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ĮVADAS 

 

 Užvertus paskutinį 2009-ųjų puslapį ir apibendrinant metų darbo rezultatus, be 

abejonės, reikia pasakyti, kad Kauno apygardos teismui, kaip ir visai valstybei, šie metai buvo 

nelengvi, privertę mobilizuotis, sukaupti jėgas ir išteklius tam, kad institucijos strateginiai tikslai, 

uždaviniai būtų įvykdyti tinkamai, atitiktų keliamus reikalavimus, pateisintų visuomenės lūkesčius.  

 Riboti, dažnai netgi nepakankami materialiniai ištekliai, dėl sunkmečio mažinamas 

finansavimas, o kita vertus, sparčiais augantis darbo krūvis, privertė ne tik ypač atsakingai ir 

taupiai naudoti teismo veiklai skiriamas valstybės lėšas, bet ir sutelkti visus žmogiškuosius išteklius 

tam, kad bylos būtų nagrinėjamos kvalifikuotai, išsamiai išanalizuojant faktines aplinkybes, 

tinkamai pritaikant reikiamas teisės normas, išsprendžiant teisinius ginčus. 

 Didelę įtaką apygardos teismo darbo krūviui 2009 metais turėjo bendra ekonominė ir 

finansinė situacija valstybėje: vien keletą kartų išaugęs bankroto bylų skaičius privertė tiek teisėjus, 

tiek kitus teismo darbuotojus dirbti kartais ir neskaičiuojant nustatytų darbo valandų. Su gerokai 

didesniu darbo krūviu teko susidoroti turint tik pat darbuotojų, ir džiugu, kad solidarumu, 

atsakingu požiūriu į darbą, patirtimi pasiekėme, jog bylos teisme nebuvo nagrinėjamos žymiai 

ilgiau. Kita vertus, svarbu, jog net ir gavus gerokai mažesnį finansavimą nei buvo planuota, 

praėjusiais metais pavyko išsaugoti visus darbuotojus, o tai taip pat padėjo išvengti teismo procesų 

operatyvumo nuosmukio. 

 Manau, kad daugelis teisėjų sutiks su tuo, jog teisėjo darbas nėra dėkinga profesija. 

Neretai bylą pralaimėjusi šalis lieka nepatenkinta rezultatu nepriklausomai nuo to, kad nepalankų 

teismo sprendimą sąlygojo racionalūs ir pamatuoti argumentai, tinkamas ir teisingas faktinių bylos 

aplinkybių įvertinimas. Todėl teisėjui tenka ne tik nemažas darbo, bet ir moralinis krūvis, ypač kai 

žiniasklaida pateikia paviršutiniškus mūsų darbo vertinimus, dažnai visai nesigilinus į tai, kokie 

motyvai nulėmė vienokį ir kitokį teismo sprendimą. Iudex lentus et consideratus est - teisėjas 

privalo būti kantrus ir apdairus. To linkiu visiems savo kolegoms: kantrumas, nuosaikumas, 

apdairumas teisėjo darbe būtinas visuomet, o ypač šiuo nelengvu metu. Kita vertus, būtent 

kantrumo, pakantumo, vengimo daryti skubotas išvadas, spręsti neįsigilinus į reikalo esmę norisi 

linkėti ir visiems, tiems kurie vertina teismo veiklą, formuoja apie ją nuomonę. 

 Tikimės, kad ši 2009-ųjų metų Kauno apygardos teismo darbo apžvalga padės geriau 

ir artimiau susipažinti su teismo kompetencija, darbo pobūdžiu, krūviu, pagaliau geriau suprasti 

kasdienius teismo bendruomenės rūpesčius, problemas, o, kita vertus, ir įvertinti pasiekimus. 
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I. Kauno apygardos teismo administracinės veiklos priežiūros 2009 m. plano 

vykdymas 

 

Kauno apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 

administracinės veiklos prieţiūros 2009 metų plane buvo numatyta atlikti Alytaus, Jonavos ir 

Kauno rajono apylinkės teismų patikrinimus, organizuoti apylinkių teismų raštinės vedėjų, teisėjų, 

kurių darbo staţas yra maţesnis nei 5 metai, pasitarimus diskusijas ir kt. 

 Plane numatyti uţdaviniai buvo įvykdyti.  

Siekiant didinti apylinkių teismų ir teisėjų administracinės veiklos nagrinėjant bylas 

kokybę, operatyviai reaguoti į uţsitęsusį bylų nagrinėjimą, šalinti nepateisinamai ilgo proceso 

atvejus, atlikti ne tik planiniai apylinkių teismų patikrinimai, tačiau tikrintos visų Kauno apygardos 

teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų civilinės ir baudţiamosios bylos, nagrinėjamos 

ilgiau nei vienus metus. Patikrinimų metu įsitikinta tokių administracinės veiklos formų 

efektyvumu: teisėjai skatinami periodiškai tikrinti, ar nėra išnykęs bylos sustabdymo pagrindas, 

atsakingiau spręsti bylos atidėjimo klausimus, laikytis procesinių terminų, nustatytų atskirų 

procesinių veiksmų atlikimui. 

 

1. Planiniai apylinkių teismų patikrinimai 

 

Vykdant Kauno apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 

(teisėjų) administracinės veiklos prieţiūros 2009 metų planą, atlikti planiniai Alytaus, Jonavos ir 

Kauno rajono apylinkių teismų administracinės veiklos patikrinimai. 

 2009 m. birţelio 10 d. atliktas planinis Alytaus rajono apylinkės teismo 

administracinės veiklos patikrinimas. 2009-07-01 patikrinimo akte paţymėta, kad įgyvendindamas 

apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų teisėjų administracinės veiklos prieţiūros 

funkciją, Kauno apygardos teismo pirmininkas atliko Alytaus rajono apylinkės teismo ţinioje 

esančių baudţiamųjų ir civilinių bylų, kurių procesas tęsiasi ilgiau nei vienus metus, nagrinėjimo 

tvarkos patikrinimą. Patikrinimo dieną teismo ţinioje buvo 17 civilinių ir 11 baudţiamųjų bylų, 

kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei 1 metus. 

 Patikrinus civilinių bylų medţiagą ir susipaţinus su prieţastimis, kurios nulėmė jų 

nagrinėjimo trukmę, padaryta išvada, kad ilgesnę bylų nagrinėjimo trukmę nulėmė objektyvios 

prieţastys. Uţsitęsusio bylų proceso nesąlygojo netinkama organizacinė Alytaus rajono apylinkės 

teismo teisėjų veikla nagrinėjant civilines bei baudţiamąsias bylas. 
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 Atlikdamas patikrinimą, apygardos teismo pirmininkas susipaţino su asmenų, 

besikreipiančių į teismą priėmimo, ieškinių (pareiškimų, prašymų) registravimo teisme tvarka, kuri 

įvertinta teigiamai. 

2009 m. geguţės 21 d. atliktas planinis Jonavos rajono apylinkės teismo 

administracinės veiklos patikrinimas. Patikrintos apylinkės teismo ţinioje esančios baudţiamosios 

ir civilinės bylos, kurių procesas tęsiasi ilgiau nei vienus metus, išanalizuotos nagrinėjimo trukmės 

prieţastys. 2009-07-01 patikrinimo akte paţymėta, kad patikrinimo dieną Jonavos rajono apylinkės 

teismo ţinioje yra 12 neišnagrinėtų civilinių ir 14 baudţiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas uţsitęsė 

ilgiau nei vienus metus. Susipaţinus su civilinių bylų prieţastimis, nulėmusiomis tokią bylų 

nagrinėjimo trukmę, nustatyta, kad tai yra objektyvios prieţastys, nesusijusios su netinkama teisėjų 

organizacine veikla, nesirūpinimu proceso operatyvumu ir koncentruotumu ar tyčiniu civilinių bylų 

nagrinėjimo vilkinimu. 

Atkreiptas dėmesys, kad Jonavos rajono apylinkės teismo darbo krūvis yra didelis, 

viršijantis Respublikos apylinkių teismų vidurkį. Nemaţą teisme nagrinėjamų civilinių bylų dalį 

sudaro ginčai, kilę iš prievolinių teisinių santykių (ieškiniai dėl prievolių nevykdymo – skolų, 

nesumokėtų mokesčių uţ komunalines paslaugas priteisimo). Ypač didelę civilinių bylų dalį sudaro 

bylos dėl teismo įsakymo išdavimo. 

Vertinant asmenų, kurie kreipiasi į teismą, aptarnavimo Jonavos rajono apylinkės 

teisme kokybę, konstatuota, kad ji yra gera. Teismo pirmininkės 2008-05-26 įsakymu Nr. V-36 

patvirtintų taisyklių 8 p. numatyta, kad teismas savo darbą turi organizuoti taip, kad asmenys, 

norintys ar privalantys teisės aktų nustatyta tvarka pateikti prašymus asmeniškai, tai galėtų padaryti 

visą institucijos darbo dieną. Taisyklės įtvirtina „vieno langelio“ principo taikymą aptarnaujant į 

teismą besikreipiančius asmenis ir nagrinėjant jų prašymus. Teigiama praktika laikytina tai, kad 

asmeniškai į teismą atnešamus procesinius šalių dokumentus – ieškinius, pareiškimus, prašymus 

registruojanti teismo administracijos sekretorė vykdo ir tam tikrą preliminarią šių dokumentų 

patikrą. Nors ieškinio priėmimo klausimą procesine tvarka sprendţia teisėjas, tokiais atvejais, kai 

asmuo kreipiasi į teismą su ieškiniu neţinodamas pagrindinių teritorinio ir rūšinio teismingumo 

taisyklių, jam laiku suteikiama profesionali konsultacija, į kurią teisminės valdţios instituciją asmuo 

turėtų kreiptis, kad ieškinys būtų priimtas  ir nagrinėjamas teisme. Tai padeda sutaupyti šalių ir 

teismo laiko ir darbo sąnaudas, uţtikrinti operatyvesnį asmenų subjektinių teisių gynimo procesą. 

Vadovaujantis Teismų tarybos 2002-06-17 nutarimu Nr. 11 patvirtintais 

Administravimo teismuose nuostatais, įgyvendindamas apygardos teismo teritorijoje veikiančių 

apylinkių teismų administracinės veiklos prieţiūros funkciją, atliktas planinis Kauno rajono 
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apylinkės teismo ţinioje esančių civilinių ir baudţiamųjų bylų, kurių procesas tęsiasi ilgiau kaip 1 

metus. 

  

2. Neeiliniai apylinkių teismų patikrinimai 

 

2009 m. birţelio 11 d. atliktas neeilinis Šakių rajono apylinkės teismo administracinės 

veiklos patikrinimas. 2009-07-01 patikrinimo aktu nustatyta, kad atlikus neeilinį Šakių rajono 

apylinkės teismo patikrinimą, Šakių rajono apylinkės teismo ţinioje nustatytos 3 civilinės bylos ir 4 

baudţiamosios bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei vienus metus. 

 Atlikdamas patikrinimą teismo pirmininkas taip pat susipaţino su asmenų, 

besikreipiančių į teismą priėmimo, ieškinių (pareiškimų, prašymų) registravimo teisme tvarka. 

Asmenų priėmimo tvarka vertintina teigiamai, nes jiems sudarytos visos galimybės iš anksto sutartu 

laiku su paklausimais, prašymais ir nusiskundimais kreiptis į teismo pirmininką. 

 2009 m. balandţio 9 d. apygardos teismo pirmininkas atliko neeilinį Prienų rajono 

apylinkės teismo ţinioje esančių baudţiamųjų ir civilinių bylų, kurių procesas tęsiasi ilgiau nei 

vienus metus, nagrinėjimo prieţasčių patikrinimą. 

 2009-07-01 patikrinimo akte nustatyta, kad patikrinimo metu apylinkės teisme buvo 

28 civilinės ir 10 baudţiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas trunka ilgiau nei vienus metus.  

 Susipaţinus su prieţastimis, kurios sąlygojo tokią civilinių bylų nagrinėjimo trukmę, 

nustatyta, kad jos yra objektyvios, pavyzdţiui, privalomieji ir fakultatyvūs sustabdymo pagrindai. 

Teisėjams rekomenduota sustabdţius civilinės bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta kita byla, 

nagrinėjama civilinio ar baudţiamojo proceso tvarka, kas ketvirtį aiškintis, ar nėra išnykęs bylos 

sustabdymo pagrindas. 

Paţymėta, kad taikant bylos nagrinėjimo atidėjimo institutą, derėtų atidţiau atsiţvelgti 

į tai, ką LR CPK laiko pagrindu bylos nagrinėjimui atidėti. 

Susipaţinus su asmenų, besikreipiančių į teismą, priėmimo, ieškinių (pareiškimų, 

prašymų) registravimo tvarka, ji įvertinta teigiamai. 

Vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatų 11.1.1 papunkčiu, Kauno 

apygardos teismo pirmininkas, teismų (teisėjų) administracinės veiklos prieţiūros tvarka atliko 

patikrinimą dėl pirmosios instancijos teismo proceso trukmės civilinėje byloje Nr. 2-28-34/2007, 

kurią nagrinėjo Prienų rajono apylinkės teismo teisėja, kuri Lietuvos Respublikos Prezidento 2008-

07-04 dekretu Nr. 1K-1428 „Dėl apylinkės teismo teisėjos atleidimo“, atleista iš teisėjos pareigų, 

sulaukus įstatyme nustatyto amţiaus. 
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2009-08-03 patikrinimo akte nustatyta eilė aplinkybių, turėjusių įtakos nepateisinamai 

ilgai proceso trukmei pirmosios instancijos teisme (ţymus termino išsiųsti nutartį dėl trūkumų 

šalinimo praleidimas, pareiškimo priėmimo klausimas išspręstas nesilaikant CPK 137 str. 3 dalyje 

nustatyto termino, nepateisinamai ilgas delsimas išsiųsti suinteresuotiems asmenims pranešimą dėl 

atsiliepimų pateikimo, parengiamųjų teismo posėdţių datų paskyrimas nesilaikant CPK 229 str. 

nustatyto termino, nepateisinamai ilgas laikotarpis tarp parengiamojo ir teismo posėdţio). 

Patikrinimo išvadoje paţymėta, kad pirmosios instancijos teismo teisėja, nagrinėdama civilinę bylą 

Nr. 2-28-34/2007, akivaizdţiai aplaidţiai atliko savo profesines pareigas. 

Įvertinus tai, kad Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apylinkės teismo teisėja 

atleista iš teisėjo pareigų, Kauno apygardos teismo pirmininkas pripaţino, kad nėra subjekto, 

kuriam gali būti inicijuojama drausmės byla, todėl siūlymas iškelti drausmės bylą nepateiktas. 

2009 m. geguţės 19 d. atliktas neeilinis Kaišiadorių rajono apylinkės teismo 

administracinės veiklos patikrinimas. Tirtos Kaišiadorių rajono apylinkės teismo ţinioje esančių 

civilinių ir baudţiamųjų bylų, kurių procesas tęsiasi ilgiau nei vienus metus, ilgo nagrinėjimo 

prieţastys. Apylinkės teismo ţinioje nustatytos 5 civilinės bylos ir 2 baudţiamosios bylos, kurių 

nagrinėjimas trunka ilgiau nei 1 metus. 

 Patikrinimo metu išsamiau susipaţinus su Kaišiadorių rajono apylinkės teismo darbo 

krūviu, nustatyta, kad didţiąją darbo krūvio dalį sudaro teikimų dėl lygtinio paleidimo iš laisvės 

atėmimo vietos nagrinėjimas. 2008 m. teikimų teisme buvo gauta 1129, o išnagrinėta 1117. Iki 

2009-05-19 buvo gauta 350 teikimų, išnagrinėta – 327. Pripaţintina, kad ši specifinė Kaišiadorių 

rajono apylinkės teismo darbo krūvio dalis, kurios nėra kituose apylinkių teismuose (išskyrus 

Alytaus ir Marijampolės rajonų teismus), yra vienas iš veiksnių, kuris tam tikrais atvejis gali turėti 

įtakos ir lėtesniam kitų baudţiamųjų ir civilinių bylų nagrinėjimui. 

 2009 m. geguţės 26 d. Kauno apygardos teismo pirmininkas atliko neeilinį 

Marijampolės rajono apylinkės teismo ţinioje esančių baudţiamųjų ir civilinių bylų, kurių procesas 

tęsiasi ilgiau nei vienus metus, nagrinėjimo trukmės prieţasčių patikrinimą. 

Patikrinimo metu apylinkės teismo ţinioje buvo 19 civilinių ir 13 baudţiamųjų bylų, 

kurių nagrinėjimas teisme uţsitęsė ilgiau nei vienus metus. Susipaţinus su prieţastimis, kurios 

sąlygojo tokią proceso trukmę, nustatyta, kad jos yra objektyvios.  

Atliekant patikrinimą, apygardos teismo pirmininkas taip pat susipaţino su asmenų, 

besikreipiančių į teismą priėmimo, ieškinių (pareiškimų, skundų) registravimo teisme tvarka. 

Asmenų priėmimo tvarka vertintina teigiamai, nes sudarytos visos galimybės, iš anksto sutartu 

laiku, su paklausimais, prašymais ir nusiskundimais kreiptis į teismo pirmininką.  
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2009 m. geguţės 26 d. Kauno apygardos teismo pirmininkas atliko neeilinį 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismo ţinioje esančių baudţiamųjų ir civilinių bylų, kurių procesas 

tęsiasi ilgiau nei vienus metus, nagrinėjimo trukmės prieţasčių patikrinimą. 

 Patikrinimo dieną apylinkės teismo ţinioje buvo 7 civilinės ir 5 baudţiamosios bylos, 

kurių nagrinėjimas uţtruko ilgiau nei 1 metus. Atsiţvelgus į prieţastis, nulėmusias uţsitęsusį 

civilinių bylų nagrinėjimą, darytina išvada, jog šios prieţastys yra objektyvios. Netinkamos teisėjų 

organizacinės veiklos nagrinėjant civilines bylas, uţtikrinant jų proceso operatyvumą, faktų 

nenustatyta. Baudţiamųjų bylų nagrinėjimas daţnai yra uţsitęsęs dėl kaltinamųjų paieškos. 

Objektyvių vilkinimo faktų nenustatyta.  

Asmenų, besikreipiančių į teismą priėmimo, ieškinių (pareiškimų, prašymų) 

registravimo teisme tvarka įvertinta teigiamai, nes sudaromos visos galimybės, iš anksto sutartu 

laiku, su paklausimais, prašymais ir nusiskundimais kreiptis į teismo pirmininką. Skundų, 

pateikiamų administracinės veiklos prieţiūros tvarka, iki patikrinimo dienos apylinkės teisme 

negauta. 

2009 m. birţelio 10 d. atliktas neeilinis Lazdijų rajono apylinkės teismo 

administracinės veiklos patikrinimas. Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009-07-01 patikrinimo aktu 

nustatyta, kad Lazdijų rajono apylinkės teismo ţinioje yra 4 civilinės ir 4 baudţiamosios bylos, 

nagrinėjamos ilgiau nei vienus metus. 

 Patikrinimo metu apygardos teismo pirmininkas susipaţino su asmenų, 

besikreipiančių į teismą priėmimo, ieškinių (pareiškimų, prašymų) registravimo teisme tvarka. 

Asmenų priėmimo tvarka vertintina teigiamai. Jiems sudaromos galimybės iš anksto sutartu laiku su 

paklausimais, prašymais ir nusiskundimais kreiptis į teismo pirmininką. Skundų, pateikiamų 

administracinės veiklos prieţiūros tvarka, Lazdijų rajono apylinkės teismas iki patikrinimo dienos 

nėra gavęs. 

 2009 m. birţelio 11 d. atliktas neeilinis Jurbarko rajono apylinkės teismo ţinioje 

esančių baudţiamųjų ir civilinių bylų, kurių procesas trunka ilgiau nei vienus metus, nagrinėjimo 

trukmės prieţasčių patikrinimas. Patikrinimo metu apylinkės teismo ţinioje buvo 2 civilinės bylos ir 

2 baudţiamosios bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei 1 metus.  

 Patikrinimo metu apygardos pirmininkas susipaţino su asmenų, besikreipiančių į 

teismą priėmimo, ieškinių (pareiškimų, prašymų) registravimo teisme tvarka. Asmenų priėmimo 

tvarka vertintina teigiamai. Apylinkės teismui pateiktos rekomendacijos dėl ieškinių registravimo 

tvarkos. Teismui pasiūlyta apsvarstyti turimas galimybes paskirti teismo valstybės tarnautoją 

(teisėjo padėjėją), kuris preliminariai perţiūrėtų teismui pateikiamus ieškinius ir informuotų į teismą 
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besikreipiančius asmenis jeigu procesiniame dokumente būtų akivaizdţių trūkumų (nesumokėtas 

ţyminis mokestis, kreipiamasi paţeidţiant pagrindines teritorinio ar rūšinio teismingumo taisykles 

ar ieškinį subjektas turėtų pateikti kitam teismui). Manytina, kad tokia kontrolė padėtų sumaţinti 

teismo įpareigojimų šalinti procesinio dokumento trūkumus ir uţtikrintų proceso operatyvumą bei 

ekonomiškumą. 

 Jurbarko rajono apylinkės teismo pirmininkas pastebėjo, kad ne kartą bandė atkreipti 

prokurorų dėmesį į tai, jog baudţiamojoje byloje atliekamas ikiteisminis tyrimas yra nekokybiškas. 

Atrankos būdu perţiūrėjus keletą bylų paaiškėjo kai kurie tyrėjų darbo trūkumai. Pvz., asmens 

parodymas atpaţinti pagal nuotraukas darytas 2008-08-25, nuo 9 val. 50 min. iki 10.00 val., o 

nukentėjusiojo apklausa nuo 9 val. 30 min. iki 9 val. 50 min. Be to, neišsamios liudytojų, 

nukentėjusiųjų apklausos, o tai vėliau turi įtakos nagrinėjant bylą teisme. 

  

3. Kitų plane numatytų uždavinių vykdymas 

 

Vadovaujantis Kauno apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių 

teismų (teisėjų) administracinės veiklos prieţiūros 2009 m. planu, Kauno apygardos teisme 2009 m. 

geguţės 20 d. įvyko Kauno apygardos teismo bei jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 

raštinių vedėjų pasitarimas. Jo metu buvo aptarta dokumentacijos apskaita ir prieţiūra, darbo su 

LITEKO sistema problemos, aptarti kiti raštvedybos planavimo klausimai.  

 2009 m. gruodţio 11 d. Kauno apygardos teisme įvyko apylinkių teismų, esančių 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje, teisėjų, kurių darbo staţas maţesnis nei 5 metai, 

pasitarimas diskusija. Teisėjai išklausė apygardos teismo teisėjų pranešimus aktualiais civilinės, 

civilinio proceso teisės, baudţiamosios teisės ir baudţiamojo proceso klausimais, dalyvavo 

diskusijose, skirtose probleminių teisės taikymo klausimų sprendimui. 

 

4. Teismo pirmininko veikla 

  

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2009 m. balandţio 30 d. dalyvavo Klaipėdoje 

vykusiame Lietuvos teisėjų asociacijos ir Klaipėdos apygardos teismo teisėjų pasitarime. 

2009 m. geguţės 15 d. Kauno apygardos teismo pirmininko iniciatyva surengtas 

susitikimas su europarlamentaru profesoriumi Aloyzu Sakalu, kurio metu aktyviai diskutuota apie 

nacionalinės teisės ir teismų sistemos europeizacijos tendencijas bei galimybes. 
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Kauno apygardos teismo pirmininkas 2009 m. rugsėjo 24 d. dalyvavo Baltijos teisėjų 

tarybos konferencijoje „Teismų administravimas ir teisėjų nepriklausomumas“ Ventės Rage, Šilutės 

rajone. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2009 m. spalio mėnesį vykusio Lietuvos 

Respublikos teisėjų asociacijos narių susirinkimo metu buvo išrinktas LRTA pirmininku.  

2009 m. spalio 11-15 dienomis teismo pirmininkas dalyvavo 52-ame kasmetiniame 

tarptautinės teisėjų asociacijos suvaţiavime Maroke, 2009 m. gruodį – tarptautinėje konferencijoje 

„The Perspectives of Europeanisation of Law of succesion“ („Paveldėjimo teisės europeizacijos 

perspektyvos“). 

 2009 m. birţelio 15-16 d. teismo pirmininkas dalyvavo seminare „Teismų pirmininkų 

kvalifikacijos tobulinimo programa“ (P6-1), vykusiame Teisingumo ministerijos mokymo centre.

 Teismo pirmininkas aktyviai dalyvauja teismų savivaldos institucijų veikloje, yra 

Teisėjų tarybos narys, Teisėjų tarybos 2009-03-27 protokoliniu nutarimu sudarytų Teisėjų tarybos 

Biudţeto ir investicijų, Teismų administravimo komitetų narys. 

Pirmininkas dalyvauja šių Teisėjų tarybos suformuotų darbo grupių ir komisijų 

veikloje:  

Teismų tarybos 2004 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 263 sudaryta darbo grupė dėl 

teisėjų skaičiaus apylinkių teismuose pagal faktinius darbo krūvius pasiūlymams pateikti; 

Teismų tarybos 2004 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 265 sudaryta darbo grupė teismų 

struktūrų ir pareigybių klausimams nagrinėti; 

Teisėjų tarybos 2009 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 13P-116-(7.1.2) sudaryta komisija 

teismų finansavimo ir veiklos efektyvumo klausimams spręsti. 

http://www.teismai.lt/dokumentai/tarybos_nutarimai/20040910-263.doc
http://www.teismai.lt/dokumentai/tarybos_nutarimai/20040910-265.doc
http://www.teismai.lt/dokumentai/tarybos_nutarimai/20090730-116.doc
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II. Teismo personalo pokyčiai 

 

 2009 metų pradţioje Kauno apygardos teisme dirbo 36 teisėjai:  

 

Teismo pirmininkas Albertas Milinis;  

 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas Rudzinskas ir 19 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, Albinas Čeplinskas, 

Algirdas Remeika, Leonas Jachimavičius, Arvydas Ţibas, Neringa Venckienė, Aušra Baubienė. 

   

Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. kovo 17 d. dekretu Nr. 1K-1728 Civilinių 

bylų skyriaus teisėjas Antanas Burdulis, pasibaigus įgaliojimų laikui, atleistas iš Kauno apygardos 

teismo teisėjo pareigų. Dekretas įsigaliojo nuo 2009 m. balandţio 30d.  

 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. balandţio 2 d.  dekretu Nr. 1K-1767 Kauno 

apygardos administracinio teismo teisėjas Gintautas Koriaginas perkeltas į Kauno apygardos teismo 

Civilinių bylų skyrių. Darbo pradţia – 2009 m. balandţio 17 d.   

 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. balandţio 29 d. dekretu Nr. 1K-1817 Kauno 

miesto apylinkės teismo teisėja Dalė Burdulienė paskirta Civilinių bylų skyriaus teisėja. Darbo 

pradţia – 2009 m. geguţės 11 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. 

 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2009 m. liepos 23 d. dekretu Nr. 1K-52 

Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjas Romas Aikevičius, pasibaigus įgaliojimų laikui, atleistas iš 

Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų. Dekretas įsigaliojo nuo 2009 m. rugpjūčio 2 d. 
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2009 m. spalio 5 d. tragiškai ţuvo Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjas Jonas 

Furmanavičius. 

 

Sklandus teismo darbas negalimas be kito teismo personalo. 2009 metais Kauno 

apygardos teisme dirbo 110 tarnautojų: 70 teismo karjeros valstybės tarnautojų ir 40 darbuotojų, 

dirbančių pagal darbo sutartis. 

Kauno apygardos teismo pirmininko patarėjas Marius Jonaitis. Civilinių bylų skyriaus 

patarėja Aristida Drazdauskienė. Baudţiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėja Ţivilė Masiulienė. 

30 teisėjų padėjėjų: Dangira Tarvydienė, Sonata Ţilinskienė, Asta Geguţienė, Sonata 

Kišonienė, Rytis Rimkus, Edita Vitonė, Vilma Uleckaitė, Lina Levinskienė, Aušra Bitinaitė, 

Matilda Liatukaitė Garnienė, Laima Kriaučiūnaitė, Rūta Uldinskė, Jolanta Ramonienė, Gintaras 

Kazlauskas, Sigita Meškauskienė, Rasa Daukševičienė, Milda Vilkonienė, Arilda Buzelienė, 

Kristina Grišiūtė, Daiva Arlauskienė, Giedrė Subačiūtė, Šarūnė Franckevičienė, Mindaugas 

Vainauskas, Kristina Imbrasienė, Marius Bartninkas, Anita Juškevičiūtė, Rasma Trinkūnaitė, 

Sabina Gintautienė, Sandra Jurkienė, Simona Dementavičienė. 

 2009 metais Kauno apygardos teisme dirbo 28 teismo posėdţių sekretorės. Simona 

Janulaitienė, laimėjusi 2009 m. vasario 2 d. įvykusį konkursą, paskirta eiti teismo posėdţių 

sekretorės pareigas. Indrė Stankienė, laimėjusi 2009 m. geguţės 6 d. įvykusį konkursą, paskirta eiti 

teismo posėdţių sekretorės pareigas.  
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III. Teismo finansavimas ir organizacinė veikla 

 

Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu Kauno apygardos teismui skirti 10 334 tūkst. Lt, iš jų 

darbo uţmokesčiui 6 999 tūkst. Lt.  

Dėl šalyje susiklosčiusios sunkios ekonominės ir finansinės padėties Kauno apygardos 

teismui, kaip ir kitoms iš valstybės biudţeto finansuojamoms įstaigoms, darbo uţmokesčio fondas, 

palyginti su 2008 m., buvo sumaţintas 12 procentų, o kitoms išlaidoms – 5 procentais. Be to, per 

metus Kauno apygardos teismui skirti biudţeto asignavimai buvo maţinami dar du kartus. 2009 m. 

geguţės 7 d. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudţeto ir savivaldybių biudţetų 

finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymu Nr. XI-247 Kauno 

apygardos teismui skirti asignavimai buvo sumaţinti iki 9670 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 

6695 tūkst. Lt, o 2009 m. liepos 23 d. Lietuvos Respublikos 2009 metų valstybės biudţeto ir 

savivaldybių biudţetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 priedėlių 

pakeitimo įstatymu Nr. XI-396 Kauno apygardos teismui skirti asignavimai buvo sumaţinti dar 

kartą iki 9428 tūkst. Lt, iš jų darbo uţmokesčiui – 6510 tūkst. Lt. 

Nepaisant negatyvių ekonomikos procesų, siekdamas uţtikrinti tinkamą teisingumo 

vykdymą, teismas jau metų pradţioje ėmėsi priemonių optimizuoti skiriamų asignavimų racionalų 

naudojimą.  

Kauno apygardos teismo pirmininkas 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V1-8 

patvirtino darbo grupės parengtą Kauno apygardos teismo 2009 m. biudţeto taupymo planą. 

Nuosekliai įgyvendindamas biudžeto taupymo plane numatytas priemones, Kauno apygardos 

teismas 2009 m. baigė neturėdamas įsiskolinimų paslaugų tiekėjams ir tik su nedideliu darbo 

užmokesčio įsiskolinimu, t. y. nesiekiančiu 2 procentų bendro darbo užmokesčio fondo. 

Nepaisant sumaţėjusio biudţetinio finansavimo, 2009 m. Kauno apygardos teismo 

organizacinę veiklą akivaizdţiai palengvino išaugęs teismo valdomų patalpų plotas. 2008 m. 

gruodţio 30 d. perdavimo-priėmimo aktu Nr.16F-15 iš Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerijos Kauno apygardos teismas perėmė pastatą, esantį A. Mickevičiaus g. 18A, Kaune, kuris 

po rekonstrukcijos pradėtas naudoti Kauno apygardos teismo reikmėms. Be to, 2008 m. pabaigoje 

baigta Kauno apygardos teismo pastato A. Mickevičiaus g. 18, Kaune, rekonstrukcija. 

Pradėjus teismo reikmėms naudoti pastatą A. Mickevičiaus g. 18A, Kaune, padidėjo 

teismo posėdţių salių skaičius. 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 
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buvo 312,05 m
2
. 75 procentais padidinus teismo posėdţių salių skaičių, o salių plotą net 3,5 karto, 

palengvėjo teismo posėdţių organizavimas, nes nebesusidaro situacijų, kai toje pačioje salėje tuo 

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

organizuoti teismo procesus, su ypatingai daug proceso dalyvių. Taip pat teisme yra posėdţių salė, 

kurioje sudarytos visos techninės galimybės apklausti įslaptintus liudytojus ar nepilnamečius 

asmenis. Šešiose teismo posėdţių salėse sumontuota teismo posėdţio eigos garso įrašymo ir byloje 

esančios vaizdinės ir garsinės medţiagos perţiūrėjimo aparatūra. Teismo posėdţių salės 

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

Perkėlus visas teismo posėdţių sales į pastatą A. Mickevičiaus g. 18A, 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. 

Padidėjus teismo reikmėms naudojamų patalpų plotui, 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 ir kitų asmenų srautą kituose teismo pastato aukštuose bei sudarė sąlygas padidinti 

teisėjų padėjėjų ir teismo posėdţių sekretorių darbo kabinetų skaičių, juos įrengti arčiau teisėjų 

kabinetų ir taip pagerinti 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 naujajame teismo pastate yra šiuolaikiška technika aprūpinta 125,41 m
2
 

konferencijų salė, kurioje galima rengti viso teismo personalo pasitarimus, panaudoti šias patalpas 

darbuotojų mokymams, o tai daryti anksčiau 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 tarnybos patalpos iš teismo 

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

Mickevičiaus g. 18A, Kaune, pirmąjį aukštą ir dalį antrojo aukšto, specialiai pritaikytos konvojui. 

Anksčiau konvojaus tarnybos pareigūnai turėjo tik vieną 13,23 m
2
 tarnybinę patalpą rūsyje, kuri 

akivaizdţiai neatitiko jų poreikių. Šiuo metu konvojaus pareigūnai gali naudotis 4 tarnybinėmis 
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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 įrengtos sanitarinės patalpos, skirtos konvojuojamiems 

asmenims. Konvojaus patalpos ir teismo posėdţių salės, kuriose vykstančiuose procesuose 

dalyvauja konvojuojami asmenys, išdėstytos taip, kad konvojuojamasis į teismo posėdţio salę 

atvedamas konvojaus patalpomis, aplenkiant bendrąsias teismo pastato erdves, kuriose teismo 

posėdţių laukia teismo posėdţių dalyviai ar kiti asmenys.  

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

iškėlus konvojaus 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 buvo padidintos (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
). 

Griežtai įgyvendinant 2009 m. biudžeto taupymo plane numatytas priemones, 

pavyko pasiekti, kad nesiimant drastiškų priemonių, t. y. nemažinant valstybės tarnautojų ar 

darbuotojų skaičiaus, darbo užmokesčiui skirtų asignavimų deficitas metų pabaigoje nesiekė 

2 procentų. Manome, kad 2010 m. taikant tas pačias kaip ir 2009 m. darbo uţmokesčio taupymo 

priemones, pavyks pasiekti, jog išlaidos darbo uţmokesčiui neviršytų skirtų asignavimų. Šiam 

tikslui pasiekti būtina, kad per metus nebūtų maţinami darbo uţmokesčiui skirti asignavimai. 

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. Taip pat paţymėtina, kad esant nepakankamiems 

biudţeto asignavimams, 2009 m. teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijai kelti 

nepavyko skirti pakankamai lėšų. Tačiau sprendţiant šią problemą teismo valstybės tarnautojai ir 

darbuotojai buvo daugiau siunčiami į tuos mokymus, kurie finansuojami ne iš teismui skirtų 

biudţeto asignavimų. 
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IV. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo 2009 metais rezultatai 

 

Kauno apygardos teisme 2009 metais pirmąja instancija, įskaitant praėjusių metų 

likutį, gautos 295 baudţiamosios bylos (2008 metais – 265 baudţiamosios bylos, 2007 metais 239 

baudţiamosios bylos). Iš jų 2009 metais buvo išnagrinėtos 173 baudţiamosios bylos, likusiųjų 122 

baudţiamųjų bylų nagrinėjimas perkeltas į 2010 metus. Paţymėtina, kad 2008 metais buvo gauta 

maţiau baudţiamųjų bylų –265, išnagrinėta – 164 bylos.  

Kauno apygardos teismas taip pat yra apeliacinė instancija, nagrinėjanti 

baudţiamąsias bylas pagal skundus dėl neįsiteisėjusių pirmosios instancijos (apylinkių) teismų 

nuosprendţių ir nutarčių. 2009 metais, įskaitant praėjusių metų likutį, buvo gautos 745 

baudţiamosios bylos pagal apeliacinius skundus, iš jų išnagrinėta 616 baudţiamųjų bylų. Taip pat 

2009 metais Kauno apygardos teismas išnagrinėjo 120 skundų dėl kardomosios priemonės – 

suėmimo – paskyrimo (nepaskyrimo), 205 skundus dėl kardomosios priemonės – suėmimo termino 

pratęsimo (nepratęsimo) bei 151 prokuratūros prašymą pratęsti suėmimo terminą ilgiau nei 6 

mėnesiams. Be to, apygardos teisme gauta 535 (iš jų 8 buvo grąţinti) ir išnagrinėta 527 skundai dėl 

nutarčių, susijusių su nuosprendţių vykdymu, taip pat gauta 57  ir išnagrinėta 55 skundai dėl 

ţemesniųjų teismų nutarčių (dėl bylos nagrinėjimo teisme dalyvių paţeistų teisių ir teisėtų interesų). 

Paminėtina, kad 2009 matais Kauno apygardos teisme gauta 256 (28 – palikti nenagrinėtais) ir 

išnagrinėta 251 skundas dėl ikiteisminio tyrimo metu priimtų nutarčių. Be to, išnagrinėti 75 skundai 

dėl procesinių prievartos priemonių taikymo bei gauti ir išnagrinėti 5 skundai dėl teisminių 

įpareigojimų paskyrimo. 

Lyginant baudţiamųjų bylų, gautų su apeliaciniais skundais, skaičių 2007-2009 metų 

laikotarpiu, pastebima, kad  gautų bylų skaičius išlieka panašus (2007 metais – 766 bylos, 2008 

metais – 740 bylos, 2009 metais – 745 bylos), pirmąja instancija gautų bylų skaičius tuo pačiu 

laikotarpiu didėja (nuo 239 bylų iki 295 bylų). 

 

1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas pirmąja instancija rezultatai 

 

Apygardos teismui teismingos baudţiamosios bylos, kuriose asmenys kaltinami 

padarę sunkius ir labai sunkius nusikaltimus, išskyrus bylas, nurodytas Lietuvos Respublikos 

baudţiamojo proceso kodekso 225 straipsnio 1 dalyje. Kaip jau minėta, 2009 metais Kauno 

apygardos teisme gautos 295 baudţiamosios bylos pirmąja instancija, iš kurių išnagrinėtos 173. 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) 7.24. Iki 2010 metų sausio 1 d. Baudţiamųjų bylų 
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skyriuje buvo 28 bylos, kurių nagrinėjimas uţsitęsė ilgiau nei vienus metus. Siekiant uţtikrinti 

greitą ir visapusišką bylų išnagrinėjimą, kiekvieną savaitę vykstančiuose Baudţiamųjų bylų 

skyriaus teisėjų susirinkimuose aptariamos uţsitęsusių bylų nagrinėjimo prieţastys, teisėjams 

patariama išnaudoti visas įstatyme numatytas galimybes, kad daugiau nei metus nagrinėjamų 

baudţiamųjų bylų būtų kuo maţiau. Pagrindinės prieţastys, sąlygojančios uţsitęsusį bylų 

nagrinėjimą, yra proceso dalyvių neatvykimas į teismo posėdţius dėl ligos, kaltinamųjų gynėjų 

uţimtumas kitose baudţiamosiose bylose, ilga įvairių ekspertizių atlikimo trukmė, kaltinamųjų 

paieška. 

 

2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatai 

 

Apygardos teismas kaip apeliacinė instancija nagrinėja bylas, pirmosios instancijos 

tvarka išnagrinėtas šio teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkės teismų. Kauno apygardos teismo 

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

Kauno apygardos teismas nagrinėja baudţiamąsias bylas apeliacine tvarka. Kaip jau minėta, 2009 

metais buvo gauta 745 bylos su apeliaciniais skundais. Išsamiau analizuojant į Kauno apygardos 

teismo veiklos teritoriją įeinančių apylinkių teismų apeliacine tvarka apskųstų nuosprendţių, 

priimtų asmenų atţvilgiu, statistiką, paminėtini skaičiai yra lentelėje.  

Eil. Nr. Teismo pavadinimas 
Apskųsta 

nuosprendţių 

Pakeista 

nuosprendţių 

Panaikinta 

nuosprendţių 

Nepakeista 

nuosprendţių 

1. 
Kauno miesto apylinkės 

teismas 
271 77 32 162 

2. 
Alytaus rajono apylinkės 

teismas 
83 15 5 63 

3. 
Lazdijų rajono apylinkės 

teismas 
18 5 1 12 

4. 
Marijampolės rajono 

apylinkės teismas 
64 10 5 49 

5. 
Prienų rajono apylinkės 

teismas 
21 4 3 14 

6. Šakių rajono apylinkės teis 17 2 1 14 

7. 
Jonavos rajono apylinkės 

teismas 
52 15 3 34 

8. 
Jurbarko rajono apylinkės 

teismas 
22 5 1 16 

9. 
Kaišiadorių rajono apylinkės 

teismas 
44 12 5 27 

10. 
Kauno rajono apylinkės 

teismas 
53 7 10 36 

11. 
Vilkaviškio rajono apylinkės 

teismas 
28 5 3 20 

 Iš viso 673 157 69 447 
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Apeliacine tvarka apskųstų nuosprendţių grafinis vaizdas 
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Taigi aptariant visų apeliacine tvarka išnagrinėtų baudţiamųjų bylų rezultatus, reikia 

pastebėti, kad iš 673 Kauno apygardos teismui apskųstų apylinkių teismų nuosprendţių 157 

nuosprendţiai buvo pakeisti, 69 nuosprendţiai panaikinti, o 447 nuosprendţiai palikti galioti. 

Palyginti su 2008 metais, apeliacine tvarka išnagrinėtų bylų skaičius 2009 metais 

beveik nepakito (2009 metais – 616 bylų, 2008 metais – 615 bylų), tačiau tokių baudţiamųjų bylų 

nagrinėjimas ir 2009 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 (nepaskyrimo), panaikinimo ar 

termino pratęsimo (nepratęsimo) nagrinėjimas  

 

Kauno apygardos teisme 2009 metais buvo gauta  339 skundai (2008 metais – 340 

skundų, 2007 metais - 296 skundai) dėl apylinkių teismų nutarčių, kuriomis buvo spręsti 

kardomosios priemonės – suėmimo taikymo klausimai. Buvo išnagrinėti 325 skundai, 12 skundų 

grąţinti nenagrinėti. Išnagrinėjus šiuos skundus apeliacinės instancijos teisme, 287 iš jų buvo 

atmesti kaip nepagrįsti, 26 skundai buvo pagrįsti – 25 iš jų pagrindu buvo panaikintos apylinkių 
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teismų nutartys dėl kardomosios priemonės – suėmimo skyrimo, panaikinimo ir vieno iš jų 

pagrindu pakeista apylinkės teismo nutartis. Atsiţvelgiant į išnagrinėjimo rezultatus, galima daryti 

išvadą, kad apylinkių teismai iš esmės teisingai sprendţia kardomosios priemonės – suėmimo 

taikymo klausimus. 

  

2007-2009 metų išnagrinėtų skundų dėl apylinkių teismų nutarčių, kuriomis buvo spręsti 

kardomosios priemonės – suėmimo taikymo klausimai, grafinis vaizdas 
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4. Skundų dėl nutarčių, susijusių su nuosprendžių vykdymu ir skundų dėl žemesniųjų teismo 

nutarčių nagrinėjimas  

 

Itin didelę Kauno apygardos teisme 2009 metais nagrinėtų skundų dalį sudarė skundai 

dėl apylinkių teismo nutarčių, susijusių su nuosprendţių vykdymu: gauti 535 ir išnagrinėti 527 

skundai. Lyginant 2007-2008 metais gautų skundų skaičių, matyti, kad 2009 metais šis skaičius 

ţymiai padidėjo (ţiūr. apačioje į grafinį vaizdą). Didesnę skundų 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 kita. Kaip minėta, buvo 

išnagrinėti 527 skundai, 8 skundai palikti nenagrinėti. Išnagrinėjus skundus, 73 apylinkių teismų 

nutartys buvo panaikintos, 2 nutartys pakeistos, 444 apylinkių teismų nutartys paliktos galioti. 

 Kauno apygardos teisme 2009 metais buvo išnagrinėti 55 skundai dėl ţemesniųjų 

teismo nutarčių, iš kurių 20 apylinkių teismų nutarčių panaikintos, 2 pakeistos, 26 paliktos galioti. 

Iš išnagrinėtų 251 skundo dėl apylinkių teismų nutarčių, priimtų ikiteisminio tyrimo 

metu, 59 panaikintos, 5 pakeistos, 159 paliktos galioti.  Iš 2009 metais išnagrinėtų 75 skundų dėl 

procesinių prievartos priemonių taikymo 10 pirmosios instancijos teismo nutarčių buvo panaikintos. 

  



 

Kauno apygardos teismas  20 

2007-2009 metų išnagrinėtų skundų dėl apylinkių teismų nutarčių, susijusių su nuosprendţių 

vykdymu, grafinis vaizdas 
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V. Civilinių bylų nagrinėjimo 2009 metais rezultatai 

 

1. Civilinių bylų nagrinėjimo pirmąja instancija rezultatai 

 

Kauno apygardos teismas 2009 metais išnagrinėjo 2376 civilines bylas pirmąja 

instancija. Nebaigtų bylų ataskaitinio laikotarpio pradţioje buvo 813, dar 2934 civilinės bylos 

gautos 2009 metais. Iš šių civilinių bylų: 

- ginčo teisena išnagrinėtos 1253 bylos,  

- ypatingąja teisena nebuvo nagrinėta bylų,  

- dokumentinio proceso tvarka - 163 bylos,  

- dėl proceso atnaujinimo - 16 bylų,  

- dėl teismo įsakymo išdavimo – 404 bylos,  

- dėl įmonių bankrotų – 360 bylų, 

- tarp jų priimta sprendimų dėl įmonių pabaigos – 104 bylose, 

- dėl įmonių restruktūrizavimo – 8 bylos. 

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) – 3,46. 

 

Palyginus šiuo statistinius rodiklius su 2008 metų rodikliais, akivaizdu, kad 2009  

metais buvo gauta ţymiai daugiau ieškinių ir išnagrinėta bylų pirmąja instancija. 2008 metais (be 

likučio) gautos 1536 civilinės bylos, o 2009 metais – 2934. Atitinkamai daugiau ir išnagrinėta bylų: 

2008 metais – 1279, 2009 metais – 2376. 

 

2. Civilinių bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka rezultatai 

 

Apeliacine tvarka Kauno apygardos teismas 2009 metais išnagrinėjo 1785 bylas. 

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradţioje buvo 382 bylos, dar 1873 bylos gautos 2009 

metais. 2008 metais apeliacinių bylų buvo išnagrinėta maţiau – 1417. 

 

2.1. Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai 

 

Pagal apeliacinius skundus baigtos 737 bylos. Apeliaciniai skundai atmesti ir 

pirmosios instancijos teismų sprendimai nepakeisti 415 bylų, 71 pirmosios instancijos teismo 
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sprendimas buvo pakeistas, dar 54 teismo sprendimai buvo pakeisti iš dalies ir 3 patikslinti. 171 

teismo sprendimas buvo panaikintas. 

 

Pirmosios instancijos teismų sprendimai panaikinti: 

 

∙  panaikinta ir priimta naujų sprendimų   84 

∙  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  5 

∙  panaikinta ir dėl dalies reikalavimų perduota  

   bylų iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui  4 

∙  panaikinta ir nutraukta bylų    16 

∙  panaikinta ir nutraukta bylų patvirtinus taikos sutartį  6 

∙  iš dalies ir dėl dalies reikalavimų bylų nutraukta  2 

∙  iš dalies ir dėl dalies reikalavimų bylų nutraukta  

   patvirtinus taikos sutartį    1 

∙  palikta nenagrinėtų skundų (taip pat ir iš dalies ir  

   dėl dalies reikalavimų)    1 

 

Nutraukta apeliacinių procesų – 8, iš jų 4 nutraukti atsisakius nuo apeliacinio skundo. 3 apeliaciniai 

skundai pripaţinti nepaduotais ir grąţinti pareiškėjui. 1 byla grąţinta apylinkės teismui, kaip 

neparuošta nagrinėti apeliacine tvarka. 3 bylos išsiųstos Lietuvos apeliaciniam teismui, kad būtų 

perduotos nagrinėti kitam apygardos teismui apeliacine tvarka. 
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Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatų struktūra 
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2.2. Atskirųjų  skundų nagrinėjimo rezultatai 

 

 Pagal atskiruosius skundus baigtos 1026 bylos. 598 pirmosios instancijos teismo 

nutartys paliktos nepakeistos, 61 nutartis buvo pakeista. 153 pirmosios instancijos teismo nutartys 

buvo panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės, 16 nutarčių panaikintos iš dalies ir klausimas 

išspręstas iš esmės. 142 teismo nutartys panaikintos ir klausimas perduotas nagrinėti pirmosios 

instancijos teismui iš naujo, 10 nutarčių buvo panaikintos iš dalies ir klausimas perduotas nagrinėti 

iš naujo pirmosios instancijos teismui. 21 byla apeliacine tvarka išnagrinėta dėl proceso 

atnaujinimo. 
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Atskirųjų skundų nagrinėjimo rezultatų struktūra 
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 Pirmosios instancijos teismo nutartys panaikintos: 

   panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės   153 

∙  panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas  

   išspręstas iš esmės    16 

∙  panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš naujo 

   pirmosios instancijos teismui    142 

∙  panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas perduotas 

   nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui  10 

∙  pakeista nutarčių                  61 

 

Nutraukta apeliacinių procesų – 46, iš jų 13 procesų nutraukti atsisakius nuo 

apeliacinio skundo. 4 atskirieji skundai pripaţinti nepaduotais ir grąţinti pareiškėjams. 
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Apskųstų ir pakeistų, panaikintų teismų sprendimų rodikliai pagal apylinkių teismus 

Eil.Nr. Teismo pavadinimas 
Apskųsta 

sprendimų 

Pakeista 

sprendimų 

Panaikinta 

sprendimų 

Nepakeista 

sprendimų 

1. 
Alytaus rajono apylinkės 

teismas 
94 23 26 45 

2. 
Jonavos rajono 

apylinkės teismas 
44 10 9 25 

3. 
Jurbarko rajono 

apylinkės teismas 
16 2 4 10 

4. 
Kaišiadorių rajono 

apylinkės teismas 
21 1 3 17 

5. 
Kauno miesto apylinkės 

teismas 
359 57 83 219 

6. 
Kauno rajono apylinkės 

teismas 
71 17 24 30 

7. 
Lazdijų rajono apylinkės 

teismas 
18 7 1 10 

8. 
Marijampolės rajono 

apylinkės teismas 
44 8 8 28 

9. 
Prienų rajono apylinkės 

teismas 
25 2 8 15 

10. 
Šakių rajono apylinkės 

teismas 
9 1 1 7 

11. 
Vilkaviškio rajono 

apylinkės teismas 
19 5 3 11 

12. 
Vilniaus miesto 1- as 

apylinkės teismas 
1 - - 1 

13. 
Vilniaus miesto 2- as 

apylinkės teismas 
1 - 1 - 

 Iš viso 722 133 171 418 

 

Apeliacine tvarka apskųstų nuosprendţių grafinis vaizdas 
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VI. 2009 metais Kauno apygardos teismo organizuotų renginių, minėjimų, 

švenčių bei teisme apsilankiusių svečių iš Lietuvos ir užsienio delegacijų 

apžvalga 

 

2009 m. kovo 20 d. 

Kauno apygardos teisme lankėsi Rumunijos Konstitucinio Teismo delegacija, 

vadovaujama generalinės sekretorės Ruxandra Sãbãreanu. Kartu atvyko Rumunijos Konstitucinio 

Teismo pirmininko Ioano Vidos ţmona ponia Irina Vida, Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėjas 

Armanas Abramavičius ir Lolita Raudienė, KT pirmininko sekretoriato vedėja. Šilto, draugiško 

susitikimo su Kauno apygardos teismo pirmininku Albertu Miliniu, Baudţiamųjų bylų skyriaus 

pirmininku Algimantu Smolsku, Civilinių bylų skyriaus pirmininku Arūnu Rudzinsku, teismo 

kancleriu Viliumi Masiuliu ir teismo pirmininko patarėju Mariumi Jonaičiu metu  aptarti Lietuvos 

KT ir Rumunijos KT panašumai ir skirtumai, apsikeista atminimo dovanėlėmis. 

Teismo pirmininkas, sveikindamas atvykusius svečius pabrėţė, kad Lietuvos ir 

Rumunijos istorija klostėsi panašiai – Lietuvoje teismų reforma pradėta įgyvendinti 1994 m. 

Rumunijoje teismų reforma, prasidėjusi 1992 m., tęsiasi  iki šiol. Pagrindinis skirtumas, skiriantis 

Lietuvos ir Rumunijos KT  yra tas, kad į  Rumunijos Konstitucinį Teismą  piliečiai gali kreiptis 

tiesiogiai. 

Apţiūrėję naujuosius Kauno apygardos teismo rūmus, svečiai išvyko į ekskursiją po 

Kauną. 

       

************ 
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2009 m. geguţės 15 d. 

Kauno apygardos teisme lankėsi Europos Parlamento narys, profesorius Aloyzas 

Sakalas. Trumpo, bet turiningo ir įdomaus susitikimo su Kauno apygardos teismo teisėjais ir 

darbuotojais metu buvo aptartos nūdienos teisingumo sistemos aktualijos,  dar kartą prisiminta, jog 

demokratijos pagrindas – įstatymo viršenybė.  

Profesorius Aloyzas Sakalas pristatė ir padovanojo Europos Parlamento Socialistų 

frakcijos lėšomis išleistą mokslinę studiją „Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos 

administracinėje teisėje“. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis visų susirinkusiųjų vardu 

padėkojo A. Sakalui uţ siekį investuoti į ţmogaus išmintį ir švietimą, uţ suteiktą galimybę 

teisėjams artimiau susipaţinti su Europos  jurisprudencija, uţ pastangas plėtoti Europos Sąjungos 

teisės ir atskirų nacionalinės teisės šakų prieinamumą visuomenei.  

      

********** 

 

2009 m. rugsėjo 18 d. 

Kauno apygardos teisme vyko Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų pirmininkų susirinkimas. Be kasdien iškylančių darbo klausimų buvo aptarta 

susiklosčiusi teismų finansavimo situacija ir dėl to kylančios problemos. Susirinkime akcentuota 

būtinybė problemas, susijusias su finansavimu, spręsti atsiţvelgiant į kiekvieno teismo finansinę 

situaciją bei Teisėjų tarybos pateiktas rekomendacijas, ir uţtikrinti nenutrūkstamą teismų darbą. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas Albertas Milinis pastebėjo, kad teismo 

personalas gali būti išleidţiamas nemokamų atostogų tik savanoriškai. 

Taip pat buvo aptartos būsimos apylinkių teismų reformos aktualijos bei 2009-10-23 

įvyksiantis visuotinis Teisėjų asociacijos susirinkimas. 

********** 
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2009 m. spalio 30 d. 

2009 m  lapkričio 2 d. per Vėlines (Mirusiųjų pagerbimo dieną) 12 val. šv. Arkangelo 

Mykolo (Įgulos) baţnyčios rektorius kunigas Tomas Karklys aukojo  šv. Mišias uţ visus Kauno 

apygardos teisme ir jo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų dirbusius ir anapilin išėjusius 

teisėjus,  teismo darbuotojus ir jų artimuosius. 

********** 

 

2009 m. lapkričio 25 d. 

Kauno apygardos teisme  lankėsi Lenkijos Respublikos Konstitucinio Tribunolo 

delegacija: Agnieszka Szemetyllo-Popowska – prezidento kabineto darbuotoja, Anna Sipa – 

Finansų ir apskaitos skyriaus vyriausioji finansininkė, Irena Cygon – Administracijos ūkio skyriaus 

vedėja bei Krysztof Orlinski – Duomenų elektroninio apdorojimo skyriaus vedėjas. Delegaciją 

lydėjo Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo darbuotojai. Susitikime su teismo kancleriu 

Viliumi Masiuliu buvo pasidalinta teismų administracijos darbo patirtimi, kalbėta apie iškylančias 

administracijos darbo problemas bei teismų struktūrų tobulinimo galimybes. 

Malonaus ir šilto pokalbio metu buvo apsikeista suvenyrais, svečiai apţiūrėjo pernai 

baigtą statyti naująjį Kauno apygardos teismo pastatą, šiuolaikiškai įrengtas teismo posėdţių sales. 

 

********** 
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VII. Viešieji ryšiai 

 

1. Bendravimas su žiniasklaidos priemonėmis ir visuomenės informavimas apie Kauno 

apygardos teismo veiklą 2009 m. 

 

Ryšių su visuomene valstybinėse institucijose būtinumas labiausiai priklauso nuo 

išorės veiksnių – tai yra nuo padidėjusio visuomenės susidomėjimo jai dirbančia institucija, nuo 

pageidavimo kuo daugiau ir išsamiau ţinoti apie institucijos ir jos pareigūnų veiklą. Kita vertus, pati 

valstybinė institucija vis geriau suvokia ryšių su visuomene svarbą. 

Vienas iš svarbiausių ryšių su visuomene aspektų yra komunikacija. 

 

2. Vidaus komunikacija 

 

Vidinis ryšys labiausiai suprantamas ir matomas per pačių organizacijos darbuotojų 

nuomonę apie apie savo organizaciją – juk kiekvienas darbuotojas perduoda informaciją daugeliui 

ţmonių, su kuriais bendrauja. Ypač intensyviai sklinda negatyvi informacija, – su tuo praėjusiais 

metais Kauno apygardos teismui teko susidurti kai, 2009-10-05 ţuvo teisėjas Jonas Furmanavičius. 

Nuo tada spaudos, televizijos, interneto svetainių puslapiuose nuolat eskaluojama teisėjo ţūtis ir 

tebesitęsiantis pedofilijos skandalas. 

Vidiniai ryšiai organizacijoje palaikomi organizuojant kassavaitinius susirinkimus 

teisėjams, periodiškai – teisėjų padėjėjams, teismo posėdţių sekretorėms ir kitiems teismo 

darbuotojams. 

 Elektroniniu paštu darbuotojams suteikiama galimybė operatyviai gauti ir pateikti 

išsamią su Kauno apygardos teismo ar kitų institucijų veikla susijusią informaciją. 

Gerinti tarpusavio supratimą ir paţinimą, motyvaciją padeda neformalus darbuotojų 

bendravimas organizacijos šventėse, renginiuose. Paminėtinos jau tradicija tampančios Šv. Mišios, 

kurias per Vėlines šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) baţnyčios rektorius kunigas Tomas Karklys 

aukoja uţ visus Kauno apygardos teisme ir jo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 

dirbusius ir anapilin išėjusius teisėjus, teismų darbuotojus ir jų artimuosius. 

2009 m. geguţę Kauno apygardos teisme apsilankęs profesorius Aloyzas Sakalas 

pristatė ir teismo bibliotekai padovanojo Europos Parlamento Socialistų frakcijos lėšomis išleistą 

mokslinę studiją „Europos Sąjungos teisės įgyvendinimas Lietuvos administracinėje teisėje“, ir taip 
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suteikė galimybę teisėjams ir kitiems teismo darbuotojams plačiau susipaţinti su Europos 

jurisprudencija bei Europos Sąjungos teise. 

Siekiant tobulinti Kauno apygardos teismo darbuotojų gebėjimus komunikavimo ir 

informacijos pateikimo srityje, Marius Jonaitis, Mindaugas Raila ir Jūratė Dabašinskienė dalyvavo 

Nacionalinės teismų administracijos organizuotuose mokymuose „Ryšiai su visuomene“. 

Dalykinės kelionės svarbios tiek įgyjant patirties, tiek reprezentuojant Kauno 

apygardos teismą. 

2009 m. geguţės mėnesį Europos Parlamento Teisės komiteto nario Aloyzo Sakalo 

kvietimu Europos Parlamente Briuselyje lankėsi Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Arūnas 

Rudzinskas, teisėja Birutė Bobrel, Baudţiamųjų bylų skyriaus teisėjos Danguolė Šiugţdinytė ir 

Regina Cemnolonskienė. Buvo susipaţinta su  parlamento darbu, stebėtas plenarinis posėdis.  

 

3. Išorinė komunikacija 

 

Populiariausia ryšių su visuomene realizavimo priemonė yra ţiniasklaida, per kurią 

visuomenę pasiekia didţiausias informacijos apie teismo veiklą, jame nagrinėjamas bylas srautas. 

 Kauno apygardos teismas pateikia visuomenę dominančią informaciją apie 

nagrinėjamas bylas pirmiausia tiesiogiai bendraudamas su ţiniasklaidos atstovais.  

Labai svarbu, kad Kauno apygardos teismo pirmininkas, Baudţiamųjų bei Civilinių 

bylų skyrių pirmininkai bendrauja su ţiniasklaidos atstovais asmeniškai, duodami interviu, 

atsakydami į klausimus, išsakydami savo poţiūrį vienu ar kitu klausimu, nes ţiniasklaida noriai 

cituoja organizacijos vadovų ţodţius. („Akistata“, 2009-11-17 „A. Milinis: teisėjai liko 

prašytojais“) 

Teismo kontaktai, informacija apie tai, kas ţinotina atvykstant į teismą, apie renginius, 

apsilankiusius svečius pateikiami teismo internetinėje svetainėje. 

Apie teisme nagrinėtas rezonansines bylas plačiai rašė šalies dienraščiai ir naujienų 

portalai, domėjosi uţsienio šalių (Suomijos TV) televizijų kanalai. ( Ypatingo dėmesio sulaukė uţ 

smurtą prieš našlaičius teisiamų M. ir Ch. G. byla, buvusio EBSW koncerno prezidento byla, 

legendinio boksininko R. T. nuţudymo byla, sandorio pripaţinimo negaliojančiu klausimas 

verslininkių L. B. ir B. J. byloje, kurioje viešąjį interesą ginti ėmėsi prokuratūra, taip pat byla dėl 

Kauno arenos statybos konkurso). 

 Neeilinis incidentas, šokiravęs Kauno apygardos teismo darbuotojus ir teismo 

posėdţio dalyvius, kai posėdţio metu buvo pagrasinta ginklu, sulaukė didelio ţiniasklaidos dėmesio 
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ir dar kartą privertė susimąstyti apie teismo darbuotojų saugumą („Teisme – ginkluotas ligonis“, 

2009 -05-08 „Lietuvos ţinios“). 

Renginių organizavimas ir informavimas apie juos yra dar viena tiek vidiniam, tiek 

išoriniam komunikavimui svarbi ryšių su visuomene dalis. 

Kauno apygardos teismo pirmininkas, atstovaudamas teismui, praėjusiais 2009-aisiais 

metais dalyvavo Prezidentūroje surengtoje Lietuvos Respublikos teisėjų priesaikos ceremonijoje, 

sveikino Lietuvos teisininkų draugijos Kauno skyriaus narius, paţyminčius Kauno skyriaus įkūrimo 

20-ies metų sukaktį, dalyvavo Trakų rajono apylinkės teismo, įsikūrusio naujose patalpose, 

atidarymo šventėje. 

 

4. Perspektyvos 

 

Ateinančiais metais, siekiant plėtoti vidinius ir išorinius ryšius, kokybiškiau 

informuoti visuomenę apie teisme vykstančius procesus ir suteikti objektyvią bei išsamią 

informaciją, planuojama pagal visus tokio pobūdţio svetainėms keliamus reikalavimus, atnaujinti 

Kauno apygardos teismo interneto svetainę. 

Taip pat bus siekiama ţiniasklaidai suteikti kiek galima daugiau, išsamesnės ir 

koncentruotesnės informacijos, kuri padėtų visuomenei suprasti, objektyviai ir teisingai vertinti 

priimamus sprendimus, taip pat skatintų pasitikėjimą teismais. 

 


