 m. Kauno 

apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis, Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 

Algimantas Smolskas, teisėja Regina Majauskienė bei Civilinių bylų skyriaus teisėja Virginija 

Gudynienė lankėsi Europos Parlamente Briuselyje, kur susipaţino su Parlamento darbu, stebėjo 

Europos Parlamento teisės komiteto posėdį, susitiko su Europos komisijos nariais. 

Apie 2008 m. Kauno apygardos  teisme vykusius renginius, apsilankiusius  svečius 

iš uţsienio bei Lietuvos teismo darbuotojai ir apsilankiusieji teisme asmenys buvo informuojami 

iškabintose nuotraukose su aprašymais. Taip pat ši informacija buvo patalpinta teismo 

internetinėje svetainėje ir pasiekiama visiems, besidomintiems ne tik  nagrinėjamomis bylomis. 
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Siekiant uţtikrinti darbo operatyvumą, tobulinant bendradarbiavimą tarp teismo 

skyrių ir kitų padalinių, 2008 m. plačiau imtos išnaudoti teismo vidinio tinklo (interneto) 

galimybės ir taip uţtikrinta informacijos, gautos iš Nacionalinės teismų administracijos ar kitų 

Lietuvos Respublikos valstybinės valdţios institucijų, sklaidos sparta.  

2008 m. renovavus ir išplėtus Kauno apygardos teismo pastatą, tam paskirtos 

patalpos  teisme gautiems suvenyrams eksponuoti ir saugoti.   

 

2. Išorinė komunikacija. Teismo įvaizdžio formavimas. Kauno apygardos teismas, siekdamas 

būti atviras, savo veiklą vykdo savo kompetencijos ribose ir apie tai informuoja tiek visuomenę, 

tiek ţiniasklaidą suteikdamas reikiamą informaciją  tiksliai, operatyviai ir išsamiai. 

Nuo 2008-ųjų metų lapkričio mėn. Kauno apygardos teismo fojė iškabinti nauji 

šiuolaikiški teismo posėdţių grafikus nuolat transliuojantys tablo. Jų atsiradimas labai 

palengvino susiorientuoti bei leido  greičiau ir paprasčiau surasti reikiamą  teismo posėdţių salę 

asmenims, atvykstantiems į teismą. Reikiamą informaciją atvykusiems taip pat gali suteikti 

Kauno apygardos teismo rūmų administratorė Jolanta Genienė, koordinuojanti naujojo teismo 

pastato darbą. Operatyvus informacijos pateikimas  - vienas iš veiksmingiausių būdų, stiprinantis 

teigiamą organizacijos įvaizdį.  

2008 m. lapkritį duris atvėręs naujasis Kauno apygardos teismo pastatas, pagaliau 

atitinka visus teismui keliamus reikalavimus: įrengta darbui su įslaptintais liudytojais pritaikyta 

posėdţių salė, kurioje sumontuota šiuolaikiška balsą keičianti įranga, įrengtos standartus 

atitinkančios teisiamųjų kameros,  patogūs kambariai prokurorams ir advokatams. Oficialaus 

teismo pastato atidaryme dalyvavę svečiai, taip pat ir ţiniasklaidos atstovai turėjo puikią 

galimybę tuo įsitikinti surengtoje ekskursijoje po teismo pastatą  – modernus, atitinkantis 

nūdienos reikalavimus teismo pastatas pirmiausia  yra patogus  atvykstantiems asmenims, kartu 

ir teisme dirbančiam personalui. Naujojo Kauno apygardos teismo pastato atidarymo ceremonija  

sudarė galimybę dar kartą apibrėţti savo tikslus, veiklą, pasiekimus, pasidalinti patirtimi ir būti 

matomiems. (Publikacijos dienraščiuose: „Lietuvos rytas“ 2008-11-08 J. Pekarskaitė „Kino 

teatras virto moderniais teismo rūmais“, „Kauno diena“ 2008-11-08 T. Jarusevičius „Nauji 

Temidės rūmai“, kituose periodiniuose leidiniuose: „Laikinoji sostinė“ 2008-11-07 V. Trainys 

„Vietoje kino – nesuvaidinti trileriai“, „Ūkininko patarėjas“ 2008-11-11 J.Kaţemėkaitytė 

„Kokybiškos darbo sąlygos – Kokybiškas teisingumas?“, „Akistata“ 2008-11-14, reportaţai 

televizijoje: G. Poteliūnaitė „Geras teisingumas –graţiuose rūmuose“,  LTV 2 Kauno televiziją.)  

Informacija  apie  organizuojamus renginius, svečius ir nagrinėjamas bylas 2008 m. 

Kauno apygardos teisme ţiniasklaidos atstovams, informuojantiems visuomenę apie teismo 

darbą, buvo teikiama tiek tradicinėmis, tiek naujųjų technologijų priemonėmis. Apie  2008 m. 
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teisme nagrinėtas rezonansines bylas plačiai rašė šalies dienraščiai ir naujienų portalai tame tarpe 

ir tarptautinė naujienų agentūra REUTERS  (Byla dėl neteisėtomis represijomis padarytos ţalos 

atlyginimo pagal ieškovės Z. M. Lipeikienės ieškinį atsakovei Rusijos Federacijai). 

 

3. Perspektyvos. Ateityje siekiant  kokybiškiau informuoti visuomenę apie teisme vykstančius 

procesus, glaudţiau bendradarbiauti su regioninės ţiniasklaidos atstovais,  įvertinus kintančius 

poreikius ir galimybes, atnaujinti internetinę svetainę, tobulinti tiek vidinius, tiek išorinius ryšius 

siekiant tinkamai reprezentuoti teismą. 

Tinkamas visuomenės ir ţiniasklaidos informavimas turėtų  stiprinti pasitikėjimą 

teismu ir sukurti palankesnę atmosferą ilgalaikių tikslų įgyvendinimui. 
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VII. Kauno apygardos teisme apsilankiusių svečių, delegacijų ir vykusių 

renginių apžvalga 

 

2008 m. vasario 14 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas 

Vytas Milius, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Artūras Driukas ir Baudţiamųjų bylų skyriaus 

teisėjas Tomas Šeškauskas. Susitikimo metu   buvo aptarti praėjusiųjų 2007-ųjų metų  Kauno 

apygardos teismo darbo rodikliai, baudţiamųjų ir civilinių bylų nagrinėjimo rezultatai, kiti 

aktualūs teismo veiklos  aspektai bei apţvelgti teisėjams aktualūs klausimai. 

******* 

 

2008 m. kovo 13 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Europos Ţmogaus Teisių Teismo 

delegacija : Europos Ţmogaus Teisių Teismo pirmininkas Jean –Paul Costa ir jo ţmona Brigitte 

Costa, Danutė Jočienė – teisėja nuo Lietuvos Respublikos , Patrick Titiun – pirmininko 

sekretoriato vedėjas. Delegaciją lydėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo teisėja Toma 

Birmontienė ir pirmininko sekretoriato vedėja Lolita Raudiene.  

Trumpo ir šilto susitikimo su Kauno apygardos teismo pirmininku Albertu Miliniu, teisėjais bei 

teisėjų padėjėjais metu, Europos Ţmogaus teisių teismo pirmininkas, apibūdindamas vizito tikslą 

, pabrėţė, kad labai svarbu  bendrauti su teisėjais – t.y. tais ţmonėmis, kurie priima sprendimus.  

Svečiams įteikti vizitą Kaune priminsiantys  suvenyrai. 
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******* 
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2008 m. balandžio 4 d. Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis surengė  Kauno 

apygardos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų pirmininkų  susirinkimą, kuriame buvo aptarti 

praėjusių 2007metų darbo rezultatai. Skyrių pirmininkai Algimantas Smolskas ir Albinas 

Čeplinskas aptarė baudţiamųjų ir civilinių bylų nagrinėjimo aktualijas. 

******* 

 

2008 m. balandžio 24 d. Kauno miesto apylinkės teisme vyko Lietuvos Respublikos teisėjų 

asociacijos valdybos išvaţiuojamasis posėdis. Minėtame posėdyje aptarta LR teisėjų asociacijos 

veikla, klausimas dėl  atstovavimo Armėnijoje vyksiančiame pasauliniame Teisėjų asociacijos 

suvaţiavime, kalbėta apie pasiruošimą teisėjų sporto ir poilsio šventei Dubingiuose   bei kiti 

klausimai. 

 Susitikime ir diskusijose su Kauno apygardos, apygardos administracinio ir 

regiono apylinkių teismų teisėjais dalyvavo Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas bei Lietuvos 

teisėjų asociacijos pirmininkas Vytas Milius, Kauno apygardos teismo pirmininkas Teisėjų 

asociacijos pirmininko pavaduotojas Albertas Milinis, Lietuvos apeliacinio teismo Baudţiamųjų 

bylų skyriaus pirmininkė ir Teisėjų tarybos pirmininkė Laima Garnelienė, Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo pirmininkas ir Europos Teisėjų asociacijos pirmininkas Virgilijus 

Valančius. Teisėjai supaţindinti su Europos Teisėjų asociacijos veikla,  vėlgi kalbėta apie bylų 

nagrinėjimo trukmę, galimybę kuo operatyviau išnagrinėti bylas nepaţeidţiant procesinių 

terminų, aptarti neprocesinių skundų pagal  administravimo nuostatus nagrinėjimo klausimai bei 

teisėjų etikos taisyklių laikymasis, kalbėta apie iškylančias problemas uţimant apylinkių teismų 

teisėjų laisvus etatus bei paliesti aktualūs teisėjų socialinių garantijų klausimai.  

Ţmogaus teisių centro direktorė Edita Ţiobienė paskaitė pranešima tema 

„Ţiniasklaida ir ţmogaus teisės: priešprieša ar pagarba“. Diskusijose dalyvavo regiono 

ţiniasklaidos atstovai. 

Pasibaigus diskusijoms, renginio  dalyviai ir svečiai buvo pakviesti apsilankyti 

Viešojo saugumo tarnybos pulke, dislokuotame Kaune, kur Viešojo saugumo tarnybos vadas 

vidaus tarnybos generolas Sergėjus Madalovas supaţindino su  tarnybos veikla .Buvo 

pademonstruota vaizdo medţiaga, suteikta galimybė iš arčiau paţinti pareigūnų kasdienybę bei 

paragauti kareiviškos košės. 

******* 

 

2008 m. birželio 2 d.  Kauno apygardos teisme viešėjo Europos Konstitucinių Teismų 

Konferencijos XIV kongreso dalyvių delegacija, kurią sudarė Kipro Aukščiausiojo Teismo, 
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Makedonijos Konstitucinio Teismo, Burkina Faso Konstitucinio Teismo, Čilės Konstitucinio 

Teismo bei Pietų Afrikos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkai ir teisėjai. 

Draugiškoje atmosferoje vykusio pokalbio metu  Teismo pirmininkas Albertas 

Milinis supaţindino su  Kauno apygardos teismo istorija, jo veiklos teritorija , apţvelgė 

 nagrinėjamų bylų  kategorijas , kalbėjo apie teisėjų korpuso formavimą .Svečiai supaţindino su 

savo šalių Konstitucinių teismų veikla, kompetencija , darbo organizavimu bei teismų 

panašumais ir skirtumais. 

Pasibaigus diskusijoms, renginio  dalyviai ir svečiai buvo pakviesti apsilankyti 

Viešojo saugumo tarnybos pulke, dislokuotame Kaune, kur Viešojo saugumo tarnybos vadas 

vidaus tarnybos generolas Sergėjus Madalovas supaţindino su  tarnybos veikla .Buvo 

pademonstruota vaizdo medţiaga, suteikta galimybė iš arčiau paţinti pareigūnų kasdienybę bei 

paragauti kareiviškos košės. 
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******* 
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2008 m. birželio 17 d. Kauno apygardos teisme lankėsi  delegacija iš Grenoblio – advokatas, 

Grenoblio miesto Tarybos narys Ţanas Mišelis Detrojat , advokatė  Renė Azimur ir Grenoblio 

savivaldybės uţsienio ryšių departamento direktorė Veronika Stafany. Teismo pirmininkas 

Albertas Milinis, skyrių pirmininkai Albinas Čeplinskas ir Algimantas Smolskas  bei teisėjas 

Romas Aikevičius supaţindino svečius su teismu, jo veikla, buvo apsikeista atminimo 

dovanelėmis. 

 

***** 

 

2008 m. rugsėjo 20 - 21 d. Kapitoniškėse vyko Kauno apygardos teismo organizuota Kauno 

apygardos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų poilsio, pramogų ir sporto šventė. Pirmiausia 

pradţiugino saulėta diena, sukvietusi  apie 300 teismų darbuotojų ir jų šeimos narių į  graţų 

renginį. Atvykusiuosius pasveikino Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis ir 

Lietuvos Aukščiausiojo teismo pirmininkas Vytautas Greičius, Lietuvos Apeliacinio teismo 

pirmininkas Vytas Milius ir Teisėjų Tarybos narys Algis Norkūnas, Nacionalinės teismų 

administracijos direktorius Raimondas Bakšys, Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas 

Algirdas Gailiūnas, Viešojo saugumo tarnybos prie LR VRM  vadas generolas Sergėjus 

Madalovas. Renginį vedė pats anekdotų karalius Raimondas Šilanskas. Nepaprastai įdomu buvo 

stebėti Viešojo saugumo tarnybos karių  parodomąją  programą: nusikaltėlių sulaikymą, 

kinologų darbą ieškant sprogstamųjų ir psichotropinių medţiagų. Ne vienam pirmą kartą teko 

paragauti  kareiviškos košės. Teismai, įkūrę savo stovyklas, stebino linksmumu, geranoriškumu 

ir išradingumu: įdomūs prisistatymai, fantastiški patiekalai, laisvalaikio pomėgių pristatymas 

suţavėjo tiek komisijos narius, tiek  dalyvius. 
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******* 

 

2008 m. spalio  29 d. Kauno apygardos teismo pirmininko Alberto Milinio iniciatyva 2008m. 

spalio 30 d.12 val. Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) baţnyčios  rektorius kunigas  Tomas Karklys 

aukojo šv. mišias uţ visus buvusius Kauno apygardos teismo, įkurto 1918m., anapilin išėjusius 

teisėjus, teismo darbuotojus ir teismo pirmininkus: Vladą Mačį, Kauno apygardos teismo 

pirmininko pareigas ėjusį 1918-1922, dirbusį Kauno apygardos teismo pirmininku, Simaną  

Petrauską, pirmininkavusį 1922 – 1926 m., Juozą Grigaitį, vadovavusį Kauno apygardos teismui 

1926 – 1933 m., Andrių Dubinską, 1934 – 1938m.- Kauno apygardos teismo pirmininką, Karolį 

Ţalkauską, dirbusį nuo 1939 iki 1940 m. Kauno apygardos teismo pirmininku. Į šį graţų teismo 

pirmininko Alberto Milinio  siekį atgaivinti istorinę atmintį, noriai atsiliepė  teisėjai, teismų 

darbuotojai ir  kiti kauniečiai. 

******* 
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2008 m. lapkričio 7 d. Kauno apygardos teismo ir Kauno apygardos administracinio teismo 

naujojo pastato iškilmingą atidarymo ceremoniją pradėjo viduramţių šventiniais  rūbais 

pasipuošę jaunuoliai, įnešdami juostą, kurią Teisingumo ministras Petras Baguška, Kauno 

apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis ir Kauno apygardos administracinio teismo 

pirmininkas Gintaras Čekanauskas tarsi Gordijaus mazgą bendromis pastangomis atrišo, taip 

atverdami duris į naujuosius Teisingumo rūmus.  

Susirinkusius garbingus svečius pasveikino Gintaras Čekanauskas ir Albertas 

Milinis, savo kalboje prisimindamas graţią XIX amţiuje klestėjusią tradiciją ant akmeninio 

naujai pastatyto namo slenksčio įrėţti lotynišką uţrašą „Salve!“, reiškiantį - „Būk pasveikintas!“. 

Keturiolika posėdţių salių, kuriose įdiegta moderni vaizdo ir garso technika, viena 

konferencijų salė, erdvi, stilinga fojė, pro stiklinį stogą sklindanti natūrali šviesa, kiekviename 

aukšte patogūs kambariai advokatams ir prokurorams, pagal visus reikalavimus įrengtos kameros 

teisiamiesiems – taip dabar atrodo teismo rūmai, iškilę vietoje kultūros centro „Senasis trestas“. 

Naujojo teismo pastato architektas ir projekto vadovas UAB “Dalis erdvės“ architektas Arvydas 

Akelis, statybas vykdė UAB „Vėtrūna“.  

  

Teismo pirmininko sveikinimas. 

 

Garbūs svečiai,  

  

Malonu sveikinti Jus gausiai susirinkusius į naujų ir atnaujintų Kauno apygardos 

bei Kauno apygardos administracinio teismų pastatų atidarymo iškilmę. 

Ilgametė Kauno apygardos teismo istorija driekiasi toli – į XIX amţiaus pabaigą. 

Pirmą kartą Kauno apygardos teismas minimas 1883 m. lapkričio 26 d., kaip vienas iš Rusijos 

imperijos teismų, pradėjusių veikti Kauno gubernijos teritorijoje. Tačiau tai buvo svetimos, 

okupacinės valstybės, visiškai sugriovusios teisingumo sistemą, gyvavusią Lietuvoje iki XVIII a. 

pabaigos, jurisdikcinė institucija, todėl apie Kauno apygardos teismą, kaip apie svarbią Lietuvos 

teismų sistemos dalį, tenka kalbėti pradedant 1918 metais, kai atgimstanti lietuvių tauta 

pasaulinei bendruomenei aiškiai išreiškė savo apsisprendimą ir pasiryţimą atkurti ilgaamţę 

valstybingumo tradiciją.  

Kauno apygardos teismą tenka pagrįstai laikyti pirmuoju tarpukaryje darbą 

pradėjusiu lietuvišku teismu. Remiantis 1918 m. gruodţio 15 d. „Laikinuoju teismų ir jų darbo 

sutvarkymo įstatymu“ darbą turėjo pradėti Vyriausiasis tribunolas, apygardų ir taikos teismai. 

Minėtojo įstatymo priėmimo data laikoma Lietuvos teismų įsteigimo diena, tačiau Kauno 

apygardos teismas pradėtas organizuoti anksčiausiai ir 1918 m. gruodį jau veikė.  
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Nepriklausomos Lietuvos teismų sistemos raidą keliems dešimtmečiams drastiškai 

nutraukė sovietinė Lietuvos okupacija ir aneksija. Apygardų teismai apskritai išnyko kaip teismų 

sistemos dalis. Tik 1990 metais atkūrus Nepriklausomybę, pradėjus įgyvendinti teismų sistemos 

reformą ir atsigręţus į tarpukario tradicijas, apygardų teismai vėl tapo sudėtine teismų sistemos, 

įtvirtintos Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, sudėtine dalimi. Realiai Kauno apygardos 

teismas pradėjo funkcionuoti 1995 m. sausio 1 d. 

Lyginant teismo kūrimosi istoriją tarpukariu bei XX amţiaus 10 dešimtmetyje, 

nesunku pastebėti, jog tai buvo sunkus, sudėtingomis sąlygomis atliekamas, o, galbūt, nesuklysiu 

teigdamas, jog neretai tiesiog titaniškas darbas.  

1919 m. sausį  Kauno apygardos teismas dirbti pradėjo Nikolajaus prospekto 

(dabartinės Laisvės alėjos) pabaigoje, trijų aukštų pastate, kuriame – šiandien šviesiame ir 

graţiai atnaujintame dabar įsikūręs Kauno miesto apylinkės teismas. Pirmasis Vyriausiojo 

Tribunolo pirmininkas profesorius Antanas Kriščiukaitis rašė, jog anuomet Kauno apygardos 

teismui buvo skirti keli maţi, neremontuoti, kambariai. Juose dirbo 6-8 ţmonės, kartu čia 

lankydavosi bylose dalyvaujantys asmenys bei advokatai, kurie stovėdami skaitydavo bylas. Iš 

pradţių labai menkas buvo ir teismo inventorius – tik stalai ir spintos byloms. Tuometiniuose 

laikraščiuose buvo galima rasti uţuominų, kad apygardos teismas atrodąs kaip valsčiaus raštinė. 

1995 m. sausio 1 d. atkurtasis Kauno apygardos teismas įsikūrė patalpose, 

paveldėtose iš valstybinės įmonės „Kauno statyba“. Pradţioje atkurtajame apygardos teisme 

sunkiai sekėsi organizuoti darbą. Nebuvo įrengtų teismo posėdţių salių, teisėjų kabinetų, patalpų 

teismo raštinėms bei vietos teisiamųjų konvojavimui. Tuo pačiu metu buvo komplektuojami 

teisėjų bei kitų teismo darbuotojų kadrai, vyko pastato remonto darbai. Atlikus šiuos darbus buvo 

uţtikrintos minimalios sąlygos, reikalingos sklandţiam teismo funkcionavimui, tačiau laikui 

bėgant didėjo ne tik teismo darbo krūvis, bet augo teisėjų, teismo personalo skaičius. Pastarasis 

ypač padidėjo apygardų teismuose įsteigus teisėjų padėjėjų pareigybę ir palaipsniui didinant jų 

skaičių. 

Dėl šių prieţasčių teismo patalpos tapo per ankštos, ėmė trūkti ne tik darbo 

kabinetų, bet ir teismo posėdţių salių. Netrukus tai pajuto ir proceso dalyviai, kuriems ankštuose 

koridoriuose ne kartą teko laukti kol pasibaigs uţtrukęs vienos bylos nagrinėjimas ir prasidės 

teismo posėdis kitoje byloje.  

Mintis plėsti teismo patalpas pirmiausia skatino rūpestis būtent į teismą 

atvykstančių asmenų patogumu, o taip pat ir tinkamų darbo sąlygų teismo personalui sudarymu. 

Pradţioje patalpų plėtros idėją ketinta realizuoti ant teismo pastato iškeliant antstatą, tačiau 

techninės sąlygos pasirodė esančios netinkamos šio projekto įgyvendinimui. Tuomet Kauno 

apygardos teismas, drauge su Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, ėmė svarstyti kitas 
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teismo patalpų plėtros galimybes. Apygardos teismo iniciatyva ir pritariant Teisingumo 

ministerijai imtasi mėginimų teismo veiklai pritaikyti kaimynystėje esančius pastatus, kuriuose 

anksčiau buvo įsikūręs kultūros centras „Senasis trestas“. Prie šio sumanymo prisijungė Kauno 

apygardos administracinis teismas, aktyviai palaikomas Lietuvos Vyriausiojo administracinio 

teismo. Sumanymo įgyvendinimas pareikalavo daug geranoriškumo ir glaudaus 

bendradarbiavimo iš Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje, Kauno apskrities viršininko ir 

Kauno miesto savivaldybės administracijų pusės. Šio bendradarbiavimo dėka pavyko 

kompromiso būdu išspręsti ne vieną opų ir sudėtingą klausimą bei pasiekti tai, kad mintis taptų 

realybe. Tik tai atlikus Teisingumo ministerija galėjo paskelbti konkursą projektavimo darbams 

atlikti, kurį laimėjo Uţdaroji akcinė bendrovė „Dalis erdvės“, o netrukus konkursą dėl rangovo, 

kurio nugalėtoju pripaţinta Uţdaroji akcinė bendrovė „Vėtrūna“. Esu įsitikinęs, jog nei dėl 

projektuotojų, nei dėl rangovų tikrai nebuvo apsirikta, o akivaizdţiausias to įrodymas – šis 

estetiškas, modernus, funkcionalus statinys, į kurios atidarymo šventę susirinkome.  

Pastatas, kuriame esame – tai naujasis Kauno apygardos teismo korpusas, tuo tarpu 

gretimame rekonstruotame pastate įsikūrė mūsų naujieji kaimynai – Kauno apygardos 

administracinis teismas. Rekonstruotame senajame Kauno apygardos teismo korpuse įsikurs 

teisėjai, teismo darbuotojai, o erdvus naujasis korpusas buvo projektuojamas ir statomas 

išimtinai galvojant apie teismo proceso dalyvių poreikius. Jame įsikūrusios visos teismo 

posėdţių salės.  

Teismo posėdţiai į naująjį korpusą buvo perkelti dar vasaros pradţioje, kada 

prasidėjo senojo Kauno apygardos teismo pastato rekonstrukcija. Per šį neilgą laiką iš bylose 

dalyvaujančių asmenų, jų atstovų – advokatų, prokurorų teko išgirsti padėkos ţodţius uţ tai, kad 

sąlygos teisme tapo nepalyginamai geresnės, teismo patalpose lengviau pasiruošti teismo 

posėdţiams, susikaupti prieš juos. Man, kaip teismo pirmininkui, šie ţodţiai nepaprastai malonūs 

ir drauge patvirtinantys, jog mūsų rūpestis ţmonių, besilankančių teisme, interesais buvo išties 

savalaikis, o teismo pastatų statybos ir rekonstrukcijos projektas padėjo   sėkmingai išspręsti 

nemaţai per laiką susikaupusių problemų. 

Šiandien, atidarymo šventės proga, kai dalis rūpesčių jau likę praeityje, noriu 

nuoširdţiai padėkoti visiems, kurių bendradarbiavimas, geranoriškumas, pastangos padėti yra 

neįkainojamos, o mums nepaprastai reikšmingos. Visų pirma, visam darniam projekto uţsakovo 

- Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos kolektyvui, besirūpinusiam šio projekto 

įgyvendinimo reikalais, Kauno miesto savivaldybės bei Kauno apskrities viršininko 

administracijoms, Vyriausybės atstovui Kauno apskrityje, projektuotojams ir rangovams uţ 

didelę ištvermę sunkiame darbe bei visiems tiems, kurių pastangos ir geranoriškumas padėjo 

pasiekti šiandien matomą rezultatą. Pagaliau negaliu uţmiršti ir teismo kolektyvo, nelengvomis 
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sąlygomis sugebėjusio ir toliau sėkmingai atlikti kasdienines tarnybines funkcijas. Dėkoju Jums 

uţ parodytą supratingumą ir toleranciją. 

Nuoširdus ačiū visiems garbiesiems svečiams, kurie nepagailėjo penktadienio 

vakaro, atvyko ne tik iš Kauno, bet ir iš kitų miestų bei savo dalyvavimu papuošė šią mūsų 

teismo kolektyvui išties reikšmingą dieną.  

XIX amţiuje klestėjo graţi tradicija ant akmeninio naujai pastatyto namo slenksčio 

įrėţti lotynišką uţrašą: „Salve!”, reiškiantį – „Būk pasveikintas!”. Nors šiandien tokios tradicijos 

nebėra, kiekvieną šį vakarą atvykusį į naujus mūsų rūmus norime sutikti šiuo graţiu 

pasveikinimu: „Salve!”. Nuoširdţiai tikiu, jog ateityje visiems, atvykstantiems į teisingumo 

rūmus, apie tai, jog yra maloniai laukiami bylos ne tik graţus ir patogus pastatas, bet pajusti tai 

leis ir kasdienis mūsų darbas – nuolatinės pastangos išklausyti ir padėti surasti kelią 

optimaliausio ginčo sprendimo link. Dėkoju uţ dėmesį. 
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******* 

 

2008 m. gruodžio  5 d. Kauno apygardos teisme vyko iškilmingas posėdis, skirtas paminėti 

Lietuvos  Teismų įkūrimo 90-mečiui.Teismo pirmininkas  Albertas Milinis pasveikino 

susirinkusiuosius apylinkių teismų teisėjus. Kauno Rotušės ceremonmeisteris Kęstutis 

Ignatavičius kalbėjo apie teismo, kaip vieno iš savivaldos elementų, įkūrimą Kaune, pristatė 

Didįjį Kauno miesto herbą. 

Iškilmingas posėdis baigėsi trumpu kamerinio orkestro „Camerata Klaipėda“ 

įkūrėjo, smuikininko, Riterio kryţiaus ordino kavalieriaus  Vilhelmo Čepinskio ir dainininko 

Merūno Vitulskio koncertu. 
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