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TEISMO PIRMININKO ŽODIS 

 

Praėjusieji metai Lietuvos teismų sistemai 

prasidėjo nuo, įgyvendinus teismų reformą, atlikto 

apylinkių teismų sujungimo. Kauno apygardos teismo 

veiklos teritorijoje nuo 2018 m. sausio 1 d. pradėjo 

funkcionuoti po reformos palikti trys – Kauno, Alytaus ir 

Marijampolės apylinkių teismai. Kiekvieną iš jų sudaro 4-5 

teismo rūmai. Apygardos teismui, kurio pirmininkas yra ir 

administravimo teismuose subjektas, įgyvendinantis išorinį 

apygardos teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų 

administravimą (administracinės veiklos priežiūrą), taip pat 

teko nemažai prisidėti rengiantis apylinkės teismų 

sujungimui, organizuojant ir atliekant paruošiamuosius 

darbus bei užtikrinant sklandžią nuo 2018 m. sausio 1 d. 

darbą pradėjusių apylinkių teismų veiklą. Tęsiant sujungtų 

teismų veiklos stebėseną, vienu iš prioritetinių klausimų ir 

toliau išlieka tolygus darbo krūvio paskirstymas tiek tarp 

atskirų apylinkių teismų, tiek tarp tą patį apylinkės teismą sudarančių teismo rūmų. Viena vertus, 

labai svarbu, kad visi teisėjams būtų sudarytos vienodos darbo sąlygos, tačiau nemažiau 

reikšmingas ir kitas aspektas – operatyvaus ir, svarbiausia, kokybiško bylų nagrinėjimo 

užtikrinimas. Lietuvos Respublikos Konstitucija aiškiai pabrėžia, jog visos valdžios įstaigos dirba 

žmonėms, todėl vien reformos nepakanka – būtina, kad jos pasekoje, vienodinant darbo krūvį, į 

teismą besikreipiantys asmenys savo teises ir galimai pažeidžiamus teisėtus interesus galėtų apginti 

kuo greičiau bei gautų aiškų, argumentuotą ir suprantamą teismo sprendimą.  

Džiugina tai, kad teismai vis labiau atsiveria visuomenei. Tiek Kauno apygardos teismo, 

tiek apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų rūmai vis dažniau tampa ne 

tik vieta, kur vykdomas teisingumas, tačiau plačiau atveria savo duris atvykstantiems apžiūrėti 

teismo pastate rengiamų meno parodų, organizuojamų renginių, kuriais siekiama plėtoti 

visuomenės ar atskirų jos grupių (moksleivių, studentų, vyresnio amžiaus žmonių) teisinį švietimą, 

išsamiau pristatyti visuomenės nariams teismų veiklą ir pagrindinius jos principus. 

Visuomenei teikiamoje Kauno apygardos teismo 2018 metų veiklos apžvalgoje stengtasi 

atspindėti, visų pirma, procesinę teismo veiklą – baudžiamųjų, civilinių, administracinių 

nusižengimų bylų nagrinėjimą pirmąją instancija ir apeliacine tvarka, tačiau, kita vertus, aptariami 

ir teismo pirmininko bei skyrių pirmininkų įgyvendinamos administravimo teismuose veiklos 

klausimai, teismo personalo kaita ir kvalifikacijos tobulinimas, teikiama ataskaita apie teismui 

skiriamų valstybės biudžeto finansinių lėšų panaudojimą bei apžvelgiamas institucijos 

strateginiame veiklos plane nustatytų tikslų bei uždavinių įgyvendinimas, pristatoma teismo 

plėtojama edukacinė, teisinio švietimo, kultūrinė veikla. 

 

 

 

Teismo pirmininkas          Nerijus Meilutis  
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1. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKLOS APŽVALGA 

 

1.1. Baudžiamųjų bylų skyriaus veiklos administravimas 

 

2018 metų pradžioje Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje teisėjo funkcijas 

atliko 20 teisėjų, nors buvo 21 teisėjų etatas, nes 2017 m. liepos 26 d. Lietuvos Respublikos 

Prezidentės dekretu Nr. 1K-1056  buvo sustabdyti Kauno apygardos teismo teisėjo Ramūno 

Antanavičiaus, dirbusio Baudžiamųjų bylų skyriuje, įgaliojimai. 2018 m. sausio 29 d. Lietuvos 

Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-1203 savo noru iš teisėjo pareigų buvo atleistas teisėjas 

Olegas Šibkovas, kuris dirbo Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje, todėl dirbti 

skyriuje liko 19 teisėjų. 2018 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-

1395 nuo 2018 m. spalio 24 d. iš Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų, pasibaigus įgaliojimų 

laikui, buvo atleistas teisėjas Algerdas Urbšys, kuris dirbo Baudžiamųjų bylų skyriuje, todėl 

skyriuje liko dirbti 18 teisėjų. 2018 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 

1K-1447 Kauno apygardos teismo teisėja nuo 2018 m. gruodžio 4 d. buvo paskirta Jurga 

Vasiliauskienė, kuri Kauno apygardos teismo pirmininko 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. P1- 317 

paskirta dirbti į Baudžiamųjų bylų skyrių. 2018 m. gruodžio 31 d. Kauno apygardos teismo 

Baudžiamųjų bylų skyriuje teisėjų skaičius buvo 20, tačiau atsižvelgiant į aukščiau aptartas 

aplinkybes realiai teisėjo funkcijas atliko 19 teisėjų. Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 

kompetencijai priskirta nagrinėti apygardos teismui, kaip pirmosios instancijos teismui, teismingas 

pirmosios instancijos tvarka nagrinėtinas bylas, taip pat apeliacine tvarka kaip aukštesnės 

instancijos teismui teismingas baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas.  

Kauno apygardos teisme 2018 metais buvo gauti 43 asmenų prašymai, skundai, 

pareiškimai (vadinamieji neprocesiniai skundai), susiję su baudžiamųjų ar administracinių 

nusižengimų bylų nagrinėjimu tiek Kauno apygardos teisme, tiek ir šio teismo veiklos teritorijoje 

esančiuose apylinkių teismuose. Teismo pirmininkui pavedus, Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas, vadovaudamasis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo 

administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, 

vėliau įsigaliojusiomis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo 

administravimo subjektuose taisyklėmis bei Kauno apygardos teismo pirmininko 2016 m. spalio 11 

d. įsakymu Nr. V1E-118 patvirtintomis Asmenų aptarnavimo, jų prašymų, pareiškimų ir skundų 

nagrinėjimo Kauno apygardos teisme taisyklėmis, nustatytais terminais ir tvarka atsakė į pareiškėjų 

prašymus, skundus, pareiškimus. 

Įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V1-

30 patvirtintą Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos 

teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2018 metų planą bei siekiant 

užtikrinti Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę kultūrą, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas 2018 metais, paprastai kartą per savaitę rengė Baudžiamųjų 

bylų skyriaus teisėjų susirinkimus, kurių metu aptardavo aktualius organizacinio darbo klausimus 

bei problemines situacijas, taip pat susirinkimų metu buvo pristatomi teisme padarytų patikrinimų 

apibendrinimai ir pasiūlymai. Teisėjų susirinkimuose akcentuojamas ir tinkamas teismo posėdžių 

vedimas, kultūra, taip pat ir kitų Teisėjų etikos kodekse įtvirtintų principų laikymasis net tik teismo 

posėdžių metu. Analogiškai taip pat, įgyvendinant organizacinės veiklos planą, 2018 metais, ne 

rečiau kaip kartą per savaitę buvo organizuojami ir Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų padėjėjų 

susirinkimai, susirinkimų metu buvo aptariami organizaciniai klausimai, sprendžiamos iškilusios 

problemos bei aptarinėjama aukštesnės instancijos teismų aktuali praktika.  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui įgyvendinant vidinio teismo administravimo veiklą 

jam kuruoti priskirtoje teismo organizacinės veiklos srityje bei įgyvendinant Kauno apygardos 

teismo pirmininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V1-30 patvirtintą Kauno apygardos teismo 

organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 

administracinės veiklos priežiūros 2018 metų planą, pasibaigus pirmajam ir antrajam 2018 metų 

pusmečiui buvo atlikti patikrinimai, kuriais buvo siekiama nustatyti, kaip dažnai Kauno apygardos 
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teisme nagrinėjant baudžiamąsias bylas tiek pirmąją instancija tik ir apeliacine instancija yra 

taikomas Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 300 straipsnyje numatytas įrodymų 

tyrimo teisme atnaujinimo institutas. Atlikus patikrinimą už 2018 metų pirmąjį pusmetį nustatyta, 

kad per tikrintą laikotarpį Kauno apygardos teisme buvo išnagrinėtos 104 bylos pagal bendrąsias 

proceso taisykles ir viena byla dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Iš nurodytų bylų 

septyniose bylose nuosprendžio priėmimo metu buvo priimtas sprendimas atnaujinti teisme 

įrodymų tyrimą. Tuo tarpu, per tikrintą laikotarpį apeliacine tvarka buvo išnagrinėtos keturios bylos 

pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių ir 346 bylos pagal apeliacinius 

skundus dėl pirmosios instancijos teismo nuosprendžių. Tikrintu laikotarpiu nebuvo išnagrinėta 

bylų dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių nutraukti baudžiamąją bylą. Patikrinimo metu 

nustatyta, kad devyniose bylose nuosprendžio ar nutarties priėmimo metu buvo nuspręsta atnaujinti 

teisme įrodymų tyrimą. Atlikus patikrinimą antrąjį 2018 metų pusmetį nustatyta, kad per tikrinamąjį 

laikotarpį buvo išnagrinėtos 121 bylos pagal bendrąsias proceso taisykles ir 5 bylos dėl 

priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo. Iš bendro šių kategorijų bylų skaičiaus (126 bylų) 

aštuoniose bylose nuosprendžio priėmimo metu buvo priimtas sprendimas atnaujinti įrodymų 

tyrimą teisme. Apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo 

nutarčių buvo išnagrinėtos 7 bylos, tuo tarpu apeliacine tvarka pagal apeliacinius skundus dėl 

pirmosios instancijos teismo nuosprendžių buvo išnagrinėta 413 bylų. Patikrinus visas nurodytų 

kategorijų bylas nustatyta, kad 9 bylose buvo atnaujintas įrodymų tyrimas. Atlikus patikrinimus 

buvo suformuluotos išvados, kurių pagrindu buvo pateiktos rekomendacijos galinčios padėti 

užtikrinti sklandų ir operatyvų baudžiamųjų bylų nagrinėjimą.  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui įgyvendinant vidinio teismo administravimo veiklą 

jam kuruoti priskirtoje teismo organizacinės veiklos srityje bei vykdant Kauno apygardos teismo 

pirmininko 2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V1-30 patvirtintą Kauno apygardos teismo 

organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų 

administracinės veiklos priežiūros 2018 metų planą, siekiant užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę bei 

proceso operatyvumą, 2018 metų pirmąjį ir antrąjį pusmetį buvo atlikti tiksliniai Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių parengiamąją teismo 

posėdžio dalį, laikymosi patikrinimai, ypatingą dėmesį skiriant teisių ir pareigų proceso dalyviams 

išaiškinimui. Patikrinimų metu buvo išklausyti pagal abėcėlinį sąrašą Baudžiamųjų bylų skyriuje 

dirbančių teisėjų atsitiktine tvarka atrinkti teisiamųjų posėdžių ir teismo posėdžių garso įrašai. 

Patikrinimų metu nustatyta, kad Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjai iš esmės visuomet laikosi 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų reglamentuojančių parengiamąją 

teismo posėdžio dalį, nors nustatyta ir atvejų, kada teisėjai įstatyme numatytus veiksmus atlieka 

nesilaikydami įstatyme numatyto eiliškumo. Atlikus patikrinimus teisėjams rekomenduota proceso 

dalyviams jų teises išaiškinti plačiau, pakomentuojant jų turinį, be to plačiau paaiškinti kokie 

prašymai gali būti teikiami prieš pradedant bylą nagrinėti iš esmės.  

Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjams bylos yra skirstomos naudojantis Lietuvos teismų 

informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu, vadovaujantis įstatymais ir kitais teisės 

aktais, Kauno apygardos teismo pirmininko įsakymu patvirtintomis Bylų paskirstymo teisėjams ir 

teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėmis, užtikrinant teismo ir teisėjų veiklos nepriklausomumo, 

nešališkumo ir skaidrumo principų įgyvendinimą. Esant poreikiui (pavyzdžiui, pasibaigus teisėjo 

įgaliojimams, teisėjui išėjus iš darbo savo noru ir kilus būtinybei perskirti kitiems teisėjams jiems 

nagrinėti paskirtas bylas, taip pat sprendžiant dėl bylų paskirstymo nepilnos sudėties teisėjų 

kolegijai ar tinkamo skyriaus darbo organizavimo ir bylų nagrinėjimo dėl objektyvių ir pateisinamų 

priežasčių daugumai skyriaus teisėjų nesant darbe, skubių procesinių veiksmų atlikimui, kai tokius 

veiksmus turintis atlikti teisėjas dėl objektyvių aplinkybių negali jų atlikti ir kitais atvejais), 2018 

metais Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas priėmė potvarkius, kuriais buvo sprendžiami 

klausimai, susiję su pirmiau nurodytų taisyklių taikymu, ar šiose taisyklėse nereglamentuoti 

klausimai, iškilę skirstant teisėjams baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas. Taip pat 

įgyvendinant skaidrumo, ekonomiškumo bei nešališkumo pricipus Baudžiamųjų bylų skyriaus 

pirmininkas 2018 metais priėmė potvarkius, kuriais, teisėjams pateikus teikimus, bylos buvo 
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pripažintos labai sudėtingomis ar greičiau nagrinėtinomis, tokiu būdu siekiant užtikrinti darbo 

krūvių tolygumą skyriuje.  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui įgyvendinant jam pavestas funkcijas ir siekiant 

užtikrinti bylų nagrinėjimo operatyvumą, taip pat įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 

2018 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V1-30 patvirtintą Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos 

priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 

2018 metų planą, 2018 metų pirmąjį ir antrąjį pusmetį buvo atliktas pirmosios instancijos bylų, 

kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus patikrinimas ir priežasčių analizė. 2018 

metų pirmąjį ir antrąjį pusmetį buvo tikrinamos ir apeliacinės instancijos bylos, kurių nagrinėjimas 

užsitęsė ilgiau kaip šešis mėnesius, atliekant patikrinimą analizuotos priežastys, dėl kurių bylų 

nagrinėjimas truko ilgiau nei įprasta. Pirmąjį metų pusmetį atlikus patikrinimą nustatyta, kad 2018 

m. birželio 30 d. Kauno apygardos teisme buvo 32 pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, 

kurių nagrinėjimas tęsėsi ilgiau kaip metus, tuo tarpu Kauno apygardos teisme, tikrintu laikotarpiu, 

buvo 11 apeliacinės instancijos tvarka nagrinėjamų baudžiamųjų bylų, kurių nagrinėjimas tęsėsi 

ilgiau kaip pusę metų. Antrąjį pusmetį atlikus patikrinimą nustatyta, kad 2018 m. gruodžio 31 d. 

Kauno apygardos teisme buvo 26  pirmosios instancijos baudžiamosios bylos, kurių nagrinėjimas 

tęsėsi ilgiau kaip metus, o tuo pačiu laikotarpiu Kauno apygardos teisme buvo 22 apeliacinės 

instancijos tvarka nagrinėjamos baudžiamosios bylos, kurių nagrinėjimas tęsėsi ilgiau kaip pusę 

metų. Atlikus patikrinimus, analizuotos priežastys, kurios turėjo tiesioginės įtakos, ilgesniam bylos 

nagrinėjimui teisme, pateiktos išvados ir rekomendacijos, kaip užtikrinti operatyvų baudžiamųjų 

bylų nagrinėjimą. Atlikus patikrinimus nebuvo nustatytas nei vienas bylos vilkinimo atvejis, 

priešingai nustatyta, jog visais atvejais ilgesnei bylos nagrinėjimo trukmei įtakos turėjo objektyvios, 

nuo teismo valios nepriklausančios, priežastys. Pažymėtina ir tai, kad per 2018 metus nebuvo 

nustatyta atvejų, kada administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas truko ilgiau nei pusę metų.  

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui pavesta koordinuoti ir prižiūrėti Teisėjų tarybos 

nustatytos įsiteisėjusių baigiamųjų procesinių sprendimų baudžiamosiose ir administracinių 

nusižengimų bylose nuasmeninimo bei skelbimo Nacionalinės teismų administracijos interneto 

tinklapyje tvarkos laikymąsi, taip pat darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO 

tvarkos laikymąsi, siekiant užtikrinti, kad duomenys į Lietuvos teismų informacinę sistemą 

LITEKO būtų suvedami tinkamai ir laiku. Įgyvendinant pavestas funkcijas, naudojantis Lietuvos 

teismų informacinės sistemos LITEKO Administravimo funkcija, periodiškai, nerečiau nei kas 

mėnesį, buvo tikrinama, kaip yra suvedami duomenys į LITEKO sistemą, ar laiku ir tinkamai yra 

parengiamos ir į sistemą įkeliamos nuasmenintos baigiamųjų procesinių sprendimų baudžiamosiose 

ir administracinių nusižengimų bylose versijos, ar laikantis nustatytos tvarkos jos yra paskelbiamos 

Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklapyje, ar Baudžiamųjų bylų skyriaus darbuotojai 

tinkamai vykdo darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tvarkoje jiems pavestas 

funkcijas bei priskirtas pareigas. 2018 metų pirmąjį, antrąjį, trečiąjį bei ketvirtąjį pusmetį buvo 

atlikti Bylų baigiamųjų dokumentų, kitų bylos dokumentų bei proceso įvykių registravimo LITEKO 

sistemoje patikrinimai. Atliktų patikrinimų metu nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 

išnagrinėtose baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose iš esmės visuomet yra 

laikomasi Teisėjų tarybos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 13P-146-(7.1.2) patvirtintos Teismų 

procesinių sprendimų bei teisėjų drausmės bylose priimtų sprendimų viešo skelbimo tvarkos (su 

vėlesniais pakeitimais ir papildymais), taip pat Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema 

LITEKO Kauno apygardos teisme funkcinio paskirstymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno 

apygardos teismo pirmininko įsakymu, nuostatų atliekant priskirtus vaidmenis darbui su LITEKO 

informacine sistema. Tačiau patikrinimų metu buvo nustatyti ir atvejų, kuomet aukščiau aptartos 

tvarkos nebuvo laikomasi ar procesiniai dokumentai buvo paskelbiami praleidžiant terminus, todėl 

apie atsiradusius trūkumus nedelsiant buvo informuoti atsakingi teismo darbuotojai, o trūkumai 

buvo iš karto ištaisomi. Atlikus minėtus patikrinimus, visuomet buvo pateikiamos rekomendacijos 

ir siūlymai, siekiant užtikrinti sklandaus darbo su Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO 

funkcinio paskirstymo įgyvendinimą bei viešai skelbtinų teismo procesinių dokumentų savalaikį 

patalpinimą į LITEKO. 
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2018 metų pirmąjį ir antrąjį pusmetį buvo atlikti tiksliniai bylų tvarkymo, laikantis 

nustatytų reikalavimų, protokolų surašymo operatyvumo, išnagrinėtų bylų perdavimo raštinei 

savalaikiškumo patikrinimai, kurių metu nustatyta, kad teismo posėdžių sekretoriai Baudžiamųjų 

bylų ir administracinių nusižengimų bylų protokolus surašo paprastai ne vėliau kaip per tris darbo 

dienas bei patalpina juos į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO. Nustatyta, kad 

dažniausiai bylos, po baigiamojo teismo akto priėmimo byloje, sutvarkomos ir į raštinę 

perduodamos tą pačią diena po procesinio sprendimo byloje paskelbimo, nustačius atvejus kada 

bylos į raštinę nebuvo savalaikiai perduotos, su darbuotojais pravesti prevenciniai pokalbiai, 

užtikrinant bylų perdavimo raštinei operatyvumą. 2018 metų pirmąjį ir antrąjį pusmetį buvo 

tikrinama atsitiktinės atrankos būdu parinktų teismo posėdžių garso įrašų darymo kokybės ir 

saugojimo patikrinimai. Patikrinimų metu buvo perklausomi teismo posėdžių garso įrašai siekiant 

nustatyti ar posėdžių metu daromi garso įrašai yra kokybiški, suprantami ir aiškūs, netrukdomi 

pašalinių garsų, kurie trukdytų, perklausius garso įrašus, susipažinti su bylos procesu. Patikrinimų 

metu nustatyta, kad garso įrašai beveik visuomet yra tinkamos kokybės bei laiku išsaugoti, 

nustačius neatitiktis buvo teikiami pasiūlymai teismo posėdžių garso įrašų kokybės gerinimui.  

 

1.2. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo statistiniai rodikliai 

1.2.1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas pirmąja instancija1 

 

Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų likutis 

2018 m. sausio 1 d. buvo 166 bylos. 2018 metais teisme gautos 295 naujos baudžiamosios bylos 

(kartu su likučiu metų pradžioje iš viso 461 bylos). Per 2018 metus buvo išnagrinėtos 303 pirmosios 

instancijos tvarka nagrinėjamos bylos, taip pat 191 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese. Pasibaigus 2018 metams Kauno apygardos teismo žinioje buvo 158 nebaigtos nagrinėti 

pirmosios instancijos tvarka nagrinėtinos baudžiamosios bylos. 

Lyginant gautų bylų skaičių su 2017 metų duomenimis, matyti, kad 2018 metais teisme 

buvo gauta mažiau pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų nei kad 2017 metais: 2017 metais 

gautos 335 naujos bylos, o 2018 metais – 295 bylos. 

Palyginimui pateikiami duomenys ir apie 2015-2018 metais teisme gautas bylas, iš kurių 

matyti, kad lyginamuoju laikotarpiu mažiausiai bylų buvo gauta 2018 metais. Atitinkamai 47 

bylomis mažiau nei kad 2015 metais, 79 bylomis mažiau nei kad 2016 metais ir 40 bylų mažiau nei 

kad 2017 metais. Kartu pastebėtina, kad iš lyginamųjų metų 2016 metais buvo gauta daugiausiai 

baudžiamųjų bylų nagrinėjamų pirmąją instancija.  

 

 
 

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

nagrinėjimo ataskaitomis. Bylų procesas. Bylų skaičius (I inst.). Forma: 0201-BS. Ataskaitos sugeneruotos 2017 m. 

vasario 15 d. 
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Lyginant gautų (įskaitant ir bylų likutį), išnagrinėtų bylų, taip pat išnagrinėtų teikimų ir 

prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese statistinius rodiklius, matyti, kad 2018 metais, 

lyginant 2015–2018 metų duomenis, mažiausiai gauta ir mažiausiai išnagrinėta bylų, taip pat ir 

teikimų bei prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese. Pagrindžiant tai, pateikiame duomenis 

apie 2015-2018 metais Kauno apygardos teisme gautų (įskaitant ir bylų likutį) ir išnagrinėtų 

baudžiamųjų bylų pokytį bei išnagrinėtus teikimus ir prašymus baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese: 

2018 metais gautos 295 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2017 metų – iš viso 461 

bylos, išnagrinėta 303 bylos (taip pat 191 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese); 

2017 metais gautos 335 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2016 metų – iš viso 

505 bylos, išnagrinėta 340 bylų (taip pat 255 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese); 

2016 metais buvo gautos 374 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2015 metų – iš viso 

518 bylų, išnagrinėtos 349 bylos (taip pat 304 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese); 

2015 metais buvo gautos 342 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2014 metų – iš viso 

518 bylų, išnagrinėtos 374 bylos (taip pat 362 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo 

procese); 

 

 
 

Kauno apygardos teismui pagal gaunamų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų 

bylų skaičių tenka antroji vieta tarp visų šalyje veikiančių apygardų teismų. 
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Lyginant penkių šalyje veikiančių apygardų teismų duomenis apie 2018 metais gautas 

pirmosios instancijos tvarka nagrinėtinas baudžiamąsias bylas (įskaitant ir bylų likutį iš praėjusių 

metų), nustatyta, kad visuose teismuose gautų bylų skaičius sumažėjo.  

Palyginimui pateikiame 2017–2018 metų duomenis. 

 

 
 

Tuo tarpu lyginant penkių šalyje veikiančių apygardų teismų duomenis apie 2018 metais 

pirmosios instancijos tvarka išnagrinėtas baudžiamąsias bylas, nustatyta, kad keturiuose iš penkių 

apygardos teismų išnagrinėtų bylų skaičius mažėjo, o tuo tarpu Klaipėdos apygardos teisme 2018 

metais 4 baudžiamosiomis bylomis buvo išnagrinėta daugiau nei 2017 metais.  

Palyginimui pateikiame 2017–2018 metų duomenis. 
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Kauno apygardos teisme 2018 metais išnagrinėtų bylų nagrinėjimo trukmė. 

 

Iš viso išnagrinėta 

bylų neatsižvelgiant į 

nagrinėjimo trukmę 

 

Bylos, kurių 

nagrinėjimas truko 

iki 6 mėn. 

Bylos, kurių 

nagrinėjimas truko 

nuo 6 mėn. iki 12 

mėn. 

Bylos, kurių 

nagrinėjimas truko 

12 ir daugiau 

mėnesių 

303 170 86 47 

 

Vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija Kauno apygardos teisme 

trukmė (mėnesiais) – 7.80. Lyginant su 2017 metais, kai vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė buvo 

4.61, matyti, kad bylų nagrinėjimo trukmė teisme pailgėjo. Akcentuotina, kad ir kituose apygardų 

teismuose, vidutinė baudžiamųjų bylų pirmąja instancija nagrinėjimo trukmė, lyginant ją su 2017 

metais, pailgėjo.  

 

Teismo pavadinimas 
Bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) 

2017 metais 2018 metais 

Vilniaus apygardos teismas 4.76 4.92 

Kauno apygardos teismas 4.61 7.80 

Klaipėdos apygardos teismas 4.35 5.68 

Panevėžio apygardos teismas 4.33 5.75 

Šiaulių apygardos teismas 5.06 5.64 

 

Iš 2018 metais Kauno apygardos teisme išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų 

bylų 210 bylų išnagrinėtos priimant nuosprendį, 2 – priimant nutartį, 37 – priimant baudžiamąjį 

įsakymą, 7 bylos nutrauktos, 6 bylos išnagrinėtos dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, 

privataus kaltinimo tvarka išnagrinėtos bylos nagrinėjamos nebuvo, pagal bendrąsias proceso 

taisykles išnagrinėta 225 bylos. Pažymėtina, kad nei 2017 metais, nei 2018 metais Kauno apygardos 

teisme nebuvo išnagrinėta bylų dėl juridinių asmenų padarytų nusikalstamų veikų. 

Pateikiame 2017-2018 metais išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimo rezultatus. 

 

 Išnagrinėjimo rezultatas 2017 metai 2018 metai 

1. Iš viso išnagrinėta bylų 340 303 

2. Iš jų priimant nuosprendį 190 210 

3. Iš jų priimant nutartį 2 2 

4. Iš jų priimant baudžiamąjį įsakymą 56 37 

5. Iš jų nutraukta bylų 3 7 

6. Iš jų dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo 4 6 

7. Iš jų privataus kaltinimo tvarka 3 0 

8. Iš jų pagal bendrąsias proceso taisykles 202 225 

 

1.2.2. Bylų pagal apeliacinius skundus dėl nuosprendžių / nutarčių nagrinėjimas 

 

2018 metais Kauno apygardos teisme iš viso gautos 844 baudžiamosios bylos dėl apylinkių 

teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių, iš jų 826 apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų 

nuosprendžių ir 18 apeliacinių skundų dėl nutarčių. Iš viso išnagrinėta 752 baudžiamosios bylos ir 

priimta 179 nuosprendžiai, 573 nutartys. Pasibaigus 2018 metams Kauno apygardos teismo žinioje 

buvo 278 nebaigtos nagrinėti baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus dėl nuosprendžių 

/nutarčių. 
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Lyginant šiuos duomenis su 2016 metų  ir 2017 metų duomenimis, matyti, kad Kauno 

apygardos teisme 2018 metais gauta ir išnagrinėta daugiau baudžiamųjų bylų dėl apylinkių teismų 

priimtų nuosprendžių / nutarčių nei kad ankstesniais metais. 

Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme gautas bylas 2016-2018 metais, iš kurių 

matyti, kad lyginamuoju laikotarpiu mažiausiai bylų buvo gauta 2016 metais. 

 

Eil. 

Nr. 

 2016 metai 2017 metai 2018 metai 

1. Gauta bylų su apeliaciniais skundais dėl 

apylinkių teismų nuosprendžių / nutarčių 

653 758 844 

2. Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų 

nuosprendžių 

645 745 826 

3.  Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų 

nutarčių 

8 13 18 

4. Baigta bylų 639  718 752 

5. Iš jų išnagrinėta iš esmės 624 709 742 

6. Priimant nuosprendžius 150 170 179 

7. Priimant nutartis 474  539 563 

8. Skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos 15 9 10 

9. Apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios 

instancijos teismo procesinis sprendimas 

paliktas nepakeistas 

415 475 495 

10. Pirmosios instancijos teismo procesinis 

sprendimas pakeistas 

129 168 182 

11. BPK 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose 

numatytais pagrindais (dėl nuosprendyje 

išdėstytų aplinkybių neatitikimo bylos 

aplinkybėms ir dėl netinkamai išspręstų kitų 

nuosprendžio klausimų) 

45 56 56 

12. BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose 

numatytais pagrindais (dėl netinkamai 

pritaikyto baudžiamojo įstatymo ir neteisingai 

paskirtos bausmės) 

84 112 126 

13. Pirmosios instancijos teismo procesinis 

sprendimas panaikintas 

80 66 65 

14. Pirmosios instancijos teismo procesinis 

sprendimas panaikintas ir byla nutraukta BPK 

327 straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu 

(nustatytos aplinkybės, dėl kurių 

baudžiamasis procesas negalimas) 

10 0 4 

15. Pirmosios instancijos teismo procesinis 

sprendimas panaikintas ir byla perduota 

prokurorui 

2 3 3 

16. Pirmosios instancijos teismo procesinis 

sprendimas panaikintas ir byla perduota 

nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos 

teismui 

2 5 5 

17. Pirmosios instancijos teismo procesinis 

sprendimas panaikintas ir byla nutraukta BPK 

327 straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu 

(nustatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo 

baudžiamosios atsakomybės) 

6 4 13 
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18. Pirmosios instancijos teismo procesinis 

sprendimas panaikintas ir priimtas naujas 

nuosprendis BPK 329 straipsnyje numatytais 

pagrindais 

60 54 40 

 

Įvertinus iš esmės išnagrinėtų bylų ir bylų, kuriose atmetus apeliacinius skundus pirmosios 

instancijos teismo procesinis sprendimas buvo paliktas galioti nepakeistas, skaičius, nustatyta, kad 

pirmosios instancijos teismų priimtų ir apskųstų nuosprendžių stabilumas yra 67 procentai nuo visų 

iš esmės išnagrinėtų skundų. Pirmosios instancijos teismų nuosprendžių stabilumas lyginant su 

2017 metais išliko toks pats, o lyginant su 2016 metais šis rodiklis padidėjo, nes buvo 66,5 

procento. 

 

1.2.3. Skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių nagrinėjimas 

 

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ir Integruotos baudžiamojo proceso 

sistemos duomenimis, Kauno apygardos teisme 2018 metais gauta 1 701 skundas dėl žemesniųjų 

teismų nutarčių.  

Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme gautus skundus dėl žemesniųjų teismų 

nutarčių  2016-2018 metais, iš kurių matyti, kad lyginamuoju laikotarpiu mažiausiai bylų buvo 

gauta 2017 metais. 

 

Eil. 

Nr. 

 2016 metai 2017 metai 2018 metai  

1. Dėl žemesniųjų nutarčių pagal proceso 

dalyvių skundus (X dalis) 

551 437 531 

2. Dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti 

suėmimą arba pratęsti suėmimo terminą 

156 315 339 

3. Dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su 

nuosprendžio vykdymu 

1 074 891 831 

 Iš viso 1 781 1 643 1 701 

 

1.2.4. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas apeliacine tvarka (pagal apeliacinius ir 

atskiruosius skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų nutarimų / nutarčių)  

 

Kauno apygardos teisme 2018 metais gauti 484 skundai dėl neįsiteisėjusių apylinkės 

teismų nutarimų / nutarčių administracinių nusižengimų bylose, išnagrinėta 535 skundai dėl 

neįsiteisėjusių apylinkės teismų nutarimų / nutarčių administracinių nusižengimų bylose (į skaičių 

patenka ir bylos dėl teismingumo). Atitinkamai 2017 metais buvo gauta 619 skundų, išnagrinėti 710 

skundų, 2016 metais gauti 956 skundai, išnagrinėti 1 062 skundai. Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 

tiek gautų, tiek ir išnagrinėtų skundų dėl neįsiteisėjusių apylinkės teismų nutarimų / nutarčių 

administracinių nusižengimų bylose Kauno apygardos teisme mažėja. 

 

Eil. 

Nr. 

 2016 metai 2017 metai 2018 metai 

1. Gauti skundai dėl apylinkių teismų 

nutarimų / nutarčių 

956 619 484 

2. Išnagrinėti skundai 1 062 710 535 

3.  Iš jų dėl nutarimų / nutarčių pagal 

apeliacinius skundus 

981 663 505 

4. Iš jų dėl nutarčių pagal atskiruosius 

skundus 

69 37 29 

5. Iš jų dėl termino apeliaciniam / 0 1 1 
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atskirajam skundui paduoti atnaujinimo 

6. Iš jų dėl teismingumo 12 9 0 

 

Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme gautas administracinių nusižengimų bylas  

2016-2018 metais, iš kurių matyti, kad lyginamuoju laikotarpiu mažiausiai bylų buvo gauta 2018 

metais. 

 

 
 

Lyginant penkių šalyje veikiančių apygardų teismų duomenis apie 2018 metais gautas 

administracinių nusižengimų bylas, nustatyta, kad visuose teismuose gautų bylų skaičius sumažėjo. 

Kauno apygardos teismas yra antroje vietoje pagal gautus skundus administracinių nusižengimų 

bylose. 
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1.2.5. Duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių teismų baudžiamųjų 

bylų ir administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimą. 

 

Viršuje esančioje lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2018, 2017 ir 2016 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 

skaičių (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, Ataskaitų modulio sugeneruota ataskaita 

Forma-0201-BS). 

Įvertinus lentelėje pateiktus duomenis nustatyta, kad lyginant su 2016 metais stebimas 

baudžiamųjų bylų išnagrinėjimo augimas, kadangi 2017 metais išnagrinėta 1041 baudžiamąją byla 

daugiau nei 2016 metais, o tuo tarpu 2018 metais buvo išnagrinėta 1033 baudžiamosiomis bylomis 

daugiau nei 2016 metais. Kaip matyti iš pateiktų duomenų tiek 2017, tiek 2018 metais išnagrinėtų 

baudžiamųjų bylų skaičius išlieka gana panašus ir stabilus. 2017 metais buvo išnagrinėta 8 

baudžiamosiomis bylomis daugiau nei 2018 metais.  

 

Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2018, 2017 ir 2016 metais išnagrinėtų administracinių 

nusižengimų bylų skaičių (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, Ataskaitų modulio 

sugeneruota ataskaita Forma-0401-BS). 

 

Apylinkės teismo pavadinimas 

 

Išnagrinėta 

administracinių 

nusižengimų 

bylų 

 

2018 metais 

Išnagrinėta 

administracinių 

nusižengimų  

bylų 

 

2017 metais 

Išnagrinėta 

administracinių 

nusižengimų 

bylų 

 

2016 metais 

Kauno apylinkės teismas    

Kauno rūmai 1921 2396 9586 

Jonavos rūmai 189 317 1152 

Kaišiadorių rūmai 184 180 715 

Kėdainių rūmai 336 330 1072 

viso: 2630 3223 12525 

Alytaus apylinkės teismas    

Alytaus rūmai 570 558 1783 

Druskininkų rūmai 255 244 523 

Lazdijų rūmai 132 132 452 

Prienų rūmai 145 193 790 

Varėnos rūmai 235 241 656 

viso: 1337 1368 4204 

Marijampolės apylinkės 

teismas 

   

Marijampolės rūmai 693 891 2025 

Jurbarko rūmai 243 280 814 

Šakių rūmai 279 385 712 

Vilkaviškio rūmai 313 322 959 

viso: 1528 1878 4510 

Bendras išnagrinėtų bylų 

skaičius visuose apylinkių 

teismuose: 

5495 6469 21239 
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Išanalizavus lentelėje pateiktus duomenis nustatyta, kad nuo 2016 metų išnagrinėtų 

administracinių nusižengimų bylų skaičius yra ženkliai sumažėjęs. 2017 metais administracinių 

nusižengimų bylų buvo išnagrinėta 14770 bylomis mažiau nei 2016 metais, o 2018 metais šis 

skaičius dar labiau išaugo, nes buvo išnagrinėta 15744 administracinių nusižengimų bylų mažiau 

nei 2016 metais. Tačiau pastebėtina, kad kartu ženkliai mažėja ir teismuose gaunamų nagrinėti 

administracinių nusižengimų bylų skaičius, spręstina, kad tam tiesioginės įtakos turėjo nuo 2016 m. 

balandžio 1 d. įsigaliojęs naujasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas.  

 

2. CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS VEIKLOS APŽVALGA 

 

2.1. Civilinių bylų skyriaus veiklos administravimas 

 

Civilinių bylų skyriuje 2018 metais ir toliau didelis dėmesys buvo skiriamas teisėjų darbo 

krūvio reguliavimui, tinkamam civilinių bylų registravimui bei skirstymui, teismo organizacinės 

veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos 

priežiūros plane numatytoms priemonėms – užtikrinančioms bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso 

operatyvumą, taip pat užtikrinančios teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą, Teisėjų 

etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo profesinę kultūrą.   

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje yra 21 teisėjų etatas. Kalbant apie teisėjų 

pokyčius paminėtina, jog skyriaus teisėjų gretas 2018 metais papildė Lietuvos Respublikos 

Prezidento 2018 m. spalio 26 d. dekretu Nr. 1K-1445 Kauno apygardos teismo teisėju nuo 2018 m. 

lapkričio 27 d. paskirtas Edvardas Paliokas. 

Apylinkės teismo pavadinimas 

 

Išnagrinėta 

baudžiamųjų 

bylų 

 

2018 metais 

Išnagrinėta 

baudžiamųjų bylų 

 

 

2017 metais 

Išnagrinėta 

baudžiamųjų 

bylų 

 

2016 metais 

Kauno apylinkės teismas    

Kauno rūmai 2521 2497 2101 

Jonavos rūmai 360 317 262 

Kaišiadorių rūmai 326 259 168 

Kėdainių rūmai 440 375 326 

viso: 3647 3448 2857 

Alytaus apylinkės teismas    

Alytaus rūmai 493 485 466 

Druskininkų rūmai 98 101 98 

Lazdijų rūmai 170 231 116 

Prienų rūmai 268 317 201 

Varėnos rūmai 143 195 134 

viso: 1172 1392 1015 

Marijampolės apylinkės 

teismas 

   

Marijampolės rūmai 552 512 577 

Jurbarko rūmai 217 227 214 

Šakių rūmai 207 222 182 

Vilkaviškio rūmai 275 277 192 

viso: 1251 1238 1165 

Bendras išnagrinėtų bylų 

skaičius visuose apylinkių 

teismuose: 

6070 6078 5037 
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Civilinių bylų skirstymas teisėjams vadovaujantis nešališkumo, skaidrumo ir 

nepriklausomumo principais. Civilinių bylų skyriuje 2018 metais ir toliau buvo siekiama užtikrinti, 

kad bylos teisėjams būtų skirstomos vadovaujantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir 

bylų nagrinėjimo operatyvumo principais bei užtikrinant proceso šalių ir proceso dalyvių teisę į 

nepriklausomą ir nešališką teismą.  

Civilinės bylos 2018 metais teisėjams buvo skirstomos vadovaujantis nuo 2017 m. rugsėjo 

21 d. įsigaliojusiomis Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklėmis, 

patvirtintomis Kauno apygardos teismo pirmininko 2017 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. V1E-94 

(toliau-Taisyklės). Minėta Taisyklių redakcija buvo patvirtinta atlikus pakeitimus, užtikrinančius 

tinkamą Lietuvos apeliacinis teismo 2016 m. lapkričio 9 d. Kauno apygardos teismo 2016 m. I 

pusmečio administracinės veiklos patikrinimo akte pateiktų nuostatų dėl bylų skirstymo 

įgyvendinimą, – esminį dėmesį skiriant apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų skirstymui 

atsižvelgiant į bylų nagrinėjimo eiliškumo principo reikalavimus. Lietuvos apeliacinis teismas, 

atlikęs Kauno apygardos teismo veiklos planinį kompleksinį patikrinimą ir patikrinęs 2016 metais 

pateiktų rekomendacijų dėl civilinių bylų skirstymo praktinį įgyvendinimą, 2018 m. rugpjūčio 2 d. 

patikrinimo akte Nr. V-150 konstatavo, kad apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos Kauno 

apygardos teisme skiriamos nagrinėti laikantis nurodyto principo. Minėtame patikrinimo akte 

konstatuota ir tai, kad teisėjų, teisėjų kolegijų parinkimas ir pakeitimas bylose tikrintu laikotarpiu 

vykdytas laikantis bylų skirstymą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, 

teisėtų ir pagrįstų priežasčių pagrindu. Kolegialiai nagrinėjamose bylose teisėjai pranešėjai parinkti 

automatizuotu būdu, o kiti kolegijos nariai – remiantis skyrių pirmininkų patvirtintais teisėjų 

kolegijų sąrašais. Skyrių pirmininkų priimti potvarkiai ar nutartys, kurias keista teismo sudėtis ir 

(ar) detalizuotos bylų skyrimo tvarkos, išsamiai motyvuoti (79.3, 80.1 punktai). 

Be to, vykdant Kauno  apygardos teismo Organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2018 metams plano 

2.1.6. punkte numatytą priemonę buvo atliktas Bylų paskirstymo teisėjams, taikant informacines 

technologijas, tvarkos laikymosi patikrinimas (2018 m. rugpjūčio 22 d. patikrinimo aktas Nr. V15-

53). Patikrinimo akte konstatuota, kad Kauno apygardos teisme pirmąja ir apeliacine tvarka gautos 

nagrinėti civilinės bylos buvo skiriamos laikantis tikrinamuoju laikotarpiu galiojusių bylų 

paskirstymą teisėjams reglamentuojančių lokalinių teisės aktų ir esminio šių nuostatų 

nesilaikymo/pažeidimo atvejų nenustatyta. Patikrinimo metu nustatyta ir tai, kad Kauno apygardos 

teisme taikoma teisėjų kolegijų keitimo civilinėse bylose praktika pripažintina tinkama, o teismo 

sudėties keitimo pagrindai objektyviais. 

Teisėjų etikos kodekso laikymosi priežiūra. Civilinių bylų skyriuje 2018 metais ir toliau 

didelis dėmesys buvo skirtas aukštai teismo posėdžių vedimo kultūrai bei tinkamam Teisėjų etikos 

kodekse įtvirtintų pagrindinių teisėjų elgesio principų laikymuisi. Vienas iš pagrindinių tiek Teisėjų 

etikos kodekso, tiek bendrų konstitucinių principų yra teisėjo nešališkumas – esminė asmens teisės į 

teisingą teismo procesą įgyvendinimo sąlyga, todėl Civilinių bylų skyriuje 2018 metais didelis 

dėmesys sprendžiant teisėjų nušalinimo klausimus buvo skiriamas išsamiai galimų Teisėjų etikos 

kodekso principų pažeidimo analizei. 

Civilinių bylų skyriuje 2018 metais periodiškai, paprastai kas savaitę, buvo organizuojami 

civilines bylas nagrinėjančių teisėjų susirinkimai.  Vienas svarbiausių vidinio administravimo tikslų 

yra Teisėjų etikos kodekso laikymosi užtikrinimas, todėl Civilinių bylų skyriaus pirmininkas 2018 

metais pabrėžė teisėjų bei kitų teisinės sistemos dalyvių etikos laikymosi svarbą, aptariant ją teisėjų 

susirinkimuose. Siekiant užtikrinti civilinių bylų nagrinėjimo kokybę teisėjų susirinkimuose taip pat 

buvo analizuojamos ir aptariamos Kauno apygardos teismo civilines bylas nagrinėjančių teisėjų 

priimtų procesinių sprendimų pakeitimo / panaikinimo priežastys, aukštesnių teismų aktuali ir 

besikeičianti teisminė praktika, nauji teisminiai precedentai, sprendžiama dėl nevienodos teisminės 

praktikos unifikavimo, taip pat analizuojamos ilgai nagrinėjamų bylų priežastys ir priemonės 

procesų operatyvumui spartinti, taip pat aptariami aktualūs teismų praktikos klausimai. Teisėjų 

susirinkimuose taip pat buvo aptariamos ir atliktų patikrinimų išvados bei pateiktos 

rekomendacijos, geroji proceso organizavimo ir vadovavimo praktika, darbo organizavimo  tvarka 
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užtikrinant  sklandų teisėjų ir teisėjų padėjėjų bei teismo posėdžių sekretorių darbą, kiti aktualūs 

klausimai.  

Priemonių, užtikrinančių bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą, taikymas. 

Civilinių bylų skyriuje 2018 metais taip pat buvo įgyvendinamos ir priemonės, užtikrinančios 

civilinių bylų proceso kokybę bei operatyvumą: 

1) Pasibaigus 2018 metų pirmajam pusmečiui (2018 m. sausio – birželio mėn.) ir 2018 

kalendoriniams metams buvo atlikti ilgiau negu vienerius metus Kauno apygardos teisme pirmąja 

instancija nagrinėjamų civilinių bylų apibendrinimai (2018 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V18-5 ir 2019 m. 

vasario 11 d. Nr. V18-2 aktai). Pateiktuose apibendrinimuose išanalizuotas pirmosios instancijos 

tvarka nagrinėjamų civilinių bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos, ilgiau kaip 1 metus pirmosios 

instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų priežastys ir jų šalinimo veiksmai, taip pat priemonės 

ir rekomendacijos ilgai nagrinėjamų civilinių bylų priežasčių šalinimui. Nustatyta, kad palyginus 

tiek su 2018 m. birželio 30 d., tiek ir su 2017 m. gruodžio 31 d.  duomenimis, 2018 m gruodžio 31 

d. ilgiau kaip 1 metus pirmosios instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų skaičius iš esmės 

išliko stabilus (palyginus su 2018 m. birželio 30 d. duomenimis sumažėjo viena civiline byla, o 

palyginus su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, padaugėjo 3 civilinėmis bylomis). Su teisėjais, 

kurių žinioje yra daugiausia ilgiau kaip metus nagrinėjamų civilinių bylų ir stebimas tokių bylų 

kiekio didėjimas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas individualiai aptarė ilgiau negu  metus 

nagrinėjamų civilinių  bylų priežastis, nagrinėjimo trukmę ir organizacinius veiksmus siekiant 

realiai užtikrinti teismo proceso operatyvumą – dėl pasirengimo ekspertizės skyrimui kokybės, 

operatyvaus proceso valdymo, bylų sustabdymo. Civilinių bylų skyriaus pirmininkas atkreipė 

ypatingą teisėjų dėmesį į tas bylas, kuriose teismo procesas užtruko, tęsiasi du ir daugiau metų, – 

teisėjams šiose bylose rekomenduota imtis įstatyme numatytų priemonių pagal galimybes skatinti 

procesus. Įvertinus ilgiau negu 1 metus nagrinėjamų civilinių bylų proceso eigą ir teisėjų 

organizacinius veiksmus bei siekiant maksimaliai užtikrinti proceso operatyvumą ir mažinti ilgiau 

kaip 1 m. pirmosios instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų kiekį, teisėjams pateiktos 

rekomendacijos  ilgai nagrinėjamų civilinių bylų priežasčių šalinimui. 

2) Pasibaigus 2018 metų pirmajam pusmečiui (2018 m. sausio – birželio mėn.) ir 2018 

kalendoriniams metams buvo atlikti ilgiau negu 6 mėnesius Kauno apygardos teisme apeliacine 

instancija nagrinėjamų civilinių bylų apibendrinimai (2018 m. rugpjūčio 16  d. Nr. V15-52 ir 2019 

m. sausio 23 d. Nr. V15-3 aktai).  Nustatyta, kad palyginus su 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis, 

2018 m. gruodžio 31 d. ilgiau kaip 6 mėn. apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų skaičius iš 

esmės išliko stabilus – padaugėjo septyniomis civilinėmis bylomis. Tuo tarpu palyginus su 2016 m. 

gruodžio 31 d. duomenimis, tokių bylų skaičius Kauno apygardos teisme ženkliai sumažėjo – 15 

civilinių bylų. Minėtuose apibendrinimuose nustatytas ne tik ilgiau negu 6 mėnesius apeliacine 

tvarka nagrinėjamų civilinių bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos, bet išanalizuotos ir priežastys, 

lėmusios ilgesnį civilinių bylų nagrinėjimo terminą, išskirta teisėjų taikoma geroji praktika procesų 

spartinimui, taip pat pateiktos priemonės ir rekomendacijos ilgai nagrinėjamų civilinių bylų 

priežasčių šalinimui.  

3) Atlikta ilgiau negu 4 metus Kauno apygardos teisme nagrinėjamų bankroto bylų 

priežasčių analizė (2018 m. gruodžio 18  d. aktas Nr. V15-81). Išanalizavus ilgiau kaip 4 metus 

nagrinėjamų civilinių bylų dėl bankroto skaičių ir jo pokyčio tendencijas nustatyta, kad palyginus su 

2016 m. spalio mėn. duomenimis tokių bylų  2018 m. spalio mėn. teisme ženkliai sumažėjo – 39 

bylomis (2018 m. – 80, o 2016 m. – 119 bylų). Dar didesnė ilgiau kaip 4 metus nagrinėjamų 

bankroto bylų mažėjimo tendencija stebima palyginus su 2014 m. liepos mėn. duomenimis (2018 

m. tokių bylų yra mažiau 62). Patikrinimo metu taip pat buvo išanalizuotos priežastys, dėl kurių 

bankroto bylų nagrinėjimas užsitęsė, bankroto bylų proceso skatinimo veiksmai. Nustatyta, kad 

teisėjai imasi aktyvių veiksmų nagrinėjant civilines bylas ir atsižvelgia į ankstesnio patikrinimo 

metu pateiktas rekomendacijas dėl operatyvesnių procesų, todėl civilinių bylų dėl įmonių bankroto 

nagrinėjimo tendencija laikytina gera. Atliekant ilgiau negu 4 metus Kauno apygardos teisme 

nagrinėjamų bankroto bylų priežasčių analizę buvo įvertintas ir Lietuvos Respublikos įmonių 

bankroto įstatyme (toliau - ĮBĮ) 33 straipsnio 7 dalyje nurodytų terminų laikymąsis. Nustatyta, kad 
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daugumoje bylų IBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytas 24 mėn. terminas bankrutavusios įmonės 

likvidavimo procedūroms vykdyti yra nepasibaigęs, esant pagrindui jis pratęstas. Atkreiptas 

dėmesys, kad nors ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje įtvirtinto termino laikomąsi iš esmės tinkamai, tačiau 

nustatyta ir keletas atvejų, kai ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatytas 24 mėn. terminas bankrutavusios 

įmonės likvidavimo procedūroms vykdyti yra pasibaigęs ir jis nėra pratęstas. Daugumoje minėtų 

bylų teismas imasi iš esmės aktyvių veiksmų kontroliuojant ĮBĮ 33 straipsnio 7 dalyje nustatyto 

termino laikymąsi, raštais ir/ar nutartimis įpareigoja administratorių pateikti informaciją apie 

bankroto proceso eigą, bankroto administratorius raginamas imtis operatyvių ir efektyvių priemonių 

bankroto procedūrai užbaigti, o nesant galimybės užbaigti bankroto procedūrų – sušaukti kreditorių 

susirinkimą ir svarstyti klausimą dėl termino pratęsimo. Nors, kaip minėta, nurodyti duomenys 

patvirtina, kad civilinių bylų dėl įmonių bankroto nagrinėjimo tendencija laikytina gera, tačiau 

siekiant maksimaliai užtikrinti proceso operatyvumą, teisėjams taip pat buvo pateiktos 

rekomendacijos procesų spartinimui. 

Atliktų visų patikrinimų metu nustatytos aplinkybės, padarytos išvados ir pateiktos 

rekomendacijos buvo aptartos teisėjų susirinkimuose. Be to, kaip jau minėta, su teisėjais, kurių 

žinioje yra daugiausia ilgiau kaip metus nagrinėjamų civilinių bylų ir stebimas tokių bylų kiekio 

didėjimas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas individualiai aptarė ilgiau negu  metus nagrinėjamų 

civilinių  bylų priežastis, nagrinėjimo trukmę ir organizacinius veiksmus siekiant realiai užtikrinti 

teismo proceso operatyvumą. 

4) Civilinių bylų skyriuje 2018 metais buvo atlikta ir ilgiau negu vienerius metus Kauno 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose  nagrinėjamų civilinių bylų 

analizė, pateiktas 2018 m. balandžio 5 d. aktas Nr. V18-4. Minėtame akte buvo išanalizuotas ilgiau 

negu vienerius metus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose  

nagrinėjamų civilinių bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos, taip pat ilgiau negu vienerius metus 

nagrinėjamų civilinių bylų priežastys bei priemonės ir rekomendacijos ilgai nagrinėjamų civilinių 

bylų priežasčių šalinimui. Analizėje palyginta ir vidutinė civilinių bylų nagrinėjimo trukmė 

(mėnesiais) apylinkių teismuose, taip pat ilgiau negu 1 metus nagrinėjamų bylų kiekis procentais 

nuo nebaigtų bylų likučio. Nustatyta, kad ilgiau kaip metus nagrinėjamų civilinių bylų kiekis didėja 

– palyginus su 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, tokių bylų  2017 m. gruodžio 31 d. Kauno 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose padaugėjo 22 civilinėmis 

bylomis, o palyginus su 2015 m. gruodžio 31 d. duomenimis – 31 civiline byla. Nustatyta, kad 

esminę įtaką bendram ilgiau kaip metus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose 

apylinkių teismuose nagrinėjamų civilinių bylų kiekio padidėjimui 2017 m. gruodžio 31 d. turėjo 

tokių bylų skaičiaus padidėjimas Jonavos rajono apylinkės teisme (12 civilinių bylų) ir Kauno 

apylinkės teisme (11 civilinių bylų). Įvertinus nustatytas aplinkybes bei įgyvendinant išorinį teismų 

administravimą ir siekiant maksimaliai užtikrinti procesų operatyvumą, buvo pasiūlyta kreiptis į 

vidinį administravimą atliekančius subjektus, kad: su civilines bylas nagrinėjančiais teisėjais aptarti 

rekomendacijas, užtikrinančias operatyvesnį teismo procesą, pateikiant konkrečius geruosius 

pavyzdžius bei ydingą praktiką; su teisėjais, kurių žinioje yra daugiausiai ilgiau kaip metus 

nagrinėjamų civilinių bylų, individualiai aptarti tokių bylų ilgai nagrinėjimo priežastis bei teisėjų 

organizacinius veiksmus siekiant realiai užtikrinti teismo procesų operatyvumą; toliau būtų 

vykdoma ilgiau negu metus nagrinėjamų civilinių bylų stebėsena ir reali priežasčių analizė; imtasi 

vidinio administravimo priemonių galimam civilinių bylų vilkinimui nustatyti; vidinio 

administravimo tvarka būtų atliktos Kauno apylinkės teismo ir Jonavos rajono apylinkės teismo 

(šiuo metu Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų) civilinių bylų, kurių nagrinėjimas 2017 m. 

gruodžio 31 d. duomenimis užsitęsė ilgiau kaip metus, priežasčių analizės, kurių metu pagal 

civilinių bylų medžiagą išsamiai nustatytos ilgesnį bylų nagrinėjimą lėmusios priežastys, jų 

šalinimo veiksmai, ydinga bei geroji praktika procesams spartinti; vidinio administravimo tvarka 

būtų atliktas teisėjų, kurių žinioje užsitęsusių civilinių bylų 2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis 

buvo daugiausia, organizacinės veiklos patikrinimas; apie vidinio administravimo tvarka atliktų 

patikrinimų metu nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, ilgą bylų nagrinėjimą lėmusias 
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priežastis bei jų vertinimą, taip pat priemones, kurių imtasi, būtų informuotas išorinį 

administravimą atliekantis Kauno apygardos teismas. 

5) Civilinių bylų skyriuje 2018 metais buvo atlikti ir planiniai tiksliniai dviejų civilines 

bylas nagrinėjančių teisėjų organizacinės veiklos patikrinimai. Kauno apygardos teismo pirmininko 

įsakymais patikrinimus buvo pavesta atlikti pagal šiuos kriterijus, t.y siekiant nustatyti:  1) galimus 

bylų vilkinimo faktus ir darbo organizavimo trūkumus teisėjo pirmosios instancijos tvarka 

nagrinėjamose civilinėse bylose, kurių nagrinėjimas įsakymo priėmimo dienai tęsiasi ilgiau kaip 1 

metus (išskyrus bankroto bylas); 2) galimus bylų vilkinimo faktus ir darbo organizavimo trūkumus 

teisėjo apeliacine tvarka nagrinėjamose civilinėse bylose, kurių nagrinėjimas šio įsakymo 

priėmimo dienai tęsiasi ilgiau kaip 6 mėnesius; 3) kaip buvo laikomasi įstatyme (CPK 269 

straipsnio 1 dalyje, 325 straipsnio 2 dalyje, 336 straipsnio 3 dalyje) įtvirtintų terminų sprendimo 

(nutarties) priėmimui bei paskelbimui teisėjo įsakyme nurodytu laikotarpiu baigtose nagrinėti 

civilinėse bylose; 4) įstatyme nustatytų terminų (CPK 315 straipsnio 1 dalis, 317 straipsnio 1, 2 

dalys, 334 straipsnio 2 dalies 2 punktas)  dėl apeliacinių / atskirųjų skundų priėmimo, jų kopijų 

išsiuntimo dalyvaujantiems byloje asmenims bei civilinės bylos (jos dalies) išsiuntimo apeliacinės 

instancijos teismui laikymąsi teisėjui pirmosios instancijos tvarka priskirtose nagrinėti civilinėse 

bylose už įsakyme nurodytą laikotarpį; 5) galimus bylų vilkinimo faktus ir darbo organizavimo 

trūkumus teisėjos įsakyme nurodytu laikotarpiu baigtose nagrinėti civilinėse bylose, kuriose 

įvykiai pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis vyko rečiau kaip kas 6 

mėnesius;  

6) netinkamą veiksmų žymėjimą (ar visišką neatžymėjimą) teismų informacinėje 

sistemoje LITEKO teisėjo įsakyme nurodytu laikotarpiu baigtose nagrinėti civilinėse bylose. 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, atlikęs patikrinimus pagal aukščiau nurodytus Kauno 

apygardos teismo pirmininko įsakymais nustatytus kriterijus, pateikė 2018 m. rugpjūčio 16 d. 

patikrinimo aktą Nr. V15-51 ir 2019 m. vasario 1 d. patikrinimo aktą Nr. V15-11. Minėtais 

patikrinimo aktais konstatuota, kad pagal tikrintus kriterijus abiejų vertintų civilines bylas 

nagrinėjančių teisėjų organizacinė veikla vertinamuoju laikotarpiu vertinama gerai. 

Teismo posėdžių garso įrašų darymo kokybė ir jų saugojimo tvarkos laikymasis. Civilinių 

bylų skyriuje 2018 metais dėmesys buvo skiriamas ir teismo posėdžių garso  įrašų darymo kokybei 

bei saugojimui, – surašytas 2018 m. gegužės 21 d. patikrinimo aktas Nr. V15-29 ir 2018 m. spalio 

29 d. patikrinimo aktas Nr. V15-65. Patikrinimų metu nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 

pirmosios ir apeliacinės instancijos  tvarka nagrinėjamose civilinėse bylose teismo posėdžių garso 

įrašai į LITEKO sistemą įkeliami  operatyviai, dažniausiai tą pačią arba sekančią dieną. Be to, iš 

esmės yra laikomasi teisės aktuose įtvirtinto reikalavimo surašyti Informacinę pažymą apie teismo 

posėdį, įsegti ją į LITEKO sistemą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po teismo posėdžio pabaigos ir 

jei byla tvarkoma ne vien elektronine forma, pridėti prie bylos medžiagos. Tuo pačiu nustatyta 

keletas atvejų, kai garso įrašai ir / ar informacinės pažymos į LITEKO sistemą buvo įkelti nežymiai 

praleidus nustatytą terminą. Patikrinimų metu taip pat nustatyta, kad užtikrinama iš esmės gera 

teismo posėdžių garso įrašų kokybė, tačiau pasitaiko ir pavienių atvejų, kai garso įrašų kokybė yra 

prastesnė.  Įvertinus nustatytų netikslumų pobūdį ir kiekį konstatuota, kad jie iš esmės nėra dideli 

bei neturintys esminės įtakos proceso dalyvių teisių įgyvendinimui.  Tačiau siekiant užtikrinti 

tinkamą teismo posėdžių garso įrašų kokybę, teismo posėdžių sekretoriams pateikti pasiūlymai, 

kurie kartu su patikrinimų metu nustatytomis aplinkybėmis aptarti teismo posėdžių susirinkimuose. 

Procesinių dokumentų įteikimo proceso dalyviams tvarkos ir bylų tvarkymo laikantis 

nustatytų reikalavimų, išnagrinėtų bylų perdavimo raštinei savalaikiškumo kontrolė. Vykdant 

Kauno apygardos teismo Organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių 

apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2018 metams plane numatytas priemones bei 

siekiant užtikrinti Civilinių bylų skyriaus veiklos efektyvumą buvo atlikti procesinių dokumentų 

įteikimo proceso dalyviams tvarkos ir bylų tvarkymo laikantis nustatytų reikalavimų, išnagrinėtų 

bylų perdavimo raštinei savalaikiškumo patikrinimai, kurių rezultatai pateikti 2018 m. birželio 8 d. 

patikrinimo akte Nr. V15-33, 2018 m. birželio 25 d. patikrinimo aktas Nr. V15-35 ir 2018 m. 

gruodžio 29 d. ataskaita Nr. V15-82. Atsižvelgiant į patikrinimų metu nustatytas aplinkybes buvo 



 

 

19 

konstatuota, kad išskyrus pavienius atvejus, procesiniai dokumentai proceso dalyviams įteikiami 

laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos. Tačiau tuo pačiu atsižvelgiant į patikrinimo metu 

nustatytus duomenis, 2018 m. birželio 8 d. patikrinimo akte buvo rekomenduota spręsti klausimą 

dėl procesinių dokumentų įteikimo proceso dalyviams, kurie procesinius dokumentus pagal CPK 

1751 str. 9 d. privalo gauti elektroninių ryšių priemonėmis, tačiau jų paskyra VEP posistemyje nėra 

aktyvuota, vienodos praktikos formavimo. Tuo tarpu 2018 m. birželio 25 d. patikrinimo akte 

konstatuota, kad išnagrinėtos civilinės bylos skyriaus raštinei perduotos savalaikiai, o tvarkant 

civilines bylas iš esmės laikomasi nustatytų teisės aktų reikalavimų, išskyrus elektroninių bylų 

popierinius variantus, kuriuose teisės aktų reikalavimų laikomasi tik iš dalies. Atsižvelgiant į tai, 

atkreiptas dėmesys į 2017 m. gruodžio 5 d. Elektroninių civilinių bylų proceso vedimo tvarkos ir šių 

bylų tvarkymo patikrinimo akte Nr. V15-91 pateiktas rekomendacijas, užtikrinančias tinkamą 

elektroninių civilinių bylų tvarkymą. Pateiktoje 2018 m. gruodžio 29 d. ataskaitoje nustatyta, kad 

išskyrus pavienius atvejus, civilinės bylos tvarkomos tinkamai, o į raštinę priduodamos savalaikiai.  

Civilinių bylų registravimo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO tvarkos 

laikymasis. Civilinių bylų skyriuje 2018 metais didelis dėmesys buvo skiriamas ir civilinių bylų 

registravimo Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO tvarkai, siekiant užtikrinti bylų 

akumuliavimo principo laikymąsi. Atlikus civilinių bylų registravimo Lietuvos teismų 

informacinėje sistemoje LITEKO tvarkos patikrinimą buvo pateiktas 2018 m. kovo 22  d. Nr. 

patikrinimo aktas V15-17. Minėtas patikrinimas buvo atliktas atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio 

teismo pirmininko 2018 m. vasario 20 d. rašte Nr. (5.15)-03-70 „Dėl bylų registravimo Lietuvos 

teismų informacinėje sistemoje“, adresuotame apygardų teismų pirmininkams, nurodytą informaciją 

apie tai, kad analizuojant Lietuvos teismų informacinės sistemos (LITEKO) duomenis apie 2017 m. 

apygardų teismuose gautų bylų registravimą, buvo pastebėta, jog praėjusiais metais kai kuriuose 

teismuose pažeidžiant bylų akumuliavimo principą iš bankroto bylų buvo išskiriami įvairūs tarpiniai 

procedūriniai klausimai (pavyzdžiui, dėl bankroto pripažinimo tyčiniu), kurių pagrindu buvo 

užvedamos savarankiškos bylos. Atlikus patikrinimą pateiktame 2018 m. kovo 22 d. Nr. 

patikrinimo akte V15-17 konstatuota, kad iš esmės visais atvejais savarankiškos bylos, išskiriant iš 

bankroto bylų tarpinius procedūrinius klausimus, 2017 metais Kauno apygardos teisme buvo 

užvestos bankroto bylas nagrinėjantiems teisėjams nutartimis išskyrus iš bankroto bylų į atskiras 

bylas klausimus pagal skundus dėl kreditorių nutarimų susirinkimų teisėtumo arba dėl ginčytino 

finansinio reikalavimo tvirtinimo (išskyrus išvadų 3 punkte nurodytus atvejus). Tačiau tuo pačiu 

atsižvelgiant į nustatytą teisinį reglamentavimą bylų registravimo klausimais, rekomenduota 

civilines bylas nagrinėjančių teisėjų susirinkime dar kartą aptarti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 

praktiką dėl bylų akumuliavimo principo nagrinėjant bankroto bylas. Be to, atsižvelgiant į atlikto 

patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir siekiant užtikrinti vieningą bylų registraciją visuose 

apygardų teismuose tais atvejais, kai reikalinga užregistruoti naują bylą iš bankroto bylų teismo 

nutartimi išskyrus tarpinius procedūrinius klausimus (skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų 

teisėtumo, klausimus dėl ginčytino finansinio reikalavimo tvirtinimo ar dėl tyčinio bankroto) ar tais 

atvejais, kai bankroto bylą nagrinėjantis teisėjas pakartotinai negali nagrinėti šio klausimo,  Kauno 

apygardos teismo pirmininkas kreipėsi į Teisėjų tarybą, inicijuojant Lietuvos Respublikos 

teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių, patvirtintų  Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. 

nutarimu Nr. 13P-136-(7.1.2), pakeitimus, jų nuostatas atitinkamai suderinant su Darbo krūvio 

skaičiavimo teismuose tvarkos aprašo, patvirtinto Teisėjų tarybos 2015 m. gegužės 29 d. nutarimu 

Nr. 13P-79-(7.1.2), nuostatomis. Kauno apygardos teismo inicijuotiems siūlymams pritarus, 

atitinkami minėtų teisės aktų pakeitimai atlikti Teisėjų tarybos 2019 m. sausio 25 d. nutarimais Nr. 

13P-6-(7.1.2) ir Nr. 13P-7-(7.1.2), įsigaliosiančiais nuo 2019 m. balandžio 1 d. 

Teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių ir raštinės darbuotojų darbo organizavimas. 

Civilinių bylų skyriuje 2018 metais skyriaus pirmininko patarėja periodiškai organizavo teisėjų 

padėjėjų susirinkimus, kuriuose teisėjų padėjėjai analizavo Kauno apygardos teismo civilines bylas 

nagrinėjančių teisėjų priimtų procesinių sprendimų pakeitimo / panaikinimo priežastis, aptarė 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, taip pat teismų praktikos vienodinimo, darbo 

organizavimo ir kitus aktualius klausimus. Pažymėtinas didelis ir reikšmingas teisėjų padėjėjų darbo 
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indėlis padedant teisėjams rengtis bylų nagrinėjimui, analizuojant bylos medžiagą, teisės aktus ir 

teisminę praktiką, taip pat rengiant teismo procesinių sprendimų projektus. 

Siekiant užtikrinti tinkamą darbo organizavimą bei teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų 

laikymąsi, Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio vedėja 2018 metais taip pat periodiškai 

organizavo teismo posėdžių sekretorių bei raštinės darbuotojų susirinkimus. Minėtuose 

susirinkimuose buvo aptariami aktualūs darbo organizavimo, procesinių terminų laikymosi 

klausimai, atliktų patikrinimų metu nustatytos aplinkybės bei pateiktos išvados ir pasiūlymai, kiti 

aktualūs klausimai.  

Kiti administravimo veiksmai. Civilinių bylų skyriuje 2018 metais buvo tiriami fizinių bei 

juridinių asmenų pateikti pareiškimai, skundai dėl Kauno apygardos teismo ir jo veiklos teritorijoje 

esančiuose apylinkių teismuose priimtų procesinių sprendimų, civilines bylas nagrinėjančių teisėjų, 

kitų darbuotojų veiksmų, susijusių su civilinių bylų nagrinėjimu bei darbo organizavimu. Siekiant 

užtikrinti teismo atvirumą visuomenei Civilinių bylų skyriaus pirmininkas suinteresuotus asmenis 

priėmė ir jų nusiskundimus, pageidavimus ir / ar pasiūlymus išklausė tiesiogiai. Pažymėtina, kad 

daugumoje atvejų pažeidimų nenustatyta, be to, nemaža dalis skundų buvo ne dėl pačių teisėjų ar 

teismo veiksmų, o dėl teisinių situacijų sudėtingumo, priimtų nepalankių teismo procesinių 

sprendimų. Siekiant tinkamai organizuoti Civilinių bylų skyriaus darbą ir užtikrinti žmogiškųjų 

išteklių bei darbo laiko sąnaudų optimizavimą taip pat buvo imtasi priemonių teisėjų darbo krūvio 

reguliavimui, lydraščių, kuriais apeliacine tvarka išnagrinėtos civilinės bylos grąžinamos pirmosios 

instancijos teismui, surašymui bei pasirašymui ir kitoms vidinio administravimo priemonėms. 

 

2.2. Civilinių bylų nagrinėjimo statistiniai rodikliai 

2.2.1. Civilinių bylų nagrinėjimas pirmąja instancija  

 

Pagal CPK 27 straipsnį apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja 

civilines bylas:1) kuriose ieškinio suma didesnė kaip keturiasdešimt tūkstančių eurų, išskyrus 

šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlyginimo; 2) dėl autorinių 

neturtinių teisinių santykių; 3) dėl civilinių viešo konkurso teisinių santykių; 4) dėl bankroto ir 

restruktūrizavimo, išskyrus bylas dėl fizinių asmenų bankroto; 5) kurių viena šalis yra užsienio 

valstybė; 6) pagal ieškinius dėl priverstinio akcijų (dalių, pajų) pardavimo; 7) pagal ieškinius dėl 

juridinio asmens veiklos tyrimo; 8) dėl turtinės ir neturtinės žalos, padarytos pažeidžiant nustatytas 

pacientų teises, atlyginimo; 9) kitas civilines bylas, kurias pagal įstatymus kaip pirmosios 

instancijos teismas nagrinėja apygardos teismai. 

Žemiau esančioje lentelėje palyginami duomenys apie Kauno apygardos teismo pirmąja 

instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičių 2018,  2017 ir 2016 metais  (teismų informacinės 

sistemos LITEKO 2019 m. vasario 21  d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų 

duomenimis (Bylų skaičius, I inst., Forma 0301-BS): 

 

  2018 metai 

(2018-01-01 –  

2018-12-31) 

2017 metai 

(2017-01-01 –  

2017-12-31) 

2016 metai 

(2016-01-01 – 

 2016-12-31) 

1. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pradžioje 

1433 1567 1275 

2. Gauta bylų 1130 1508 1798 

3. Baigta bylų (iš viso) 1408 1642 1506 

4. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

1155 1433 1567 

5. Vidutinė bylos nagrinėjimo 

trukmė (mėnesiais) 

14.07 12.02 11.74 
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Atlikus Kauno apygardos teismo pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičiaus 

palyginimą nustatyta, kad stebima tendencija  dėl gaunamų nagrinėti šios kategorijos bylų skaičiaus 

mažėjimo. Kauno apygardos teisme 2018 metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų gauta 

378 bylomis mažiau nei 2017 metais ir 668 bylomis mažiau nei 2016 metais. 

Nustatyta ir tai, kad Kauno apygardos teisme pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų 

išnagrinėjama daugiau negu gaunama, dėl ko kiekvienais metais mažėja nebaigtų bylų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigai. 

Kitoje žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 

Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismuose  gautų pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų kiekį 

2018 ir 2017 metais: 

 

 

Teismo pavadinimas 

 

Gautų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos 

teismų informacinės sistemos LITEKO 2019 m. vasario 21 d. 

sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis 

(Bylų skaičius, I inst., Forma 0301-BS) 

Gautų bylų skaičius Pokytis  (gautų bylų 

skaičiaus 2018 m. lyginant 

su 2017 m.) 
2018 m. 2017 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 2601 3003 -402 
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2. Kauno apygardos teismas 1130 1508 -378 

3. Klaipėdos apygardos 

teismas 

796 891 -95 

4. Šiaulių apygardos teismas 404 592 -188 

5. Panevėžio apygardos 

teismas 

354 433 -79 

 

 
 

Nustatyta, kad pagal pirmąja instancija gaunamų civilinių bylų kiekį Kauno apygardos 

teismas 2018 metais, kaip ir 2017 metais, tarp visų Lietuvos Respublikoje esančių apygardų teismų 

yra antroje vietoje. Tuo pačiu nustatyta, kad palyginus su 2017 metų duomenimis, visuose apygardų 

teismuose 2018 metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų gauta mažiau. 

Dar kitoje žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio apygardų teismuose baigtų pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių 

bylų kiekį 2018 ir 2017 metais: 

 

 

Teismo pavadinimas 

 

Baigtų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos  

(teismų informacinės sistemos LITEKO 2019 m. vasario 

21 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų 

duomenimis (Bylų skaičius, I inst., Forma 0301-BS) 

baigtų bylų skaičius Pokytis  (baigtų bylų 2018 

m. skaičiaus lyginant su 

2017 m.) 
2018 m. 2017 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 3029 3309 -280 

2. Kauno apygardos teismas 1408 1642 -234 

3. Klaipėdos apygardos teismas 886 950 -64 

4. Šiaulių apygardos teismas 538 604 -66 

5. Panevėžio apygardos teismas 407 430 -23 
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Palyginus pirmosios instancijos tvarka baigtų nagrinėti civilinių bylų kiekį nustatyta, kad 

visuose apygardų teismuose 2018 metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų baigta 

mažiau negu 2017 metais. 

 

2.2.2 Civilinių bylų nagrinėjimas apeliacine tvarka 

 

Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėja skundus dėl Kauno apygardos teismo 

veiklos teritorijoje esančiuose Kauno apylinkės teisme (susidedančiame iš Kauno, Jonavos, 

Kaišiadorių ir Kėdainių rūmų), Alytaus apylinkės teisme (susidedančiame iš Alytaus, Druskininkų, 

Lazdijų, Prienų ir Varėnos rūmų) ir Marijampolės apylinkės teisme (susidedančiame iš 

Marijampolės, Jurbarko, Šakių ir Vilkaviškio rūmų) priimtų procesinių sprendimų.  

Lentelėje palyginami duomenys apie Kauno apygardos teismo apeliacine instancija 

nagrinėjamų civilinių bylų skaičių 2018, 2017 ir 2016 metais  (teismų informacinės sistemos 

LITEKO 2019 m. vasario 21 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (II 

inst., Forma 0303): 

 

  2018 metai 

(2018-01-01 –  

2018-12-31) 

2017 metai 

(2017-01-01 –  

2017-12-31) 

2016 metai 

(2016-01-01 –  

2016-12-31) 

1. Nebaigtų bylų likutis 

ataskaitinio laikotarpio 

pradžioje 

378 591 456 

2. Gauta (iškelta) bylų  2103  

(Iš kurių: 

2A-939, 

2S-1079, 

2KT-52, 

A2-33, 

2TN-0) 

2491 

(Iš kurių: 

2A-999, 

2S-1328, 

2KT-130, 

A2-33, 

2TN-1) 

2618 

(Iš kurių: 

2A-1061, 

2S-1376, 

2KT-151, 

A2-29 

2TN-1) 

3. Baigta bylų 2091 2704 2483 

4. Nebaigtų bylų likutis 

ataskaitinio laikotarpio 

pabaigoje 

390 378 591 

 Apeliacinių skundų    
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nagrinėjimo rezultatai 

5. Baigta bylų pagal apeliacinius 

skundus 

931 1108 936 

6. Atmesta apeliacinių skundų ir I 

instancijos teismo sprendimų 

nepakeista 

544 681 600 

7. Pakeista I instancijos teismo 

sprendimų 

74 82 53 

8. I instancijos teismo sprendimų 

pakeista iš dalies ir patikslinta 

109 118 116 

 Panaikinta I instancijos 

teismo sprendimų 

   

9. ir priimta naujų sprendimų 90 97 79 

10. ir perduota bylų iš naujo 

nagrinėti I instancijos teismui 

56 79 46 

11. ir perduota bylų iš naujo 

nagrinėti I instancijos teismui, 

kai konstatuoti absoliutūs I 

instancijos teismo sprendimo 

negaliojimo pagrindai 

8 11 6 

12. iš dalies ir dėl dalies 

reikalavimų perduota bylų iš 

naujo nagrinėti I instancijos 

teismui 

20 14 9 

13. ir nutraukta bylų 5 6 6 

14. ir nutraukta bylų patvirtinus 

taikos sutartį 

15 17 14 

15. iš dalies ir dėl dalies 

reikalavimų bylų nutraukta 

1 1 1 

16.  iš dalies ir dėl dalies 

reikalavimų bylų nutraukta 

patvirtinus taikos sutartį  

1 0 1 

17. ir palikta nenagrinėtų 

pareiškimų 

1 0 1 

18. Iš dalies ir dėl dalies 

reikalavimų pareiškimų palikta 

nenagrinėtų 

0 0 0 

 Nutraukta apeliacinių procesų    

19. iš viso  7 2 5 

20. atsisakius nuo apeliacinio 

skundo 

2 0 5 

21. Apeliacinių skundų pripažinta 

nepaduotais ir grąžinta 

pareiškėjui 

1 3 1 

 Atskirųjų skundų nagrinėjimo 

rezultatai 

   

22. Baigta bylų pagal atskiruosius 

skundus 

1048 1368 1359 

23. Palikta nepakeistų nutarčių 604 770 786 

24. Panaikinta nutarčių patvirtinus 

taikos sutartį 

1 1 0 
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25. Panaikinta nutarčių ir klausimas 

išspręstas iš esmės 

144 205 200 

26. Panaikinta nutarčių iš dalies ir 

klausimas išspręstas iš esmės 

17 24 18 

27. Panaikinta nutarčių ir klausimas 

perduotas nagrinėti iš naujo I 

instancijos teismui 

145 206 178 

28. Panaikinta nutarčių iš dalies ir 

klausimas perduotas nagrinėti iš 

naujo I instancijos teismui  

11 14 8 

29. Pakeista nutarčių 50 45 50 

 Nutraukta procesų    

30. iš viso  63 89 104 

31. atsisakius nuo skundo 14 15 15 

32. Atskirųjų skundų pripažinta 

nepaduotais ir grąžinta 

pareiškėjams 

4 3 7 

 Prašymų dėl proceso 

atnaujinimo nagrinėjimo 

rezultatai 

   

33. Baigta bylų pagal prašymus dėl 

proceso atnaujinimo 

18 18 15 

34. Procesą atnaujinti atsisakyta 6 13 4 

35.  Prašymų atmesta 6 3 6 

36.  Prašymų patenkinta priimant 

naujus sprendimus (nutartis) 

5 2 5 

37.  Pakeista sprendimų (nutarčių) 1 0 0 

  

 
 

Atlikus Kauno apygardos teismo apeliacine instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičiaus 

analizę nustatyta, kad stebima tendencija dėl tokių civilinių bylų gavimo skaičiaus mažėjimo. 

Palyginus su 2017 metais, apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų Kauno apygardos teisme 

2018 metais gauta (iškelta) 388 civilinėmis bylomis mažiau, o palyginus su 2016 metais – 515 

civilinių bylų mažiau. 

Tuo pačiu nustatyta, kad nors stebima tendencija dėl gaunamų apeliacine tvarka 

nagrinėjamų civilinių bylų kiekio mažėjimo tiek pagal apeliacinius (šablonas „2A“), tiek ir pagal 

atskiruosius skundus (šablonas „2S“), tačiau ženklesnis mažėjimas yra gaunamų civilinių bylų pagal  

atskiruosius skundus: 

 pagal apeliacinius skundus nagrinėjamų civilinių bylų 2018 metais gauta  60 bylų 

mažiau nei 2017 m. ir 122 bylomis mažiau nei 2016 m.;  
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 tuo tarpu pagal atskiruosius skundus nagrinėjamų civilinių bylų 2018 metais gauta  

249 bylomis mažiau nei 2017 m. ir 297 bylomis mažiau nei 2016 m. 

 

Pažymėtina, kad be civilinių bylų pagal apeliacinius ir atskiruosius skundus, Kauno 

apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamos ir civilinės bylos (šablonas „2KT“), kurios 

išimtinai priskirtos tik teismo pirmininko ar Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai – 

civilinės bylos, kurios perduotos pagal teismingumą iš apylinkių teismų CPK 34 straipsnio 3, 5 

dalyse nustatytais pagrindais, apeliaciniai / atskirieji skundai, taip pat atsiliepimai į apeliacinius / 

atskiruosius skundus, paduoti nesilaikant įstatyme nustatytos tvarkos, taip pat civilinės bylos, kurios  

perduotos pagal teismingumą iš apylinkių teismų CPK 69 straipsnio 1 dalyje, 70 straipsnio 1 dalyje, 

72 straipsnio 3, 4 dalyse, 136 straipsnio 4 dalyje nustatytais pagrindais ir tvarka.  

Nustatyta, kad teisme stebima ir ženkli tendencija dėl pagal šabloną „2KT“ užvedamų 

civilinių bylų gavimo – Kauno apygardos 2018 metais tokių bylų gauta 78 bylomis mažiau negu 

2017 metais ir 99 bylomis mažiau negu 2016 metais. Tokiam ženkliam šios kategorijos bylų 

skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo ir dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įvykusios apylinkių teismų 

reorganizavimo reformos pasikeitęs teisinis reglamentavimas, pagal kurį tuo atveju, kai 

dalyvaujantis byloje asmuo yra teisėjas, teismo valstybės tarnautojas ar teismo darbuotojas ir byla 

teisminga iš teismo rūmų sudarytam teismui, kuriame jis dirba, arba kai iš teismo rūmų sudarytame 

teisme, kuriam teisminga byla, teisėju, teismo valstybės tarnautoju ar teismo darbuotoju dirba 

dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai, 

seserys (įbroliai, įseserės), taip pat dalyvaujančio byloje asmens sutuoktinio vaikai (įvaikiai), tėvai 

(įtėviai), broliai, seserys (įbroliai, įseserės), tokio teismo pirmininkas ar teismo pirmininko 

pavaduotojas šią bylą perduoda nagrinėti to teismo kitiems teismo rūmams, kuriems šie asmenys 

nėra priskirti ar kuriuose šie asmenys nedirba (CPK 136 straipsnio 6 dalis). 

 

Pagal pateiktus statistinius duomenis įvertinus pirmosios instancijos teismo priimtų ir 

apskųstų bei apeliacine tvarka išnagrinėtų teismo sprendimų stabilumo rodiklius, nustatyta, kad:  

 

 2018 m. 2017 m. 2016 m. 

Baigta bylų pagal apeliacinius 

skundus 

931 1108 936 

Atmesta apeliacinių skundų ir I 

instancijos teismo sprendimų 

nepakeista 

544 681 600 

I instancijos teismo priimtų ir 

apeliacine tvarka išnagrinėtų bei 

paliktų nepakeistų teismo sprendimų 

stabilumas (%) 

58.43 % 61.46 % 64.10 % 

 

Tuo tarpu pagal pateiktus statistinius duomenis įvertinus pirmosios instancijos teismo 

priimtų ir apskųstų bei apeliacine tvarka išnagrinėtų teismo nutarčių stabilumo rodiklius, nustatyta, 

kad:  

 

 2018 m. 2017 m. 2016 m. 

Baigta bylų pagal atskiruosius 

skundus 

1048 1368 1359 

Palikta nepakeista nutarčių 604 770 786 

I instancijos teismo priimtų ir 

apeliacine tvarka išnagrinėtų bei 

paliktų nepakeistų teismo nutarčių 

stabilumas (%) 

57.63 % 56.29 % 57.84 % 
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pirmosios instancijos teismo priimtų ir apeliacine tvarka 

išnagrinėtų bei paliktų nepakeistų teismo sprendimų stabilumas nors ir neženkliai, tačiau mažėja. 

Tuo tarpu pirmosios instancijos teismo priimtų ir apskųstų bei apeliacine tvarka išnagrinėtų teismo 

nutarčių stabilumas 2018 m. nors ir neženkliai, tačiau yra didesnis. 

 

Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir 

Panevėžio apygardų teismuose apeliacinės instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų gautą kiekį 

2018 ir 2017 metais: 

 

 Teismo pavadinimas Gautų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos 

teismų informacinės sistemos LITEKO 2019 m. vasario 21 

d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų 

duomenimis (II inst., Forma 0303) 

Gautų bylų skaičius Pokytis  (gautų bylų 

skaičiaus 2018 m. 

lyginant su 2017 m.) 
2018 m. 2017 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 4130 4450 -320 

2. Kauno apygardos teismas 2103 2491 -388 

3. Klaipėdos apygardos teismas 1571 1934 -363 

4. Šiaulių apygardos teismas 981 1185 -204 

5. Panevėžio apygardos teismas 804 1006 -202 

 

 
 

Nustatyta, kad palyginus su 2017 metais, visuose apygardų teismuose 2018 metais 

apeliacinės instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų gauta mažiau. 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 

ir Panevėžio apygardų teismuose baigtų apeliacinės instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų 

kiekį 2018 ir 2017 metais: 

 

 

Teismo pavadinimas 

Baigtų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos 

teismų informacinės sistemos LITEKO 2019 m. vasario 

21 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų 

duomenimis (II inst., Forma 0303) 

baigtų bylų skaičius Pokytis  (baigtų bylų 2018 

m. skaičiaus lyginant su 

2017 m.) 
2018 m. 2017 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 5055 3763 1292 

2. Kauno apygardos teismas 2091 2704 -613 
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3. Klaipėdos apygardos teismas 1398 1920 -522 

4. Šiaulių apygardos teismas 947 1220 -273 

5. Panevėžio apygardos teismas 810 986 -176 

 

 
 

Palyginus apeliacinės  instancijos tvarka baigtų nagrinėti civilinių bylų kiekį nustatyta, kad 

visuose apygardų teismuose, išskyrus Vilniaus apygardos teismą, 2018 metais apeliacinės 

instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų baigta mažiau negu 2017 metais. 

Žemiau esančioje lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2018, 2017 ir 2016 metais išnagrinėtų civilinių bylų 

skaičių (Nacionalinės teismų administracijos 2019 m. sausio 28 d. 2018 m. vasario 9 d. ir 2017 m. 

sausio 27 d. sugeneruotų ataskaitų duomenimis, Forma 0101). 

Kaip žinoma, dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įvykusios teismų reorganizacijos buvo pakeisti 

apylinkių teismų pavadinimai, todėl duomenys apie 2017 ir 2016 metais išnagrinėtų civilinių bylų 

skaičių nurodomi atitinkamai pagal Kauno apylinkės, Druskininkų miesto, Alytaus, Jonavos, 

Jurbarko, Kaišiadorių, Kėdainių, Lazdijų, Marijampolės, Prienų, Šakių, Varėnos ir Vilkaviškio 

rajonų apylinkių teismus.  

   

Apylinkės teismo pavadinimas Išnagrinėta 

civilinių bylų 

2018 metais 

Išnagrinėta 

civilinių bylų 

2017 metais 

Išnagrinėta 

civilinių bylų 

2016 metais 

Kauno apylinkės teismas    

Kauno rūmai 23421 25867 26852 

Jonavos rūmai 2691 3130 3235 

Kaišiadorių rūmai 1621 1755 2016 

Kėdainių rūmai 2899 3439 3480 

viso: 30632 34191 35583 

Alytaus apylinkės teismas    

Alytaus rūmai 4306 4989 5056 

Druskininkų rūmai 1185 1330 1276 

Lazdijų rūmai 846 927 907 

Prienų rūmai 1297 1416 1611 

Varėnos rūmai 1080 1133 1220 

viso: 8714 9795 10070 

Marijampolės apylinkės 

teismas 

   

Marijampolės rūmai 4908 5235 5738 

Jurbarko rūmai 1332 1367 1680 

Šakių rūmai 1403 1568 1726 
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Vilkaviškio rūmai 1904 1953 2292 

viso: 9547 10123 11436 

Bendras išnagrinėtų bylų 

skaičius visuose apylinkių 

teismuose: 

48893 54109 57089 

 

Atlikus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 

išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus palyginimą nustatyta, kad stebima tendencija  dėl tokių civilinių 

bylų skaičiaus mažėjimo. Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių 

teismuose 2018 metais civilinių bylų išnagrinėta 5216 bylų mažiau nei 2017 metais ir 8196 byla 

mažiau nei 2016 metais. 

 

3. ADMINISTRAVIMO TEISMUOSE TVARKA (VYKDANT VIDINĮ APYGARDOS IR 

IŠORINĮ APYLINKIŲ TEISMŲ ADMINISTRAVIMĄ) ATLIKTI PATIKRINIMAI BEI 

ADMINISTRAVIMO TEISMUOSE TVARKA PATEIKTŲ PAREIŠKIMŲ (PRAŠYMŲ, 

SKUNDŲ) NAGRINĖJIMAS 

 

Kauno apygardos teismo pirmininkui vykdant išorinio apygardos teismo veiklos teritorijai 

priklausančių apylinkių teismų administravimo (administracinės veiklos priežiūros) veiklą, 2018 m. 

buvo atliktas planinis kompleksinis Kauno apylinkės teismo Kauno rūmai veiklos patikrinimas, kurį 

atlikus Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų administracinė veikla per tikrintą laikotarpį, t. y. nuo 

2017 m. sausio 1 d. iki 2018 m. birželio 30 d. pripažintina pakankamai atitinkančia pagrindinius 

teisės normų bei teismo vidaus teisės aktuose nustatytus reikalavimus ir vertinama vidutiniškai. 

Atlikus planinį tikslinį apylinkių teismų teisėjų budėjimo organizavimo ir poilsio dienų už 

budėjimus suteikimo tvarkos laikymosi Alytaus ir Marijampolės apylinkių teismuose patikrinimą, 

pripažinta, kad 2018 m. I-II pusmetį Alytaus ir Marijampolės apylinkių teismuose organizuojant 

teisėjų budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei sprendžiant klausimus, susijusius su 

kompensavimu teisėjams už budėjimą poilsio ir švenčių dienomis, iš esmės buvo laikomasi Teisėjų 

tarybos 2018 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 13P-39-(7.1.2) patvirtinto naujos redakcijos 

Pavyzdinio kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei 

budėjimą tvarkos aprašo nuostatų. 

Vykdant vidinį Kauno apygardos teismo administravimą buvo atlikti: planinis tikslinis 

teisėjo V. Preikšo ilgiau nei 6 mėnesius nagrinėjamų pirmosios ir apeliacinės instancijos bylų 

patikrinimas, teisėjos Aušros Baubienės ir teisėjos Žibutės Budžienės organizacinės veiklos 

patikrinimai. Taip pat buvo atliekami neplaniniai tiksliniai patikrinimai, pradėti teisme gaunamų 

neprocesinių pareiškimų (prašymų, skundų) pagrindu, tarnybiniai patikrinimai, siekiant nustatyti, ar 

teismo valstybės tarnautojų/darbuotojų veiklos nėra tarnybinio nusižengimo požymių. 

2018 m. Kauno apygardos teisme buvo gauti 212 asmenų tiesiogiai pateikti ar kitų 

institucijų teismui nagrinėti pagal kompetenciją persiųsti neprocesiniai (administravimo teismuose 

tvarka) pateikti pareiškimai (skundai, prašymai) dėl Kauno apygardos teismo bei šio teismo veiklos 

teritorijoje esančių apylinkių teismų veiklos. Palyginus su 2017 metais, tai yra 42 skundais mažiau. 

82 iš gautų pareiškimų (prašymų, skundų) persiųsti pagal kompetenciją nagrinėti kitoms 

institucijoms arba teismo pirmininkas susipažino su pareiškimuose išdėstyta nuomone, pasiūlymais 

dėl teismo veiklos organizavimo. Į 126 pareiškimuose keliamus klausimus, reiškiamas pastabas, 

nusiskundimus dėl teismo / teisėjų organizacinės veiklos buvo parengti ir išsiųsti atsakymai 

pareiškėjams. Iš jų: atsakymus į 90 pareiškimų (prašymų, skundų) parengė teismo pirmininkas, 18  

– Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, 18 – Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.   

 

4. TEISMO PERSONALAS IR JO KAITA  

 

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

pirmininkas, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, teisėjai, 
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teismo kancleris, teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis specialistas, teismo pirmininko patarėjas, 

Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko patarėjas, Civilinių bylų skyriaus pirmininko patarėjas, 

teisėjų padėjėjai, teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene), vyriausiasis 

specialistas, teismo administracijos sekretorius, teismo raštinės, teismo archyvo, teismo 

buhalterijos, ūkio skyrių darbuotojai. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. birželio 21 d. dekretu Nr. 1K-1012 Kauno 

apygardos teisme nustatyti 42 teisėjų etatai. Nuo 2018 metų liepos mėn.  teisme nustatyti 43 teisėjų 

etatai. 2018 metų pradžioje Kauno apygardos teisme faktiškai dirbo 41 teisėjas, metų pabaigoje – 42 

teisėjai.  

2018 metų pradžioje civilines bylas nagrinėjo 21 teisėjas (įskaitant teismo pirmininką). 

Metų pabaigoje Civilinių bylų skyriaus teisėjų skaičius nepasikeitė. Baudžiamąsias ir 

administracinių nusižengimų bylas metų pradžioje nagrinėjo 20 teisėjų (Lietuvos Respublikos 

Prezidento 2017 m. liepos 26 d. dekretu Nr. 1K-1056 1 teisėjo įgaliojimai sustabdyti nuo 2017 m. 

liepos 26 d.). 2018  metų pabaigoje Baudžiamųjų bylų skyriuje buvo 22 teisėjų etatai. 

2018 m. teisme dirbo šie karjeros valstybės tarnautojai:  

 

Pareigybė 
Užimtų etatų 

skaičius 2018-01-01 

Užimtų etatų 

skaičius 2018-12-31 

Teismo kancleris 1 1 

Teismo kancerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas 
1 2 

Teismo pirmininko patarėjas 1 1 

Skyriaus pirmininko patarėjas 2 2 

Teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su 

žiniasklaida ir visuomene) 
1 1 

Vyriausiasis specialistas  1 1 

Teismo raštinės vedėjas 1 1 

Teismo administracijos sekretorius 1 1 

Teismo raštinės vyriausiasis specialistas 2 0 

Teismo raštinės vyresnysis specialistas 1 1 

Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas 1 1 

Teismo buhalterijos skyriaus vyresnysis 

specialistas 
1 1 

Teisėjo padėjėjas 42 43 

Teismo posėdžių sekretorius 38 41 

Skyriaus raštinės poskyrio vedėjas 2 2 

Skyriaus raštinės poskyrio vyriausiasis 

specialistas 
0 1 

Skyriaus raštinės poskyrio vyresnysis 

specialistas 
2 2 

Iš viso: 98 102 

 

2018 m. teisme dirbo šie darbuotojai, su kuriais sudarytos darbo sutartys: 

 

Pareigybė 
Užimtų etatų 

skaičius 2018-01-01 

Užimtų etatų 

skaičius 2018-12-31 

Teismo raštinės vyriausiasis specialistas 1 0 

Teismo raštinės vyresnysis specialistas 1 1 

Teismo raštinės specialistas 5 5 

Teismo raštinės vertėjas 4,5 4,5 

Teismo archyvo skyriaus vedėjas 0 1 
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Per 2018 metus teisėjų etatų skaičius, lyginant su 2017 metais, išaugo vienu teisėjo etatu. 

Valstybės tarnautojų užimtų etatų skaičius metu eigoje padidėjo 4 etatais (2017 metais valstybės 

tarnautojų užimtų etatų skaičius išliko nepakitęs). Darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, 

užimtų etatų skaičius per 2018 metus nežymiai sumažėjo, tačiau lyginant su 2017 metų pabaiga – 

padidėjo 1 etatu. 

Lietuvos Respublikos Seimui 2018 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos valstybės 

tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1370 (toliau – VTĮ pakeitimo 

įstatymas) priėmus nąują Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (toliau –VTĮ) redakciją 

(įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.), kuria siekiama modernizuoti, skatinti pertvarkas valstybės 

tarnyboje. 2018 m. birželio 29 d. priimtu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 

Nr. VIII-1234 11 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. XIII-1372  nuo 2019 m. sausio 1 d. taip pat 

nustatyti pakeitimai, kurie turės įtakos viešojo administravimo įstaigų, įskaitant teismus, struktūrai.  

Siekiant įgyvendinti naujas Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, teisme iki 2018 m. 

rugpjūčio 1 d. buvo sudaryta valstybės tarnautojų pareigybių vertinimo komisija, kuri iki 2018 m. 

spalio 1 d. peržiūrėjo teismo valstybės tarnautojų pareigybių sąraše esančias pareigybes, įvertino šių 

pareigybių atitiktį VTĮ 2 straipsnyje apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai bei sudarė šios sąvokos 

turiniui neatitinkančių pareigybių sąrašą. Taip pat įgyvendinant VTĮ bei Lietuvos Respublikos 

viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio nuostatas (įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.), buvo 

peržiūrėta teismo struktūra, sprendžiant ar yra poreikis naikinti /steigti/keisti tam tikrus teismo 

struktūrinius padalinius ir (ar) pareigybes. Pagal VAĮ 11 straipsnio pakeitimo įstatymą, skyrių 

(biurą, tarnybą) privalo sudaryti ne mažiau kaip 4 pareigybės. Peržiūrėjus teismo struktūrą, buvo 

priimtas sprendimas dėl teismo skyrių (tarnybų), kuriuos (-as) sudaro mažiau kaip 4 pareigybės, 

reorganizavimo. 

Peržiūrint teismo struktūrą, nuspręsta nuo 2019 m. sausio 1 d. panaikinti valstybės 

tarnautojo teismo raštinės vyresniojo specialisto (lituanisto) pareigybę, kaip neatitinkančią VTĮ 2 

straipsnyje apibrėžtos valstybės tarnautojo sąvokos, Buhalterijos, Informacinių technologijų 

skyrius, kai kurias valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybes 

perkelti į kitą struktūrinį padalinį ar tarnybą. Pavyzdžiui, panaikinus Buhalterijos skyrių ir  teismo 

Teismo archyvo skyriaus archyvaras 2 2 

Informatikos skyriaus vedėjas 1 0 

Informatikos skyriaus vyresnysis specialistas 1 2 

Ūkio skyriaus vedėjas 1 1 

Ūkio skyriaus vairuotojas 2 2 

Ūkio skyriaus tarnautojas 4 2,5 

Ūkio skyriaus darbininkas 2 2 

Ūkio skyriaus budėtojas 3 3 

Ūkio skyriaus valytojas 6 6 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio 

vyriausiasis specialistas 
1 0 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio 

vyresnysis specialistas 
1 0 

Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės poskyrio 

specialistas 
6 6 

Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio 

vyriausiasis specialistas 
0 0 

Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio 

vyresnysis specialistas 
1 1 

Civilinių bylų skyriaus raštinės poskyrio 

specialistas 
6 4,75 

Iš viso: 48,5 43,75 
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buhalterijos vedėjo pareigybę, nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtinta vyresniojo patarėjo (finansininko) 

pareigybė, kuri nuo 2019 m. sausio 1 d. priskirta Kanclerio tarnybai. Šiai tarnybai nuo 2019 m. 

sausio 1 d. buvo nuspręsta priskirti teismo vyriausiojo specialisto (psichologo) pareigybę. 

Panaikinus informacinių technologijų skyrių, vyresniųjų specialistų (darbuotojų, dirbančių darbo 

sutarties pagrindu) pareigybės  nuo 2019 m. sausio 1 d. priskirtos Ūkio skyriui, taip pat atlikti kiti 

teismo struktūriniai pertvarkymai.  

 

5. TEISMO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ 

DARBO SUTARTIES PAGRINDU, VEIKLOS VERTINIMO REZULTATAI 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, 2018 metais buvo 

atliktos Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo procedūros. 

Penkiasdešimt penkių valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta labai gerai, perkeliant į 

aukštesnes karjeros valstybės tarnautojų pareigas, suteikiant klases arba nuosekliai aukštesnes 

kvalifikacines klases, vienam karjeros valstybės tarnautojui skirtas vienkartinio dydžio pareiginės 

algos priedas. Kitų karjeros valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta gerai. Valstybės 

tarnautojų, kurių veikla būtų įvertinta patenkinamai ar nepatenkinamai, nebuvo.   

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254 

„Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

buvo atliktas darbo sutarties pagrindu dirbančių darbuotojų, kurių pareigybės nepriskirtos D lygiui, 

kasmetinis veiklos vertinimas. Dešimties darbuotojų veikla buvo įvertinta labai gerai, vieno 

darbuotojo veikla – patenkinimai, kitų darbuotojų – gerai. Darbuotojų, kurių veikla būtų įvertinta 

nepatenkinamai, nebuvo. 

 

6. TEISMO PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR TEISMO PERSONALO 

MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS  

 

Prielaidas didinti Kauno apygardos teismo veiklos efektyvumą suteikia personalo  

dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimas. Siekiant tinkamai organizuoti darbą, Kauno 

apygardos teisme nuolat ieškoma optimalių būdų žmogiškųjų išteklių paskirstymui ir jų 

panaudojimui. Didelis dėmesys skiriamas teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, mokymams, kvalifikacijos kėlimo kursams, mokymo rezultatams ir jų 

panaudojimui, mokymo programas stengiamasi taikyti atsižvelgiant į valstybės tarnautojų mokymo 

poreikius ir tam skiriamų valstybės biudžeto asignavimų apimtis. 

Teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus ir 

kvalifikacijos kėlimo kursus 2018 metais dažniausiai organizavo Nacionalinė teismų administracija. 

Mokymus taip pat organizavo Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos policijos mokykla, Lietuvos 

traumų psichologų asociacija, UAB „Žinių centras“, Vilniaus kolegija, UAB „Lingua Lituanika“ 

kalbos ir kultūros institutas, Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, Teisėjų padėjėjų 

asociacija, Vilniaus universitetas, Lietuvos Respublikos Seimas, VšĮ „Paramos vaikams centras“, 

Lietuvos teismų Ekspertizių centras, VšĮ „Viešųjų pirkimų agentūra, Lietuvos Respublikos 

Teisingumo ministerija, UAB „Ekonomikos mokymo centras“.  

Dalis mokymų organizuota Kauno apygardos teismo, bendradarbiaujant su Vytauto 

Didžiojo universitetu, Lietuvos Teisės institutu, Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centru 

ir kitomis organizacijomis. 

2018 metais vienas Kauno apygardos teismo teisėjas vidutiniškai dalyvavo 8 valandų (10,6 

akad. val.) trukmės mokymuose, o vienas valstybės tarnautojas (arba darbuotojas, dirbantis darbo 

sutarties pagrindu) – 3 valandų (4 akad. val.) trukmės mokymuose.  

Mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose, kurie buvo finansuoti Europos Sąjungos ir 

valstybės biudžeto lėšomis, 2018 metais vidutiniškai tobulinosi 20 teisėjų ir 62 valstybės tarnautojai 

bei darbuotojai, dirbantys darbo sutarties pagrindu.  



 

 

33 

Detalesnė informacija apie Kauno apygardos teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis dalyvavimą mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose 

kiekvieną 2018 metų ketvirtį (tą patį asmenį, dalyvavusį keliuose mokymuose, skaičiuojant vieną 

kartą) pateikiama žemiau esančioje lentelėje ir taip pat pavaizduota stulpelinėje diagramoje: 

 

I ketvirtis 

 Bendras dalyvių 

skaičius 

Mokymo programų 

skaičius 

Išklausyta valandų 

Teisėjai 23 15 11 

Valstybės tarnautojai 

ir darbuotojai, 

dirbantys darbo 

sutarties pagrindu 

89 10 1 

II ketvirtis 

Teisėjai 23 10 5 

Valstybės tarnautojai 

ir darbuotojai, 

dirbantys darbo 

sutarties pagrindu 

58 14 2 

III ketvirtis 

Teisėjai 17 6 4 

Valstybės tarnautojai 

ir darbuotojai, 

dirbantys darbo 

sutarties pagrindu 

41 5 2 

IV ketvirtis 

Teisėjai 17 12 10 

Valstybės tarnautojai 

ir darbuotojai, 

dirbantys darbo 

sutarties pagrindu 

60 24 4 

2018 metai 

 Išklausyta valandų 

Teisėjai 8 val. (10,6 akad. val.) 

Valstybės tarnautojai 

ir darbuotojai, 

dirbantys darbo 

sutarties pagrindu 

3 val. (4 akad.val.) 

 

Kauno apygardos teismo personalo dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo 

kursuose 2018 metais: 
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6.1. Teismo vadovybės dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimas 

 

Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis per 2018 m. iš viso dalyvavo 8 

mokymo programose bei kvalifikacijos kėlimo kursuose. 4 mokymo programos vyko Lietuvos 

Respublikoje: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Teisėjų profesionalumas ir etika 

technologijų bei globalizacijos pasaulyje“, kurią organizavo Vytauto Didžiojo universitetas kartu su 

Kauno apygardos teismu,  tarptautinis praktinis seminaras „Efektyvus teismų išteklių valdymas – 

tarptautinė patirtis“, kurį organizavo Nacionalinė teismų administracija, darbinis tarpinstitucinis 

susitikimas su Europos Tarybos Žmogaus teisių ir teisės reikalų generalinio direktorato EŽTT 

sprendimų vykdymo departamento atstovėmis, kurį organizavo Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministerija, mokymai pagal Teisėjų tarybos narių bendrųjų gebėjimų mokymo programą 

„Lyderystė“, kuriuos organizavo Nacionalinė teismų administracija. 

Taip pat Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis dalyvavo 4-iose mokymo 

programose, kurios vyko užsienio valstybėse: Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamame 

projekte „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ (Danijos Karalystė), pažintiniame vizite 

organizuotame įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus 

„Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ ir „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ 

(Nyderlandų  Karalystėje), teisingumo vykdymo efektyvumo problematikai skirtoje konferencijoje 

„Conference on the Effectiveness of Justice Systems“, kurią organizavo Europos Komisija kartu su 

Austrijos vadovaujama Europos Taryba ir mokymuose „Court Management CP/2018/28“, kuriuos 

organizavo Europos teisėjų mokymo tinklas (EJTN). 

 

6.2. Teisėjų dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimas 

 

2018 metais Kauno apygardos teismo teisėjai kvalifikaciją kėlė 42 mokymuose, 

seminaruose, kvalifikacijos kėlimo kursuose bei konferencijose (žr. lentelę): 

 

1. Mokymai „Apskaitos pagrindai“ 

2. 
Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamas projektas „Teismų veiklos efektyvumo 

didinimas“ 

3. 
Seminaras „Savęs ir kitų pažinimas teisėjo darbe: kaip efektyviai dirbti su skirtingo 

stiliaus žmonėmis (pagal DISC metodiką)“ 

4. 
Mokymai pagal civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymo programą (seminaro kodas-C-I) 

5. Mokymai pagal civilines bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 
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mokymo programą (seminaro kodas-C-I) 

6. 
 „Dokumentų įteikimas ir įrodymų užsienyje rinkimas“ (Service of Documents & taking of 

evidence abroad) 

7. Seminaras „Darbo kodekso naujovės“ 

8. 
Seminaras „Kritiniais įvykiais grįstas ir tradicinis naratyvas: kas, kaip ir kodėl? Kokybinio 

straipsnio kokybiškas parengimas: nuo ... iki“ 

9.  Seminaras „Teisėjo darbo organizavimas ir laiko planavimas“  

10. 
„EJTN-AEAJ Training on Conflicts of Norms/Multi-level protection in the Application of 

Fundamental Right“.  

11. Seminaras „Informacijos sauga teisėjo darbe“. 

12. „Teisė į gynėją Lietuvoje ir tarptautiniai standartai“. 

13. 
Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos mokymai „Saugus ir 

efektyvus bendravimas su asmeniu, kurio elgesys kelia susirūpinimą“ 

14.  „Vadovų konferencija EBIT 2018“ 

15. Seminaras „Asmens duomenų apsauga“ 

16. 

Pažintinis vizitas, organizuotas įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis 

finansuojamus projektus „Visuomenės pasitikėjimo teismais stiprinimas“ ir „Teismų 

veiklos efektyvumo didinimas“ 

17. 

Mokymai pagal Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymo programą „Finansinių nusikaltimų ir nusikaltimų verslo santykiuose apžvalga ir 

kvalifikavimas“. 

18. 
Seminaras pagal Teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Teisėjo komandos 

formavimas ir bendradarbiavimo stiprinimas“  

19. 
Seminaras pagal Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų 

mokymo programą „Prekyba žmonėmis“ 

20. 
Seminaras pagal Teismų vadovų bendrųjų gebėjimų mokymo programą (seminaro kodas - 

VAD) 

21. 
Seminaras pagal Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymo programą „Sukčiavimas elektroninėje erdvėje“ 

22. 
Seminaras pagal Šeimos ir paveldėjimo bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programą 

„Europos šeimos ir paveldėjimo teisė“ (seminaro kodas – ŠPT-1) 

23. Seminaras „Konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimas“ 

24. 
 „Prekybos žmonėmis nusikaltimai Lietuvoje: naujos tendencijos ir pagalba 

nukentėjusiesiems“ 

25. 
Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Teisėjų profesionalumas ir etika technologijų 

bei globalizacijos pasaulyje“ 

26. 
Seminaras pagal naują apylinkių ir apygardų teismų teisėjų mokymo programą „Vaiko 

teisių apsaugos sistemos naujovės“ (kodas – NP/VT) 

27. Pažintinis vizitas „Hague Conference on Private International Law (HCCH)“ 

28. 
Tarptautinis praktinis seminaras „Efektyvus teismų išteklių valdymas – tarptautinė 

patirtis“ 

29. Apskritojo stalo diskusija „Mediacija baudžiamojoje justicijoje“ 

30.  
Seminaras pagal Teisėjų bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Teisėjo darbo 

organizavimas ir laiko planavimas“ (seminaro kodas – BG-2/2) 

31. 

Mokymai pagal Civilines bylas nagrinėjančių teisėjų mokymo programą „Europos 

Sąjungos civilinis procesas: jurisdikcija, laikinosios apsaugos priemonės, procesinių 

dokumentų įteikimas ir įrodymų rinkimas. Skolų išieškojimas kitose valstybėse“ 

32. Atskirų ekspertizių tyrimų rūšių galimybės ir jų rezultatyvumo prielaidos (I dalis) 

33. Atskirų ekspertizių tyrimų rūšių galimybės ir jų rezultatyvumo prielaidos (II dalis)  

33. Mokymai „Darbo kultūra ir įvaizdis teisėjo darbe“ 

34. Seminaras pagal Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 
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mokymo programą „Bausmių ir baudžiamojo poveikio priemonių skyrimo už korupcinius 

nusikaltimus problemos“ 

35. Seminaras „Įmonių finansinė atskaitomybė“ 

36. 
Seminaras pagal Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymo programą (seminaro kodas – B-I-3) 

37. 2018 m. lapkričio 19-22 d. mokomasis vizitas Fundamentaliųjų teisių agentūroje (FRA) 

38. Praktiniai mokymai „Bendravimas su žiniasklaida ir efektyvus bendradarbiavimas“ 

39. 
Seminaras pagal Apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programą 

„Administracinių nusižengimų kodeksas“ 

40. 
Seminaras pagal Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių ir apygardų teismų teisėjų 

mokymo programą „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymas“ 

41. 
Mokymai pagal Teisėjų tarybos narių bendrųjų gebėjimų mokymo programą „Lyderystė“ 

(seminaro kodas – VAD/TT) 

42. Seminaras „Konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimas“. 

 

Kauno apygardos teismo teisėjai dalyvavo ne tik Lietuvos Respublikoje, bet ir kitose 

Europos Sąjungos šalyse vykusiuose mokymuose. Užsienio valstybėse vykusiuose mokymuose 

2018 metais kvalifikaciją kėlė 5 (2017 metais – 7) Kauno apygardos teismo teisėjai. Kauno 

apygardos teismo teisėjai dalyvavo Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamame projekte 

„Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ (Danijos Karalystėje), „Dokumentų įteikimas ir įrodymų 

užsienyje rinkimas“ (Service of Documents & taking of evidence abroad), „EJTN-AEAJ Training 

on Conflicts of Norms/Multi-level protection in the Application of Fundamental Right“, kuriuos 

organizavo EJTN (Europos teisminis mokymų tinklas), pažintiniame vizite, organizuotame 

įgyvendinant Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamus projektus „Visuomenės pasitikėjimo 

teismais stiprinimas“ ir „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“, kurie vyko Nyderlandų 

Karalystėje, pažintiniame vizite „Hague Conference on Private International Law (HCCH)“, kuris 

vyko Hagoje, Nyderlandų Karalystėje, mokomajame vizite Fundamentaliųjų teisių agentūroje 

(FRA), kuris vyko Vienoje, Austrijoje. 

 

6.3. Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų dalyvavimas mokymuose ir kvalifikacijos kėlimas 

 

2018 metais Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys darbo 

sutarties pagrindu, dalyvavo ir kvalifikaciją kėlė 53 mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos 

kėlimo kursuose bei konferencijose (žr. lentelę). 

  

1. Konferencija „Nukentėjusiųjų teisės Lietuvoje: pokyčiai ir perspektyvos“ 

2. „Eye Movement Desensitization and Reprocessing Training“ (Level I) 

3. Mokymai teismų darbuotojams, kurie dirbs su naujausiomis reorganizuotų teismų 

interneto svetainėmis 

4. „Asmens duomenų apsaugos reforma 2018 m. ES Bendras duomenų apsaugos 

reglamentas (EDAR)“ 

5. Idėjų generavimo sesija „Creative platform metodika“  

6. „Sakytinės lietuvių kalbos kursai vertėjams, viešųjų ryšių ir TVR darbuotojams“. 

7. „Teisė į gynėją Lietuvoje ir tarptautiniai standartai“ 

8. „Kokybės standartų taikymas“ 

9. Konferencija „Baudžiamoji politika Lietuvoje: ar bausmės griežtumas lygus 

efektyvumui?“ 

10. Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos mokymai „Saugus ir 

efektyvus bendravimas su asmeniu, kurio elgesys kelia susirūpinimą“ 

11. „Eye Movement Desensitization and Reprocessing“ (Level II) 

12. Profesinio tobulėjimo seminaras „Lyderystės galia“ 
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13. Naujojo Darbo kodekso ypatumai. EŽTT praktika ir jos tendencijos aiškinant ir taikant 

Konvencijos 3, 5, 6 straipsnius 

14. „Vidinė komunikacija ir organizacinė kultūra“ 

15. Taikomosios psichologijos laboratorijos organizuoti kursai dirbti su NEO PI-R ir NEO-

FFI asmenybės klausimais. 

16. Mokslinė konferencija „Daiktinė teisė: ar privatinės teisės pamatai atlaikys XXI a. 

iššūkius“ 

17. „Prekybos žmonėmis nusikaltimai Lietuvoje: naujos tendencijos ir pagalba 

nukentėjusiesiems“ 

18. Seminaras pagal teismų vadovų bendrųjų gebėjimų mokymo programą 

19. Seminaras „Konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimas“ 

20. Tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Teisėjų profesionalumas ir etika technologijų 

bei globalizacijos pasaulyje“ 

21. „Augančios dalijimosi ekonomikos poveikis šalies ūkiui ir darbo rinkai“ 

22. Seminaras „Naujausia teismų praktika nagrinėjant viešųjų pirkimų bylas, žalos 

atlyginimas iš perkančiosios organizacijos už viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimus 

organizuojant viešuosius pirkimus“ 

23. Valstybės tarnybos departamento organizuojama metodinė konsultacija dėl neeilinio 

valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo bei valstybės tarnautojų tarnybinio 

kaitumo 

24. Seminaras „Darbo kodekso naujovės“ 

25. Konferencija „Seksualinė prievarta prieš vaikus: atskleidimas, pagalba ir prevencija“. 

26. Atskirų ekspertizių tyrimų rūšių galimybės ir jų rezultatyvumo prielaidos (I dalis) 

27. Seminaras „Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma nuo 2019-01-01 ir 

2018 m. aktualijos“ 

28. Įvadiniai valstybės tarnautojų mokymai 

29. Atskirų ekspertizių tyrimų rūšių galimybės ir jų rezultatyvumo prielaidos (II dalis) 

30. Mokymai „Mažos vertės viešųjų pirkimų vykdymo ypatumai 2018 m.“ 

31. Mokymai „Veiksmingas nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“ 

32. Mokymai „Valstybės tarnybos reforma nuo 2018-01-01: darbo santykiai, pareigybės, 

įgyvendinimo dokumentacija“ 

33. Mokymo programa „Nepilnamečių justicija“ (seminaro kodas – NP/B-2) 

34. Darbinis tarpinstitucinis susitikimas su Europos Tarybos Žmogaus teisių ir teisės reikalų 

generalinio direktorato EŽTT sprendimų vykdymo departamento atstovėmis 

35. Seminaras „Naujausia teismų praktika šeimos ir civilinės atsakomybės bylose“ 

36. Praktiniai mokymai „Kaip faktus paversti realybe?“ 

37. „Vadovybės atstovų kokybei ir kokybės vidaus auditorių mokymai taikyti ISO 9001:2018 

standartus“ 

38. Mokymai „Kokybiškas asmenų aptarnavimas teismuose“ 

39. Mokymai „Kokybiškas asmenų aptarnavimas teismuose“ 

40. Mokymai pagal baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų 

mokymo programą tema „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymas“ 

41. Mokymai „Kokybiškas asmenų aptarnavimas teismuose“ 

42. Mokymai „Kokybiškas asmenų aptarnavimas teismuose“ 

43. Mokymai „Bendradarbiavimas su žiniasklaida ir efektyvus bendradarbiavimas“ 

44. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai 

45. Mokymai „Bendradarbiavimas su žiniasklaida ir efektyvus bendradarbiavimas“ 

46. Mokymai „Reikalavimai personalo dokumentacijos valdymui 2018-2019 m.: rengimas, 

įgyvendinimas ir kontrolė“ 

47. Seminaras pagal Baudžiamąsias bylas nagrinėjančių apylinkių ir apygardų mokymo 

programą „Teismų procesinių sprendimų kokybės standartų taikymas“ 
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48. Seminaras „Užbaigtų bylų tvarkymas, apskaita ir saugojimas“ 

49. Seminaras „Konkurencijos teisės pažeidimais padarytos žalos atlyginimas“ 

50. „Valstybės tarnybos įstatymo ir įgyvendinamųjų teisės aktų pakeitimai nuo 2019-01-01“ 

51. Nuotoliniai mokymai  „Portretų ir vaizdų ekspertinių tyrimų rūšių galimybės bei jų 

rezultatyvumo prielaidos“ 

52. Nuotoliniai mokymai „Duomenų apsauga ir privatumo teisė“,  skirti Nacionalinės teismų 

administracijos ir Europos Tarybos Europos žmogaus teisių švietimo programos 

teisininkams (HELP). 

53. Mokslinė - praktinė konferencija „Žmogaus teisių apsaugos baudžiamajame procese 

aktualijos ir problematika“ 

 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, daugiausiai dalyvavo 

specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms, pareigybės aprašyme nustatytoms 

funkcijoms įgyvendinti, tobulinimui ir stiprinimui skirtuose mokymuose. Septyni valstybės 

tarnautojai išklausė įvadinio valstybės tarnautojų mokymo programą. 

Siekiant nustatyti Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų mokymo poreikius, 

valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys darbo sutarties pagrindu, po kiekvienų mokymų ar 

kvalifikacijos kėlimo kursų pildo „Mokymų dalyvio apklausos anketą“, kurioje balais įvertinama 

mokymų kokybė (organizavimas, aktualumas, reikalingumas, metodinė medžiaga; praktiniai 

užsiėmimai, praktinių bei teorinių užsiėmimų balansas, lektoriaus darbas). Anketose valstybės 

tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys darbo sutarties pagrindu, prašomi nurodyti mokymus, kuriuose 

pageidautų dalyvauti ateityje, ir išsakyti savo pasiūlymus dėl mokymų tematikos. Valstybės 

tarnautojų mokymų poreikius taip pat stengiamasi išsiaiškinti ir kasmetinio tarnybinės veiklos 

vertinimo metu organizuojant pokalbius su tiesioginiu vadovu. 

 

7. VIEŠŲJŲ RYŠIŲ PLĖTOJIMAS 

 

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

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

grįžtamojo ryšio. Pagrindinė Kauno apygardos teismo komunikacijos auditorija yra visuomenė. 

Bendravimas su visuomenės atstovais teisme vyksta tiesiogiai, teismo internetinėje svetainėje ir per 

visuomenės informavimo priemones. Plėtodamas viešuosius ryšius, Kauno apygardos teismas ne tik 

informuoja visuomenę apie savo veiklą, bet ir įsitraukia į įvairias socialines akcijas ir veiklas.  

 

7.1. Teismo organizuoti renginiai  

 

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šimtmetį, teismo pastatą papuošė valstybės 

vėliavos spalvų šviesos instaliacija. Kovo mėnesį, prisijungdami prie valstybinės kalbos 

puoselėjimo iniciatyvos, teismo darbuotojai rašė nacionalinį diktantą.  

Gegužės 18 d. minint Tarptautinę muziejų dieną, teismo vyko originalus renginys, 

pavadintas „Vienos dienos muziejus“, kurio ekspoziciją sudarė įvairius teismo darbuotojų pomėgius 

ir talentus reprezentuojantys eksponatai. „Vienos dienos muziejuje“ pristatyti sportinius pasiekimus 

reprezentuojantys medaliai bei apdovanojimai, siuviniai, mezginiai, nėriniai, kryželiu siuvinėti 

paveikslai, velti papuošalai ir vėriniai iš karoliukų, dekupažo technika dekoruoti daiktai. Nemažą 

ekspozicijos dalį sudarė įvairios kolekcijos – raktų pakabukų, pašto ženklų, monetų, kvepalų, 

Lietuvos dvarų gyvenimą ir buitį liudijančių nuotraukų bei indų. Parodos lankytojai galėjo 

pasigrožėti ir kolegų piešiniais, ir didžiuliame ekrane demonstruota fotografijų galerija. 

Minėdami Tarptautinę vaikų gynimo dieną, primenančią būtinybę saugoti ir gerbti vaikų 

teises, Kauno apygardos teismo darbuotojai nutarė bendromis pastangomis pagerinti teisme esančio 

vaiko apklausos kambario aplinką. Geriau nei kas kitas suvokdami vaikų apklausų teismo procese 

svarbą ir ypatumus, teismo darbuotojai kelias savaites rinko jaukiai ir atpalaiduojančiai aplinkai 
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sukurti reikalingus daiktus: žaislus, knygeles, konstruktorius, edukacinius žaidimus, piešimo 

priemones ir pan. Visi šie daiktai bus naudojami Kauno apygardos teisme apklausiant vaikus. 

Lapkričio 6 d. Kauno apygardos teismo kolektyvas šventė Pyragų dieną. Vaišinantis 

kolegų iškeptais pyragais, buvo aukojama kilniam tikslui – daugumos sutarimu surinktos lėšos 

skirtos Maltos ordino pagalbos tarnybos Kauno skyriui, kad skurdžiai gyvenantys vieniši seneliai 

būtų aplankyti ir pamaitinti. Lapkričio 8 d. Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis ir 

jo padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) lankėsi Maltos ordino pagalbos tarnybos Kauno 

skyriuje, kuriam  perdavė teismo darbuotojų suaukotas lėšas. 

 

 
 

7.2. Bendradarbiavimas su žiniasklaida  

 

Bendradarbiavimas su Visuomenės informavimo priemonių atstovais vyksta nuolat. 

Telefonu, el. paštu ir žodžiu yra teikiama informacija apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamas 

bylas, bei kitas, su teismu susijusias veiklas (pavyzdžiui, organizuojamus renginius, akcijas). 

Siekiant  tikslaus ir operatyvaus teismo veiklos nušvietimo bei priimtų sprendimų viešinimo, 

visuomenės informavimo priemonių atstovams yra siunčiami pranešimai spaudai.   

Per 2018 m. Kauno apygardos teismo iniciatyva buvo parengta ir išplatinta 50 pranešimų 

spaudai. Ne visi Kauno apygardos teismo pranešimai sulaikė vienodo atgarsio. Teismo pranešimai 

apie teisme vyksiančius ar vykusius vizitus, renginius, diskusijas ar akcijas žiniasklaidos priemonių 

dėmesio nesulaukia arba šis dėmesys, palyginus su informacija apie Kauno apygardos teisme 

nagrinėjamas bylas, yra mažesnis. Per pirmąjį 2018 metų ketvirtį parengta 17 pranešimų, iš jų 14 

(tai yra 82,3 proc.) sulaukė atgarsio visuomenės informavimo priemonėse. Per antrąjį ketvirtį 

teismo iniciatyva išplatinta 17 pranešimų, o 8-ių jų (47 proc.) pagrindu pasirodė publikacijos 

žiniasklaidoje. Iš 8 teismo pranešimų, paskelbtų per trečiąjį ketvirtį, 7 (87,5 proc.) sulaukė atgarsio 

žiniasklaidos priemonėse. Per paskutinįjį ketvirtį parengti 8 pranešimai. 6 iš jų  (75 proc.) pagrindu 

pasirodė publikacijos visuomenės informavimo priemonėse. Sulaukusių žiniasklaidos dėmesio ir 

nesulaukusių žiniasklaidos dėmesio pranešimų santykis ketvirčiais pavaizduotas žemiau esančiose 

diagramose. Metinis skaičiuojamo santykio rezultatas yra toks: iš 50 teismo pranešimų, parengtų 

per 2018 metus, net 35 (arba 70 proc.) pranešimų pagrindu buvo parengtos ir paskelbtos 

publikacijos visuomenės informavimo priemonėse.  

 

 

35; 70%

15; 30%

Išplatintų pranešimų spaudai ir jų pagrindu 
parengtų publikacijų visuomenės informavimo 

priemonėse santykis

Sulaukė žiniasklaidos dėmesio

Nesulaukė žiniasklaidos dėmesio
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Per 2018 metus visuomenės informavimo priemonėse iš viso buvo publikuoti 679 

straipsniai, vienaip ar kitaip susiję su Kauno apygardos teismu. Daugiausia iš jų skelbė „Lietuvos 

ryto“, „Kauno dienos“, 15min.lt ir delfi.lt žurnalistai. Be minėtų visuomenės informavimo 

priemonių, straipsniai buvo publikuojami ir portaluose alfa.lt, kaunas.kasvyksta.lt, diena.lt, 

respublika.lt, lžinios.lt, vz.lt, tv3.lt.  

Gegužės 7 d. minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, Kauno apygardos teisme 

buvo surengtas susitikimas su Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje dirbančiais visuomenės 

informavimo priemonių atstovais. Susitikti ir padiskutuoti su Kauno apygardos teismo pirmininku 

Nerijumi Meilučiu, Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininku Evaldu Gražiu, Civilinių bylų skyriaus 

pirmininku Mindaugu Šimoniu, Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja baudžiamosioms 

byloms Laima Šeputiene atvyko būrys televizijos ir naujienų portalų atstovų. Diskusijos metu 

kalbėta apie teismo ir žiniasklaidos atstovų bendradarbiavimą, pasidalinta problemomis, su 

kuriomis susiduriama dirbant praktikoje. Svarbiausias susitikimo tikslas – išsiaiškinti, kaip 

kiekvienos bylos kontekste atrasti optimaliausią variantą, tinkantį tiek žiniasklaidai, tiek teismui, 

tiek bylos dalyviams, kad nebūtų pažeista bylose dalyvaujančių asmenų teisė į privatų gyvenimą, 

bet tuo pačiu įgyvendinta visuomenės teisė žinoti.  

 

 
 

7.3. Kiti visuomenės informavimo apie teismo veiklą būdai ir priemonės 

7.3.1. Studentų ir moksleivių vizitai teisme 

 

Kovo 22 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Kauno J. Jablonskio gimnazijos 2 klasės 

gimnazistai. Pažintį su teismais moksleiviai pradėjo nuo informacinės vaizdinės medžiagos apie 

teismų darbą peržiūros. Vėliau Kauno apygardos teismo kancleris Mindaugas Raila svečiams 

pristatė Lietuvos teismų sistemą ir teisininko karjeros galimybes: koks išsilavinimas reikalingas 

norint tapti teisėju ar teisėjo padėjėju, kokį teisinio darbo stažą privalo būti įgijęs pretendentas į 

teisėjus, koks elgesys gali užkirsti kelią teisėjo karjerai, kokia specifika pasižymi teisėjo darbas. 

Balandžio 17 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Kauno „Saulės“ gimnazijos 1 klasės 

moksleiviai. Vizito tikslas – susipažinti su teismu, teisininko  profesija ir darbo specifika. 

Papasakoti moksleiviams apie teisę ir teisėjo darbą sutiko Kauno apygardos teismo Civilinių bylų 

skyriaus teisėjas Marius Bartninkas. Teisėjas svečiams paaiškino teisme nagrinėjamų bylų 

specifiką, pasidalino įdomesniais darbo karjeroje pasitaikiusiais atvejais. Kad teisės, nusikaltimo 

sąvokos ir teisėjo darbo specifika moksleiviams būtų suprantamesnės, teisėjas M. Bartninkas į 

pagalbą pasitelkė pasaką „Eglė žalčių karalienė“ ir paprastais, bet įtikinamais pavyzdžiais įrodė, kad 

kiekvienas su teise susiduriame kone kiekviename žingsnyje. Aptarta ir moksleivius itin sudominusi 

tema – modernių technologijų naudojimas teismo veikloje, jų pagalba išaiškinant nusikaltimus, 

paspartinant ar supaprastinant teismo darbą.  

Birželio 12 d. Kauno apygardos teisme apsilankė Kauno jėzuitų gimnazijos I klasės 

moksleiviai. Gimnazistų pažintis su teismais prasidėjo nuo Nacionalinės teismų administracijos 

parengtos informacinės vaizdinės medžiagos peržiūros. Vėliau teismo kancleris svečiams 

papasakojo apie Lietuvos teismų sistemą, Kauno apygardos teismo veiklą, teisėjo darbą, kitų teismo 

https://kat.teismas.lt/data/public/thumbnails/2018/05/resize_1200x900_img_6472.jpg
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darbuotojų atliekamas funkcijas. Po to buvo atsakyta į moksleivių įvairius moksleivių pateiktus 

klausimus: kokio tipo bylų Kauno apygardos teisme būna daugiausia; koks skirtumas tarp 

prokuroro ir teisėjo; ar teisme naudojami melo detektoriai; kaip prisiekiama sakyti tiesą, jei posėdis 

vyksta konferencijos būdu; ar būtina teismo kviečiamam liudytojui atvykti į teismo posėdį ir pan. 

Sužinoję atsakymus į visus rūpimus klausimus, moksleiviai apžiūrėjo vaikų apklausos kambarį ir 

posėdžių sales - pagal skandinavišką modelį suprojektuotą salę, kurioje nagrinėjamos civilinės 

bylos, salę, skirtą nagrinėti baudžiamąsias bylas, kuriose apklausiami įslaptinti liudytojai ir 

rengiami nuotoliniai teismo posėdžiai.   

 

Birželio 14 d. Kauno apygardos teismo durys atsivėrė „VDU vasaros mokyklos“ 

moksleiviams. „VDU vasaros mokykla“ – tai vyresnių klasių moksleiviams Vytauto Didžiojo 

universiteto organizuojami kursai ir paskaitos, suteikiantys galimybę giliau patyrinėti pasirinktas 

mokslo sritis, iš arčiau pažvelgti į būsimas studijas. Grupei moksleivių, besidominčių teisininko 

profesija, teismo kancleris pristatė teismo veiklą, atsakė į aktyviai užduodamus klausimus. Vėliau 

svečiams parodytos teismo posėdžių salės, pademonstruota apklausiant įslaptintus liudytojus 

naudojama balso keitimo įranga, papasakota, kaip organizuojami ir vyksta nuotoliniai teismo 

posėdžiai. Apžiūrint vaikų apklausos kambarį, moksleiviams papasakota apie nepilnamečių 

apklausų specifiką bei teismo psichologo darbą. Svečiai apžiūrėjo laikinojo sulaikymo patalpas, o 

vėliau – fotografijų galeriją, pristatančią prieš dešimtmetį vykusią teismo pastato rekonstrukciją. 

 

 

 

Spalio 9 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Mykolo Romerio universiteto Viešojo 

saugumo akademijos Teisės ir ikiteisminio proceso studijų programos trečiakursiai. Vizito tikslas – 

susipažinti su teismu, teismo psichologo atliekamomis funkcijomis, nepilnamečių asmenų apklausų 

specifika. Sudominti informatyvaus ir turiningo vizito teisme, studentai išreiškė pageidavimą 

apsilankyti dažniau ir taip prisidėti prie stereotipo apie teismą, kaip uždarą ir nekomunikuojančią 

instituciją, keitimo.  

 

 

 
 

7.3.2. Kauno apygardos teismo organizuoti renginiai visuomenei 

 

Spalio 24 d. Kauno miesto savivaldybės Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Šilainių 

padalinio skaitytojai bibliotekoje turėjo galimybę paprastai ir suprantamai - tiesiai iš Kauno 

apygardos teismo teisėjo Mariaus Bartninko lūpų išgirsti apie teismą ir teisėjo darbą. Teisėjas atsakė 

į klausimus, kas yra teismas, ar tai trečioji valdžia, ar tikrai visada reikia kreiptis į teismą, kas yra 
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teisminė mediaciją, įdomiai iliustruodamas atsakymus situacijomis ir pavyzdžiais iš asmeninės 

praktikos.  

Spalio 25 d. minint Konstitucijos dieną, Kauno apygardos teisme nemokamas teisines 

konsultacijas teikė advokatai ir advokatų bei teisėjų padėjėjai. Ne pirmus metus Lietuvos teismuose 

organizuojamas renginys sulaukia vis didesnio susidomėjimo, vis daugiau interesantų apsilanko 

teismuose, siekdami gauti teisines konsultacijas jiems rūpimais klausimais. Šiemet Kauno 

apygardos teisme suteiktos konsultacijos žemės sklypo naudojimo, tvarkos nustatymo ir 

bendraturčių, teismingumo, daugiabučio administratoriaus veiksmų/neveikimo, šmeižto, draudimo, 

nekilnojamo turto perleidimo, paveldėjimo, teritorijų planavimo, civilinio proceso bei daiktinės 

teisės klausimais.  Aktyviausi teisinių konsultacijų dalyviai šiemet buvo vyresniojo amžiaus 

asmenys, kurie pakalbinti teigė savarankiškai besidomintys, kaip galėtų išspręsti savo problemas, o 

atvykę į renginį gavo naudingų patarimų, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje.  

Kaip ir kasmet, lapkričio mėnesį Kauno apygardos teisme įgyvendintas tradiciniu tapęs 

Nacionalinės teismų administracijos ir aukštųjų mokyklų vykdomas projektas „Diena su teisėju“, 

kuriuo siekiama supažindinti studentus su teisėjo profesija, teisėmis ir pareigomis, vykdomomis 

funkcijomis, parodyti, kaip atrodo įprastinė teisėjo darbo diena, atsakyti į dominančius klausimus. 

Lapkričio 26 – gruodžio 7 dienomis projekte dalyvavo penki Kauno apygardos teismo teisėjai. 

Dieną su teisėju praleido vienuolika Lietuvos aukštosiose mokyklose teisės studijų programoje 

besimokančių studentų. Projekto dalyviai ne tik tiesiogiai bendravo su teisėjais, bet ir turėjo 

galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose, pavartyti bylas, apžiūrėti teismo raštinės ir archyvo 

patalpas.  

 

  
 

7.3.3. Parodos eksponuotos Kauno apygardos teisme 

 

Birželio 18 d. Kauno apygardos teisme atidaryta Nacionalinės teismų administracijos Turto 

valdymo skyriaus specialisto Ričardo Strazdausko grafikos darbų paroda „Neatrasta gentis“. 

„Neatrasta gentis“ – jau trečioji R. Strazdausko darbų paroda. Joje galima susipažinti su 

paslaptingos „Miiauji“ genties personažais – katėmis. „Čia katės margintos genčiai būdingais 

simboliais, puoštos unikaliais papuošalais bei retomis gražiausių raštų plunksnomis. Noriu įpūsti 

šiems personažams gyvybę ir svajoju, kad kada nors jie prisikeltų ir mūsų pasaulyje – tiek knygose, 

tiek filmuose ir žaidimuose, madoje, meno reprodukcijose ir kitose daugialypėse terpėse“, – teigė 

parodos autorius.  

2018 m. gruodžio 7 d., likus savaitei iki Lietuvos teismų šimtmečio ir kiek daugiau nei 

dviem savaitėms iki šventų Kalėdų, Kauno apygardos teisme atidaryta buvusios šio teismo teisėjos 

Reginos Cemnolonskienės tapybos darbų paroda „Gyvenu – 3“. Baigusi teisininkės karjerą ir į 

rankas paėmusi teptuką, R. Cemnolonskienė įgyvendino jaunystės svajonę. Tapanti nuo 2016 metų 

vasaros, R. Cemnolonskienė yra kultūros centro dailės studijos „Vaivorykštė“ narė. Ši personalinė 

darbų paroda nebuvo pirmoji. Buvusios teisėjos kūrybiniu talentu galėjo žavėtis ir bibliotekų 

skaitytojai. „Kai svajonė virsta tikrove, džiaugiasi širdis, jausmai išsilieja spalvomis ir kiekviena 

diena įgyja naują prasmę.“ – nebijoti svajoti visus parodos lankytojus ragino R. Cemnolonskienė. 
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8. TARPTAUTINIS IR TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS 

8.1. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas  

 

Teismas yra sudaręs bendradarbiavimo sutartis su šiais universitetais ar aukštosiomis 

mokyklomis: Vilniaus universiteto Teisės fakultetu, Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetu, 

Mykolo Romerio universiteto Teisės fakultetu, Kauno kolegijos Ekonomikos ir teisės fakultetu bei 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija. 2018 metais Kauno apygardos teisme 7 studentai 

atliko privalomąją praktiką, 2 studentai atliko savanoriškąją praktiką (2017 m. – savanoriškąją 

praktika atliko 4 studentai). Teismas ir švietimo įstaigos bendradarbiauja, organizuodamos bendrus 

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

Kovo 20 d. paskaitą „Saugus ir efektyvus bendravimas su asmeniu, kurio elgesys kelia 

susirūpinimą“ Kauno apygardos teisme skaitė Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus 

reikalų ministerijos Kriminalinės žvalgybos skyriaus viršininkas Aleksandras Berezovskij ir 

vyriausioji specialistė Emilija Garbaliauskaitė. Įvardiję, koks elgesys yra laikoma neteisėtu 

persekiojimu, lektoriai pateikė statistinių duomenų apie persekiojimo paplitimą ir dažnumą, 

išsamiai papasakojo, kokią žalą patiria persekiojamas asmuo, kas būdinga persekiotojui, kaip 

atpažinti persekiojimą, kur ieškoti pagalbos ir kaip padėti nuo persekiojimo kenčiančiam asmeniui. 

 

 
 

Balandžio 11 d. Kauno apygardos ir Kauno apylinkės teismo pirmininkai pasirašė 

bendradarbiavimo sutartį su Vytauto Didžiojo universitetu. Šią dieną VDU rektorato posėdyje 

Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio, Kauno apylinkės teismo pirmininko 

Dariaus Kantaravičiaus ir VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio pasirašyta sutartimi buvo pratęstas 

ne vienus metus trunkantis Kauno apygardos bei apylinkės teismų ir VDU bendradarbiavimas. 

Sutarties šalys pabrėžė abipusę bendradarbiavimo pratęsimo svarbą bei keleriopą jo naudą: 

studentams sudaromos galimybės atlikti teismuose praktiką, organizuojami bendri mokslo ir 

praktiniai renginiai, teisėjai, tarp kurių yra ir VDU Teisės fakulteto absolventų, fakultete dirba 

mokslinį – pedagoginį darbą. Kauno teismų ir Vytauto Didžiojo universiteto bendradarbiavimas 

neabejotinai prisideda prie teisės mokymo, teisės mokslo puoselėjimo ir teisininko profesijos 

populiarinimo Kauno mieste ir regione. 
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Balandžio 18 d. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centras (KOPŽI) Kauno 

apygardos teisme organizavo konferenciją „Prekybos žmonėmis nusikaltimai Lietuvoje: naujos 

tendencijos ir pagalba nukentėjusiesiems.“ Konferencijoje, skirtoje teisėsaugos institucijų 

atstovams, socialiniams darbuotojams ir visiems, besidomintiems šia tema, pranešimus skaitė 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas A. Gutauskas, Kauno 

apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras D. Valkavičius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto 

Teisės programos koordinatorė E. Leonaitė, Kauno apygardos teismo psichologė K. Savickaitė ir 

KOPŽI vadovė K. Mišinienė.  

 

 
 

Gruodžio 13 d. teisme vyko Lietuvos teisės instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto kartu 

su Kauno apygardos teismu organizuota mokslinė – praktinė konferencija „Žmogaus teisių 

apsaugos baudžiamajame procese aktualijos ir problematika“. Tarptautinei Žmogaus teisių dienai 

paminėti skirtoje konferencijoje mokslininkai ir teisės praktikai nagrinėjo probleminius žmogaus 

teisių užtikrinimo baudžiamosiose bylose aspektus. Pranešimus skaitė Lietuvos teisės instituto, 

Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Romerio universitetų mokslininkai, Lietuvos Aukščiausiojo 

Teismo ir prokuratūros atstovai, advokatai. Konferenciją pradėjo Vilniaus universiteto Teisės 

fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros profesorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas 

prof. dr. Armanas Abramavičius ir Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės 

katedros docentas, advokatas, buvęs Kauno apygardos teismo pirmininkas doc. dr. Albertas Milinis 

pranešimu „Baudžiamoji atsakomybė pagal BK 281 str.: teorija ir praktika“, kuriame aptarė kai 

kurias kelių eismo taisyklių pažeidimų kvalifikavimo problemas, ypač susijusias su priežastinio 

ryšio nustatymu. Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto direktorė 

prof. dr. Jolanta Zajančkauskienė pranešime „Psichiškai nesveiko asmens teisė dalyvauti teismo 

posėdyje: ŽTK 5 straipsnio 1 dalies e punktas“ atkreipė dėmesį į praktikoje pasitaikantį pernelyg 

atsainų, nuvertinantį požiūrį į asmens, turinčio psichikos sutrikimų, teisę dalyvauti teismo 

posėdžiuose, kuriuose sprendžiami medicininių prievartos priemonių taikymo klausimai. Lietuvos 

teisės instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas dr. Skirmantas Bikelis pranešime „Įrodinėjimo 

problematika bylose dėl neteisėto praturtėjimo“ pristatė atlikto teismų praktikos, taikant BK 1891 

straipsnį, tyrimo rezultatus, supažindino su diskutuotinais klausimais, kylančiais rengiant Neteisėto 

praturtėjimo prevencijos įstatymą, nurodė galimas šio naujo teisinio instituto taikymo praktikoje 

rizikas. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto 
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Baudžiamosios justicijos katedros docentė doc. dr. Gabrielė Juodkaitė-Granskienė pristatė kartu su 

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo darbuotojais Mindaugu Girdausku ir Svetlana Melničenko parengtą 

apžvalgą „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo aktuali praktika dėl žmogaus teisių užtikrinimo 

baudžiamajame procese“. Lietuvos teisės instituto mokslo darbuotojas, advokatas dr. Laurynas 

Pakštaitis skaitė pranešimą „Neapibrėžtas kriminalizavimas: valstybės interesas, teisėti lūkesčiai, 

žmogaus teisės“. Mykolo Romerio universiteto Baudžiamosios teisės ir proceso instituto lektorius, 

advokatas dr. Egidijus Losis pranešime „Rungimosi principo įgyvendinimo problematika 

baudžiamajame procese“ nagrinėjo neteisėtai gautų duomenų (įrodymų) panaudojimo priimant 

apkaltinamąjį nuosprendį problematiką. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto lektorius, 

advokatas Olegas Šibkovas pranešime „Nukentėjusiųjų nuo nusikalstamų veikų asmenų teisių 

apsauga Lietuvoje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/29/ES nuostatų įgyvendinimo 

aspektu“ nurodė problemas, kylančias dėl uždelsto nusikaltimų aukų pripažinimo nukentėjusiaisiais 

ir su tuo susijusius probleminius aukos teisių užtikrinimo aspektus. Kauno apylinkės prokuratūros 

ketvirtojo skyriaus vyriausioji prokurorė Daiva Brudnienė konferencijos dalyviams pristatė 

pranešimą „Nepilnamečių nukentėjusiųjų teisių užtikrinimo praktinės problemos baudžiamajame 

procese“.   

 

8.2. Tarptautinis bendradarbiavimas 

 

Balandžio 25 d. Kauno apygardos teisme lankėsi teisėjų iš Suomijos delegacija: 

Laplandijos apylinkės teismo teisėjas Janne Kalevi Anttila, Rovaniemio apeliacinio teismo 

vicepirmininkė Teija Unkila ir Oulu apylinkės teismo teisėja Vuokko Anneli Jaakola. Suomijos 

kolegos susidomėję išklausė teismo pirmininko Nerijaus Meilučio pristatymą apie Lietuvos teismų 

sistemą ir Kauno apygardos teismo joje užimamą vietą, teismo istoriją ir dabartinę struktūrą, teismo 

kompetenciją, teisėjų darbo krūvį, teismų informacinę sistemą „Liteko“ ir elektroninių bylų 

specifiką. Su teisminės mediacijos ypatumais svečius išsamiai supažindino Civilinių bylų skyriaus 

pirmininkas Mindaugas Šimonis. Gyvos diskusijos metu aptarti abiejų šalių teismų sistemų 

skirtumai ir panašumai, dalintasi patirtimi ir pasiekimais tobulinant teisingumo vykdymą. 

Liepos 19 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Ukrainos teisingumo ministerijos atstovų ir 

antstolių delegacija, į Lietuvą atvykusi pagal projektą „Ukrainos teisės sektoriaus reformos 

įgyvendinimas: antstolių profesinės veiklos ir paslaugų plėtra, pasitikėjimo privačių antstolių 

institutu stiprinimas visuomenėje.“ Šis projektas skirtas didinti pasitikėjimą Ukrainos teisine 

sistema, ugdyti teigiamą požiūrį į valstybės patikėtas funkcijas vykdantį antstolį, skatinti skaidrią ir 

veiksmingą antstolių veiklos plėtrą. Svečiai iš Ukrainos domėjosi ne tik vykdymo proceso ir teismo 

vaidmens jame aktualijomis, teismų ir antstolių bendradarbiavimu, bet ir informacinių bei 

elektroninių ryšių technologijų panaudojimu teismo procese, bylų tvarkymu elektronine forma, 

kuris Ukrainoje tik žengia pirmuosius žingsnius, o Lietuvoje jau yra pakankamai išplėtotas ir tapęs 

teismų veiklos kasdienybe.  

Spalio 9 d. Kauno apygardos teisme lankėsi Europos teisėjų mokymų tinklo (EJTN) 

organizuojamų trumpalaikių teisėjų mainų programos dalyviai – teisėjai iš Austrijos, Bulgarijos, 

Ispanijos, Rumunijos, Slovakijos ir Vokietijos. Į Kauno apygardos teismą atvykusius teisėjus 

pasitiko teismo pirmininkas Nerijus Meilutis ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Mindaugas 

Šimonis. Susitikimo metu vykusioje diskusijoje teisėjai dalinosi gerąja praktika, susipažino su 

Lietuvos teisine sistema ir jos ypatybėmis, jiems buvo pristatyta Kauno apygardos teismo veikla, 

istorija bei kompetencija. Diskusijoje daug dėmesio skirta aptarti bylų nagrinėjimo ypatumams 

Lietuvoje ir kitose šalyse. Teisėjai dalijosi bylų tvarkymo elektronine forma patirtimi, kalbėjo apie 

komunikacijos ir informacinių bei elektroninių ryšių technologijų panaudojimo teismo posėdžiuose 

plėtrą. Kauno apygardos teismo atstovai pasidžiaugė turima ir aktyviai naudojama įranga, 

palengvinančia ir pagreitinančia teismo procesą.   

2018 m. lapkričio 28 d.  Kauno apygardos teisme apsilankė Portugalijos teismų tarybos 

inspektorė Isabel Maria Manso Salgado, kuri į Lietuvą atvyko pagal Europos teisėjų mokymų tinklo 

(angl. EJTN) mainų programą. Susitikimo metu Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus 
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Meilutis pristatė Kauno apygardos teismą, jo veiklą, kompetenciją (nagrinėjamų  bylų kategorijas), 

teismo pirmininko įgyvendinamą vidinį apygardos teismo ir jo veiklos teritorijai priskirtų apylinkių 

teismų išorinį administravimą. I. M. M. Salgado domėjosi apygardos teismo pirmininko veikla, 

susijusia su teismų darbo krūvio valdymu, teismo veiklos efektyvumo užtikrinimu, teisėjų etikos ir 

drausminės atsakomybės klausimais, taip pat diskutuota komunikavimo su visuomene, teismo 

veiklos atvirumo stiprinimo ir teismų įvaizdžio gerinimo klausimais.  
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9. TEISMUI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMO, 

TEISMO FINANSINĖS VEIKLOS IR FINANSŲ KONTROLĖS APŽVALGA 

 

Kauno apygardos teismo 2018 metų biudžetą sudarė 4 057,0 tūkst. Eur, iš kurių 3 846,7 

tūkst. Eur sudarė darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos. 

 

Sąmatos straipsnio pavadinimas Metų sąmata 

Eur 

Gauta 

asignavimų, Eur 

Panaudota 

asignavimų, Eur 

Darbo užmokestis 2 938 000,00 2 938 000,00 2 938 000,00 

Socialinio draudimo įmokos 908 746,00 908 746,00 908 746,00 

Medikamentų ir medicininių paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

32,00 31,30 31,30 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 45 800,00 45 800,00 45 800,00 

Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

14 100,00 14 100,00 14 100,00 

Komandiruočių išlaidos 590,00 589,85 589,85 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidos 

19 005,00 19 005,00 19 005,009 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 2 127,00 2 126,20 2 126,20 

Ekspertų ir konsultantų paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

185,00 185,00 185,00 

Komunalinių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

74 400,00 74 400,00 74 400,00 

Informacinių technologijų prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

1 261,00 1 261,00 1 261,00 

Reprezentacinės išlaidos 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 22 182,00 22 181,76 22 181,76 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 

išlaidos 

14 418,00 14 417,98 14 417,98 

Darbdavių socialinė parama pinigais 12 454,00 12 453,35 12 453,35 

Nematerialiojo turto kūrimo ir 

įsigijimo išlaidos 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Viso Eur: 4 057 000,00 4 056 997,44 4 056 997,44 

 

Aukščiau pateikiama lentelė sudaryta pagal 2018 m. gruodžio 31 d. valstybės biudžeto 

išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą FORMA 2, kuri yra pateikta Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijai. 

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

draudimo įmokoms gauta ir panaudota 3 846 746,00 Eur asignavimų. Prekėms ir paslaugoms gauta 

195 800,00 Eur, panaudota 195 798,09. Bendras finansavimo panaudojimas sudaro 100 proc. 

Kreditorinis įstaigos įsiskolinimas (žr. žemiau pateiktą lentelę) 2018 m. gruodžio 31 d. 

buvo 301 829,75 Eur, nemaža dalis – 35 097,54 Eur, susidarė dėl asignavimų darbo užmokesčiui ir 

socialinio draudimo įmokoms nepakankamumo. Pažymėtina, jog ne vienus metus teismui skiriami 

nepakankami asignavimai šioms išlaidoms padengti. Teisėjų darbo užmokestis finansuojamas 100 

procentų, tačiau kitų darbuotojų darbo užmokesčiui skiriama apytiksliai 80 proc. reikalingų 

asignavimų. 2018 m. pabaigoje mokėtina darbo užmokesčio suma už 2018 m. gruodžio mėnesį 

buvo 30 954,98 Eur, o darbdavio socialinio draudimo įmokų suma -  4142,56 Eur. Palyginus darbo 

užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą 2018 metų pabaigoje, kreditorinis 

įsiskolinimas buvo 62,40 proc. mažesnis už įsiskolinimą metų pradžioje. Šį procentą nulėmė 2018 

metais nušalinto Kauno apygardos teismo teisėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 

panaudojimas trūkstamiems 2018 m. gruodžio mėnesio atlyginimams ir socialinio draudimo 

įmokoms sumokėti. Palyginus bendrą darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įmokų 
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įsiskolinimą 2018 metų pabaigoje, kreditorinis įsiskolinimas buvo 21,79 proc. mažesnis už 

įsiskolinimą metų pradžioje. Tai nulėmė aukščiau aprašyta situacija dėl nušalinto teisėjo darbo 

užmokesčio fondo panaudojimo bendram darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų 

kreditoriniam įsiskolinimui mažinti.  

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

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

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

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

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

įsipareigojimas darbo užmokesčiui sudaro 815 800,00 Eur ir 252 700,00 Eur darbdavio socialinio 

draudimo įmokoms. 2016 – 2018 metais buvo išmokėta 50 proc. šio ilgalaikio įsipareigojimo. Ši 

2016 – 2018 m. einamųjų metų darbo užmokesčio dalis buvo išmokėta 99,83 proc., o darbdavio 

socialinio draudimo įmokų suma buvo sumokėta 100 proc. Likusi nesumokėta 2016 – 2018 metų 

dalis (0,17 proc.), kurią sudaro 716,95 Eur ir 2019 m. einamųjų metų dalis (25 proc.), kurią sudaro 

203 898,06 Eur ir 45 990,41 Eur darbdavio socialinio draudimo įmokų mokėtinų sumų ataskaitoje, 

teikiamoje Lietuvos Respublikos finansų ministerijai yra fiksuojamos kaip kreditorinis 

įsiskolinimas 2018 m.  

 

Išlaidų pavadinimas Mokėtinos sumos 

Biudžeto lėšos, tūkst.Eur 

Likutis metų 

pradžioje 

Iš viso ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

IŠLAIDOS 398,1 301,8 

Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 

383,6 285,7 

Darbo užmokestis pinigais 301,2 235,6 

Iš jų: gyventojų pajamų mokestis 27,9 0,00 

Socialinio draudimo įmokos 82,4 50,1 

Prekių ir paslaugų naudojimas 14,5 16,1 

Ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 4,1 3,8 

Transporto išlaikymo ir transporto 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,6 0,6 

Materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidos 

0,00 1,3 

Ekspertų ir konsultantų paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

0,00 0,7 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 8,2 9,3 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 1,6 0,4 

Viso tūkst. Eur: 398,1 301,8 

 

Kreditorinis įsiskolinimas tiekėjams 2018 metų pabaigoje buvo 16 126,79 Eur. Didžioji 

dalis skolos susidarė už komunalines paslaugas t. y. 9 255,20 Eur (5 247,96 Eur už šilumos 

energiją, 3 661,59 Eur už elektros tiekimo paslaugas, 160,55 Eur už vandens tiekimą ir kanalizaciją 

bei 185,10 Eur už atliekų tvarkymą). 3 862,55 Eur susidarė už ryšių paslaugas, didžioji šios sumos 

dalis – 3 323,77 Eur už pašto paslaugas, likusi sumą 538,78 Eur už kitų ryšių (judrus, fiksuotas, 

internetas) paslaugas. 582,45 Eur suma susidarė už transporto išlaikymą, 700,00 Eur suma už 

ekspertų paslaugų įsigijimą, 1 360,02 Eur suma susidarė už materialiojo turto paprastojo remonto 

išlaidas ir 366,57 Eur skola už kitas paslaugas. Šios kreditorinio įsiskolinimo sumos sumokėtos iš 

2019 metų pirmo ketvirčio skirtų asignavimų prekėms ir paslaugoms įsigyti. 

Biudžeto lėšos yra naudojamos racionaliai. Vadovaujantis Kauno apygardos teismo 

pirmininko 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V1-63 atnaujintomis Kauno apygardos teismo finansų 

kontrolės taisyklėmis, yra vykdoma išankstinė, einamoji ir paskesnioji finansų kontrolė. 
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Išankstinę finansų kontrolę atlieka Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas. Išankstinė 

kontrolė yra atliekama kiekvienam apskaitos dokumentu, tikrinama ar ūkinės operacijos atliekamos 

neviršijant patvirtintos programos metinės sąmatos. Taip pat kontroliuojama, ar ūkinių operacijų 

dokumentai parengti tinkamai (ar juose yra buhalteriniams dokumentams privalomi rekvizitai). 

Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas, atlikdamas išankstinę finansų kontrolę per 2018 metus, 

nenustatė, kad dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, būtų parengti netinkamai, taip pat 

atvejų, kad ūkinei operacijai atlikti nepakaktų patvirtintų asignavimų ar ūkinių operacijų 

neteisėtumo atvejų. Atliekant išankstinę finansų kontrolę Teismo buhalterijos skyriaus vedėjas 

vykdydamas prevencinę pirkimų kontrolę, įvertina planuojamų pirkimų vertes ir atitinkamai 

numatomų sutarčių vertes bei palygina su programos sąmatos skirtais asignavimais pagal išlaidų 

straipsnius atitinkamiems pirkimų objektams.  

Kauno apygardos teismas yra perkančioji organizacija ir įsigyja prekes, paslaugas i darbus 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Atliekant einamąją 

finansų kontrolę, užtikrinamas prekių ir paslaugų įsigijimas, jų naudojimo teisėtumas ir paskirtis , 

tinkamas saugojimas ir laiku įtraukimas į apskaitą. Už einamąją finansų kontrolę (turto naudojimą, 

viešųjų pirkimų organizavimą, sutarčių sudarymą) yra atsakingi Teismo įsakymu paskirti atsakingi 

asmenys. Už laiku įtraukimą į apskaitą ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims vykdymą Teismo 

buhalterijos skyriaus darbuotojai.  

Paskesnioji finansų kontrolė – tai kontrolė, atliekama panaudojus lėšas. Jos metu tikrinama 

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

piktnaudžiavimų. Paskesnę finansų kontrolę atlieka Teismo pirmininkas ir Teismo kancleris. 

Vykdant teismo finansų kontrolę padarytos išvados, jog laikomasi teisės normų ir teismo vidaus 

aktų reikalavimų.  

 

10. STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

Kauno apygardos teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių 

vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos teismui ir būnant apeliacine instancija dėl neįsiteisėjusių 

apylinkių teismų procesinių sprendimų.  

Teismas, planuodamas ir vykdydamas savo veiklą, nustatydamas misiją, strateginį tikslą, 

programą ir priemones strateginiam tikslui įgyvendinti, vadovaujasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta teismų, kaip savarankiškos valstybės valdžios samprata ir 109 

straipsnyje įtvirtinta nuostata, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. 

 

Strateginio tikslo įgyvendinimas matuojamas efekto vertinimo kriterijais. Kadangi efekto 

kriterijai turėtų vertinti strateginio tikslo įgyvendinimo poveikį visai visuomenei, rengiant 

strateginio planavimo tobulinimo teismuose metodikas vadovaujamasi rekomendacija, kad bendrą 

poveikį visai visuomenei sukuria ne atskiras teismas, o teismų sistema (ypač atsižvelgiant į tai, kad 

galutinis rezultatas dažnai pasiekiamas tik po kelių instancijų teismų sprendimų). Atsižvelgęs į 

minėtą rekomendaciją, strateginio tikslo pažangai matuoti, teismas 2018 metams nustatė du 

strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijus: 

1. Visuomenės pasitikėjimas teismais pastaraisiais metais auga (grafike pateikiamas 

visuomenės nuomonės vertinimų, 2016–2018 m. atliktų „Vilmorus“, dėl pasitikėjimo teismais 

(išreikštų procentais) metinis vidurkis ir 2016–2020 m. prognozė): 

Šio strateginio tikslo efekto vertinimo kriterijaus rodiklio vertinimui naudojami 

visuomenės nuomonės apklausos agentūros „Vilmorus“ duomenys (procentine išraiška), iš kurių 

matyti, jog visuomenės pasitikėjimo teismais rodiklis 2018 metais lyginant su 2017 metais padidėjo 

0,55 proc. Palyginus trijų metų šio efekto vertinimo kriterijaus rodiklius, matyti, kad visuomenės 

pasitikėjimas teismais gerėja. 
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2. Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis (procentais), 2016–2018 m. ir 2018–2020 m. 

prognozė. Šis rodiklis rodo, ar teismas išnagrinėja tokį bylų kiekį, kokį gauna per ataskaitinį 

laikotarpį. Jei rodiklis viršija 100 procentų, tuomet teisme per ataskaitinį laikotarpį išnagrinėjama 

daugiau bylų negu gaunama, t. y. atitinkamai mažinamas ataskaitinio laikotarpio pradžios 

neišnagrinėtų bylų likutis. 

 

 
 

Kaip matyti iš grafike pateiktų duomenų, Kauno apygardos teisme 2018 m. išnagrinėta 

daugiau bylų, negu buvo gauta naujų bylų per 2018 m. Akivaizdu, tokiu būdu yra mažinamas 

neišnagrinėtų bylų likutis, spartinama bylų nagrinėjimo trukmė ir kartu gerinamas teismų įvaizdis 

visuomenėje. 

 

11. TEISMO RAŠTINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 

2018 metais Teismo raštinės darbas buvo organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos teismų įstatymu, Teisėjų tarybos nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės 

normų aktais, Teismo pirmininko įsakymais ir kitais teismo vidaus teisės aktais. Teismo raštinės 

darbuotojai, aptarnaudami asmenis, taip pat vadovaujasi teisme įdiegtos kokybės vadybos sistemos 

nuostatomis ir jos sudedamąja dalimi – Klientų aptarnavimo standartu. 

Teismo raštinėje 2018 metais buvo užtikrintas teismo gaunamųjų ir siunčiamųjų 

dokumentų (bylų) valdymas, tinkamas minėtų dokumentų registravimas, perdavimas pagal paskirtį 

bei tinkamas informacijos pateikimas į teismą atvykstantiems interesantams bylų, prašymų, skundų 

nagrinėjimo klausimais. Teismo raštinėje organizuotas asmenų priėmimas teisme, taikant „vieno 

langelio“ principą. 

2016 2017 2018 2019 2020

Planas 22 22 23 24 25

Faktas 26,46 26,56 27,11

21,5
22,5
23,5
24,5
25,5
26,5
27,5

Visuomenės pasitikėjimas teismais, %

2016 2017 2018 2019 2020

Planas 100 100 100 100 100

Faktas 93,85 105,28 103,2

90
92
94
96
98

100
102
104
106
108

Teismo išnagrinėtų ir gautų bylų santykis, %
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Teismo raštinės specialistai 2018 metais užtikrino asmenų susipažinimą su bylų medžiaga, 

posėdžių garso įrašais bei bylų medžiagos kopijų išdavimą. Proceso dalyviai susipažinti su bylų 

medžiaga galėjo tam skirtoje patalpoje, kur įrengtos patogios vietos, užtikrinančios galimybę 

proceso dalyviams netrukdomai susipažinti su juos dominančia bylų medžiaga, įskaitant ir 

elektronines bylas. 

2018 metais teisme parengtų ir gautų dokumentų vertimą iš/į valstybinės kalbos iš/į 

užsienio kalbą atliko 5 teismo raštinės vertėjai (2 – rusų, 1 – anglų, 1 vokiečių ir 1 lenkų kalbos). 

Taip pat buvo užtikrintas vertimas žodžiu teismo posėdžių metu teismo proceso dalyviams, 

nemokantiems valstybinės kalbos. Vertimų iš/į kitas užsienio kalbas organizavimo klausimais 2018 

metais teismas bendradarbiavo su vertimo biurais: UAB „Industry service center“ ir UAB „Iduna“. 

 

12. TEISME ĮDIEGTOS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS PALAIKYMAS 

 

2012 metais pagal kokybės vadybos standartą ISO 9001:2008 Kauno apygardos teisme 

įdiegta ir sertifikuota kokybės vadybos sistema. 2018 metais ši sistema sertifikuota pakartotinai 

pagal ISO 9001:2015 standartą. Kokybės vadybos sertifikavimo sritis, kuriai taikoma ši sistema – į 

teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimas. Šiemet taip pat buvo atnaujinta ir Kauno apygardos 

teismo kokybės politika.  

 
 

2018 metais buvo iškelti ir pasiekti 6 kokybės tikslai. Teismo proceso operatyvumas 

užtikrintas pirmosios instancijos bylas išnagrinėjant vidutiniškai: per 7,8 mėn. Baudžiamųjų bylų 

skyriuje ir per 14 mėn. Civilinių bylų skyriuje. Apeliacinių bylų, kurių nagrinėjimo trukmė ilgesnė 

nei 6 mėn. procentas nuo visų neišnagrinėtų apeliacinių bylų skaičiaus taip pat neviršijo nustatytos 

reikšmės: 7,12 proc. Baudžiamųjų bylų skyriuje ir 9,23 proc. Civilinių bylų skyriuje. Klientų 

aptarnavimo kokybė pagerinta – vadovaujantis apklausos duomenimis (išsami informacija apie 

apklausą pateikiama žemiau), į teismą besikreipiantiems asmenims teikiamų administracinių 

paslaugų ir aptarnavimo kokybės vertinimo rodiklis penkių balų skalėje yra 4,9 ir rodo, kad 

suteiktos paslaugos ir aptarnavimas vertinami kaip kokybiški. Pagrįstų skundų dėl teismo personalo 

ir teisėjų veiklos, patenkančios į administravimo veiklos sritį procentinė išraišką nuo visų skundu 

yra mažesnė nei nustatyta galima reikšmė, t. y. siekia vos 1 procentą. Teismo veiklos viešumas ir 

pasitikėjimas teismais didinamas organizuojant renginius bei informuojant visuomenę apie teismo 

veiklą. Per 2018 metus suorganizuota daugiau nei 10 renginių visuomenei, o teismo paruoštų 

pranešimų spaudai ir jų pagrindu parengtų publikacijų visuomenės informavimo priemonėse 



 

 

52 

santykis siekia net 70 procentų. Atlikus teismo darbuotojų apklausą, nustatyta, kad darbuotojų 

pasitenkinimo darbu lygis (pagal psichologinio mikroklimato vertinimo kriterijų) yra 3,6 ir penkių 

balų skalėje yra vertinamas gerai. Gerinant darbo mikroklimatą ir vidinę komunikaciją, 2018 metais 

organizuota daugiau nei 15 renginių darbuotojams. Dar vienas labai svarbus kokybės tikslas yra 

darbuotojų kvalifikacijos kėlimas. 2018 metais mokymuose dalyvavo 82 darbuotojai, o vienam 

teisėjui teko 10,6 akademinės valandos tęstinių mokymų. Teisme įdiegtos kokybės vadybos 

sistemos, atitinkančios LST ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, palaikymas ir tobulinimas yra 

užtikrinamas tinkamai. 

 

13. KLIENTŲ ATSILIEPIMŲ APIE APTARNAVIMO KOKYBĘ IR ATLIKTOS KLIENTŲ 

APKLAUSOS APIE APTARNAVIMO TEISME KOKYBĘ REZULTATŲ APŽVALGA 

 

Siekiant išsiaiškinti į Kauno apygardos teismą besikreipiančių asmenų nuomonę apie 

asmenų aptarnavimo teisme kokybę 2018 m. lapkričio 21 – gruodžio 20 dienomis buvo atliekama 

asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa. Apklausos anketos buvo išplatintos teismo 

dokumentų priėmimo skyriuje ir viešose teismo pastatų erdvėse. Kad apklausos anketas gautų ir 

užpildytų kuo daugiau teismo klientų, rūpinosi daugiausiai tiesiogiai su klientais bendraujantys 

teismo darbuotojai: dokumentų priėmimo skyriaus darbuotojai, teismo administratorė. Anketos taip 

pat buvo platinamos laukiamojoje zonoje prie teismo posėdžių salių, kur teismo lankytojai galėjo 

užpildytas specialiai tam skirtoje balsadėžėje palikti anketas. Taip pat buvo paskelbta elektroninė 

apklausos forma, tačiau jos neužpildė nei vienas respondentas. Per apklausos vykdymo laikotarpį 

buvo užpildyta 90 anketų. 

Apklausos klausimynas buvo sudarytas remiantis  Kauno apygardos teismo klientų 

aptarnavimo kokybės monitoringo tvarkos aprašu.  Anketą sudarė 6 teiginiai ir 2 atviri klausimai. 

Kiekvienas apklausos anketos teiginys vertintas 5 balų skalėje, t. y. nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 

(visiškai sutinku) balų. Norintiems išsakyti nuomonę apie asmenų aptarnavimo teisme kokybę 

laisva forma, anketoje skirtas atsakymo laukas su klausimu „Kokie veiksniai jums kėlė 

pasitenkinimą ar nepasitenkinimą klientų aptarnavimu teisme?“ ir siūlymu „Pateikite pastabas ir 

pasiūlymus dėl klientų aptarnavimo gerinimo Kauno apygardos teisme“.  

Pažymėtina, kad net 78 respondentai (86,7 proc. visų apklaustųjų) su visais apklausos 

anketoje suformuluotais teiginiais visiškai sutiko. Atlikus visų 90 asmenų aptarnavimo Kauno 

apygardos teisme kokybės vertinimo anketų analizę, detalus apklaustųjų vertinimas pateikiamas 

žemiau esančioje lentelėje:  

 

 5 balai 4 balai 3 balai 2 balai 1 balas Vidurkis 

Klientų aptarnavimo aplinka 

Kauno apygardos teisme yra švari 

ir tvarkinga  

 

86 

 

2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4,93 

Darbuotojas aktyviai gilinosi į 

mano situaciją, problemą 

 

84 

 

3 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4,92 

Darbuotojo suteikta informacija 

buvo išsami 

 

80 

 

6 

 

1 

 

0 

 

1 

 

4,86 

Darbuotojo suteikta informacija 

buvo aktuali 

 

82 

 

5 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4,89 

Darbuotojas informaciją teikė 

aiškiai, suprantamai (pvz., 

nevartojo profesinių terminų, jų 

nepaaiškinęs, žargono ir pan.) 

 

 

86 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

4,93 
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Prašome įvertinti, kiek bendras 

klientų aptarnavimo lygis Kauno 

apygardos teisme atitiko jūsų 

lūkesčius 

 

 

82 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

4,89 

 

Kaip matyti iš lentelės, apklaustų asmenų suteiktų balų vidurkis yra 4,9 balo, todėl galima 

teigti, kad suteiktos paslaugos ir aptarnavimas Kauno apygardos teisme vertinami kaip labai 

kokybiški. 

Anketoje buvo suteikta galimybė pareikšti pasiūlymus, pastabas ar (ne) pasitenkinimą 

klientų aptarnavimu Kauno apygardos teisme. Šia galimybe pasinaudojo 52 respondentai. Dalis 

atsakiusiųjų apsiribojo trumpomis pastabomis „Puikus aptarnavimas, kolektyvas“, „Tokių veiksmų 

nebuvo“, „Gaunu visą reikiamą informaciją“, „Viskas buvo puiku“, „Visi labai maloniai 

bendrauja“, „Tolerancija, dalykiškumas, paslaugumas“, „Mandagus aptarnavimas, šaunuolės 

moterys“, „Malonus bendravimas, paslaugumas“, „Viskas puiku, išsamu“, „Aptarnaujantis 

personalas puikus“, „Personalas labai mandagus“, „Viskas gerai, nieko keisti nereikia“, 

„Rūpinimasis žmogus problemomis, pagalba“, „Aptarnavimas puikus“, „Nuoširdumas, 

mandagumas ir operatyvumas“, „Atitiko lūkesčius, aukšta kultūra“ ir pan. Kita dalis respondentų į 

klausimą „Kokie veiksniai jums kėlė pasitenkinimą ar nepasitenkinimą klientų aptarnavimu 

teisme?“ atsakė išsamiau: „Teismo darbuotojų mandagus ir pagarbus elgesys su interesantu, 

operatyvus kliento problemos sprendimas, kantrybė ir išsamus informacijos suteikimas“, 

„Darbuotojų teikiama informacija visada išsami ir aktuali, malonus aptarnavimas“, „Labai 

paslaugus personalas, dėmesingas, stengiasi atlikti prašomus veiksmus operatyviai. Dėkoju“, „Labai 

malonu, kuomet personalas  visada pasitinka ir palydi su šypsena. Vyrauja geranoriška, dalykiška ir 

draugiška atmosfera“, „Darbuotojų paslaugumas, maloniai, visada su šypsena, operatyviai 

išsprendžia problemą, suteikia informaciją“, „Aptarnavimas geras, darbuotojai priėjo, paklausė ko 

ieškome, suteikė reikiamą informaciją“, „Darbuotojai mandagūs, aiškiai ir informatyviai atsakinėjo 

į man rūpimus klausimus“, „Pasitenkinimą kėlė darbuotojų mandagumas ir paslaugumas“, „Niekada 

nekilo problemų, jei reikėjo informacijos, darbuotojai mandagūs, dalykiški, geranoriški“, 

„Darbuotojų ypatingas dėmesingumas, atsakingumas sprendžiant užduotus klausimus“, 

„Darbuotojų malonus aptarnavimas, išsamus informacijos suteikimas kelia pasitenkinimą 

darbuotojų darbo kokybe“, „Viskas teisme tvarkoje, problemų nepatyriau. Ačiū darbuotojams, taip 

ir toliau“, „Mandagus darbuotojų bendravimas, darbuotojai pasitinka su šypsena“, „Žaviuosi 

darbuotojų kultūra ir profesionalumu bei operatyvumu. Ačiū!!!” – rašė vienas iš apklausos dalyvių. 

„Mandagus aptarnavimas, rūpestingumas, pareigingumas, pagarba. Į šią įstaigą užsukti visada 

malonu“ – jam antrino kitas. Respondentai liko patenkinti gaunama informacija apie posėdžių vietą 

ir laiką, o dviem darbuotojoms buvo išsakytos asmeninės padėkos už paslaugumą ir malonų 

aptarnavimą.  

Pastabų ir pasiūlymų dėl klientų aptarnavimo gerinimo Kauno apygardos teisme skiltyje 13 

apklausos dalyvių teigė pastabų ir pasiūlymų neturintys, likę nurodė, kad „Viskas ir taip gerai“ 

linkėjo „Išlaikyti tokį patį lygį“ ir „Ateityje išlikti tokiems, kokie esate šiuo metu“. Išsakydami savo 

pageidavimus, respondentai nurodė, kad proceso dalyviams įmanomai būtų pranešama apie 

neįvyksiančius posėdžius, jeigu posėdžio nevykimo priežastys žinomos iš anksto, gauta pasiūlymų 

tesimo raštinėje pastatyti kavos, vandens aparatus 

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

atsiliepimų knygose. Kauno apygardos teisme yra dvi atsiliepimų knygos – dokumentų priėmimo 

vietoje ir pastate, kuriame yra teismo posėdžių salės, t. y. ten, kur esama didžiausio teismo 

lankytojų ir į teismą besikreipiančių asmenų srauto. 2018 metais nebuvo pateikta nei vieno skundo. 

Dokumentų priėmimo vietoje pareikšta 14, teismo posėdžių salių pastate – 17 padėkų ir gerų 

atsiliepimų dėl kokybiško ir mandagaus aptarnavimo, parodyto nuoširdaus dėmesio bei darbuotojų 

kompetencijos.  
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14. TEISMO INTERNETINĖS SVETAINĖS TVARKYMO DARBAI 

 

2018 metais buvo atnaujinta teismo internetinė svetainė, pakeista jos turinio valdymo 

sistema. Atnaujinta Kauno apygardos svetainė pradėjo veikti 2018 m. kovo 19 d. nauju domenu 

https://kat.teismas.lt/. Teismo svetainės atnaujinimas buvo sklandus ir svetainės lankytojams 

nepatogumų nesukėlė – naujiena apie svetainės atnaujinimą buvo paskelbta, ieškant teismo 

svetainės ir  paspaudus senojo interneto puslapio nuorodą, lankytojas iš karto buvo nukreipiamas į 

naująją svetainę, svetainę administruojantiems teismo darbuotojams atnaujinant ar skelbiant naują 

informaciją nesklandumų taip pat nepasitaikė. Atnaujintos teismo interneto svetainės struktūra 

sudaryta ir turinys atnaujintas laikantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir 

įstaigų interneto svetainėms aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. 

balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480. 

Šiais metais Kauno apygardos teismo svetainė buvo papildyta nauja informacija, o iš 

senosios svetainės automatiškai perkelta informacija – atnaujinta. Peržiūrėta nuorodų skiltis, 

darbuotojų atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai, atnaujinti teismo skyrių nuostatai, 

nurodyta kita teismo lankytojams aktuali informacija: teismo darbo laikas, dokumentų priėmimo ir 

asmenų aptarnavimo tvarka, susipažinimo su bylų medžiaga ir kopijų darymo taisyklės, taip pat 

informacija, ką reikia žinoti, jei asmuo kviečiamas į teismą liudyti („Pagalba liudytojams ir 

nukentėjusiesiems“), tituliniame puslapyje nurodyti teismo pirmininko padėjėjo ryšiams (su 

žiniasklaida ir visuomene) kontaktai. Skiltis „Nuorodos“ papildyta valstybės institucijų, ministerijų, 

profesinių sąjungų, šalies institucijų, tarptautinių teismų ir tarptautinių organizacijų / asociacijų 

svetainių nuorodomis, taip pat nuorodomis į  teisės aktų, naudingos informacijos paieškos svetaines.  

Teismo lankytojams skirta skiltis „Pagalba liudytojams ir nukentėjusiesiems“ buvo pertvarkyta iš 

esmės – čia paskelbti patarimai, padėsiantys pasiruošti liudyti, sudaryta galimybė apsilankyti 

virtualioje teismo posėdžių salėje ir pažiūrėti Nacionalinės teismų administracijos vaizdinę 

medžiagą „Kaip elgtis, jei esi pakviestas liudyti“. Šioje skiltyje taip pat paskelbti pasiruošti 

nepilnamečiams liudyti padedančių Lietuvos teismų psichologų kontaktiniai duomenys bei nuoroda 

į leidinį „Ką reikia žinoti apie pagalbą vaikui teisminiame procese“. 2018 metų antrąjį pusmetį buvo 

papildytos ir kitos skiltys, pvz: „Mokesčiai ir baudos“ bei „Asmenų aptarnavimas“  

Vadovaujantis Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 

interneto svetainėms aprašu, 2018 metais buvo atnaujinama ši administracinė informacija: 

skelbiami konkursai ir atrankos, komisijos ir jų sudėtys, patikrinimų išvados, veiklos ataskaita, 

biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkiniai, planavimo dokumentai, darbuotojų paskatinimai 

ir apdovanojimai. Taip pat atsižvelgiant į poreikį ir būtinybę, buvo nuolat atnaujinami darbuotojų 

kontaktiniai duomenys, kuriamos automatinės nuorodos į kitus dokumentus, kitas interneto skiltis 

arba kitų institucijų interneto svetaines (pvz.: www.teismai.lt, LITEKO tvarkaraščių paieška, NTA 

leidiniai ir t. t.).  

2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje pradėjus taikyti 2016 m. balandžio 27 d. 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, dieną prieš (2018 m. gegužės 24 d.) teismo 

interneto svetainėje sukurta skiltis „Asmens duomenų apsauga“, kurioje paskelbta informacija dėl 

asmens duomenų tvarkymo: asmens duomenų valdytojo informacija, asmens duomenų tvarkymo 

teisme tikslai, teisinis pagrindas, duomenų subjekto teisės, taip pat sukurta nuoroda į Reglamento 

tekstą norintiems su juo susipažinti išsamiau. Vėliau ši skiltis papildyta Teisėjų tarybos 2018 m. 

rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2) patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo teismuose 

taisyklėmis. 

Per 2018 metus Kauno apygardos teismo internetinėje svetainėje buvo paskelbti 67 

pranešimai apie teismo sprendimus bylose, moksleivių ir užsienio delegacijų vizitus, teisme 

vykusius renginius. Šie pranešimai, kaip ir visa kita informacija, interneto svetainėje skelbta 

laikantis operatyvumo, reprezentatyvumo ir turinio aiškumo principų: aiškiai ir suprantamai, per 

įmanomai trumpiausią laiką, laikantis valstybinės kalbos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, 

formuojant teigiamą įvaizdį visuomenėje.    

https://kat.teismas.lt/
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15. TEISMO PSICHOLOGO VEIKLOS APŽVALGA 

 

Nr. Duomenų pavadinimas  2018 m. 

Suplanuota (-neįvyko: 

atšaukta, neatvyko ir pan.) 

Įvykdyta 

1 Dalyvauta teismo posėdžiuose 18 18 

2 Atlikta vaiko paruošimų teisinėms 

apklausoms 

62 62 

3 Suplanuota apklausti asmenų 

(neapklausta), iš jų: 

72 (-11) 61 

3.1    -vaikų apklausų kambary (apklaustųjų 

skaičius) 

56 (-11) 45 

3.2    -ikiteisminiame tyrime 41 (-1) 40 

3.3    -teismo proceso metu 31 (-10) 21 

5 Išklausyta nuomonių civilinėse bylose: 27 (-10) 17 

5.1    -nepilnamečių 27 (-10) 17 

5.2    -suaugusiųjų 0 0 

6 Atlikta teismo darbuotojų psichologinių 

konsultacijų 

4 4 

7 Pateikta išvadų/nuomonių 4 4 

8 Dalyvauta susirinkimuose 5 5 

10 Dalyvauta mokymuose 8 8 

11 Pravesta grupinių užsiėmimų 2 2 

 

Per einamuosius metus sudalyvauta 18-je teismo posėdžių Kauno apygardos teisme, teisėjų 

pavedimu. 

Atlikti 62-i vaikų paruošimai teisinėms apklausoms2 (įvadiniai pokalbiai prieš apklausas). 

Per 2018 m. buvo apklaustas 61 nepilnametis, mažametis asmuo, nors buvo suplanuota 72 

teisinės apklausos, iš kurių 11 neįvyko dėl įvairių trikdžių teisminiuose procesuose (kaltinamojo, 

įtariamojo, gynėjo neatvykimo į suplanuotą teismo posėdį, mažamečio liudytojo ligos ar pan.). 

Teisinės vaikų apklausos buvo vykdomos ikiteisminio tyrimo ir teisminio proceso metu Kauno 

apygardos, Kauno miesto, Alytaus, Marijampolės, Varėnos, Vilkaviškio rajonų apylinkių teismų 

specializuotuose vaiko apklausos kambariuose ar tam skirtose patalpose bei teismo posėdžių salėse. 

Iš 61-o apklausto nepilnamečio asmens, 40 apklausta ikiteisminiame tyrime dalyvaujant 

ikiteisminio tyrimo teisėjui, 21-as buvo apklaustas posėdžio metu teisme, apklausas vykdant tiek 

specializuotame vaiko apklausos kambaryje ar tam skirtose patalpose, tiek ir teismo posėdžių salėje. 

Suplanuota išklausyti 27-ių nepilnamečių/mažamečių nuomones dėl nepilnamečių vaikų 

gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo, pakeitimo, išlaikymo nepilnamečiam vaikui 

ir jo įsiskolinimo priteisimo bei dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos pakeitimo ir 

bendravimo tvarkos su vaikais nustatymo, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo, 

nuolatinės globos/rūpybos nustatymo, globėjo/rūpintojo skyrimo bei kitų atvejų civilinėse bylose. 

Šios apklausos vykdytos Alytaus apylinkės teismo Alytaus ir Marijampolės rūmų specializuotuose 

vaiko apklausos kambariuose ar kambariuose su šiam procesui pritaikyta įranga bei Kazlų Rūdos 

globos namuose. 10-ies vaiko nuomonių išklausymai buvo atšaukti dėl iškilusio privalomumo 

                                                 
2 Vaiko paruošimas teisinėms procedūroms duoda dvejopą naudą: 1) pagerina teisinių procedūrų eigą: vaikas geriau 

supranta, koks yra jo vaidmuo, kokių veiksmų ir pasekmių galima tikėtis; 2) sumažina vaiko patiriamą psichologinę 

traumą teisinių procedūrų metu. Vaikas, visiškai nežinantis teisinės struktūros ir veiksmų, gali išgyventi labai 

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

Paruošimas reikalingas tam, kad nepilnametis, mažametis būtų informuotas apie vykstantį procesą, nuraminti kylančią 

įtampą dėl neaiškių ar nesuprantamų atliekamų teisinių veiksmų bei tam kad būtų užmezgamas kontaktas su 

nepilnamečiu, mažamečiu. 
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atidėti posėdį susirgus atsakovui, vaikų neatvykimo į teismo posėdį, teisminio proceso laikotarpiu 

vaikui jau tapus pilnamečiu, teisėjo nedarbingumo, taikaus šalių susitarimo ir pan. 

Įvykdytos 4-ios psichologinės konsultacijos teismo darbuotojams dėl buvusių artimų 

darbinių santykių su netikėtai patirtos bendradarbio netekties. Dėl šios nepalankios ir stresinės 

situacijos buvo organizuojama ir  grupinė terapija (dalyvavo 9 darbuotojai). 

Per ataskaitinį laikotarpį pateiktos 4 specialisto išvados/nuomonės. Visos išvados pateiktos 

raštu. Viena iš pateiktų išvadų buvo išklausius vaiko nuomonę civilinėje byloje dėl neterminuoto 

motinos valdžios apribojimo, nuolatinės globos/rūpybos nustatymo, globėjo/rūpintojo skyrimo, 

nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo jiems priteisimo ir atsakovės 

priešieškinį dėl savivaldybės administracijos įsakymų dėl globos/rūpybos nustatymo panaikinimo ir 

vaikų gyvenamosios vietos nustatymo su atsakove. Likusios trys išvados pateiktos baudžiamojo 

proceso metu - po nepilnamečių asmenų teisinių apklausų tam, kad įvertinti vaikų raidos gebėjimus 

bei pateikti pastebėjimus po atliktų apklausų baudžiamajame procese ikiteisminio tyrimo metu. 

2018 m. dalyvauta 5-se susirinkimuose: Panevėžio apygardos teisme (2018-03-02), Kauno 

apygardos teisme (2018-03-06, 2018-04-09, 2018-10-30), skirtuose aptarti aktualius darbo 

klausimus, bendradarbiavimo galimybes, išspręsti iškilusias problemas, bei supervizijų būdu 

analizuoti apklausas, sudėtingus praktinius atvejus. 

Dalyvauta 8-se kompetencijos kėlimo psichologijos srityje mokymuose, konferencijose ar 

seminaruose: 

 2018 m. sausio 30 d. – vasario 1 d. licencijuotuose trijų dienų Eye Movement 

Desensitization and Reprocessing (EMDR) bazinio lygio (LEVEL 1) mokymuose Vilniuje, 

27 val. 

 2018 m. balandžio 3-5 d. licencijuotuose trijų dienų Eye Movement Desensitization 

and Reprocessing (EMDR) LEVEL 2 mokymuose Vilniuje, 28 val. 

 2018 m. balandžio 24 d. Vilniaus universiteto Taikomosios psichologijos laboratorijos 

rengiamuose mokymo kursuose dirbti su NEO PI-R ir NEO-FFI asmenybės klausimynais. 

 2018 m. gegužės 4 d. Safe talk mokymuose, kurie yra apie tai, kaip atpažinti 

savižudybės pavojų ir nukreipti žmogų pagalbos. Šiuose mokymuose dalyvauta savo 

iniciatyva ir nedarbo metu. 

 2018 m. rugsėjo 20 d. VŠĮ „Paramos vaikams centro“ organizuotoje konferencijoje 

„Seksualinė prievarta prieš vaikus: atskleidimas, pagalba ir prevencija“ Vilniuje, 8 ak. val. 

 2018 m. spalio 11-12 d. Lietuvos policijos mokyklos ir Žmogaus teisių stebėjimo 

instituto įgyvendinamo projekto JUST/2015/JACC/AG/VICT/9269 „Veiksmingas 

nukentėjusiųjų teisių užtikrinimas“ mokymuose Kaune, 16 ak. val. 

 2018 m. spalio 24-25 d. seminare pagal ikiteisminio tyrimo, baudžiamąsias bylas 

nagrinėjančių apygardų ir apylinkių teismų teisėjų mokymo programą „Nepilnamečių 

justicija“ Molėtuose, 11 ak. val. 

 2018 m. lapkričio 5-6 d. seminare teismų psichologams Molėtuose, 12 ak. val. 

Vadovaujantis Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2018 m. plano 1.11. 

punktu bei tam, kad užtikrinti teismo išorinio administravimo priemones bei atnaujinus metodines 

rekomendacijas, Kauno apygardos teritorijoje dirbantiems teisėjams organizuoti ir pravesti 2 

mokymai dėl nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų vykdymo teisminiame procese: 

 2018 m. kovo 19 d. Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmų teisėjams 

“Nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų ypatumai teisminėje praktikoje“ mokymai, 

kurie vyko Marijampolės apylinkės teismo Šakių rūmuose, Bažnyčios g. 6, Šakiuose. 

 2018 m. balandžio 11 d. Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės, Jurbarko, 

Vilkaviškio rūmų teisėjams “Nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų ypatumai 

teisminėje praktikoje“ mokymai, kurie vyko Marijampolės apylinkės teismo Marijampolės 

rūmuose, Kauno g. 8, Marijampolėje. 

2018 m. vasario 28 d. pravesti Kauno apygardos teritorijoje dirbantiems prokurorams, jų 

padėjėjams, kryptingai besispecializuojantiems baudžiamosiose bylose su nepilnamečiais 
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asmenimis seminaras „Nepilnamečių apklausos (ypatumai, teismų praktika). Mokymai vyko Kauno 

apylinkės prokuratūros salėje, Maironio g. 30, Kaune. 

2018 m. balandžio 18 d. Kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro (KOPŽI) 

Kauno apygardos teisme organizuotoje konferencijoje „Prekybos žmonėmis nusikaltimai Lietuvoje: 

naujos tendencijos ir pagalba nukentėjusiems" skaitytas pranešimas “Psichologinė trauma ir kaip 

padėti aukai?”  

2018 m. spalio 17 d. dalyvauta Kovos su prekyba žmonėmis ir Marijampolės savivaldybės 

organizuotoje konferencijoje „Apsaugokime vaikus nuo pavojų: iššūkiai ir geroji praktika“ 

Marijampolėje, skaitant dalyviams pranešimus temomis „Psichologinė trauma - požymiai, pagalba, 

pasekmės“ bei „Seksualinę prievartą patyrę vaikai kaip liudininkai teisiniame procese“, Beatričės 

Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje, Marijampolėje. 

Siekiant įgyvendinti Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2018 m. plano 1.14. 

punktą Kauno apygardos teisme buvo organizuoti trys (2018-03-06, 2018-04-09, 2018-10-30) 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų ir visų teismo psichologų 

susirinkimai, pasitarimai, sunkių atvejų aptarimai. 

Vadovaujantis Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2018 m. plano 2.3.6. 

punktu, tam, kad užtikrinti teismo darbuotojų aukštos darbo kultūros, nepriekaištingų darbuotojų 

tarpusavio santykių bei etikos principų laikymąsi santykiuose su besikreipiančiais į teismą 

asmenimis Kauno apygardos teisme buvo suorganizuoti ir pravesti du savireguliaciniai3 bei įtampą 

mažinantys užsiėmimai (2018-10-30, 2018-10-31), kurių laikas bei galimybės dalyvauti juose, 

atsižvelgiant į darbo krūvius, buvo suderintos su darbuotojais tam, kad kuo labiau optimizuoti tiek 

darbuotojų motyvaciją, kurios tikrai netrūko, tiek ir galimybes dalyvauti juose. 

Per 2018 m. laikotarpį dalyvauta dviejose valstybės tarnautojų vertinimo komisijose, iš 

kurių viena eilinio vertinimo (2018-02-13, dalyvavo 31-as vertinamasis) ir kita neeilinio vertinimo 

(2018-09-12, dalyvavo 7 vertinamieji). 

2018 m. spalio 3 d. vadovaujantis LR Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 

patvirtinto Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 54 punktu bei 

siekiant tinkamai įvertinti ir atrinkti pretendentą į vyriausiojo specialisto (psichologo) pareigas, 

atsižvelgiant į specialiųjų žinių poreikį, dalyvauta komisijos posėdyje eksperto (kaip asmens, 

turinčio ne mažesnę kaip 3 metų praktinės veiklos patirtį) teisėmis Alytaus apylinkės teismo 

Alytaus Rūmuose, S. Dariaus ir S. Girėno g. 17, Alytuje. 

Siekiant informuoti studentus apie teisme dirbančio psichologo funkcijas bei nepilnamečių, 

mažamečių asmenų apklausas dalyvaujant psichologui, organizuoti 5 MRU Viešojo saugumo 

                                                 
3 Plačiąja prasme, savireguliacija – tai psichinių procesų, sąlygojančių tikslingą elgesį, 

visuma (A.Bandura). Siaurąja prasme, savireguliacija apibrėžiama kaip sugebėjimas atsipalaiduoti, 

sumažinti įtampą, valdyti savo psichinius bei fiziologinius procesus. Būtent pastarąja 

savireguliacijos samprata ir remiasi Savireguliacijos lavinimo užsiėmimų tikslai. Iš tikrųjų gebėjimą 

atsipalaiduoti bei valdyti savo psichinius ir fiziologinius procesus reikėtų traktuoti kaip vieną 

sudėtingo savireguliacijos proceso sudedamųjų dalių ar funkcijų. 

Gebėjimas sėkmingai naudoti savireguliacijos įgūdžius gali padėti: 

- efektyviau tvarkytis su chroniškomis fizinėmis bei psichinėmis ligomis, 

- spręsti kasdienes gyvenimo, tame tarpe ir darbo problemas, 

- pagerinti darbinės veiklos rezultatus, 

- palengvinti bei paspartinti žinių ir įgūdžių įgijimą. 
Savireguliacijos įgūdžius taip pat sėkmingai galima panaudoti streso sukeltoms problemoms spręsti, t.y. gebėti 

išlikti adekvačiam stresinėje situacijoje, tuo užtikrinant aukštą darbo kultūrą tiek bendraujant su klientais, tiek 

tarpusavio darbiniuose santykiuose. 

Savireguliacijos pratybų paskirtis yra formuoti ir gerinti psichologinį mikroklimatą įstaigoje, tam, kad 

darbuotojai mokėtų valdyti kylančias neigiamas emocijas ir gebėtų adekvačiai vertinti ir spręsti konfliktines situacijas 

tiek įstaigos viduje, tiek ir su besikreipiančiaisiais į teismą asmenimis. 
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fakulteto studentų apsilankymai Kauno apygardos teisme. Čia apsilankė viena Valstybės sienos 

apsaugos II kurso (2018-04-20) bei dvi Policijos veiklos (2018-04-20 ir 2018-04-23) II kurso 

studentų grupės bei trys Teisės ir ikiteisminio proceso programos III kurso grupės, (2018-10-09, 2 

apsilankymai) viso - 71 studentas. 

Per ataskaitinį laikotarpį nuolat konsultuojami asmenys (teisėjai, prokurorai, tyrėjai) dėl 

nepilnamečių, mažamečių asmenų apklausų baudžiamojo proceso ikiteisminiame tyrime, teismo 

proceso metu specifikos ir atlikimo taktikos bei civiliniame procese dėl vaiko nuomonės išklausymo 

galimybių, specifikos, būtinumo. Besikreipiantieji konsultuojami tiek susitikimų metu, tiek ir 

telefonu ar el. paštu, tačiau šie duomenys nėra kaupiami. 

Ataskaitiniu laikotarpiu nuolat bendradarbiauta su kitomis institucijomis ar darbuotojais, 

prašant pagalbos, informacijos ar susidūrus su sunkiais darbiniais atvejais. Bendradarbiauta su 

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto daktare, docente, atvejų analizės profesinės priežiūros 

specialiste (supervizore) – klinikine psichologe Neringa Grigutyte (el. paštu, susitikimų metu), 

Lietuvos apygardos teismų psichologais - (telefonu, el. paštu, susirinkimų metu), Kriminalinio 

policijos biuro mokymo centro psichologe Sima Dirvelyte (susitikimų metu, telefonu), Teismo 

psichologėmis - ekspertėmis Dovile Prižgine, Ieva Salialione (telefonu ar el. paštu). 
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