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TEISMO PIRMININKO ŽODIS
Pirma, nedaryk nieko be priežasties ir tikslo.
Antra, nedaryk nieko, kas neduotų naudos visuomenei.
Markas Aurelijus

Kauno apygardos teismas – vienas iš penkių Lietuvos Respublikoje
veikiančių bendrosios kompetencijos apygardų teismų.
Funkcinio teismingumo prasme, Kauno apygardos teismas veikia
kaip teismas, pirmąja instancija nagrinėjantis proceso įstatymų priskirtų
kategorijų baudžiamąsias ir civilines bylas. Kita vertus, įgyvendina ir
apeliacinės instancijos teismo funkcijas, peržiūrėdamas neįsiteisėjusius
Alytaus, Kauno ir Marijampolės apylinkių teismų nuosprendžius,
sprendimus, nutartis ir nutarimus baudžiamosiose, civilinėse ir
administracinių nusižengimų bylose.
Visuomenei teikiamoje Kauno apygardos teismo 2019 metų veiklos
apžvalgoje, visų pirma, ir stengtasi atspindėti jurisdikcinę teismo veiklą –
teisingumo vykdymą, pateikti išsamius statistinius duomenis apie gaunamų
ir išnagrinėtų bylų skaičių, jo kitimą pastaraisiais metais, palyginti Kauno
apygardos teismo statistinius veiklos rodiklius su atitinkamais kitų
apygardų teismų statistiniais veiklos rodikliais.
Be to, apžvalgoje aptariamas teismo pirmininko bei skyrių pirmininkų įgyvendinamas vidinis
apygardos teismo administravimas bei vykdoma apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių Alytaus, Kauno
ir Marijampolės apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūra (išorinis administravimas), pateikiami
apibendrinti Kauno apygardos teismo pirmininko patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos
priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2019 metų
plane numatytų priemonių (planinių kompleksinių ir tikslinių patikrinimų, stebėsenos ir kontrolės) vykdymo
rezultatai, informacija apie taikytas tolygaus darbo krūvio paskirstymo tarp atskirų apylinkių teismų
užtikrinimo priemones.
Atskirose apžvalgos dalyse aptariamas institucijos strateginiame veiklos plane nustatytų tikslų bei
uždavinių įgyvendinimas, teikiama ataskaita visuomenei apie teismui skiriamų valstybės biudžeto lėšų
panaudojimą, apibūdinama teismo personalo kaita ir kvalifikacijos kėlimas, pristatoma teismo per 2019 metus
plėtota edukacinė, teisinio švietimo veikla, teismo veiklos viešinimo visuomenei renginiai, tarptautinis
bendradarbiavimas su užsienio valstybių teismais, teismus bei teismų savivaldos institucijas vienijančiomis
tarptautinėmis organizacijomis, teismo indėlis bendradarbiaujant su aukštosiomis mokyklomis jaunosios
teisininkų kartos rengimo procese.
Manau, jog tam tikrą „lakmuso popierėlio“ vaidmenį, sprendžiant apie veiklos efektyvumą bei teismo,
kaip valdžios institucijos, tarnavimą žmonėms, atlieka kasmet organizuojama į teismą besikreipiančių asmenų
ir proceso dalyvių apklausa, kurios tikslas yra išsiaiškinti nuomonę apie informacijos teikimo bei aptarnavimo
teisme kokybę. Džiugina tai, kad, apibendrinus pirmiau minėtos apklausos 2019 metų rezultatus, galėjome
padaryti išvadą, jog, daugumos joje dalyvavusių respondentų nuomone, asmenų aptarnavimo kokybė Kauno
apygardos teisme vertinama gerai, aptarnavimas apibūdinamas kaip operatyvus, kultūringas, paslaugus ir
geranoriškas. Tiek asmeniškai man, kaip teismo pirmininkui, tiek teisėjų korpusui bei teismo personalui – tai
ne tik labai reikšmingas mūsų veiklos įvertinimas, bet drauge ir paskatinimas šiais metais siekti dar geresnių
demokratinei visuomenei ir teisinei valstybei itin svarbios mūsų veiklos – teisingumo vykdymo – rezultatų.
Pasak vieno Romos imperatorių ir stoikų filosofinių idėjų puoselėtojo – Marko Aurelijaus, neverta
imtis nieko, kas neturi priežasties ir tikslo, o juo labiau – to, kas nėra skirta bendram visuomenės labui. Tikiu,
kad mūsų veikla ne tik nukreipta į aiškų ir kilnų tikslą – teisingumo, protingumo, sąžiningumo, geros valios
principų įgyvendinimą kasdieniame gyvenime, tačiau ir į visai Lietuvos visuomenei itin svarbių – demokratijos,
teisinės valstybės, socialinės darnos idėjų puoselėjimą.

Teismo pirmininkas

Nerijus Meilutis
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1. ADMINISTRAVIMO TEISMUOSE VEIKLA
1.1. Išorinis Kauno apygardos teismo veiklos teritorijai priskirtų apylinkių teismų administravimas
(administracinės veiklos priežiūra)
Vykdant Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2019 m. plane, patvirtintame
Kauno apygardos teismo pirmininko 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-28, numatytas išorinio
apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administravimo (administracinės
veiklos priežiūros) priemones, buvo atliktas planinis kompleksinis Alytaus apylinkės teismo, kurį
sudaro centriniai – Alytaus, taip pat Prienų, Varėnos, Lazdijų ir Druskininkų rūmai, veiklos 2018 m.
sausio 1d. – 2019 m. birželio 30 d. laikotarpiu patikrinimas. Atlikus patikrinimą, nustatyti pavieniai
apylinkės teismo veiklos trūkumai, susiję su bylų nagrinėjimo kokybės ir operatyvumo užtikrinimu,
kuriems nebūdingas sisteminis pobūdis, todėl teismo organizacinė ir administracinė veikla
tikrinamuoju laikotarpiu įvertinta gerai, pateiktos rekomendacijos dėl veiklos optimizavimo,
aktyvesnių teismo administracijos veiksmų užtikrinant tolygų darbo krūvio, nagrinėjant bylas,
paskirstymą tarp atskirų teismą sudarančių rūmų. Vykdydamas numatytas apylinkių teismų darbo
krūvių stebėsenos priemones ir siekdamas įmanomai tolygesnio procesinio darbo krūvio tarp
apylinkių teismų paskirstymo, Kauno apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso 621 straipsniu, 2019 m. lapkričio 11 d. nutartimi konstatavo
esminį darbo krūvio skirtumą, nagrinėjant civilines bylas, Kauno apygardos veiklos teritorijoje
esančiuose Alytaus ir Marijampolės bei Kauno apylinkių teismuose ir dalies Marijampolės bei Kauno
apylinkių teismuose gautų civilinių bylų nagrinėjimą priskyrė Alytaus apylinkės teismui bei pavedė
Alytaus apylinkės teismo pirmininkei, gavus bylas, organizuoti jų paskyrimą konkretiems rūmams
bei teisėjams. Taip pat išorinio apylinkių teismų administravimo srityje buvo tikrinama ir apylinkių
teismų archyvų darbo organizavimo ir archyvų tvarkymo atitiktis keliamiems reikalavimams (tikrinti
Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai ir Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmai). Be to,
atlikta Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų baudžiamųjų ir civilinių
bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienus metus, nagrinėjimo trukmės priežasčių analizė,
pateikti pasiūlymai dėl šių priežasčių šalinimo veiksmų / priemonių.
1.2. Vidinis apygardos teismo administravimas
Vidinio apygardos teismo administravimo srityje buvo įgyvendinamos stebėsenos ir kontrolės
priemonės, susijusios su bylų paskirstymo teisėjams, taikant informacines technologijas (Lietuvos
teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo modulį), atitiktimi keliamiems
reikalavimams, analizuojama Kauno apygardos teismo pirmąja instancija nagrinėjamų bylų, kurių
procesas trunka ilgiau nei vienus metus, ir apeliacine tvarka ilgiau nei pusmetį nagrinėjamų bylų eiga
bei šių bylų proceso trukmės priežastys. Atlikti planiniai tiksliniai 4 teisėjų (po 2 teisėjus iš
Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyriaus) individualūs organizacinės veiklos patikrinimai.
Baudžiamųjų bylų skyriuje buvo atliekami šie planiniai tiksliniai patikrinimai: Baudžiamojo proceso
kodekso normų, reglamentuojančių parengiamąją teismo posėdžio dalį, laikymosi patikrinimas,
procesinių prievartos priemonių, kai į bylos nagrinėjimą neatvyksta kviesta proceso šalis, taikymo
patikrinimas; Civilinių bylų skyriuje: Procesinių dokumentų įteikimo proceso dalyviams tvarkos
patikrinimas, Fizinių asmenų bankroto įstatyme atskirųjų skundų nagrinėjimui nustatytų terminų
laikymosi patikrinimas, Elektroninių civilinių bylų proceso vedimo tvarkos ir šių bylų tvarkymo
patikrinimas. Abiejuose skyriuose buvo tikrinamas bylų tvarkymas, laikantis nustatytų reikalavimų,
protokolų surašymo operatyvumas, išnagrinėtų bylų perdavimo raštinei savalaikiškumas, teismo
posėdžių garso įrašų darymas, jų kokybė ir saugojimas, teismo posėdžių salėse sumontuotos garso
įrašų darymo aparatūros būklė. Teismo pirmininko padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene)
tikrino teismo lygių galimybių politikos įgyvendinimo efektyvumą.
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1.3. Administravimo teismuose tvarka pateiktų (neprocesinių) pareiškimų (prašymų, skundų)
nagrinėjimas
2019 m. Kauno apygardos teisme buvo gauta 215 (2018 metais – 212) asmenų tiesiogiai
pateiktų ar kitų institucijų persiųstų neprocesinių (administravimo teismuose tvarka paduotų)
pareiškimų (skundų, prašymų) dėl Kauno apygardos teismo bei šio teismo veiklos teritorijoje esančių
apylinkių teismų veiklos. 57 iš jų pagal kompetenciją persiųsti nagrinėti kitoms institucijoms arba
teismo pirmininkas susipažino su pareiškimuose išdėstyta nuomone, pasiūlymais dėl teismo veiklos
organizavimo. Į 28 pareiškimus teismo pirmininko pavedimu atsakė teismo kancleris ir raštinės
vedėjas.
Į 130 pareiškimų keliamus klausimus, reiškiamas pastabas, nusiskundimus dėl teismo / teisėjų
organizacinės veiklos buvo parengti ir išsiųsti atsakymai pareiškėjams, iš jų: į 80 prašymų (skundų,
pareiškimų) atsakė teismo pirmininkas, į 29 – Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, į 21 prašymą
(skundą, pareiškimą) – Civilinių bylų skyriaus pirmininkas.
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2. TEISMUI SKIRTI VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI IR JŲ PANAUDOJIMAS
Kauno apygardos teismo 2019 metų biudžetą (su pajamų įmokomis) sudarė 4 432,9 tūkst. Eur,
iš kurių 4 202,6 tūkst. Eur sudarė darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos.
4 088 000,00
114 669,00

Gauta
asignavimų, Eur
4 088 000,00
114 669,00

Panaudota
asignavimų, Eur
4 088 000,00
114 669,00

1 523,00

1 523,00

1 523,00

47 650,00

47 650,00

47 650,00

12 286,00

12 286,00

12 286,00

1 197,00

1 196,27

1 196,27

25 732,00

25 731,96

25 731,96

1 026,00

1 026,00

1 026,00

700,00

700,00

700,00

72 789,00

72 789,00

72 789,00

7 602,00

7 601,99

7 601,99

1 650,00
33 352,00
22 806,00

1 650,00
33 351,27
22 805,64

1 650,00
33 351,27
22 805,64

2 000,00

2 000,00

2 000,00

4 432 982,00

4 432 980,13

4 432 980,13

Sąmatos straipsnio pavadinimas

Metų sąmata Eur

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Medikamentų ir medicininių prekių bei
paslaugų įsigijimo išlaidos
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Transporto išlaikymo ir transporto
paslaugų įsigijimo išlaidos
Komandiruočių išlaidos
Materialiojo turto paprastojo remonto
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Kvalifikacijos kėlimo išlaidos
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Informacinių technologijų prekių ir
paslaugų įsigijimo išlaidos
Reprezentacinės išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Darbdavių socialinė parama pinigais
Materialiojo ir nematerialiojo turto
kūrimo ir įsigijimo išlaidos
Viso Eur:

Aukščiau pateikiama lentelė sudaryta pagal 2019 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 4 202 669,00 Eur asignavimų. Prekėms ir paslaugoms gauta 205 505,49
Eur, panaudota 205 505,49 Eur, darbdavių socialinei paramai gauta ir panaudota 22 806,00 Eur ir
nematerialiajam turtui įsigyti gauta ir panaudota 2 000,00 Eur. Gautas finansavimas panaudotas 100
%.
Kauno apygardos teismo kreditorinis įsiskolinimas (žr. žemiau pateiktą lentelę) 2019 m.
gruodžio 31 d. buvo 174 839,33 Eur. Iš 162 465,69 Eur kreditorinio įsiskolinimo darbo užmokesčiui
ir socialinio draudimo įmokoms pagal 2015 m. birželio 30 d. „Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems
už darbą apmokama iš valstybės ar savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai
sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą“ Nr. XII-1927, yra
apskaičiuotas grąžintinas darbo užmokestis (kartu su gyventojų pajamų mokesčiu) (2.1.1.1.1.1) 101.886,36 Eur ir apskaičiuotos socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1) – 52.568,84 Eur.
2019 m. pabaigoje mokėtina darbo užmokesčio suma už 2019 m. gruodžio mėnesį buvo
8010,49 Eur (darbuotojo socialinio draudimo įmokos). Palyginus darbo užmokesčio ir darbdavio
socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą 2019 metų pabaigoje, kreditorinis įsiskolinimas buvo 77,17
proc. mažesnis už įsiskolinimą metų pradžioje. Šį procentą nulėmė nušalinto Kauno apygardos teismo
teisėjo darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokų panaudojimas trūkstamiems 2019 m. gruodžio
mėnesio atlyginimams ir socialinio draudimo įmokoms sumokėti. Palyginus bendrą darbo
užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą 2019 metų pabaigoje, kreditorinis
įsiskolinimas buvo 43,12 proc. mažesnis už įsiskolinimą metų pradžioje. Tai nulėmė pagal 2015 m.
birželio 30 d. „Lietuvos Respublikos asmenų, kuriems už darbą apmokama iš valstybės ar
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savivaldybės biudžeto lėšų, dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio
(atlyginimo) dalies grąžinimo įstatymą“ Nr. XII-1927 ilgalaikių įsipareigojimų sumažėjimas.

Išlaidų pavadinimas
IŠLAIDOS
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
Darbo užmokestis pinigais
Iš jų: gyventojų pajamų mokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekių ir paslaugų naudojimas
Medikamentų ir medicininių prekių bei
paslaugų įsigijimo išlaidos
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos
Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų
įsigijimo išlaidos
Materialiojo turto paprastojo remonto prekių
ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Viso tūkst. Eur:

Mokėtinos sumos
Biudžeto lėšos, tūkst. Eur
Iš viso ataskaitinio
Likutis metų pradžioje
laikotarpio pabaigoje
301,8
174,9
285,7
162,5
235,6
109,9
0,00
0,00
50,1
52,6
16,1
12,4
0,2
3,8

3,7

0,6

0,2

1,3

0,7

0,7
9,3
0,4
301,8

7,5
0,1
174,9

Kauno apygardos teismas 2019 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo terminas
yra praleistas neturi. Kreditorinis įsiskolinimas yra susidaręs už suteiktas paslaugas už 2019 m.
gruodžio mėnesį, nes sąskaitos – faktūros už 2019 m. gruodžio mėnesį pateiktos 2020 m. sausio
mėnesio pradžioje. Kreditorinio įsiskolinimo sumos tiekėjams už 2019 m. gruodžio mėnesį yra
sumokėtos 2020 metų sausio mėnesį.
Dėl darbdavio socialinės paramos mokėjimo ne iš darbo užmokesčio fondo, o iš darbdavio
socialinės paramos straipsnio ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai neskyrus šiam straipsniui
papildomų asignavimų, Kauno apygardos teismas 2019 m. turėjo susimažinti prekių ir paslaugų
išlaidų sąmatą 22 806,00 Eur, kas ženkliai atsiliepia įgyvendinant materialinį, techninį ir informacinį
aprūpinimą. 2020 m. jau yra atsižvelgta į šią problemą ir yra skirta darbdavio socialinės paramos
straipsniui 4 000,00 Eur, tačiau tai patenkina tik 17 % metinio poreikio, vadinasi 2020 metais, dėl
nepakankamo finansavimo prekėms ir paslaugoms situacija išliks panaši.
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3. TEISMO PERSONALAS IR JO KAITA
3.1. Teisėjų korpuso pokyčiai
Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. birželio 21 d. dekretu Nr. 1K-1012 Kauno
apygardos teismui nustatyti 42 teisėjų etatai (nuo 2018 metų liepos mėn. – 43).
2019 m. faktiškai dirbo 42 teisėjai. (Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. liepos 26 d.
dekretu Nr. 1K-1056 1 teisėjo įgaliojimai sustabdyti nuo 2017 m. liepos 26 d.)
Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. sausio 28 d. dekretu Nr. 1K-1533 “Dėl apygardos
teismo teisėjos atleidimo ir jos skyrimo apylinkės teismo teisėja” iš Kauno apygardos teismo 2019
m. kovo 31 d. atleista Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Edita Dambrauskienė (teisėja paskirta į
Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmus).
Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. kovo 8 d. dekretu Nr. 1K-1580 “Dėl apygardos
teismo teisėjo atleidimo ir jo skyrimo apylinkės teismo teisėju” iš Kauno apygardos teismo 2019 m.
balandžio 1 d. atleistas Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Rimas Švirinas (teisėjas paskirtas į
Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus).
Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. kovo 8 d. dekretu Nr. 1K-1582 “Dėl apygardos
teismo teisėjo atleidimo” iš Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. savo noru atleistas teisėjas
Viktoras Preikšas (teisėjas dirbo Baudžiamųjų bylų skyriuje).
Lietuvos Respublikos Prezidento 2019 m. kovo 12 d. dekretu Nr. 1K-1576 “Dėl apygardos
teismo teisėjo atleidimo” iš Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 12 d. savo noru atleistas teisėjas
Arūnas Rudzinskas (teisėjas dirbo Civilinių bylų skyriuje).
2019 m. darbą teisme pradėjo šie teisėjai: nuo 2019 m. balandžio 16 d. į Baudžiamųjų bylų
skyrių paskirti 2 teisėjai: Algirdas Giedraitis ir Aušra Vingilė, nuo 2019 m. balandžio 30 d. į
Baudžiamųjų bylų skyrių paskirtas teisėjas Aurelijus Rauckis. Į Civilinių bylų skyrių nuo 2019 m.
balandžio 30 d. paskirta teisėja Lina Žemaitienė.
3.2. Kito teismo personalo kaita
Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo
(toliau – VTĮ) redakcija, kuria siekiama modernizuoti, skatinti pertvarkas valstybės tarnyboje.
Lietuvos Respublikos Seime 2018 m. birželio 29 d. 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 turėjo įtakos viešojo administravimo įstaigų, įskaitant
teismus, struktūrai. Įgyvendinant VTĮ bei Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 11
straipsnio nuostatas (įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d.) teisme buvo peržiūrėta teismo struktūra,
sprendžiant ar yra poreikis naikinti /steigti/keisti tam tikrus teismo struktūrinius padalinius ir (ar)
pareigybes. Vadovaujantis VAĮ 11 straipsnio pakeitimo įstatymu, skyrių (biurą, tarnybą) sudaro ne
mažiau kaip 4 pareigybės. Peržiūrėjus teismo struktūrą, buvo priimtas sprendimas dėl teismo skyrių
(tarnybų), kuriuos (-as) sudaro mažiau kaip 4 pareigybės, reorganizavimo.
Teismo struktūrinių pokyčių metu nuo 2019 m. sausio 1 d. panaikintos valstybės tarnautojo
teismo raštinės vyresniojo specialisto (lituanisto) pareigybę, kaip neatitinkantį VTĮ 2 straipsnyje
apibrėžtai valstybės tarnautojo sąvokai, taip pat panaikinti teismo Buhalterijos ir Informacinių
technologijų skyriai, kai kurios valstybės tarnautojų ir (ar) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
pareigybes perkeltos į kitą struktūrinį padalinį ar tarnybą, pvz., panaikinus teismo Buhalterijos skyrių
ir teismo Buhalterijos vedėjo pareigybę, nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtinta vyresniojo patarėjo
(finansininko) pareigybė, kuri nuo 2019 m. sausio 1 d. priskirta teismo Kanclerio tarnybai, šiai
tarnybai nuo 2019 m. sausio 1 d. buvo nuspręsta priskirti teismo vyriausiojo specialisto (psichologo)
pareigybę. Panaikintus Informacinių technologijų skyrių, vyresniųjų specialistų pareigybės
(darbuotojų dirbančių darbo sutarties pagrindu) nuo 2019 m. sausio 1 d. priskirtos Ūkio skyriui, taip
pat atlikti kiti teismo struktūriniai pertvarkymai.
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Kauno apygardos teismo struktūra patvirtinta Kauno apygardos teismo kanclerio 2018 m.
gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V1-187. Teismui vadovauja teismo pirmininkas, teismas susideda iš šių
skyrių: Baudžiamųjų bylų skyriaus, Civilinių bylų skyriaus, Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės
biuro, Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro, Teismo kanclerio tarnybos, teismo Raštinės, teismo
Archyvo, teismo Ūkio skyriaus. 3 pareigybės – teismo pirmininko patarėjo, teismo pirmininko
padėjėjo (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) ir vyriausiojo specialisto – nepriskirtos jokiam teismo
struktūriniam padaliniui.
2019 metais teismo personalo kaita buvo nežymi. Teisme patvirtinti 105 valstybės tarnautojų
etatai ir 56 etatai darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. Per kalendorinius metus 5 darbuotojai,
dirbantys pagal darbo sutartys, buvo atleisti iš darbo savo noru, iš jų 2 – sukakus įstatymų nustatytam
senatvės pensijos amžiui. 6 valstybės tarnautojai savo noru atleisti iš valstybės tarnautojo pareigų (iš
jų – 1 valstybės tarnautojas – teisėjo padėjėjas – paliko tarnybą dėl to, kad buvo paskirtas apylinkės
teismo teisėju). Priimtų valstybės tarnautojų (tame tarpe ir pakaitinių) skaičius per metus sudarė – 8,
priimtų darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu – 8.
Vadovaujantis Teisėjų tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 13P-101-(7.1.2) „Dėl
pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų struktūrų aprašymų
ir pareigybių sąrašų patvirtinimo“ nuo 2019 metų birželio mėnesio teisme įsteigtos 2 (po 1
kiekviename skyriuje) teismo sekretorių pareigybės (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį).
Sekretorių, dirbančių pagal darbo sutartis (Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro teismo
sekretorius ir Civilinių bylų skyriaus raštinės biuro teismo sekretorius) pareigybių įsteigimas
pasiteisino, sprendžiant nežymų teismo posėdžių sekretorių trūkumą. Pagrindinės pretendentų į šias
pareigas susidomėjimo šia pareigybe priežastys – mažesni išsilavinimui keliami reikalavimai,
paprastesnės priėmimo į darbą procedūros.
Kauno apygardos teisme skiriamas didelis dėmesys žmogiškųjų išteklių valdymui,
orientuotam į geriausių darbuotojų atranką ir jų išlaikymą, sudarant tinkamas sąlygas darbuotojų
tobulėjimui ir gebėjimui realizuoti savo turimas kompetencijas, siekiant užtikrinti pagrindinio
įstaigos strateginio tikslo – teisingumo vykdymo – įgyvendinimą.

9

4. TEISMO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ VEIKLOS IR DARBO SUTARTIES
PAGRINDU DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ VEIKLOS VERTINIMAS
Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tikslas - kiekvienais metais
nustatyta tvarka įvertinti kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas
ir rezultatus, pasiektus vykdant suformuluotas užduotis.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) patvirtintu Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos
vertinimo tvarkos aprašu, 2019 metais buvo atliktos Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo procedūros: neeilinis (iki 2019 m. lapkričio 1 d.) ir kasmetinis valstybės
tarnautojų veiklos vertinimas (kasmetinio vertinimo metu buvo vertinama karjeros valstybės
tarnautojų ir pakaitinių valstybės tarnautojų, kurie dirba teisme ne trumpiau kaip 6 mėnesius per
kalendorinius metus, tarnybinė veikla).
Neeilinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo metu 33 valstybės tarnautojų
tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio
8 dalies 1 punktu, šiems valstybės tarnautojams buvo nustatyta didesnė pareiginė alga, taikant ne
mažiau kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį negu iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytasis
pareiginės algos koeficientą.
3 valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą neeilinio vertinimo metu įvertinus labai gerai, šie
valstybės tarnautojai, vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 3 punktu, buvo
perkelti į aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas.
Kasmetinio valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo metu 63 valstybės tarnautojų
tarnybinė veikla įvertinta labai gerai. Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8
dalies 1 punktu šiems valstybės tarnautojams buvo nustatyta didesnė pareiginė alga, taikant ne mažiau
kaip 0,5 ir ne daugiau kaip 1,5 didesnį nei iki tarnybinės veiklos vertinimo nustatytasis pareiginės
algos koeficientą.
Vieno valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą kasmetinio vertinimo metu įvertinus labai gerai,
jis buvo perkeltas į aukštesnes pareigas.
Kitų 22 karjeros valstybės tarnautojų tarnybinė veikla įvertinta gerai. Valstybės tarnautojų,
kurių veikla būtų įvertinta patenkinamai ar nepatenkinamai, 2019 metais nebuvo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimu Nr. 254
„Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
(Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. sausio 8 d. nutarimo Nr. 7 redakcija) buvo atliktas darbo
sutarties pagrindu dirbančių darbuotojų kasmetinis veiklos vertinimas. 15 darbuotojų veikla buvo
įvertinta labai gerai, septyniolikos darbuotojų – gerai. Darbuotojų, kurių veikla būtų buvusi įvertinta
patenkinamai ar nepatenkinamai, nebuvo.
Atsižvelgiant į darbuotojų kasmetinio veiklos vertinimo išvadose pateiktus tiesioginių
vadovų siūlymus, darbuotojams, kurių veikla buvo įvertinta labai gerai, nustatytas pareiginės algos
kintamosios dalies dydis – 15 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies iki kito darbuotojo
kasmetinio veiklos vertinimo. Darbuotojams, kurių veikla buvo įvertinta gerai, nustatytas pareiginės
algos kintamosios dalies dydis – 10 procentų pareiginės algos pastoviosios dalies iki kito darbuotojo
kasmetinio veiklos vertinimo.
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5. TEISĖJŲ IR TEISMO PERSONALO KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Kauno apygardos teisme skiriamas didelis dėmesys 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. Siekiant išsaugoti aukštos kvalifikacijos darbuotojus, įgyvendinamos priemonės,
užtikrinančios darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, karjeros galimybes, teismo darbuotojai skatinami
tobulintis bei gilinti savo profesines žinias. Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas
į skiriamus asignavimus, Kauno apygardos teismas nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir
žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti. Galimybę didinti teismo veiklos efektyvumą suteikia ir
dalyvavimas mokymuose bei darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
5.1. Teisėjų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
Teisėjų mokymas – kryptingas ir tęstinis procesas, kuriuo siekiama užtikrinti Lietuvos teisinės
sistemos poreikius atitinkantį kokybišką teisėjų apmokymą ir nuolatinį kvalifikacijos kėlimą. Teisėjų
specialios profesinės žinios gilinamos ir nauji įgūdžiai formuojami teisėjams dalyvaujant
seminaruose, konferencijose, diskusijose, forumuose, stažuotėse, mainų programose. Kauno
apygardos teismo teisėjų mokymai 2019 metais buvo organizuojami pagal Teisėjų tarybos 2013 m.
rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 13P-105-(7.1.2) „Dėl teisėjų mokymo organizavimo taisyklių
patvirtinimo“ patvirtintas Teisėjų mokymų organizavimo taisykles.
Kauno apygardos teismo teisėjai 2019 metais dalyvavo seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo
kursuose, kuriuos organizavo Nacionalinė teismų administracija, Mykolo Romerio universitetas,
Lietuvos teismo ekspertizės centras, Europos teisminio mokymo tinklas (EJTN), Europos Sąjungos
institucijų darbuotojų profesinė sąjunga, Kauno apygardos teismas kartu su Nacionaline teismų
administracija, Lietuvos apeliacinis teismas, Europos Taryba ir kt.
Kauno apygardos teismo teisėjai kvalifikaciją kėlė ne tik Lietuvoje, bei ir užsienyje: Europos
teisminio mokymų tinklo (EJTN) organizuojamoje trumpalaikių mainų programoje, kuri vyko
Venecijoje, Italijos Respublikoje, konferencijoje „HELP in the EU Network Conference“, vykusioje
Strasbūre, Belgijoje, seminare „Personal Leadership“, kuris vyko Prahoje, Čekijos Respublikoje,
mokymuose „Court Management“, kuris vyko Paryžiuje, Prancūzijos Respublikoje ir kt.
Vidutiniškai vienas teisėjas per metus išklausė 12 val. (16 akademinių val.) mokymų
(skaičiuojamas bendras dalyvių skaičius, t. y. tą patį asmenį, dalyvavusį keliuose mokymuose,
įskaitant vieną kartą), 2018 metais – 8 val. (10,6 akad. val.).
5.2. Teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
Valstybės tarnautojų mokymai organizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176
patirtintu Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašu bei Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m.
gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1295 redakcija) patvirtintu Valstybės tarnautojų tobulinimo prioritetų
sąrašu.
Skiriami šie Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai: kibernetinis saugumas,
asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas ir valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos teikiamų
paslaugų skaitmeninimas, profesinė etika ir korupcijos prevencija, analizės ir pagrindimo
kompetencijos stiprinimas, komunikacijos kompetencijos stiprinimas, lyderystės kompetencijos
stiprinimas, strateginis organizacijos valdymas, inovacijų diegimas organizacijoje, pokyčių
valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas, veiklos procesų valdymas.
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, daugiausiai dalyvavo
specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms, pareigybės aprašyme nustatytoms
funkcijoms įgyvendinti, tobulinimui ir stiprinimui skirtuose mokymuose.
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Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymus ir kvalifikacijos
kėlimo kursus 2019 metais dažniausiai organizavo Nacionalinė teismų administracija, taip pat
organizavo viešojo sektoriaus institucijos.
Pažymėtina, kad valstybės tarnautojai kvalifikaciją kėlė dviem būdais: kontaktiniu ir
nuotoliniu būdu (pavyzdžiui, nuotoliniu būdu dalyvavo mokymuose „Eismo įvykių ekspertinių
tyrimų galimybės ir probleminiai aspektai“, „Dokumentų pagaminimo laikotarpio nustatymo
galimybės. Dokumentų kopijų ekspertinio tyrimo galimybės. Darbų saugos ekspertizės galimybės ir
praktika“, kuriuos organizavo Lietuvos teismo ekspertizės centras).
Vidutiniškai vienas valstybės tarnautojas ir darbuotojas išklausė 4 val. (5 akad. val.) mokymų
(skaičiuojamas bendras dalyvių skaičius, t. y. tą patį asmenį, dalyvavusį keliuose mokymuose,
įskaitant vieną kartą), 2018 metais – 3 val. (4 akad. val.)
Detalesnė informacija apie Kauno apygardos teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, dalyvavimą mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose
kiekvieną 2019 metų ketvirtį (tą patį asmenį, dalyvavusį keliuose mokymuose, skaičiuojant vieną
kartą) pateikiama žemiau esančioje lentelėje:

Teisėjai
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai
dirbantys darbo sutarties pagrindu
Teisėjai
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai
dirbantys darbo sutarties pagrindu
Teisėjai
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai
dirbantys darbo sutarties pagrindu
Teisėjai
Valstybės tarnautojai ir darbuotojais
dirbantys darbo sutarties pagrindu

2019 m.: I ketvirtis
Bendras dalyvių
Mokymo programų
skaičius
skaičius
18
12
68
II ketvirtis
10
43
III ketvirtis
2
11
IV ketvirtis
29
51

Išklausyta valandų
7

11

2

10

13

14

3

2

20

3

6

16

9

26

4

Iš viso 2019 metais:
Teisėjai
Valstybės tarnautojai ir darbuotojai
dirbantys darbo sutarties pagrindu

Išklausyta valandų
12 val. (16 akad. val.)
4 val. (5 akad. val.)
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6. TEISMO 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. Bendravimas su visuomenės informavimo priemonių atstovais (žurnalistais)
vyksta atsakant į paklausimus elektroniniu paštu, telefonu, interviu būdu. Teikiamos informacijos
turinį sudaro pranešimai spaudai apie teismo priimtus procesinius dokumentus (nuosprendžius,
sprendimus, nutartis) rezonansinėse, didelio visuomenės dėmesio sulaukusiose bylose, informacija
apie posėdžio eigą. Suteiktos informacijos grįžtamasis ryšys stebimas spaudoje, kurioje rašomi
straipsniai apie teisme nagrinėjamas bylas.
6.1. Pranešimai spaudai ir publikacijos
2019 metais Kauno apygardos teismo iniciatyva visuomenės informavimo priemonėms buvo
pateikti 33 pranešimai spaudai, 27 iš jų sulaukė atgarsio ir buvo išplatinti.
Kauno apygardos teismo 2019 metais parengti ir išplatinti pranešimai spaudai
Nr.

Data

1.
2.
3.

2019-01-28
2019-01-29
2019-02-04

4.

2019-02-05

5.

2019-02-14

6.

2019-03-05

7.

2019-04-04

8.

2019-04-17

9.

2019-04-19

10.

2019-05-27

11.
12.

2019-06-13
2019-07-16

13.

2019-07-26

14.
15.
16.

2019-08-05
2019-08-13
2019-09-09

17.

2019-09-16

18.

2019-09-24

19.

2019-09-30

20.

2019-10-10

Pavadinimas
Baltijos aukso kontrabanda stipriai patuštino piniginę
Narkotinių medžiagų platintojas lygtinai paleistas nebus
Nuteisti netikrus pinigus gaminę asmenys
Už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime,
nužudymą ir kitų nusikaltimų padarymą nuteistas R. Z.
lygtinai paleistas nebus
Bažnyčią apvogusiam E.Č. padidinta laisvės atėmimo
bausmė
Baudos už dvi gyvybes nusinešusį nelegalų darbą
neišvengė
Vietoj narkotinių medžiagų gavo 25 metų laisvės
atėmimo bausmę
Už draudimą nemokėjo, bet prizą pasisavino
Už turto prievartavimą ir viešosios tvarkos pažeidimą
nubausti septyni jaunuoliai
Už turto prievartavimą ir vagystę nuteisti bendrininkų
grupėje veikę vyrai
Nuteista savo buvusį vyrą nužudžiusi moteris
Šnipinėjimu įtariamas A. P. lieka suimtas
Nuteistas prie prekybos centro „IKI“ vyrą iš
chuliganiškų paskatų nužudęs R. O.
M. M. nuteistas laisvės atėmimo bausme
Du estai ir vienas lietuvis lieka suimti
Suėmimo pagrindai neišnyko
Teismas atmetė ieškovės L. G. apeliacinį skundą garbės
ir orumo gynimo byloje
Kauno apygardos teisme lankėsi Šanchajaus teisėjų
delegacija
Paskelbtas nuosprendis progimnazijos direktorei ir dar
dviem asmenims
„Teismo psichologas – skambus šūkis ar reali pagalba?“

Ar sulaukė atgarsio
spaudoje
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
Taip
Ne
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21.

2019-10-22

22.

2019-10-28

23.

2019-10-29

24.

2019-11-12

25.

2019-11-15

26.

2019-11-15

27.

2019-11-15

28.

2019-11-18

29.

2019-11-20

30.

2019-11-20

31.

2019-11-22

32.

2019-11-26

33.

2019-12-11

Teismas iš dalies tenkino prokurorės pareiškimą dėl
suėmimo pratęsimo
Konstitucijos ir Europos teisės dienos proga teisme buvo
teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos
Teismas paskelbė nutartį didelį atgarsį sukėlusioje
kaunietės byloje
Kauno apygardos teismo teisėjų kolegija nusišalino nuo
skundo nagrinėjimo
Teismas netenkino nuteistos už dviejų savo vaikų gaisre
pražudymą apeliacinio skundo
Už labai didelio kokaino kiekio kontrabandą –
nuosprendis
Pasaulinės kokybės dienos proga teisme vyko mokymai
kancleriams ir vadovybės atstovams kokybei
Kauniečiai nuteisti už nužudymą kankinant ir itin
žiauriai
Pyragų diena surinktos lėšos paaukotos Maltos ordino
pagalbos tarnybos Kauno skyriui
Teismas laikinai apribojo dviejų estų ir lietuvio
nuosavybės teises jiems priklausančiam turtui
Kauno apygardos teisme buvo diskutuojama prioritetinės
vaikų teisių ir interesų apsaugos teisminiuose procesuose
klausimais
Teismas tenkino žymaus sportininko ieškinį
Teismas nepakeitė H. D. paskirtos laisvės atėmimo iki
gyvos galvos bausmės į terminuotą laisvės atėmimo
bausmę

Taip
Ne
Taip
Taip
Taip
Taip
Ne
Taip
Ne
Taip
Ne
Taip
Taip

Kauno apygardos teismo parengtų pranešimų spaudai pagrindu visuomenės informavimo
priemonėse pasirodė 101 publikacija. Iš viso per 2019 metus visuomenės informavimo priemonėse
pasirodė 640 publikacijų apie Kauno apygardos teisme nagrinėjamas bylas. Daug informacijos apie
Kauno apygardos teisme išnagrinėtas baudžiamąsias bylas teikė visos šalies televizijos.
6.2. Teisinio švietimo ir teismo veiklos viešinimo visuomenei renginiai
Kaip ir ankstesniais, taip ir 2019 metais Kauno apygardos teisme buvo organizuojami įvairus
renginiai visuomenei.
Per 2019 metus teisme lankėsi Prekybos ir amatų rūmų teisininkų klubo ir 4 ugdymo įstaigų
nariai: Mykolo Romerio universiteto Viešojo saugumo akademijos studentai, Kauno Jono Jablonskio
gimnazijos moksleiviai, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos studentai.
Kauno apygardos teisme organizuojamų renginių ir susitikimų metu dalyviams buvo
aprodytas teismo pastatas, posėdžių salės, konvojavimo patalpos, pademonstruota didelio
susidomėjimo sulaukusi speciali balso keitimo įranga, naudojama posėdžiuose, kurių metu
apklausiami įslaptinti liudytojai. Visų vizitų metu studentai ir moksleiviai buvo supažindinti su
teismu, teisininko profesija ir darbo specifika. Renginių dalyvių buvo paprašyta užpildyti Kauno
apygardos teismo renginių visuomenei kokybės vertinimo anketą (iš viso buvo užpildytos 73
anketos). Nustatyta, kad renginių dalyviai nurodė, jog yra labai patenkinti organizuotais renginiais.
Kaip renginių dalyviai atsakė į anketos klausimus dėl renginių kokybės, matyti žemiau
pateikiamoje suvestinėje:

Ar renginio informacija buvo pateikta suprantamai?
Ar renginio metu pateikta informacija Jums buvo naudinga?

Taip

Ne

72
70

–
–

Neturiu
nuomonės
1
3
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Ar Kauno apygardos teisme organizuojami renginiai, Jūsų nuomone, yra
reikalingi visuomenei?
Ar ateityje pageidautumėte dalyvauti panašiuose Kauno apygardos
teismo organizuojamuose renginiuose?
Ar, Jūsų nuomone, Kauno apygardos teismo organizuojami renginiai
prisideda prie teismų atvirumo visuomenei didinimo?

70

–

3

63

–

10

65

1

7

2019 m. spalio 25 d. Kauno apygardos teisme žymūs teisininkai teikė nemokamas teisines
konsultacijas. 2019 m. lapkričio 19 d. Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis lankėsi
Maltos ordino pagalbos tarnybos Kauno skyriuje ir Kauno maltiečių grupės vadovei Rūtai
Lukianskytei perdavė teismo darbuotojų Pyragų dienos akcijos proga surinktas aukas. Kasmet teisme
vykdomos akcijos metu surinktos lėšos šio skyriaus veiklai paremti skiriamos jau antrus metus iš
eilės.
6.3. Aukštųjų mokyklų studentų praktika teisme
2019 metais Kauno apygardos teisme penki Vytauto Didžiojo universiteto Teisės vientisųjų
studijų programos V kurso studentai atliko privalomąją praktiką. Privalomąją praktiką teisme taip pat
atliko ir du Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto Psichologijos studijų IV kurso
studentai (2018 m. – 7 studentai teisme atliko privalomąją, 2 studentai - savanorišką praktiką).
6.4. Tarptautinis bendradarbiavimas
Kiekvienais metais Kauno apygardos teismas susilaukia daug garbingų svečių iš užsienio,
todėl būtina išskirti ir paminėti svarbiausius/įdomiausius vizitus.
2019 m. birželio 20 d. Kauno apygardos teisme lankėsi grupė Europos teisminio mokymo
tinklo (toliau – EJTN) tarptautinių mainų programos dalyvių. Didžiąją delegacijos dalį sudarė teisėjai
iš Ispanijos, Italijos, Vokietijos ir Rumunijos bei programoje dalyvaujantis iš Portugalijos atvykęs
prokuroras. Demonstruojant skaidres, svečiai buvo supažindinti su Kauno apygardos teismo istorija,
veiklos teritorija, nagrinėjamų bylų kategorijomis, jų nagrinėjimo forma, darbo krūvio statistika,
apygardos teismo pirmininko įgyvendinamomis išorinio apylinkės teismų administravimo
(administracinės veiklos priežiūros) funkcijomis. Diskutuota apie teismų sistemos, teisėjų darbo
panašumus ir skirtumus skirtingose Europos Sąjungos šalyse.
2019 m. liepos 1 d. Kauno apygardos teisme vyko Europos teismų tarybų tinklo (ENCJ)
Vykdomosios valdybos susitikimas. Europos teismų tarybų tinklas vienija ir atstovauja valstybių
narių teismines institucijas, kurios yra nepriklausomos nuo vykdomosios ir įstatymų leidžiamosios
valdžios. Europos teismų tarybų tinklas siekia ne tik apsaugoti teisinės valstybės principą bei remia
teismų ir teisėjų nepriklausomumą, tačiau, kaip neatsiejamą pareigą, nurodo nacionalinėms teisėjų
taryboms užtikrinti teismų atskaitomybę ir veiklos kokybę. ENCJ Vykdomoji valdyba yra valdymo
organas, atsakingas už tinklo veiklos programos įgyvendinimą, tinkamą biuro veikimo užtikrinimą ir
politikos formavimą. Lietuvos Teisėjų tarybai tinkle nuo 2018 m. birželio 1 d. atstovauja Kauno
apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis. Kauno apygardos teisme Vykusio vykdomosios
valdybos susitikimo metu buvo aptarta situacija ES narėse, kuriose galimai galėtų būti pažeistas
teisinės valstybės principas, siekiant apriboti teisėjų nepriklausomumą ar neleistinai kištis į teismų
darbą kitoms valdžios šakoms. Tartasi dėl galimų priemonių ginant šių valstybių teismų ir teisėjų
nepriklausomumą. Numatytas bendravimo su naujai darbą pradėsiančiomis veikti ES institucijomis,
o ypač su Europos Komisija, mechanizmas ir formatas. Taip pat, susitikime daug dėmesio buvo skirta
ir Europos teismų tarybų tinklo veiklos poveikio vertinimo mechanizmui. Atlikus poveikio vertinimą
nustatyta, kad Lietuvos Teisėjų taryba yra viena iš trijų iniciatyviausių narių.
2019 m. rugsėjo 24 d. Kauno apygardos teisme lankėsi teisėjų iš Kinijos delegacija,
vadovaujama Šanchajaus Aukščiausiojo Liaudies Teismo pirmininko Lu Weimin. Svečius
pasveikinęs Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis supažindino juos su Kauno
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apygardos teismo vieta Lietuvos teismų sistemoje ir jo kompetencija, aptarė teismo administravimo
ir darbo organizavimo būdus ir priemones. Susitikimo metu svečiai aktyviai domėjosi Lietuvos
teismų sistema, Kauno apygardos teismo veikla, teismo pirmininko ir teismo kanclerio kompetencija,
teisėjų kvalifikacijos kėlimu, neprocesinių skundų nagrinėjimu, personalo valdymo principais.
Delegacijos vadovas pasidžiaugė, kad išgirstas žinias galės pritaikyti tobulinant Šanchajaus teismų
veiklą.
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7. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS PALAIKYMAS IR ASMENŲ APTARNAVIMO
KOKYBĖ
Kauno apygardos teisme įdiegta kokybės vadybos sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO
9001:2015 reikalavimus.
2019 m. balandžio 29 d. kokybės vadybos sistemos vidaus audito ataskaitoje konstatuota, kad
kokybės vadybos sistemos neatitikčių ir pastabų nebuvo nustatyta.
Siekiant išsiaiškinti proceso dalyvių (į teismą besikreipiančių asmenų) nuomonę apie
informacijos teikimo ir aptarnavimo Kauno apygardos teisme kokybę, Kauno apygardos teisme 2019
m. lapkričio 25–gruodžio 16 d. buvo atliekama asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa,
išplatinta teismo dokumentų priėmimo skyriuje, visuose viešose teismo pastatų erdvėse, kurioje
klausiama: ar klientų aptarnavimo aplinka Kauno apygardos teisme (toliau– KAT) yra švari ir
tvarkinga; ar darbuotojai aktyviai gilinasi į respondento situaciją, problemą; ar darbuotojo suteikta
informacija yra išsami; ar darbuotojo suteikta informacija yra aktuali; ar darbuotojas informaciją teikė
aiškiai ir suprantamai (pvz., nevartojo profesinių terminų, jų nepaaiškinęs, žargono ir pan.); bei buvo
prašoma įvertinti, kiek bendras klientų aptarnavimo lygis KAT atitiko respondento lūkesčius.
Apklausos klausimynas buvo sudarytas remiantis Kauno apygardos teismo klientų aptarnavimo
standarto (toliau – KAS) kokybės monitoringo tvarkos aprašu.
Anketas minėtu laikotarpiu užpildė 84 respondentai. Jie galėjo pasirinkti atsakymo variantus
vertinant nuo 1 (visiškai nesutinku) iki 5 (visiškai sutinku). Be to, norintieji galėjo pareikšti nuomonę
apie asmenų aptarnavimo teisme kokybę laisva forma, atsakydami į klausimą „Kokie veiksniai jums
kėlė pasitenkinimą ar nepasitenkinimą klientų aptarnavimu teisme?“ arba į siūlymą „Pateikite
pastabas ir pasiūlymus dėl klientų aptarnavimo gerinimo Kauno apygardos teisme“. Šia galimybe
pasinaudojo 29 respondentai.
Pažymėtina, kad net 52 respondentai (61,9 proc. visų apklaustųjų) su visais apklausos anketoje
suformuluotais teiginiais visiškai sutiko. Atlikus visų 84 asmenų aptarnavimo Kauno apygardos
teisme kokybės vertinimo anketų analizę, gauti tokie rezultatai:
kad klientų aptarnavimo aplinka Kauno apygardos teisme yra švari ir tvarkinga, visiškai sutiko
67 respondentai iš 84 (79,8 proc.). 13 apklaustųjų nurodė, kad su teiginiu sutinka, ir įvertino jį 4-iais
balais, 3 respondentai aplinkos teisme švarai skyrė 3 balus, 1 respondentas aplinkos teisme švarai ir
tvarkai skyrė 2 balus (nesutinku);
su teiginiu, jog darbuotojas aktyviai gilinosi į situaciją, problemą, visiškai sutiko 62 iš 84, arba
73,8 proc. visų apklaustųjų, kad sutinka, nurodė 19 respondentų, 3 nurodė, kad labiau sutinka nei
nesutinka (skyrė 3 balus);
darbuotojo suteiktos informacijos išsamumą itin aukštai įvertino 61 (72,6 proc.) respondentas,
20 teiginiui skyrė 4 balus, 3 įvertino 3 balais;
su teiginiu, kad darbuotojo suteikta informacija buvo aktuali, visiškai sutiko dauguma
respondentų – 65 iš 84, arba 76,2 proc. apklaustųjų, su teiginiu sutiko (skyrė 4 balus) 15 respondentų,
3 balus skyrė 3 anketą pildę asmenys, dar vienas skyrė 2 balus (su teiginiu nesutiko);
64 apklaustieji (76,2 proc.) su teiginiu, kad jiems teismo darbuotojai informaciją teikė aiškiai
ir suprantamai, sutiko visiškai (skyrė po 5 balus), 15 respondentų su teiginiu sutiko (skyrė 4 balus), 4
– labiau sutiko nei nesutiko (skyrė 3 balus), 1 skyrė 2 balus (nesutiko);
paprašius įvertinti, kiek bendras klientų aptarnavimo lygis Kauno apygardos teisme atitiko
kliento lūkesčius, 57 (arba 67,9 proc.) apklaustųjų nurodė, kad bendras aptarnavimo lygis visiškai
atitiko jų lūkesčius, 22 respondentai skyrė po 4 balus (lūkesčius atitiko), 5 apklaustieji skyrė 3 balus.
Apibendrinant 2019 m. atliktos apklausos rezultatus galima daryti išvadą, kad asmenų
aptarnavimo kokybė Kauno apygardos teisme respondentų vertinama gerai, o aptarnavimas
apibūdinamas kaip operatyvus, kultūringas, paslaugus ir geranoriškas.
Kauno apygardos teisme taip pat yra sudaryta galimybė palikti įrašą atsiliepimų ir skundų
knygose (2 knygos). Per 2019 metus atsiliepimų knygose nebuvo pateikta nei vieno skundo, tačiau
pareikšta 21 padėka ir geri atsiliepimai.
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8. TEISMO RAŠTINĖS DARBO ORGANIZAVIMAS
2019 metais Teismo raštinės (toliau – Raštinė) darbas buvo organizuojamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Teisėjų tarybos nutarimais ir kitais Lietuvos Respublikos
teisės normų aktais, taip pat patvirtintais teismo Raštinės nuostatais, kurie reglamentuoja Raštinės
uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimą ir atsakomybę. Teismo raštinės darbuotojai,
aptarnaudami asmenis, taip pat vadovaujasi teisme įdiegtos Kokybės vadybos sistemos nuostatomis
ir jos sudedamąja dalimi – Klientų aptarnavimo standartu. Raštinėje organizuotas asmenų priėmimas
teisme, taikant „vieno langelio“ principą.
Raštinė yra teismo struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus teismo kancleriui.
Raštinės specialistai, vykdydami nustatytas jiems funkcijas, 2019 m. įgyvendino pagrindinius
uždavinius ir užduotis: užtikrino teismo gaunamųjų ir siunčiamųjų dokumentų (bylų) valdymą,
tinkamą minėtų dokumentų registravimą ir perdavimą pagal paskirtį; užtikrino tinkamą informacijos
suteikimą į teismą besikreipiantiems, atvykstantiems interesantams bylų, prašymų, skundų
nagrinėjimo klausimais.
Per kalendorinius metus teisme buvo gauta ir užregistruota 43 514 dokumentų, užregistruoti
ir išsiųsti fiziniams ir juridiniams asmenims iš viso 25 294 dokumentai.
Raštinės specialistai 2019 m. užtikrino asmenų susipažinimą su bylų medžiaga, posėdžių
garso įrašų bei bylų medžiagos kopijų. Įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 2019 m.
sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-28 patvirtintame Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos
priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros
2019 metų plane numatytą kontrolinę priemonę, pasibaigus metams buvo atliktas susipažinimo su
bylų medžiaga, kopijų darymo ir apmokėjimo tvarkos laikymosi patikrinimas. Patikrinimo išvadose
nurodyta, jog tikrinamuoju laikotarpiu iš esmės susipažinimas su išnagrinėtomis ir neišnagrinėtomis
civilinėmis, baudžiamomis, administracinių nusižengimų bylomis, bylos medžiagos kopijų
paruošimas, išdavimas, apmokėjimas už bylos medžiagos kopijas buvo vykdomas laikantis nustatytos
tvarkos. Patikrinimo išvadų pagrindu buvo pateiktos rekomendacijos, galinčios padėti užtikrinti
sklandų darbo organizavimą šioje srityje.
2019 metais teisme parengtų ir gautų dokumentų vertimą iš/į valstybinės kalbos iš/į užsienio
kalbas, taip pat vertimą žodžių teismo posėdžių metu teismo proceso dalyviams, nemokantiems
valstybinės kalbos užtikrino 5 teismo raštinės vertėjai (2 – rusų, 1 – anglų, vokiečių (užimta 0,5 etato)
ir 1 lenkų kalbos). (Pažymėtina, kad nuo 2019 m. balandžio 1 d. lenkų kalbos vertėja perkelta į kitas
– Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro specialisto pareigas ir jai paskirtos papildomos vertėjos
funkcijos).
Vertimų iš/į kitas užsienio kalbas organizavimo klausimais 2019 metais teismas
bendradarbiavo su vertimo biuru UAB „Industry service center“, su kuriuo 2018 m. rugsėjo 19 d.
dviem metams sudaryta Vertimo paslaugų teikimo sutartis Nr. U2-12.
2019 m., kaip ir ankščiau, išliko didesnis poreikis rusų kalbos vertėjų (rusų kalbos vertėjai
2019 m. dalyvavo žodinio bylos nagrinėjimo metu 287 posėdžiuose, lenkų kalbos vertėjas – 37, anglų
kalbos vertėjas – 20 ir vokiečių kalbos vertėjas – 3).
2019 metais vertimų biuro UAB „Industry service center“ vertėjai suteikė paslaugas žodžiu
(nuoseklus vertimas) teismo posėdžių metu į/iš šias užsienio kalbas: latvių, prancūzų, ispanų, estų,
kurdų (sorani dialektas), taip pat anglų (teismo raštinės vertėjos nedarbingumo laikotarpiu buvo
kviečiamas vertėjas iš vertimų biuro).
Vertimus raštu vertimų biuro specialistai atliko iš/į lietuvių kalbos į/iš užsienio kalbas: italų,
latvių, norvegų, olandų, švedų, danų, prancūzų, rumunų, estų, arabų, ukrainiečių, ispanų, čekų, anglų
(teismo raštinės vertėjos nedarbingumo laikotarpiu).
2019 metais teismo apmokėtų lėšų už atliktus vertimus žodžiu suma sudarė 1336,46 Eur,
atitinkamai už atliktus vertimus raštu – 9 447,60 Eur, iš viso 2019 metais teismas už vertėjų paslaugas
sumokėjo 10 787,06 Eur.
Siekiant patikrinti ar biudžeto lėšos, skirtos apmokėjimui už vertėjų paslaugas, naudojamos
racionaliai bei įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 2019 m. sausio 24 d. įsakymu Nr.

18

V1-28 patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos
teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2019 m. plane numatytą
kontrolės priemonę, pasibaigus kalendorinėms metams atliktas Biudžeto lėšų, skirtų apmokėjimui už
vertėjų paslaugas, naudojimo racionalumo patikrinimas.
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9. BAUDŽIAMŲJŲ IR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO
STATISTINIAI RODIKLIAI
9.1. Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas pirmąja instancija1
Kauno apygardos teisme neišnagrinėtų baudžiamųjų bylų, kurios nagrinėjamos pirmąją
instancija likutis 2019 m. sausio 1 d. buvo 158 bylos. Tuo tarpu per 2019 metus buvo gautos 285
baudžiamosios bylos, kurios nagrinėjamos pirmąją instancija Iš viso per 2019 metus pirmąja
instancija buvo išnagrinėtos 286 baudžiamosios bylos ir 189 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų
vykdymo procese. Kauno apygardos teismo žinioje pasibaigus 2019 metams buvo 157 nebaigtos
nagrinėti pirmosios instancijos tvarka nagrinėtinos baudžiamosios bylos.
Palyginus gautų baudžiamųjų bylų skaičių su 2018 metų duomenimis nustatyta, kad stebimas
nežymus gaunamų baudžiamųjų bylų nagrinėjamų pirmąja instancija skaičiaus sumažėjimas, tai yra
2018 metais tokių bylų buvo gauta 295, o 2019 metais 285 bylos. Kartu pastebėtina, jog nuo 2016
metų vis tik stebimas ženklus gaunamų baudžiamųjų bylų nagrinėjamų pirmąja instancija skaičiaus
mažėjimas, kadangi 2016 tokių bylų buvo gauta 374 bylos, 2017 metais – 335 bylos, 2018 metais –
295 bylos.

Gautų pirmosios instancijos bylų lyginamieji rodikliai
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Gautos bylos

Įvertinus statistinius rodiklius nustatyta, jog 2019 metais taip pat yra mažiausiai gauta ir
mažiausiai išnagrinėta bylų, taip pat ir teikimų bei prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese.
Pagrindžiant tai, pateikiame duomenis apie 2016-2019 metais Kauno apygardos teisme gautų
(įskaitant ir bylų likutį) ir išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pokytį bei išnagrinėtus teikimus ir prašymus
baudžiamųjų bylų vykdymo procese:
2019 metais gautos 285 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2018 metų – iš viso 443
bylos, pirmąja instancija išnagrinėtos 286 baudžiamosios bylos ir 186 teikimai ir prašymai vykdymo
procese;
2018 metais gautos 295 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2017 metų – iš viso 461
bylos, pirmąja instancija išnagrinėtos 303 baudžiamosios bylos ir 191 teikimas ir prašymas vykdymo
procese;
2017 metais gautos 335 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2016 metų – iš viso
505 bylos, pirmąja instancija išnagrinėtos 340 baudžiamosios bylos ir 255 teikimai ir prašymai
vykdymo procese;
Duomenys gauti naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO sugeneruotomis Baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo ataskaitomis. Bylų procesas. Bylų skaičius (I inst.). Forma: 0201-BS. Ataskaitos sugeneruotos 2020 m.
vasario 13 d.
1
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2016 metais buvo gautos 374 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2015 metų – iš viso
518 bylų, pirmąja instancija išnagrinėtos 349 baudžiamosios bylos ir 304 teikimai ir prašymai
vykdymo procese;

Gautų ir išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų
lyginamieji rodikliai
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518
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340

304
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303

255
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189

0
2016 m.

2017 m.

gautos bylos(įskaitnat bylų likutį)

2018 m.

išnagrinėtos bylos

2019 m.

išnagrinėti teikimai ir prašymai bylų vykdymo procese

Palyginus gaunamų (su likučiu iš 2018 metų) ir išnagrinėtų baudžiamųjų bylų nagrinėjamų
pirmąja instancija duomenis su kitų Lietuvos Respublikoje veikiančių apygardos teismų duomenimis
nustatyta, jog Kauno apygardos teismas pagal lygintus rodiklius yra antroje vietoje.

2018 m. gautų ir išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius
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445

443
336
286
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89
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Vilniaus apygardos
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Kauno apygardos
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Klaipėdos apygardos
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Gautos su likučiu iš 2018 metų

Šiaulių apygardos
teismas

Panevėžio apygardos
teismas

Išnagrinėtos

Kauno apygardos teisme 2019 metais baudžiamųjų bylų nagrinėjamų pirmąja instancija
nagrinėjimas truko dažniausiai iki 6 mėnesių, iš 286 išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 172 baudžiamųjų
bylų nagrinėjimas truko iki 6 mėnesių, 73 baudžiamųjų bylų nagrinėjimas truko nuo 6 mėnesių iki 12
mėnesių ir 41 baudžiamosios bylos nagrinėjimas truko 12 mėnesių ir ilgiau.
Vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija Kauno apygardos teisme
trukmė (mėnesiais) – 5.60, lyginant su 2018 metais, kai vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė buvo 7.80,
matyti, kad bylų nagrinėjimo trukmė teisme gerokai sutrumpėjo.
Iš 2019 metais Kauno apygardos teisme išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų
176 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį, 1 – priimant nutartį, 39 – priimant baudžiamąjį įsakymą,
1 byla nutraukta, 4 bylos išnagrinėtos dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, pagal
bendrąsias proceso taisykles išnagrinėta 194 bylos.
Lentelėje pateikiami 2018-2019 metais išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų
nagrinėjimo lyginamieji rezultatai.
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Išnagrinėjimo rezultatas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

2018 metai

Iš viso išnagrinėta bylų
Iš jų priimant nuosprendį
Iš jų priimant nutartį
Iš jų priimant baudžiamąjį įsakymą
Iš jų nutraukta bylų
Iš jų dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo
Iš jų pagal bendrąsias proceso taisykles

303
210
2
37
7
6
225

2019
metai
286
176
1
39
1
4
194

9.2. Bylų pagal apeliacinius skundus dėl nuosprendžių / nutarčių nagrinėjimo statistiniai rodikliai
2019 metais Kauno apygardos teisme iš viso gauta 660 baudžiamųjų bylų dėl apylinkių teismų
priimtų nuosprendžių / nutarčių, iš jų 647 apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų nuosprendžių ir
13 apeliacinių skundų dėl nutarčių. Iš viso išnagrinėta 723 baudžiamosios bylos ir priimta 179
nuosprendžiai, 530 nutarčių. Pasibaigus 2019 metams Kauno apygardos teismo žinioje buvo 196
nebaigtos nagrinėti baudžiamosios bylos pagal apeliacinius skundus dėl nuosprendžių /nutarčių.
Lyginant šiuos duomenis su 2017 metų ir 2018 metų duomenimis, matyti, kad Kauno
apygardos teisme 2019 metais gauta ir išnagrinėta mažiausiai baudžiamųjų bylų dėl apylinkių teismų
priimtų nuosprendžių / nutarčių nei ankstesniais metais.
Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme gautas bylas 2017-2019 metais.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

Gauta bylų su apeliaciniais skundais dėl
apylinkių teismų nuosprendžių / nutarčių
Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų
nuosprendžių
Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų
nutarčių
Baigta bylų
Iš jų išnagrinėta iš esmės
Priimant nuosprendžius
Priimant nutartis
Skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos
Apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios
instancijos teismo procesinis sprendimas
paliktas nepakeistas
Pirmosios instancijos teismo procesinis
sprendimas pakeistas
BPK 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose numatytais
pagrindais (dėl nuosprendyje išdėstytų aplinkybių
neatitikimo bylos aplinkybėms ir dėl netinkamai
išspręstų kitų nuosprendžio klausimų)
BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais
pagrindais (dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo
įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės)
Pirmosios instancijos teismo procesinis
sprendimas panaikintas
Pirmosios instancijos teismo procesinis
sprendimas panaikintas ir byla nutraukta BPK 327
straipsnio 1 punkte numatytu pagrindu (nustatytos
aplinkybės, dėl kurių baudžiamasis procesas
negalimas)

2017 metai

2018 metai

2019 metai

758

844

660

745

826

647

13

18

13

718
709
170
539
9

752
742
179
563
10

723
709
179
530
14

475

495

451

168

182

202

56

56

74

112

126

128

66

65

56

0

4

3
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15.

16.

17.

18.

Pirmosios instancijos teismo procesinis
sprendimas panaikintas ir byla perduota
prokurorui
Pirmosios instancijos teismo procesinis
sprendimas panaikintas ir byla perduota nagrinėti
iš naujo pirmosios instancijos teismui
Pirmosios instancijos teismo procesinis
sprendimas panaikintas ir byla nutraukta BPK 327
straipsnio 2 punkte numatytu pagrindu (nustatyti
pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudžiamosios
atsakomybės)
Pirmosios instancijos teismo procesinis
sprendimas panaikintas ir priimtas naujas
nuosprendis BPK 329 straipsnyje numatytais
pagrindais

3

3

1

5

5

1

4

13

10

54

40

41

Sprendimų, priimtų išnagrinėjus apeliacinius skundus dėl apylinkių teismų priimtų
nuosprendžių / nutarčių, pasiskirstymas 2019 metais
Priimtų sprendimų palyginimas procentine išraiška

8%
Procesinis sprendimas paliktas
nepakeistas

28%

64%

Procesinis sprendimas pakeistas
Procesinis sprendimas panaikintas

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 64 procentai nuo visų
iš esmės išnagrinėtų skundų. Pirmosios instancijos teismų nuosprendžių stabilumo rodiklis lyginant
su praėjusiais metais sumažėjo, nes 2017 ir 2018 metais buvo 67 procentai.
Penkių šalyje veikiančių apygardų teismų lyginamieji duomenys apie 2019 metais gautas
baudžiamąsias bylas dėl apylinkių teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių.
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Apygardų teismuose gautos apeliacine tvarka nagrinėjamos
baudžiamosios bylos
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2017 metai

758

339

287

340

670

2018 metai

844

330

305

356

713

2019 metai

660

275

264

329

662

2017 metai

2018 metai

2019 metai

9.3. Skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių nagrinėjimo statistiniai rodikliai
Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ir Integruotos baudžiamojo proceso sistemos
duomenimis, Kauno apygardos teisme 2019 metais gauti 1 578 skundai dėl žemesniųjų teismų
nutarčių.
Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme gautus skundus dėl žemesniųjų teismų nutarčių
2017 – 2019 metais.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Bylos kategorija
Dėl žemesniųjų nutarčių pagal proceso dalyvių
skundus (X dalis)
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti suėmimą
arba pratęsti suėmimo terminą
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su
nuosprendžio vykdymu
Iš viso

2017 metai

2018 metai

2019 metai

437

531

502

315

339

306

891

831

770

1 643

1 701

1578

9.4. Administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo (apeliacine tvarka pagal apeliacinius ir
atskiruosius skundus dėl neįsiteisėjusių apylinkių teismų nutarimų / nutarčių) statistiniai
rodikliai.
Kauno apygardos teisme 2019 metais gauti 528 skundai dėl neįsiteisėjusių apylinkės teismų
nutarimų / nutarčių administracinių nusižengimų bylose, išnagrinėti 578 skundai dėl neįsiteisėjusių
apylinkės teismų nutarimų / nutarčių administracinių nusižengimų bylose.
Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme išnagrinėtas administracinių nusižengimų
bylas 2017– 2019 metais.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Išnagrinėta
Iš jų dėl nutarimų / nutarčių pagal
apeliacinius skundus
Iš jų dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus

2017 metai

2018 metai

2019 metai

710

535

578

663

505

546

37

29

32

24

4.
5.

Iš jų dėl termino apeliaciniam /
atskirajam skundui paduoti atnaujinimo
Iš jų dėl teismingumo

1

1

0

9

0

0

Apygardų teismų lyginamieji duomenys apie 2017 – 2019 metais gautas administracinių
nusižengimų bylas
Apygardų teismuose gautos administracinių nusižengimų bylos
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2017 metai

710

557

326

336

756

2018 metai

535

409

210

260

540

2019 metai

578

383

177

234

566

2017 metai

2018 metai

2019 metai

9.5. Duomenys apie baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimą Kauno
apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose
Žemiau esančioje lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos
teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2019, 2018 ir 2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų
skaičių (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, Ataskaitų modulio sugeneruota ataskaita
Forma-0201-BS).
Apylinkės teismo pavadinimas
Kauno apylinkės teismas
Kauno rūmai
Jonavos rūmai
Kaišiadorių rūmai
Kėdainių rūmai
viso:
Alytaus apylinkės teismas
Alytaus rūmai
Druskininkų rūmai
Lazdijų rūmai
Prienų rūmai
Varėnos rūmai
viso:
Marijampolės apylinkės teismas
Marijampolės rūmai
Jurbarko rūmai

Išnagrinėta
baudžiamųjų
bylų
2019 metais

Išnagrinėta
baudžiamųjų
bylų
2018 metais

Išnagrinėta baudžiamųjų
bylų
2017 metais

2175
358
262
393
3188

2521
360
326
440
3647

2497
317
259
375
3448

477
83
157
222
164
1103

493
98
170
268
143
1172

485
101
231
317
195
1392

537
190

552
217

512
227
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Šakių rūmai
Vilkaviškio rūmai
viso:
Bendras išnagrinėtų bylų skaičius
visuose apylinkių teismuose:

183
222
1132

207
275
1251

222
277
1238

5423

6070

6078

Įvertinus lentelėje pateiktus duomenis nustatyta, kad lyginant 2019 metų duomenis su 2017
metų ir 2018 metų duomenimis stebimas baudžiamųjų bylų išnagrinėjimo sumažėjimas, kadangi 2019
metais buvo išnagrinėta 647 baudžiamosiomis bylomis mažiau nei 2018 metais ir šis skaičius nuo
2017 metų skiriasi tik 7 bylomis, nes 2017 metais buvo išnagrinėta 656 bylomis mažiau nei 2019
metais. Kaip matyti iš pateiktų duomenų tiek 2017, tiek 2018 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų
skaičius išlieka gana vienodas.
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos
teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2019, 2018 ir 2017 metais išnagrinėtų administracinių
nusižengimų bylų skaičių (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, Ataskaitų modulio
sugeneruota ataskaita Forma-0401-BS).

Apylinkės teismo pavadinimas
Kauno apylinkės teismas
Kauno rūmai
Jonavos rūmai
Kaišiadorių rūmai
Kėdainių rūmai
viso:
Alytaus apylinkės teismas
Alytaus rūmai
Druskininkų rūmai
Lazdijų rūmai
Prienų rūmai
Varėnos rūmai
viso:
Marijampolės apylinkės teismas
Marijampolės rūmai
Jurbarko rūmai
Šakių rūmai
Vilkaviškio rūmai
viso:
Bendras išnagrinėtų bylų skaičius
visuose apylinkių teismuose:

Išnagrinėta
administracinių
nusižengimų
bylų
2019 metais

Išnagrinėta
administracinių
nusižengimų
bylų
2018 metais

Išnagrinėta
administracinių
nusižengimų
bylų
2017 metais

2329
311
183
391
3214

1921
189
184
336
2630

2396
317
180
330
3223

495
278
133
124
245
1275

570
255
132
145
235
1337

558
244
132
193
241
1368

722
141
272
310
1445

693
243
279
313
1528

891
280
385
322
1878

5934

5495

6469

Išanalizavus lentelėje pateiktus duomenis nustatyta, kad metų laikotarpyje stebimas
administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimo augimas, kadangi 2019 metais visuose Kauno
apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose buvo išnagrinėta 439
administracinių nusižengimų bylomis daugiau nei 2018 metais. Ženklaus skirtumo lyginant visus tris
aptariamus laikotarpius, administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjime, nėra stebima.
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10. CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINIAI RODIKLIAI
10.1. 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 2019, 2018 ir 2017 metais (teismų informacinės
sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų
duomenimis (Bylų skaičius, I inst., Forma 0301-BS):

1.
2.
3.
4.
5.

2019 metai
(2019-01-01 –
2019-12-31)

2018 metai
(2018-01-01 –
2018-12-31)

2017 metai
(2017-01-01 –
2017-12-31)

1156

1433

1567

1400
1393

1130
1407

1508
1642

1163

1156

1433

11.37

14.08

12.02

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Gauta bylų
Baigta bylų (iš viso)
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Vidutinė
bylos
nagrinėjimo
trukmė (mėnesiais)

Gautų pirmosios instancijos civilinių bylų lyginamieji rodikliai
2000
1500

1508

1400
1130

1000

Gauta bylų

500
0
2019 m.

2018 m.

2017 m.
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Gautų ir baigtų pirmosios instancijos bylų lyginamieji rodikliai
2500
2000
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1508 1642

1000
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0
2019 m.
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Gauta bylų

2017 m.

Baigta bylų (iš viso)

Atlikus Kauno apygardos teismo pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičiaus
palyginimą nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2019 metais pirmąja instancija nagrinėjamų
civilinių bylų gauta daugiau nei 2018 metais – 270 civilinių bylų, o vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė
(mėnesiais) ženkliai sumažėjusi (2,71 mėnesio).
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio apygardų teismuose gautų pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų kiekį 2019 ir 2018
metais:

Teismo pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.

Vilniaus apygardos teismas
Kauno apygardos teismas
Klaipėdos apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

Gautų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos
teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d. ir
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 2019 m. lyginant su
2019 m.
2018 m.
2018 m.)
2446
2601
-155
1400
1130
270
735
796
-61
439
404
35
333
354
-21

Apygardų teismuose gautų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičiaus lyginamieji
rodikliai
3000
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2000
1500
1000
500
0

2601

2446

Vilniaus apygardos teismas

1400
735

439333

1130
796
404 354

Kauno apygardos teismas
Klaipėdos apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

2019 m.

2018 m.

Nustatyta, kad pagal pirmąja instancija gaunamų civilinių bylų kiekį Kauno apygardos teismas
2019 metais, kaip ir 2018 metais, tarp visų Lietuvos Respublikoje esančių apygardų teismų yra antroje
vietoje. Tuo pačiu nustatyta, kad palyginus su 2018 metų duomenimis, 2019 metais pirmąja instancija
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nagrinėjamų civilinių bylų Kauno ir Šiaulių apygardos teismuose gauta daugiau, o kituose apygardų
teismuose – mažiau.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio apygardų teismuose baigtų pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų kiekį 2019 ir
2018 metais:
Baigtų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos
(teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d.
ir 2019 m. vasario 21 d. sugeneruotų Civilinių bylų
nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (Bylų skaičius, I inst.,
Forma 0301-BS)
baigtų bylų skaičius
Pokytis (baigtų bylų 2019
m. skaičiaus lyginant su
2019 m.
2018 m.
2018 m.)
2939
3029
-90
1393
1407
-14
890
886
4
453
538
-85
372
407
-35

Teismo pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.

Vilniaus apygardos teismas
Kauno apygardos teismas
Klaipėdos apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

Apygardų teismuose pirmosios instancijos baigtų civilinių bylų skaičiaus
lygnamieji rodikliai
Vilniaus apygardos teismas

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

3029

2939

Kauno apygardos teismas
1393
890

1407
886
453 372

2019 m.

Klaipėdos apygardos teismas
538
407

2018 m.

Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

Palyginus pirmosios instancijos tvarka baigtų nagrinėti civilinių bylų kiekį nustatyta, kad iš
esmės visuose apygardų teismuose 2019 metais pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų baigta
mažiau negu 2018 metais (išskyrus Klaipėdos apygardos teismą, kuriame 2019 metais baigta 4
civilinėmis bylomis daugiau).
10.2. 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 2019, 2018 ir 2017 metais (teismų informacinės sistemos LITEKO
2020 m. vasario 17 d. ir 2019 m. vasario 21 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų
duomenimis (II inst., Forma 0303):
2019 metai
(2019-01-01 –
2019-12-31)

2018 metai
(2018-01-01 –
2018-12-31)

2017 metai
(2017-01-01 –
2017-12-31)
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1.

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio
laikotarpio pradžioje

2.
Gauta (iškelta) bylų

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

Baigta bylų
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje
Apeliacinių skundų
nagrinėjimo rezultatai
Baigta bylų pagal apeliacinius
skundus
Atmesta apeliacinių skundų ir I
instancijos teismo sprendimų
nepakeista
Pakeista I instancijos teismo
sprendimų
I instancijos teismo sprendimų
pakeista iš dalies ir patikslinta
Panaikinta I instancijos teismo
sprendimų
ir priimta naujų sprendimų
ir perduota bylų iš naujo nagrinėti
I instancijos teismui
ir perduota bylų iš naujo nagrinėti
I instancijos teismui, kai
konstatuoti absoliutūs I
instancijos teismo sprendimo
negaliojimo pagrindai
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų
perduota bylų iš naujo nagrinėti I
instancijos teismui
ir nutraukta bylų
ir nutraukta bylų patvirtinus
taikos sutartį
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų
bylų nutraukta
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų
bylų nutraukta patvirtinus taikos
sutartį
ir palikta nenagrinėtų pareiškimų
Iš dalies ir dėl dalies reikalavimų
pareiškimų palikta nenagrinėtų
Nutraukta apeliacinių procesų
iš viso
atsisakius nuo apeliacinio skundo
Apeliacinių skundų pripažinta
nepaduotais ir grąžinta
pareiškėjui
Atskirųjų skundų nagrinėjimo
rezultatai

390

378

591

2026
(Iš kurių:
2A-925,
2S-1020,
2KT-48,
A2-33,
2TN-0)
2135

2103
(Iš kurių:
2A-939,
2S-1079,
2KT-52,
A2-33,
2TN-0)
2091

2491
(Iš kurių:
2A-999,
2S-1328,
2KT-130,
A2-33,
2TN-1)
2704

281

390

378

1007

931

1108

633

544

681

83

74

82

106

109

118

90

90

97

55

56

79

6

8

11

19

20

14

3

5

6

7

15

17

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

0

2
1

7
2

2
0

0

1

3
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22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.

29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.

Baigta bylų pagal atskiruosius
skundus
Palikta nepakeistų nutarčių
Panaikinta nutarčių patvirtinus
taikos sutartį
Panaikinta nutarčių ir klausimas
išspręstas iš esmės
Panaikinta nutarčių iš dalies ir
klausimas išspręstas iš esmės
Panaikinta nutarčių ir klausimas
perduotas nagrinėti iš naujo I
instancijos teismui
Panaikinta nutarčių iš dalies ir
klausimas perduotas nagrinėti iš
naujo I instancijos teismui
Pakeista nutarčių
Nutraukta procesų
iš viso
atsisakius nuo skundo
Atskirųjų skundų pripažinta
nepaduotais ir grąžinta
pareiškėjams
Prašymų dėl proceso
atnaujinimo nagrinėjimo
rezultatai
Baigta bylų pagal prašymus dėl
proceso atnaujinimo
Procesą atnaujinti atsisakyta
Prašymų atmesta
Prašymų patenkinta priimant
naujus sprendimus (nutartis)
Pakeista sprendimų (nutarčių)

1032

1048

1368

617

604

770

0

1

1

134

144

205

14

17

24

127

145

206

7

11

14

37

50

45

84
12

63
14

89
15

5

4

3

14

18

18

7
3

6
6

13
3

4

5

2

0

1

0

Kauno apygardos teisme apeliacine tvarka gautų ir baigtų civilinių bylų skaičiaus
lyginamieji rodikliai
3000

2026 2135

2491

2704

2103 2091

2000
Gauta (iškelta) bylų

1000

Baigta bylų

0
2019 m.

2018 m.

2017m.

Atlikus Kauno apygardos teismo apeliacine instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičiaus
analizę nustatyta, kad stebima tendencija dėl tokių civilinių bylų gavimo skaičiaus mažėjimo (tiek
pagal apeliacinius, tiek ir pagal atskiruosius skundus). Palyginus su 2018 metais, apeliacine tvarka
nagrinėjamų civilinių bylų Kauno apygardos teisme 2019 metais gauta (iškelta) 77 civilinėmis
bylomis mažiau, o palyginus su 2017 metais – 465 civilinėmis bylomis mažiau. Tačiau Kauno
apygardos teisme 2019 metais baigta 44 apeliacine tvarka nagrinėjamomis civilinėmis bylomis
daugiau negu 2018 metais, dėl ko sumažėjo ir nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai.
Pagal pateiktus statistinius duomenis įvertinus pirmosios instancijos teismo priimtų ir
apskųstų bei apeliacine tvarka išnagrinėtų teismo sprendimų stabilumo rodiklius, nustatyta, kad:
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Baigta bylų pagal apeliacinius skundus
Atmesta apeliacinių skundų ir I
instancijos teismo sprendimų nepakeista
I instancijos teismo priimtų ir
apeliacine tvarka išnagrinėtų bei
paliktų nepakeistų teismo sprendimų
stabilumas (%)

2019 m.
1007

2018 m.
931

2017 m.
1108

633

544

681

62.86 %

58.43 %

61.46 %

Tuo tarpu pagal pateiktus statistinius duomenis įvertinus pirmosios instancijos teismo priimtų
ir apskųstų bei apeliacine tvarka išnagrinėtų teismo nutarčių stabilumo rodiklius, nustatyta, kad:
Baigta bylų pagal atskiruosius skundus
Palikta nepakeista nutarčių
I instancijos teismo priimtų ir
apeliacine tvarka išnagrinėtų bei
paliktų nepakeistų teismo nutarčių
stabilumas (%)

2019 m.
1032
617

2018 m.
1048
604

2017 m.
1368
770

59.79 %

57.63 %

56.29 %

Kaip matyti iš pateiktų duomenų, palyginus su 2018 ir 2017 metais, 2019 metais pirmosios
instancijos teismo priimtų ir apeliacine tvarka išnagrinėtų bei paliktų nepakeistų tiek teismo
sprendimų, tiek ir teismo nutarčių stabilumas yra didžiausias.
Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
apygardų teismuose apeliacinės instancijos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų gautą kiekį 2019 ir 2018
metais:

Teismo pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.

Vilniaus apygardos teismas
Kauno apygardos teismas
Klaipėdos apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

Gautų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos
teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d. ir
2019 m. vasario 21 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo
ataskaitų duomenimis (II inst., Forma 0303)
Gautų bylų skaičius
Pokytis (gautų bylų
skaičiaus 2019 m. lyginant
2019 m.
2018 m.
su 2018 m.)
3769
4130
-361
2026
2103
-77
1458
1571
-113
806
981
-175
769
804
-35

Apygardų teismuose gautų apeliacinių civilinių bylų skaičiaus lyginamieji
rodikliai
6000

4130

3769
4000
2000

Vilniaus apygardos teismas

2026
1458
806 769

Kauno apygardos teismas

2103
1571
981 804

Klaipėdos apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

0
2019 m.

2018 m.
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Nustatyta, kad palyginus su 2018 metais, visuose apygardų teismuose 2019 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
2019 ir 2018 metais:

Teismo pavadinimas

1.
2.
3.
4.
5.

Vilniaus apygardos teismas
Kauno apygardos teismas
Klaipėdos apygardos teismas
Šiaulių apygardos teismas
Panevėžio apygardos teismas

Baigtų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos
teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d.
ir 2019 m. vasario 21 d. sugeneruotų Civilinių bylų
nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (II inst., Forma 0303)
baigtų bylų skaičius
Pokytis (baigtų bylų 2019
m. skaičiaus lyginant su
2019 m.
2018 m.
2018 m.)
4124
5055
-931
2135
2091
44
1713
1398
315
806
947
-141
755
810
-55

Apygardų teismuose baigtų apeliacinių civilinių bylų skaičiaus lyginamieji rodikliai
5055

6000

Vilniaus apygardos teismas

4124
4000
2000

Kauno apygardos teismas

2091

21351713
806 755

1398

Klaipėdos apygardos teismas

947 810

Šiaulių apygardos teismas

0
2019 m.

Panevėžio apygardos teismas

2018 m.

Palyginus apeliacinės instancijos tvarka baigtų nagrinėti civilinių bylų kiekį nustatyta, kad
Kauno ir Klaipėdos apygardos teismuose 2019 metais apeliacinės instancijos tvarka nagrinėjamų
civilinių bylų baigta daugiau negu 2018 metais, tuo tarpu kituose apygardų teismuose – mažiau.
10.3. Duomenys apie civilinių bylų išnagrinėjimą Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje
esančiuose apylinkių teismuose
Žemiau esančioje lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos
teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2019, 2018 ir 2017 metais išnagrinėtų civilinių bylų
skaičių (Nacionalinės teismų administracijos 2020 m. sausio 22 d., 2019 m. sausio 28 d. ir 2018 m.
vasario 9 d. sugeneruotų ataskaitų duomenimis, Forma 0101).
Kadangi dėl nuo 2018 m. sausio 1 d. įvykusios teismų reorganizacijos buvo pakeisti apylinkių
teismų pavadinimai, todėl duomenys apie 2017 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
2019 metais

Išnagrinėta
civilinių bylų
2018 metais

Išnagrinėta
civilinių bylų
2017 metais

Kauno apylinkės teismas
Kauno rūmai
Jonavos rūmai
Kaišiadorių rūmai
Kėdainių rūmai
viso:
Alytaus apylinkės teismas

22105
2232
1624
2775
28736

23421
2691
1621
2899
30632

25867
3130
1755
3439
34191

33

Alytaus rūmai
Druskininkų rūmai
Lazdijų rūmai
Prienų rūmai
Varėnos rūmai
viso:
Marijampolės apylinkės teismas
Marijampolės rūmai
Jurbarko rūmai
Šakių rūmai
Vilkaviškio rūmai
viso:
Bendras išnagrinėtų bylų skaičius
visuose apylinkių teismuose:

3164
1058
662
1281
1009
7174

4306
1185
846
1297
1080
8714

4989
1330
927
1416
1133
9795

4376
1226
1200
1562
8364

4908
1332
1403
1904
9547

5235
1367
1568
1953
10123

44274

48893

54109

Bendras išnagrinėtų bylų skaičius apylinkių teismuose
60000
50000

44274

54109

48893

40000
30000

Bylų skaičius

20000
10000
0
2019 m.
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2017 m.

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 2019 metais civilinių bylų išnagrinėta 4619 bylų mažiau nei 2018 metais ir 9835 bylomis
mažiau nei 2017 metais.
–––––––––––––––––––

34

