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TEISMO PIRMININKO ŽODIS 

 

Bene žymiausias tarpukario Lietuvos teisininkas – Mykolas Romeris yra pažymėjęs: 

„Teismas atspindi visuomenės santykius, per jį galima pažinti reiškinius, matyti juose įvairių įtakų 

padarinius, visuomeninės ekonominės grandies vientisumą ir genetiką“.  

Ši mintis kaip niekada tampa aktuali apžvelgiant ir teismo veiklą 2020 metais. Praėję metai 

istorijon įėjo kaip sudėtingas laikas, kai pasaulį apėmusi Covid-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) 

pandemija ir karantinas esmingai paveikė ekonominius, socialinius, teisinius procesus, privertė keisti 

įprastas veiklos, darbo, komunikavimo formas ir būdus. Visa tai atsispindėjo ir teismų bendruomenės 

veikloje. Siekis kaip įmanoma labiau apsaugoti tiek į teismą besikreipiančių, tiek ir jame dirbančių 

asmenų sveikatą, lėmė būtinybę įprastinius teismo posėdžius keisti organizuojamais nuotoline forma, 

reikalavo sutelktumo ir pastangų, siekiant įvykdyti visus karantino metu keliamus saugaus asmenų 

tarpusavio kontaktavimo reikalavimus.  

Apibendrinant 2020 metų veiklos rezultatus, galima pastebėti, kad ekstraordinarinė 

situacija turėjo įtakos tiek teisme nagrinėti gaunamų, tiek ir išnagrinėjamų bylų kiekiams. Tačiau šie 

rodikliai rodo ir labai pozityvius teismo darbo poslinkius. Nors ir buvo stebima naujai gaunamų bylų 

mažėjimo tendencija, tačiau analizuojant atskirų kategorijų bylų skaičių ir nagrinėjimo trukmę, 

matyti, kad Kauno apygardos teismas pirmąja instancija per 2020 metus baigė daugiau civilinių bylų 

nei kad jų per tuos pačius 2020 metus buvo gauta. Tai leidžia ne tik pasidžiaugti, jog buvo gana 

ženkliai sumažintas nebaigtų bylų likutis, tačiau įrodo ir tai, kad IT technologijų naudojimas ir 

nuotolinių posėdžių formos teisme prigijo: procesai sėkmingai persikėlė į skaitmeninę erdvę, o 

asmenų pažeistos teisės buvo operatyviai ginamos. Taip pat mažėjant gaunamų bylų skaičiams, 

atsirado galimybė daugiau laiko skirti kokybiniam procesinių dokumentų tobulinimui, nes buvo 

sutaupyta laiko vykstant ir į kvalifikacijos kėlimo mokymus, kurie buvo perkelti į elektroninę erdvę. 

Itin reikšmingu pasiekimu pripažinti reikia ir tai, kad net ir sudėtingomis pandemijos ir 

karantino sąlygomis teismo veikla nesustojo: būtini ir neatidėliotini procesiniai veiksmai buvo 

atliekami, sprendimai priimami laiku, paisant proceso ir kituose įstatymuose apibrėžtų terminų, 

nebuvo stebimas ženklus bylų nagrinėjimo trukmės pailgėjimas. Teismas itin operatyviai nagrinėjo 

skundus dėl tarpinių procesinių sprendimų (nutarčių), kas sudarė tinkamas prielaidas apylinkių 

teismams ženkliai sparčiau priimti bylose sprendimus dėl ginčo esmės. 

Lyginant teismo statistinius veiklos duomenis su atitinkamais kitų bendrosios kompetencijos 

apygardos teismų statistiniais veiklos rodikliais, pažymėtina tai, kad Kauno apygardos teismas, kartu 

su sostinės apygardos teismu besidalindami 1–2 vietas atskirų bylų kategorijose, ženkliai savo darbo 

krūviu lenkia likusius kitus tris apygardos teismus. Be to, kai kurių kategorijų bylose Kauno 

apygardos teismas turi didžiausią krūvį Lietuvos Respublikoje. Pavyzdžiui, pagal nagrinėjimui 

apeliacine tvarka gaunamų baudžiamųjų ir administracinių nusižengimų bylų skaičių, Kauno 

apygardos teismas 2020 metais pralenkė visus likusius bendrosios kompetencijos apygardos teismus. 

Nežiūrint to, tiek teisėjų, tiek teisėjų padėjėjų, tiek viso kito teismo personalo dėka, su šiais krūviais 

susitvarkyta puikiai. Tam turėjo įtakos ir minimali darbuotojų kaita teisme, kas rodo, jog darbo 

aplinka, sąlygos ir mikroklimatas darbuotojus tenkino, ir tai, savo ruožtu, jiems leido susitelkti tik į 

teismą besikreipusių asmenų problemų sprendimą. Be abejo, labai svarbu paminėti ir tai, kad per 

2020 metus buvo išvengta ligos protrūkių teisme, kadangi ir su teisingumo vykdymu tiesiogiai 

nesusiję darbuotojai itin atsakingai rūpinosi tiek personalo, tiek išorės klientų saugumo užtikrinimu. 

Pristatydami visuomenei Kauno apygardos teismo 2020 metų veiklos apžvalgą, pateikiame 

duomenis apie įstaigos struktūrą, personalą, jurisdikcinę veiklą (teisingumo vykdymą) ir 

administravimo veiksmus. Tikime, kad ir suvaldžius pandemiją, toliau išliks prigijusi geroji darbo 

organizavimo praktika, užtikrinanti operatyvų ir kokybišką bylų nagrinėjimą, o Kauno apygardos 

teismas visada išliks pažeistų ar ginčijamų asmenų teisių ir laisvių gynimo garantu. 

 

Teismo pirmininkas         Nerijus Meilutis 
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1. ADMINISTRAVIMO TEISMUOSE VEIKLA  

 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės 

veiklos priežiūra. Vykdant Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo 

veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2020 m. plano, 

patvirtinto Kauno apygardos teismo pirmininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V1-18 1.1 punktą, 

kuriuo 2020 m. II ketvirtį suplanuota atlikti planinį kompleksinį Marijampolės apylinkės teismo, 

sudaryto iš Jurbarko, Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio rūmų, administracinės veiklos patikrinimą, 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V1-34 “Dėl planinio 

kompleksinio Marijampolės apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimo” sudaryta 

komisija, kuriai pavesta patikrinti: patikrinimo metu neišnagrinėtas baudžiamąsias ir civilines bylas, 

kurių nagrinėjimas trunka ilgiau nei metus, administracinių nusižengimų bylas, nagrinėjamas ilgiau 

nei šešis mėnesius; per tikrinamąjį laikotarpį (t. y. nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2020 m. kovo 31 d.) 

išnagrinėtas baudžiamąsias, civilines ir administracinių nusižengimų bylas ir dokumentus; bylų ir 

dokumentų perdavimo, priėmimo ir saugojimo jame atitiktį nustatytiems reikalavimams; dokumentų 

rengimo ir valdymo bei personalo vadybos atitiktį keliamiems reikalavimams; informacinių 

technologijų taikymą, įskaitant bylų paskirstymą teisėjams naudojantis informacinėmis 

technologijomis (Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu). Atlikusi 

patikrinimą, komisija nenustatė akivaizdžių proceso operatyvumo principo pažeidimo (proceso 

vilkinimo) atvejų, konstatavo, kad ilgesnę bylų nagrinėjimo trukmę iš esmės lėmė objektyvios 

priežastys (civilinėse bylose – nagrinėjimo sustabdymas paskyrus teismo ekspertizę, iki įsiteisės 

procesinis sprendimas kitoje byloje, turėsiantis prejudicinę reikšmę, paskelbus atsakovo paiešką, taip 

pat įtakos proceso trukmei turėjo priešieškinio pareiškimas, ieškininių ir priešieškinio reikalavimų 

tikslinimas ir papildomų įrodymų teikimas į bylą, keblumai įteikiant procesinius dokumentus 

užsienyje gyvenantiems proceso dalyviams, nustatomi terminai procesinių dokumentų trūkumams 

šalinti, bylų perdavimas mediacijai, terminų sutuoktinių susitaikymui nustatymas santuokos 

nutraukimo bylose; baudžiamosiose bylose – kaltinamųjų pasislėpimas nuo teismo ir teisingumo, 

kaltinamųjų ir kitų proceso dalyvių neatvykimas į teisiamuosius posėdžius, teismo ekspertizių 

skyrimas ir kt.). Tikrindama teismo vidaus teisės aktus, reglamentuojančius teismo darbo 

organizavimą, komisija padarė išvadą, jog šių aktų rengimas ir jų turinys atitinka įstatymuose 

keliamus reikalavimus. Įvertinusi teismo organizacinės veiklos priežiūrą, metiniame teismo 

organizacinės veiklos priežiūros plane numatytų priemonių ir jų įgyvendinimo efektyvumą, teismo 

administracijos veiksmų, susijusių su teisėjų ir teismo personalo darbo krūvio vienodinimu, laikinai 

nesančių darbuotojų pavadavimu, rezultatyvumą ir veiksmingumą, komisija sprendė, kad suplanuotos 

vidinio teismo administravimo (organizacinės veiklos priežiūros) priemonės yra įgyvendinamos 

laiku, yra pakankamai efektyvios ir gana išsamiai atspindinčios vidinio teismo administravimu 

siekiamus tikslus. Kauno apygardos teismo pirmininkas 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V1-62 „Dėl 

planinio kompleksinio Marijampolės apylinkės teismo administracinės veiklos patikrinimo išvadų 

tvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ pritarė planinį kompleksinį patikrinimą atlikusios komisijos išvadai, 

kad Marijampolės apylinkės teismo veikla pagal patikrintas sritis tikrintu laikotarpiu (2019 m. sausio 

1 d. - 2020 m. kovo 31 d.) vertinama gerai. 

Vykdant Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos 

teritorijoje esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2020 m. plano 1.2 punktą, 

Kauno apygardos teismo pirmininko 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. V1-63 “Dėl planinio tikslinio 

Kauno apylinkės teismo vidinio teismo administravimo veiklos, susijusios su darbo krūvio 

paskirstymu ir bylų perdavimo kitiems teismo rūmams, patikrinimo” sudaryta komisija (sudėtis 

pakeista Kauno apygardos teismo 2020 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V1-91), kuriai pavesta patikrinti 

teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių/teismo sekretorių ir raštinės darbuotojų skaičių ir jo pokytį) 

dinamiką bei priemones šiems klausimams spręsti, pavadavimo tvarką ir jos reglamentavimą teismo 

vidaus teisės aktais, darbo krūvio paskirstymo tarp teisėjų tolygumą bei teisme nustatytų teisėjų 

specializacijų atitiktį Teisėjų tarybos 2019 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 13P-202-(7.1.2) 

nuostatoms, teisėjų darbo krūvio sumažinimo atitiktį Teisėjų tarybos 2019 m. gruodžio 13 d. 
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nutarimui Nr. 13P-203-(7.1.2) bei bylų perdavimo kitiems teismo rūmams pagrįstumą ir efektyvumą 

laikotarpiu nuo 2019 m. birželio 30 d. iki 2020 m. birželio 30 d. Atlikusi planinį tikslinį patikrinimą 

ir surašiusi 2020 m. spalio 14 d. patikrinimo aktą Nr. V15-72, komisija padarė išvadas, kad su teisėjų, 

teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių/teismo sekretorių ir raštinės darbuotojų skaičiumi susiję klausimai 

tikrintu laikotarpiu Kauno apylinkės teisme buvo sprendžiami laikantis teisės aktų reikalavimų, 

bendras neužimtų pareigybių skaičius mažėjo, teismo administracija laiku ėmėsi spręsti laisvų 

pareigybių užpildymo klausimus ir dėl neužimtų pareigybių kylančias darbo organizavimo 

problemas, tinkamai sprendė pavadavimo klausimus, vykdė nuolatinę darbo krūvio dinamikos ir bylų 

skaičiaus pasiskirstymo stebėseną bei jį kontroliavo, pasinaudojant teismo pirmininkui suteikta 

procesine teise perduoti bylas iš teismo rūmų, kuriuose darbo krūvis yra didesnis, į kitus to paties 

apylinkės teismo rūmus, turinčius mažesnį darbo krūvį.  

Rūpinantis bylų nagrinėjimo apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių 

teismuose operatyvumu, siekiant užtikrinti didesnę proceso spartą bei teikti apylinkių teismas 

rekomendacijas dėl galimų taikyti proceso spartinimo priemonių, buvo atlikta Kauno apygardos 

teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų baudžiamųjų ir civilinių bylų,  kurių nagrinėjimas 

užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, proceso trukmės priežasčių analizė, surašyti patikrinimo aktai 

(2020 m. kovo 27 d. patikrinimo aktas Nr. V18-4 dėl civilinių bylų nagrinėjimo trukmės priežasčių, 

2020 m. kovo 2 d. patikrinimo aktas Nr. V18-3 dėl baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmės 

priežasčių), kuriuose  pateikti pasiūlymai dėl ilgesnę proceso trukmę nulemiančių priežasčių šalinimo 

veiksmų / priemonių. 

Dėmesys buvo skirtas ir apylinkių teismų archyvų darbo organizavimui bei archyvų 

tvarkymo atitikčiai keliamiems reikalavimams. Atlikti archyvų veiklos patikrinimai Kauno apylinkės 

teismo Jonavos rūmuose bei Marijampolės apylinkės teismo Vilkaviškio rūmuose.  

Atsižvelgiant į Covid-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) pandemiją ir karantino sąlygas, 

pasitarimai-diskusijos aktualiais veiklos klausimais su apylinkių teismų personalu dažniausiai buvo 

vykdomi nuotoliniu būdu, esant galimybei - tiesiogiai. Kauno apygardos teismo vadovybė 2020 m. 

spalio 26 d. Alytaus apylinkės teismo Druskininkų rūmuose, o 2020 m. spalio 27 d. - Alytaus 

apylinkės teismo Alytaus rūmuose susitiko su teisėjais, siekiant įvertinti darbo sąlygas, išklausyti 

pastabas ir pasiūlymus. 2020 m. lapkričio 12 d. nuotoliniu būdu surengtas pasitarimas-diskusija su 

apylinkių teismų teisėjais, kurių darbo stažas mažesnis nei 4 metai, kurioje dalyvavo apygardos 

teismo Baudžiamųjų ir Civilinių bylų skyrių pirmininkai. 2020 m. lapkričio 16 d. nuotoliniu būdu 

surengtas pasitarimas Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų raštinių 

vedėjams. 2020 m. gruodžio 2 d. surengtas pasitarimas elektroniniu būdu apylinkių teismų atstovams 

ryšiams su visuomene ir žiniasklaida, skirtas teismų atvirumo visuomenei gerinimo, viešųjų ryšių 

akcijų organizavimo klausimams aptarti. Apygardos teismo kanclerio tarnybos vyriausiasis 

specialistas (psichologas) surengė 2020 m. spalio 21 d. surengė seminarą Kauno apylinkės teismo 

Jonavos rūmų teisėjams ir teisėjų padėjėjams, 2020 m. gruodžio 21d. -  seminarą nuotoliniu būdu - 

Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjams, kuriuose buvo aptariami aktualūs mažamečių ir 

asmenų apklausų vykdymo teisminiame procese klausimai, pateiktos rekomendacijos dėl šių 

apklausų vykdymo tobulinimo. 

Apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūra. Vykdant Kauno apygardos teismo 

organizacinės veiklos priežiūrą (vidinį administravimą), buvo atliekami planiniai, Kauno apygardos 

teismo organizacinės veiklos priežiūros 2020 m. plane numatyti patikrinimai. Kontroliuotas bylų 

paskirstymas teisėjams, naudojantis informacinėmis technologijomis - Lietuvos teismų informacinės 

sistemos LITEKO Bylų skirstymo moduliu (surašytos 2020 m. pirmojo ir antrojo pusmečio ataskaitos 

– 2020 m. liepos 30 d. ataskaita Nr. V15-62 ir 2021 m. sausio 29 ataskaita Nr. V15-25, kuriose 

esminių trūkumų ar tvarkos skirstant bylas informacinių technologijų pagalba nenustatyta). 

Nuodugniai analizuotos ilgiau nagrinėjamų bylų proceso trukmės priežastys. Atlikta pirmosios 

instancijos bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip 1 metus, priežasčių analizė, kas pusmetį 

rengtos ir teiktos ataskaitos (apie baudžiamąsias bylas – 2020 m. liepos 21 d. ataskaita Nr. V18-3, 

2021 m. sausio 18 d. ataskaita Nr. V18-1, apie civilines bylas - 2020 m. liepos 28 d. ataskaita Nr. 

V18-4 ir 2021 m. vasario 2 ataskaita Nr. V18-2). Taip pat analizuotos apeliacinės instancijos bylų, 
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kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau nei 6 mėnesius, proceso trukmę lemiančios priežastys, šiais 

klausimais surašyti patikrinimo aktai ir parengtos ataskaitos (apie civilines bylas – 2020 m. liepos 10 

d. patikrinimo aktas Nr. V15-46 ir 2021 m. sausio 18 d. patikrinimo aktas Nr. V15-10, apie 

baudžiamąsias bylas – 2020 m. liepos 21 ataskaita Nr. V15-57 ir 2021 m. sausio 20 d. ataskaita Nr. 

V15-15). Dėmesys vidinio apygardos teismo administravimo srityje buvo skiriamas ir Lietuvos 

Respublikos baudžiamojo ir civilinio proceso kodeksuose, Lietuvos Respublikos juridinių asmenų 

nemokumo įstatyme numatytų procesinių terminų laikymuisi. Atliktas Lietuvos Respublikos juridinių 

asmenų nemokumo įstatyme nustatytų terminų, per kuriuos teismas turi pateikti informaciją, išsiųsti 

procesinius dokumentus ir pranešimus, laikymosi patikrinimas (2020 m. gruodžio 15 d. patikrinimo 

ataskaita Nr. V15-76), Civilinio proceso kodekso 582 straipsnio 7 dalyje ir 336 straipsnio 3 dalyje 

nustatyto termino atskirajam skundui dėl teismo nutarties leisti paimti vaiką iš jo atstovų pagal 

įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą laikymosi patikrinimas (2020 m. gruodžio 21 d. patikrinimo 

aktas V15-79), tikrintos baudžiamosios bylos, kuriose taikytas įrodymų tyrimo teisme atnaujinimas 

Baudžiamojo proceso kodekso 300 straipsnio pagrindu (surašyti 2020 m. liepos 2 d. patikrinimo aktas 

V15-44 ir 2021 m. sausio 4 d. patikrinimo aktas V15-1). Vertintas Rekomenduojamų teismų 

procesinių sprendimų standartų įgyvendinimas, tikrinant minėtų standartų įgyvendinimo lygmenį 

atskirų Baudžiamųjų ir Civilinių bylų teisėjų surašomuose procesiniuose dokumentuose (Civilinių 

bylų skyriuje šiais klausimais surašyti 2020 m. birželio 5 d. patikrinimo aktas Nr. V15-38 ir 2020 m. 

gruodžio 21 d. patikrinimo aktas Nr. V15-78; Baudžiamųjų bylų skyriuje - 2020 m. liepos 22 d. 

patikrinimo aktas Nr. V15-58 ir 2021 m. sausio 4 d. patikrinimo aktas Nr. V15-2). Taip pat atlikti 

bylų tvarkymo laikantis nustatytų reikalavimų, protokolų surašymo operatyvumo, teismo garso įrašų 

įkėlimo į LITEKO sistemą ir išnagrinėtų bylų perdavimo raštinei savalaikiškumo patikrinimai 

(Civilinių bylų skyriuje surašyti 2020 m. birželio 30 d. patikrinimo aktas Nr. V15-42 ir 2020 m. 

gruodžio 21 d. patikrinimo aktas Nr. V15-77; Baudžiamųjų bylų skyriuje – 2020 m. birželio 5 d. 

patikrinimo aktas Nr. V15-39 ir 2021 m. sausio 13 d. patikrinimo aktas Nr. V15-8), bylų baigiamųjų 

dokumentų, kitų bylos dokumentų bei proceso įvykių registravimo LITEKO patikrinimai (Civilinių 

bylų skyriuje surašyti 2020 m. liepos 9 d. patikrinimo aktas Nr.45 ir 2020 m. gruodžio 29 d. 

patikrinimo aktas Nr. V15-83, Baudžiamųjų bylų skyriuje – 2020 m. liepos 21 d. patikrinimo aktas 

Nr. V15-56 ir 2021 m. sausio 25 d. patikrinimo aktas Nr. V15-17).  

Daug dėmesio skirta teismo veiklą reglamentuojančių vidaus teisės aktų novelizacijai: 

atnaujintos Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklės, Asmenų aptarnavimo, 

jų prašymų, pareiškimų ir skundų nagrinėjimo Kauno apygardos teisme taisyklės, Susipažinimo su 

bylų medžiaga, kopijų darymo bei apmokėjimo Kauno apygardos teisme taisyklės, Darbo 

apmokėjimo sistemos aprašas ir kiti lokaliniai teisės aktai. Covid-19 ligos (koronavirusinės 

infekcijos) pandemija ir taikomi karantino ribojimai lėmė poreikį peržiūrėti, keisti bei atnaujinti 

vidaus teisės aktus, reglamentuojančius teismo personalo darbo organizavimą nuotoliniu būdu, 

išplečiant šios darbo organizavimo formos taikymą, patvirtinti ir, atsižvelgiant į taikomų karantino 

nulemtų suvaržymų apimtis, nuolat peržiūrėti ir atnaujinti laikinąją Kauno apygardos teismo darbo 

tvarką šiomis ypatingomis sąlygomis. 

Administravimo teismuose tvarka pateiktų (neprocesinių) pareiškimų (skundų, prašymų) 

nagrinėjimas. Per 2020 m. Kauno apygardos teisme buvo gauti 139 (2019 m. – 215, 2018 m. – 212) 

asmenų tiesiogiai pateikti ar kitų institucijų persiųsti neprocesiniai (administravimo teismuose tvarka) 

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

esančių apylinkių teismų veiklos. Palyginus su 2019 metais, neprocesine (administravimo teismuose) 

tvarka pateiktų pareiškimų (prašymų, skundų) skaičius 2020 metais buvo 76 pareiškimais (prašymais, 

skundais) mažesnis.  

10 per 2020 metus gautų neprocesinių pareiškimų (prašymų, skundų) buvo persiųsti pagal 

kompetenciją nagrinėti kitoms institucijoms. Su 19 pareiškimų išdėstytomis asmenų nuomonėmis ir 

pasiūlymais dėl teismo veiklos organizavimo, asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo, teismo 

pirmininkas susipažino, minėtos nuomonės ir pasiūlymai buvo įvertinti ir į juos atsižvelgta 

įgyvendinant teismo organizacinės veiklos priežiūrą. Į 110 pareiškimų (prašymų, skundų), kuriuose 

buvo keliami klausimai ar reiškiamos pastabos, nusiskundimai dėl teismo / teisėjų organizacinės 
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veiklos buvo parengti ir išsiųsti atsakymai pareiškėjams. Į 24 prašymus (skundus, pareiškimus) atsakė 

teismo pirmininkas, į 26 – Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas, į 21 prašymą (skundą, 

pareiškimą) – Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, į 39 – teismo pirmininko pavedimu atsakymus 

pareiškėjams parengė ir pateikė teismo kancleris, teismo raštinės vedėjas.  

1 pareiškimo (skundo dėl galimai netinkamo bylos dokumentų tvarkymo) pagrindu l. e. p. 

teismo pirmininko funkcijas Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko rezoliucija buvo inicijuotas 

išankstinis tyrimas, kaip numato Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) 

patvirtintų Administravimo teismuose nuostatų 10 punktas. Atlikus išankstinį tyrimą, priimtas 

motyvuotas sprendimas, jog nėra pagrindo atlikti tikslinį patikrinimą.  

Gavus pareiškėjo UAB „Arvi“ ir ko 2020 m. rugsėjo 10 d. prašymą dėl neeilinio Kauno 

apygardos teismo teisėjo Raimondo Buzelio veiklos vertinimo atlikimo, Kauno apygardos teismo 

pirmininko 2020 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V1-114 buvo inicijuota teisėjo priimtų ir aukštesnės 

instancijos teismo pakeistų/panaikintų teismo procesinių sprendimų priežasčių analizė. Atlikus šią 

analizę, 2021 m. sausio 19 d. analizės akte Nr. V15-11 padaryta išvada, jog teisėjo Raimondo Buzelio 

priimtus procesinius sprendimus aukštesnės instancijos teismas keičia ir naikina ne dažniau nei kitų 

Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje dirbančių teisėjų, todėl pagrindo inicijuoti neeilinį 

teisėjo veiklos vertinimą nėra. 

Apibendrinus tai, kas išdėstyta, galima daryti išvadą, kad suplanuotos vidinio apygardos 

teismo administravimo (organizacinės veiklos priežiūros) bei apygardos teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų administravimo priemonės 2020 metais buvo įvykdytos, tai padaryta laiku, 

administravimo veiklos rezultatai tinkamai apibendrinti ir išdėstyti patikrinimo aktuose, ataskaitose, 

apžvalgose. Neprocesine (administravimo teismuose tvarka) gauti asmenų pareiškimai (prašymai, 

skundai) nagrinėti ir atsakymai pareiškėjams buvo teikiami laikantis Lietuvos Respublikos viešojo 

administravimo įstatyme, Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu  Nr. 13P-157-(7.1.2) 

patvirtintuose Administravimo teismuose nuostatuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 patvirtintose Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo 

viešojo administravimo subjektuose taisyklėse, Asmenų aptarnavimo, jų prašymų, pareiškimų ir 

skundų nagrinėjimo Kauno apygardos teisme taisyklėse (aktuali redakcija patvirtinta Kauno 

apygardos teismo pirmininko 2020 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V1E-52) nustatytos tvarkos ir 

terminų, į asmenų išsakytas nuomones, pastebėjimus ir pasiūlymus dėl teismo darbo organizavimo 

tobulinimo, asmenų aptarnavimo teisme kokybės gerinimo atsižvelgta vykdant vidinį teismo 

administravimą.  
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2. TEISMUI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ (ASIGNAVIMŲ) PANAUDOJIMAS 

 

Kauno apygardos teismo 2020 metų biudžetą (su pajamų įmokomis) sudarė 4 538,1 tūkst. 

Eur, iš kurių 4 300,6 tūkst. Eur sudarė darbo užmokestis ir darbdavio socialinio draudimo įmokos. 

 
Sąmatos straipsnio pavadinimas Metų sąmata Eur Gauta asignavimų, 

Eur 

Panaudota 

asignavimų, Eur 

Darbo užmokestis 4 189 000,00 4 189 000,00 4 189 000,00 

Socialinio draudimo įmokos 111 583,00 111 583,00 111 583,00 

Medikamentų ir medicininių prekių bei 

paslaugų įsigijimo išlaidos 
1 113,00 1 112,24 1 112,24 

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
44 341,00 44 341,00 44 341,00 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
5 609,00 5 608,95 5 608,95 

Komandiruočių išlaidos 154,00 153,76 153,76 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių 

ir paslaugų įsigijimo išlaidos 
32 081,00 32 081,00 32 081,00 

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 417,00 416,07 416,07 

Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo 

išlaidos 
72,00 72,00 72,00 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 66 074,00 66 074,00 66 074,00 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 
14 375,00 14 374,23 14 374,23 

Reprezentacinės išlaidos 2 815,00 2 814,46 2 814,46 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 39 980,00 39 979,64 39 979,64 

Darbdavių socialinė parama pinigais 28 495,00 28 494,36 28 494,36 

Materialiojo ir nematerialiojo turto kūrimo ir 

įsigijimo išlaidos 
2 000,00 2 000,00 2 000,00 

Viso Eur: 4 538 109,00 4 538 104,71 4 538 104,71 

 

Aukščiau pateikiama lentelė sudaryta pagal 2020 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 4 300 583,00 Eur asignavimų. Prekėms ir paslaugoms gauta 207 027,35 

Eur, panaudota 207 027,35 Eur, darbdavių socialinei paramai gauta ir panaudota 28 494,36 Eur ir 

nematerialiajam turtui įsigyti gauta ir panaudota 2 000,00 Eur. Gautas finansavimas panaudotas 

100%. 
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Kauno apygardos teismo kreditorinis įsiskolinimas (žr. žemiau pateiktą lentelę) 2020 m. 

gruodžio 31 d. buvo 15 278,39 Eur.  

2020 m. pabaigoje mokėtinos darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sumos  už 2020 m. 

gruodžio mėnesį buvo 558,82 Eur darbuotojo socialinio draudimo įmokos (2.1.1.1.1.1) ir 587,37 Eur 

darbdavio socialinio draudimo įmokos (2.1.2.1.1.1). Palyginus bendrą darbo užmokesčio ir darbdavio 

socialinio draudimo įmokų įsiskolinimą 2020 metų pabaigoje, kreditorinis įsiskolinimas buvo 99,36 

proc. mažesnis už įsiskolinimą metų pradžioje. Tai nulėmė 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 ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalies sumažėjimas. 
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Išlaidų pavadinimas 

Mokėtinos sumos 

Biudžeto lėšos, tūkst. Eur 

Likutis metų pradžioje 
Iš viso ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 

IŠLAIDOS 174,9 15,3 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 162,5 1,0 

Darbo užmokestis pinigais 109,9 0,6 

Iš jų: gyventojų pajamų mokestis 0,00  

Socialinio draudimo įmokos 52,6 0,5 

Prekių ir paslaugų naudojimas 12,4 14,2 

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

0,2  

Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo išlaidos 3,7 3,1 

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

0,2 0,2 

Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir 

paslaugų įsigijimo išlaidos 

0,7 1,0 

Komunalinių paslaugų įsigijimo išlaidos 7,5 7,3 

Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 

įsigijimo išlaidos 

 0,8 

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos 0,1 1,8 

Viso tūkst. Eur: 174,9 15,3 

 

 
 

Kauno apygardos teismas 2020 m. gruodžio 31 d. mokėtinų sumų, kurių apmokėjimo 

terminas yra praleistas, neturi.  Kreditorinis įsiskolinimas yra susidaręs už suteiktas paslaugas už 2020 

m. gruodžio mėnesį, nes sąskaitos – faktūros už 2020 m. gruodžio mėnesį pateiktos 2021 m. sausio 

mėnesio pradžioje. Kreditorinio įsiskolinimo sumos tiekėjams už 2020 m. gruodžio mėnesį yra 

sumokėtos 2021 metų sausio mėnesį.   
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3. TEISMO PERSONALAS IR JO DINAMIKA 

 

Statistiniai duomenys apie teismo personalą. 2020 metų pradžioje Kauno apygardos teisme 

dirbo 46 vyrai ir 154 moterys, o metų pabaigoje - 45 vyrai ir 154 moterys.  

Kauno apygardos teismo darbuotojų amžiaus vidurkis – 46 metai.  

Bendras teisėjų amžiaus vidurkis – 55 metai.  

Bendras teisėjų vyrų amžiaus vidurkis – 52 metai.  

Bendras teisėjų moterų amžiaus vidurkis – 57 metai. 

Bendras valstybės tarnautojų amžiaus vidurkis – 38 metai. 

Bendras darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, amžiaus vidurkis – 45 metai. 
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Teisėjų korpuso pokyčiai. Lietuvos Respublikos Prezidento 2018 m. gegužės 2 d. dekretu 

Nr. 1K-1287 nuo 2018 m. liepos 1 d. Kauno apygardos teismui nustatyti 43 teisėjų etatai. 2020 m. 

faktiškai dirbo 42 teisėjai - Lietuvos Respublikos Prezidento 2017 m. liepos 26 d. dekretu Nr. 1K-

1056 vieno teisėjo įgaliojimai sustabdyti nuo 2017 m. liepos 26 d.  

Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 1K-279 „Dėl 

apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko atleidimo“ iš Kauno apygardos teismo Civilinių 

bylų skyriaus pirmininko pareigų 2020 m. gegužės 25 d., pasibaigus paskyrimo į šias pareigas 

terminui, atleistas Mindaugas Šimonis bei 2020 m. birželio 19 d. atleistas savo noru iš teisėjo pareigų 

(Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 5 d. dekretas Nr. 1K-306 „Dėl apygardos teismo 

teisėjo atleidimo“). 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 5 d. dekretu Nr. 1K-307 „Dėl apygardos 

teismo teisėjo atleidimo“ iš Kauno apygardos teismo 2020 m. birželio 10 d., sulaukus įstatyme 

nustatyto pensinio amžiaus, atleista Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Baubienė. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2020 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 1K-328 „Dėl apygardos 

teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko skyrimo“ nuo 2020 m. liepos 7 d. Kauno apygardos teismo 

teisėjas Marius Bartninkas paskirtas Civilinių bylų skyriaus pirmininku. 

Kito teismo personalo kaita. 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. Trys pareigybės – teismo 

pirmininko patarėjo, teismo pirmininko padėjėjo (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) ir vyriausiojo 

specialisto – nepriskirtos jokiam teismo struktūriniam padaliniui.  

2020 metais teismo personalo kaita buvo nežymi. Teisme patvirtinti 105 valstybės tarnautojų 

etatai ir 56 darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, etatai.  

Per kalendorinius metus trys darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, buvo atleisti iš 

darbo savo noru. Šeši valstybės tarnautojai savo noru atleisti iš valstybės tarnautojo pareigų (iš jų 

vienas valstybės tarnautojas – teisėjo padėjėjas – paliko tarnybą dėl to, kad buvo paskirtas apylinkės 

teismo teisėju). Priimtų valstybės tarnautojų (ir pakaitinių) skaičius per metus sudarė – 3, priimtų 

darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu, – 4.  

Vertinant personalo, t. y. valstybės tarnautojų ir darbuotojų pagal darbo sutartis, kaitą 

(skaičiavimo būdas: per ataskaitinį laikotarpį išėjusių iš darbo asmenų skaičius/vidutinis sąrašinis 

darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį), personalo kaita (išėjusių iš darbo darbuotojų skaičius) 

sudaro 5 proc. nuo bendro darbuotojų skaičiaus (atleista 10 darbuotojų, o vidutinis sąrašinis 
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darbuotojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 199). Todėl spręstina, kad darbo aplinka ir sąlygos 

darbuotojus tenkina, nes kaita minimali. 

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. 
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4. TEISMO KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, SU KURIAIS 

SUDARYTOS DARBO SUTARTYS, VEIKLOS VERTINIMAS IR JO REZULTATAI 

 

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 2019 m. 

birželio 19 d. nutarimo Nr. 662 redakcija) patvirtintu Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos 

vertinimo tvarkos aprašu, 2020 metais buvo atliktos Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų 

tarnybinės veiklos vertinimo procedūros: kasmetinis karjeros valstybės tarnautojų veiklos vertinimas 

ir neeilinis karjeros valstybės tarnautojų veiklos vertinimas. Kasmetinio karjeros valstybės tarnautojų 

veiklos vertinimo metu buvo vertinama karjeros valstybės tarnautojų, kurie dirba teisme ne trumpiau 

kaip 6 mėnesius per kalendorinius metus, tarnybinė veikla. 

Kasmetinio karjeros valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo metu 63 valstybės 

tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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 nustatytą pareiginės algos koeficientą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 3 punktu, 1 valstybės tarnautojas buvo perkeltas į 

aukštesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas. 

Neeilinio karjeros valstybės tarnautojų veiklos vertinimo metu 48 valstybės tarnautojų 

tarnybinė veikla įvertinta labai gerai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos 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. 1 valstybės tarnautojas, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 8 dalies 3 punktu, buvo perkeltas į aukštesnes 

karjeros valstybės tarnautojo pareigas. 

Kitų karjeros valstybės tarnautojų kasmetinio ir neeilinio tarnybinės veiklos vertinimo metu, 

tarnybinė veikla įvertinta gerai. Valstybės tarnautojų, kurių veikla būtų įvertinta patenkinamai ar 

nepatenkinamai, 2020 metais nebuvo.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo 

apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, 2020 metais buvo atliktas darbuotojų, 

dirbančių darbo sutarties pagrindu, kasmetinis veiklos vertinimas. 15 darbuotojų veikla buvo įvertinta 

labai gerai, 14 darbuotojų veikla buvo įvertinta gerai. Darbuotojų, kurių veikla būtų buvusi įvertinta 

patenkinamai ar nepatenkinamai, nebuvo. 

Atsižvelgiant į darbuotojų, dirbančių darbo sutarties pagrindu kasmetinio veiklos vertinimo 

išvadose pateiktus tiesioginių vadovų siūlymus, darbuotojams, kurių veikla buvo įvertinta labai gerai, 

nustatytas pareiginės algos kintamosios dalies dydis – 20 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  

 

Siekiant didinti Kauno apygardos teismo veiklos efektyvumą, tinkamai organizuoti darbą, 

gilinti profesines žinias, formuoti naujus įgūdžius, teisme didelis dėmesys skiriamas teisėjų, valstybės 

tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymams, kvalifikacijos kėlimo kursams, 

mokymo rezultatams ir naujų žinių panaudojimui. 

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

kvalifikacijos kėlimo kursus 2020 metais daugiausia organizavo Nacionalinė teismų administracija. 

Mokymus taip pat organizavo: Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, Vilniaus universiteto 

Teisės fakultetas, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, Lietuvos teismo ekspertizės 

centras, Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 

Mykolo Romerio universitetas, Teisėjų padėjėjų asociacija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 

Europos Taryba, Asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, uždaroji akcinė bendrovė „Žmogaus 

studijų centras“, „TMD partners“, mažoji bendrija „Katsu“.  

2020 metais Kauno apygardos teismo teisėjai kvalifikaciją kėlė 18-oje mokymų, seminarų, 

kvalifikacijos kėlimo kursų ir konferencijų.    

2020 metais vienas Kauno apygardos teismo teisėjas vidutiniškai dalyvavo 10 valandų (13,3 

akad. val.) trukmės mokymuose, 2019 metais – 12 val. (16 akad. val.).  

2020 metais Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis, dalyvavo ir kvalifikaciją kėlė įvairiuose mokymuose, seminaruose, kvalifikacijos 

kėlimo kursuose ir konferencijose. Dalyvavimo tokio pobūdžio renginiuose užfiksuotas 51 atvejis. 

Vienas valstybės tarnautojas (arba darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį) 2020 metais 

vidutiniškai dalyvavo 3 valandų (4 akad. val.) trukmės mokymuose, 2019 metais – 4 val. (5 akad. 

val.).  

Siekiant nustatyti Kauno apygardos teismo valstybės tarnautojų mokymo poreikius, 

valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 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 pagal darbo sutartis, prašomi nurodyti mokymus, kuriuose 

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

Pažymėtina, kad dėl Covid-19 pandemijos dauguma mokymų 2020 metais vyko nuotoliniu 

būdu, tačiau teisėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, aktyviai 

dalyvavo organizuojamuose mokymuose ir kvalifikacijos kėlimo kursuose.   

Detalesnė informacija apie Kauno apygardos teismo teisėjų, valstybės tarnautojų ir 

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

kiekvieną 2020 metų ketvirtį (tą patį asmenį, dalyvavusį keliuose mokymuose, skaičiuojant vieną 

kartą) pateikiama žemiau esančioje lentelėje: 

 
2020 m. 

 I ketvirtis 

 Bendras dalyvių 

skaičius 

Mokymo programų 

skaičius 
Išklausyta valandų 

Teisėjai 7 6 13 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis 
9 5 7 

II ketvirtis 

Teisėjai 1 1 16 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis 
10 4 5 

III ketvirtis 

Teisėjai 1 1 16 
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Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis 
123 8 2 

IV ketvirtis 

Teisėjai 18 10 4 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis 
81 34 2 

Iš viso 2020 metais: 

 Išklausyta valandų 

Teisėjai 10 val. (13,3 akad. val.) 

Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis 
3 val. (4 akad. val.) 
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6. TEISMO RAŠTINĖS DARBO IR ASMENŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS 

 

Teismo raštinės (toliau – Raštinė) darbas 2020 m. buvo organizuojamas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 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 į teismą besikreipiančius asmenis, taip pat 

vadovaujasi teisme įdiegtos Kokybės vadybos sistemos nuostatomis ir jų sudedamąja dalimi – Klientų 

aptarnavimo standartu.  

2020 m. Lietuvos Respublikos teritorijoje įvedus karantiną, iš esmės pasikeitė Lietuvos 

teismų darbo organizavimas. Tiesioginio asmenų aptarnavimo ribojimai teismuose negalėjo tapti 

kliūtimi, įgyvendinant procesines šių asmenų teises (susipažinti su bylos medžiaga, įstatymuose 

nustatytais terminais teismui pateikti procesinius dokumentus (skundus) ir kt.). Atsižvelgiant į 

karantino metu paskelbtus  ribojimus ir to nulemtas teismų darbo organizavimo sąlygas bei į Teisėjų 

tarybos pateiktas rekomendacijas dėl teismų funkcijų vykdymo ekstremaliosios situacijos metu, 

kuriose buvo akcentuojamas būtinumas užtikrinti teismų veiklos tęstinumą, naudojantis nuotolinio 

komunikavimo priemonėmis ir organizuojant teismo darbą bei asmenų aptarnavimą saugiu fiziniu 

būdu, buvo imtasi tam tikrų laikinų prevencinių ir apsaugos nuo koronaviruso (COVID-19) plitimo 

priemonių: apribotas asmenų susipažinimas su bylomis teismo patalpose, apribotas Raštinės 

darbuotojų fizinis kontaktas  su teismo lankytojais (konsultavimas, priėmimas), informacija 

asmenims buvo teikiama telefonu, elektroninių ryšių priemonėmis, o fizinis asmenų aptarnavimas 

taikytas tiek, kiek tai būtina proceso dalyvių teisėms užtikrinti. Teismo Raštinės patalpose lankytojai 

buvo aptarnaujami tik išimtiniais atvejais, kai to negalima buvo atlikti nuotoliniu būdu (pvz., norint 

susipažinti su popierinės bylos medžiaga). Nuotolinis asmenų aptarnavimas tapo prioritetiniu 

aptarnavimo būdu. Raštinės darbuotojams buvo suteiktos galimybės dirbti nuotoliniu būdu. 

2020-ieji metai buvo nelengvi tuo, kad dėl šalį užklupusios pandemijos bei skelbiamų 

karantinų, keitėsi darbo organizavimas ir planavimas, teismo raštinės specialistams buvo 

sudarinėjami darbo grafikai tam, kad būtų užtikrintas visų saugumo reikalavimų laikymasis 

pandemijos metu, be to, ir darbo patalpoje būtų užtikrinti saugūs atstumai tarp pačių darbuotojų. 

Raštinės specialistai, vykdydami nustatytas jiems funkcijas, 2020 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 interesantams bylų, prašymų, skundų nagrinėjimo 

klausimais, užtikrino tinkamą vertimų atlikimą (raštu ir žodžiu) iš/į valstybinės kalbos iš/į užsienio 

kalbas asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos. Siekiant tinkamai užtikrinti COVID-19 ligos 

prevenciją,  Raštinės skyriuje buvo laikomasi visų organizacinių prevencinių priemonių, nustatytų 

Kauno apygardos teismo darbo organizavimo karantino metu tvarkoje, patvirtintoje teismo 

pirmininko 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V1-28 (su vėlesniais pakeitimais) ir Kauno apygardos 

teismo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių plane, patvirtintame teismo 

kanclerio 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. V1-103 (su vėlesniais pakeitimais). 

Per kalendorinius metus teisme gautų ir siunčiamų užregistruotų dokumentų bendras 

skaičius sudarė: 

 
Gauti ir užregistruoti 

dokumentai  

2020 metais  

Gauti ir užregistruoti 

dokumentai  

2019 metais 

Užregistruoti siunčiami 

dokumentai 

2020 metais 

Užregistruoti siunčiami 

dokumentai 

2019 metais 

39 835 43 514 22 685 25 294 

 

Atsižvelgiant į karantino metu paskelbtus asmenų veiklos ribojimus ir laikantis teisme 

patvirtinto COVID-19 valdymo priemonių plane nustatytų reikalavimų, Raštinės specialistai 2020 m. 

užtikrino asmenų susipažinimą su bylų medžiaga, posėdžių garso įrašų bei bylų medžiagos kopijų 

darymą.  Susipažinimas su bylų medžiaga buvo organizuojamas pagal išankstinę asmenų registraciją.  
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2020 m. pastebimai padaugėjo atvejų, kai proceso dalyviai (jų atstovai) kreipėsi dėl 

baudžiamųjų, civilinių bylų medžiagos kopijų pateikimo  elektroniniu paštu. Dėl šios priežasties 

padaugėjo bylų dokumentų kopijavimo/skenavimo apimtys, taip pat, žmogiškųjų išteklių sąnaudos. 

Vadovaujantis Kauno apygardos teismo pirmininko 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V1-

89 „Dėl teismo veiklos sričių, kurios 2020 metais vertintinos, siekiant nustatyti korupcijos 

pasireiškimo Kauno apygardos teisme tikimybę, parinkimo“ 2020 m. II ketvirtį buvo atliktas teismo 

pirmininko parinktų Kauno apygardos teismo veiklos sričių įvertinimas, analizuojant laikotarpį nuo 

2019 m. III ketvirčio pradžios iki 2020 m. II ketvirčio pabaigos.  

Kauno apygardos teismo veiklos sričių vertinimą, siekiant nustatyti korupcijos pasireiškimo 

teisme tikimybę, atliko teismo pirmininko 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V1-87 sudaryta komisija. 

Viena iš vertintinų sričių buvo – Asmenų, kurie nėra bylos dalyviai, susipažinimo su išnagrinėtų bylų 

procesiniais dokumentais, bylos kopijų ir išrašų darymas.  

Komisija, atlikusi analizuojamos teismo veiklos srities vertinimą ir įvertinusi aplinkybes, 

konstatavo, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė  asmenų, kurie Kauno apygardos teisme nėra 

proceso dalyviai, susipažinimo su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais, bylos kopijų ar išrašų 

darymo srityje teisiniais instrumentais yra sumažinta iki minimalaus lygio ir gali atsirasti tik esant 

netinkamiems atsakingų darbuotojų veiksmams. Komisija taip pat konstatavo, kad Kauno apygardos 

teisme asmenų, kurie nėra bylos dalyviai, susipažinimo su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais, 

bylos kopijų ar išrašų darymo srityje didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja. 

 Įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 2020 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 2020 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 susipažinimas su išnagrinėtomis ir neišnagrinėtomis civilinėmis, baudžiamosiomis, 

administracinių nusižengimų bylomis, bylos medžiagos kopijų paruošimas, išdavimas, apmokėjimas 

už bylos medžiagos kopijas iš esmės buvo vykdomas, laikantis nustatytos tvarkos.  

2020 metais teisme parengtų ir gautų dokumentų vertimą iš/į valstybinės kalbos iš/į užsienio 

kalbas: rusų, anglų, vokiečių ir lenkų, taip pat vertimą žodžiu teismo posėdžių metu teismo proceso 

dalyviams, nemokantiems valstybinės kalbos, užtikrino 4 teismo raštinės vertėjai (2 – rusų, 1 – anglų, 

vokiečių (užimta 0,5 etato)). Papildomas lenkų kalbos vertėjo funkcijas teismo kanclerio įsakymu 

buvo pavesta atlikti Baudžiamųjų bylų skyriaus raštinės biuro specialistei. 

Kaip ir ankstesniais metais, taip ir 2020 metais, išliko didesnis poreikis rusų kalbos vertėjų 

(rusų kalbos vertėjai 2020 m. dalyvavo 157 žodinio bylos nagrinėjimo posėdžiuose  (2019 m. – 287), 

lenkų kalbos vertėjas – 19  (2019 m. – 37), anglų kalbos vertėjas – 20  (2019 m. – 20) ir vokiečių 

kalbos vertėjas –  0  (2019 m. – 3).  

 Vertimų iš/į kitas užsienio kalbas organizavimo klausimais 2020 metais teismas 

bendradarbiavo su vertimo biuru UAB „Industry service center“, su kuriuo 2018 m. rugsėjo 19 d. 

sudaryta Vertimo paslaugų teikimo sutartis Nr. U2-12, ir su VšĮ „Visuomenės specialaus mokymo ir 

konsultavimo centras“ (2020 m. rugsėjo 24 d. sudaryta Vertimo paslaugų teikimo sutartis Nr. U2-5). 

2020 metais vertimų biuro UAB „Industry service center“ specialistai suteikė vertimų 

paslaugas žodžiu (nuoseklus vertimas) teismo posėdžių metu į/iš šias užsienio kalbas: estų, kurdų 

(sorani dialektas), norvegų, turkų, arabų, latvių, taip pat anglų (teismo raštinės vertėjo teisėto 

nebuvimo darbe laikotarpiu). Vertimai raštu atlikti iš/į lietuvių kalbos į/iš užsienio kalbas: estų, latvių, 

prancūzų, italų, turkų, olandų, norvegų, arabų, ispanų, taip pat anglų (teismo raštinės vertėjo teisėto 

nebuvimo darbe laikotarpiu). 

2020 metais vertimų biuro VšĮ „Visuomenės specialaus mokymo ir konsultavimo centras“ 

vertėjai suteikė paslaugas žodžiu (nuoseklus vertimas) teismo posėdžių metu į/iš šias užsienio kalbas: 

kurdų (sorani dialektas), estų, ispanų, prancūzų, latvių. Vertimai raštu atlikti iš/į lietuvių kalbos į/iš 

užsienio kalbas: prancūzų, ispanų, latvių, estų, italų, taip pat anglų ir vokiečių (teismo raštinės vertėjų 

teisėto nebuvimo darbe laikotarpiu). 
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2020 metais teismo apmokėtų lėšų už UAB „Industry service center“ vertėjų paslaugas 

(vertimus raštu ir žodžiu) suma iš viso sudarė 9 410,84 Eur, VšĮ „Visuomenės specialaus mokymo ir 

konsultavimo centras“ suteikė vertimo paslaugas (vertimai raštu ir žodžiu) iš viso už 4 933,17 Eur. 

Įgyvendinant Kauno apygardos teismo pirmininko 2020 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V1-

18 patvirtinto Kauno apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūros bei teismo veiklos teritorijoje 

esančių apylinkių teismų administracinės veiklos priežiūros 2020 m. plano numatytą kontrolės 

priemonę bei siekiant patikrinti, ar biudžeto lėšos, skirtos apmokėjimui už vertėjų paslaugas, 

naudojamos racionaliai, pasibaigus kalendoriniams metams, atliktas Biudžeto lėšų, skirtų 

apmokėjimui už vertėjų paslaugas, naudojimo racionalumo  patikrinimas.  
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7. ASMENŲ APTARNAVIMO TEISME KOKYBĖS VERTINIMAS IR KOKYBĖS 

VADYBOS SISTEMOS PALAIKYMAS  

 

Asmenų aptaranavimo kokybės vertinimas. Siekiant įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę 

Kauno apygardos teisme, 2020 m. rugsėjo 1 d. – rugsėjo 30 d. buvo atliekama asmenų aptarnavimo 

kokybės vertinimo apklausa. 

Apklausos anketos buvo išplatintos teismo dokumentų priėmimo skyriuje, viešose teismo 

pastatų erdvėse, teismo tinklalapyje buvo patalpinta nuoroda į anketą. Anketos taip pat buvo 

platinamos laukiamojoje zonoje prie teismo posėdžių salių. Teismo lankytojai galėjo užpildytas 

anketas palikti specialiai tam skirtose balsadėžėse.  

Per apklausos laikotarpį buvo užpildytos 87 anketos (60 popierinių (75 proc.) ir 27 

elektroninėje erdvėje (25 proc.).  

 

Asmenų aptarnavimo kokybės lygis Kauno apygardos teisme, vidurkiai 

Nr. Kriterijus 

Asmenų aptarnavimo 

kokybės lygis (kriterijaus 

vertinimo balais vidurkis) 

1. 
Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias 

patalpas (raštinę, teismo posėdžių sales ir kt.) 
4,28 

2. 
Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje 

pateikta informacija apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali 
3,92 

3. Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška 4,14 

4. 

Teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo/išdavimo 

langelyje) visada esu laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė 

objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo užimtumas aptarnaujant kitą 

asmenį ir pan.) 

4,31 

5. 
Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir 

dalykiškai 
4,57 

6. 

Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai 

atsako į man rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių 

terminų jų nepaaiškinę, žargono ir pan.) 

4,45 

7. 

Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismų darbuotojas (ne teisėjas) 

informuoja apie tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo 

priežastį ir kito posėdžio datą, laiką 

3,84 

8. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius 4,37 

Bendras vertinimų vidurkis 4,24 

 

Kaip matyti iš lentelės, apklaustų asmenų suteiktų balų vidurkis yra 4,24 balo. Apibendrinant 

2020 metais atlikto monitoringo rezultatus daroma išvada, kad suteiktos paslaugos ir aptarnavimas 

Kauno apygardos teisme vertinami kaip kokybiški. 

Kauno apygardos teisme taip pat yra sudaryta galimybė palikti įrašą atsiliepimų ir skundų 

knygose (2 knygos). Per 2020 m. atsiliepimų knygose nebuvo pateikta nei vieno skundo, tačiau 

pareikšta 13 padėkų ir gerų atsiliepimų. 

Kokybės vadybos sistemos palaikymas. Kauno apygardos teisme įdiegta kokybės vadybos 

sistema, atitinkanti standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus. 2020 m. atlikus išorinį Kokybės 

vadybos sistemos funkcionavimo auditą, 2020 m. rugpjūčio 28 d. audito ataskaitoje konstatuota, kad 

neatitikčių Kokybės vadybos sistemos standartui ir pastabų nenustatyta. 
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8. RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE 

 

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, per televiziją, kurioje rodomi reportažai.  

Pranešimai spaudai ir publikacijos. 2020 m. Kauno apygardos teismo iniciatyva 

visuomenės informavimo priemonėms buvo pateikti 37 pranešimai spaudai, 24 iš jų sulaukė 

atgarsio ir buvo išplatinti.  

 

Kauno apygardos teismo 2020 m. parengti ir išplatinti pranešimai spaudai 

 

Data Pavadinimas 
Ar sulaukė atgarsio 

spaudoje? 

2020-01-10 I. M. nuteistas laisvės atėmimo bausme Taip 

2020-01-16 
KAT teisėjų kolegija N. V. baudžiamąją byla perdavė Lietuvos 

apeliaciniam teismui 
Taip 

2020-03-04 
KAT surengta kraujo donorystės akcija Kauno klinikų Kraujo 

centro atsargoms papildyti  
Ne 

2020-03-06 KAT lankėsi S. Dariaus ir S. Girėno gimnazijos mokiniai Ne 

2020-03-13 KAT laikinai stabdo asmenų aptarnavimą Taip 

2020-03-23 
E. Ž. lieka nuteistas už kolegai padarytą nežymų sveikatos 

sutrikdymą 
Taip 

2020-03-24 
Kauno miesto savivaldybės administracija sutartį su turkų įmone 

nutraukė pagrįstai 
Taip 

2020-03-27 
Kauno apygardos teisme tiesioginis asmenų aptarnavimas nevyks 

iki 2020 m. balandžio 13 d. 
Ne 

2020-04-02 R. G. teismas paskyrė subendrintą 17 metų laisvės atėmimo bausmę Taip 

2020-04-03 
Pusbroliams paskelbtas nuosprendis didelį atgarsį visuomenėje 

sukėlusioje baudžiamojoje byloje 
Taip 

2020-04-09 
Už kyšininkavimą, papirkimą ir kitus nusikaltimus – nuosprendis 

dviem direktoriams 
Taip 

2020-04-20 
Kauno apygardos teisme tiesioginis asmenų aptarnavimas nevyks 

iki 2020 m. balandžio 27 d. 
Ne 

2020-05-12 Teisme palaipsniui atnaujinamas žodinis bylų nagrinėjimas Ne 

2020-05-12 Suėmimo pagrindai neišnyko Taip 
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2020-05-19 Teismo darbo tvarka nuo 2020-05-19 Ne 

2020-06-01 Informacija žiniasklaidos atstovams Ne 

2020-06-17 Keičiasi teismo darbo tvarka Ne 

2020-06-19 Žinia apie padėtus sprogmenis–melaginga Taip 

2020-07-07 KAT naujas CBS pirmininkas Taip 

2020-07-09 Pareigūno apeliacinis skundas atmestas Taip 

2020-07-08 
Teismas išteisinamąjį nuosprendį dėl gaisro Rumšiškėse per 

festivalį pripažino teisėtu ir pagrįstu 
Taip 

2020-07-10 
Teismas tenkino įtariamojo padarius nusikaltimus finansų sistemai 

skundą 
Taip 

2020-07-17 
Automobilių sporto klubo prezidento E. S. skundas dėl jam paskirto 

suėmimo atmestas 
Taip 

2020-08-03 Kauno apygardos teismo darbo organizavimo tvarka Ne 

2020-09-10 Teismas patvirtino taikos sutartį Taip 

2020-09-24 UAB „Lietuvos cukrus“ iškelta bankroto byla Taip 

2020-10-15 Paskelbtas nuosprendis už jaunos moters nužudymą prie Nemuno Taip 

2020-10-24 
Asmenys, nedėvintys veido apsaugos kaukių, į teismo posėdžių 

pastatą neįleidžiami 
Ne 

2020-10-28 Kauno apygardos teismo darbo organizavimo tvarka Ne 

2020-10-28 Paskelbtas nuosprendis kyšininkavimo ir papirkimo byloje Taip 

2020-11-11 Eismo įvykio byloje apeliacinis skundas atmestas Taip 

2020-12-01 Prie Kauno apygardos teismo iškilo arka Ne 

2020-12-07 
Teismas atmetė ieškovo apeliacinį skundą dėl atsakovės 

iškeldinimo iš paveldėto buto 
Taip 

2020-12-09 Informacija žiniasklaidos atstovams Ne 

2020-12-09 
Kauno apygardos teismo darbo organizavimo ir asmenų 

aptarnavimo tvarka 
Ne 

2020-12-16 
Teismas motiną pripažino kalta už piktnaudžiavimą savo kaip 

motinos teisėmis ir nesunkų sveikatos sutrikdymą 
Taip 

2020-12-17 Šiandien buvo gautas pranešimas apie užminuotą teismo pastatą Taip 

2020-12-29 UAB „Arvi“ ir KO iškelta bankroto byla Taip 
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Iš viso per 2020 metus visuomenės informavimo priemonėse pasirodė 641 publikacija apie 

Kauno apygardos teisme nagrinėjamas bylas. Daug informacijos apie Kauno apygardos teisme 

išnagrinėtas baudžiamąsias bylas teikė visos šalies televizijos.  

Teisinio švietimo ir teismo veiklos viešinimo visuomenei renginiai, tarptautinis 

bendradarbiavimas. Kauno apygardos teisme 2020 metais praktiškai nebuvo organizuojami renginiai 

visuomenei, o suplanuoti garbingų svečių iš užsienio vizitai buvo atšaukti dėl pasaulinės Covid-19 

pandemijos. Tačiau Kauno apygardos teismo darbuotojai 2020 m. kovo 4 d. dalyvavo kilnioje kraujo 

donorystės akcijoje Kauno klinikų kraujo centro atsargoms papildyti, nes klinikose donorų kraujo 

reikia nuolatos ir nedelsiant pacientams po sunkių traumų, nudegimų, chirurginių operacijų metu, 

gimdyvėms, naujagimiams, sergantiesiems onkologinėmis ir kitomis ligomis.  
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9. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINIAI RODIKLIAI  

 

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas pirmąja instancija1. Kauno apygardos teisme 

neišnagrinėtų baudžiamųjų bylų, kurios nagrinėjamos pirmąją instancija, likutis 2020 m. sausio 1 d. 

buvo 157 (2019 m. sausio 1 d. buvo 158 bylos). Iš viso per 2020 metus pirmąja instancija buvo 

išnagrinėtos 282 baudžiamosios bylos, 191 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese. 

Kauno apygardos teismo žinioje pasibaigus 2020 metams buvo 151 nebaigtos nagrinėti pirmosios 

instancijos tvarka nagrinėtinos baudžiamosios bylos. 

Palyginus gautų baudžiamųjų bylų skaičių su 2019 metų duomenimis nustatyta, kad 

stebimas nežymus gaunamų baudžiamųjų bylų nagrinėjamų pirmąja instancija skaičiaus 

sumažėjimas, tai yra 2019 metais tokių bylų buvo gauta 285, o 2020 metais – 276. Nuo 2018 metų 

stebimas ženklus gaunamų baudžiamųjų bylų nagrinėjamų pirmąja instancija skaičiaus mažėjimas, 

nes 2018 metais tokių bylų buvo 295, 2019 metais – 285, o 2020 metais – 276 bylos.  

 

 
 

Įvertinus statistinius rodiklius nustatyta, jog 2020 metais yra mažiausiai gauta ir mažiausiai 

išnagrinėta pirmosios instancijos bylų, o teikimų bei prašymų baudžiamųjų bylų vykdymo procese 

išnagrinėta tik pat, kiek 2018 metais. Pagrindžiant tai, pateikiame duomenis apie 2018–2020 metais 

Kauno apygardos teisme gautų (įskaitant ir bylų likutį) ir išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pokytį, bei 

išnagrinėtus teikimus ir prašymus baudžiamųjų bylų vykdymo procese:  

2020 metais gautos 276 naujos baudžiamosios bylos, su likučiu iš 2019 metų – iš viso 427 

bylos, pirmąja instancija išnagrinėtos 282 baudžiamosios bylos ir 191 teikimas ir prašymai 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 prašymai vykdymo 

procese. 

 

 

 
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 2021 m. sausio 

28 d. 

295 bylos

285 bylos

276 bylos

265

270

275

280

285

290

295

300

2018  m. 2019 m. 2020 m.

Gautų pirmosios instancijos bylų lyginamieji rodikliai 

Gautos bylos



 24 

 
 

Palyginus gaunamų (su likučiu iš 2019 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. Taip pat antroje 

vietoje buvo ir 2019 metais. 

 

 
 

Kauno apygardos teisme 2020 metais baudžiamųjų bylų nagrinėjamų pirmąja instancija 

nagrinėjimas truko dažniausiai iki 6 mėnesių, iš 282 išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 162 baudžiamųjų 

bylų nagrinėjimas truko iki 6 mėnesių, 68 baudžiamųjų bylų nagrinėjimas truko nuo 6 mėnesių iki 12 

mėnesių ir 52 baudžiamosios bylos nagrinėjimas truko 12 mėnesių ir ilgiau.  
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2020 metais baudžiamųjų bylų nuosprendžių stabilumas yra didžiausias lyginant su 2019 ir 

2018 metais – 2020 metais jis siekia 98,56 procentų (2019 metais stabilumas siekė 97,14 procentų, o 

2018 metais – 94,21).  

Vidutinė baudžiamosios bylos nagrinėjimo pirmąja instancija Kauno apygardos teisme 

trukmė (mėnesiais) – 6.30, lyginant su 2019 m., kai vidutinė bylos nagrinėjo trukmė buvo 5.60, 

matyti, kad bylų nagrinėjimo trukmė teisme truputį pailgėjo, tačiau tai galėjo lemti sustojęs bylų 

nagrinėjimas dėl Covid-19 pandemijos.  

Iš 2020 metais Kauno apygardos teisme išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų 

182 bylos išnagrinėtos priimant nuosprendį, 49 – priimant baudžiamąjį įsakymą, 2 bylos nutrauktos, 

4 bylos išnagrinėtos dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, pagal bendrąsias proceso 

taisykles išnagrinėtos 198 bylos. 

Lentelėje pateikiami 2019–2020 metais išnagrinėtų pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų 

nagrinėjimo lyginamieji rezultatai.  

 
 

Išnagrinėjimo rezultatas 
2019 

metai 

2020 

metai 

1. Iš viso išnagrinėta bylų 286 282 

2. Iš jų priimant nuosprendį 176 182 

3. Iš jų priimant nutartį 1 0 

4. Iš jų priimant baudžiamąjį įsakymą 39 49 

5. Iš jų nutraukta bylų 1 2 

6. Iš jų dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo 4 4 

8. Iš jų pagal bendrąsias proceso taisykles 194 197 

 

Bylų nagrinėjimo apeliacine tvarka (pagal apeliacinius skundus dėl 

nuosprendžių / nutarčių) statistiniai rodikliai.  

2020 metais Kauno apygardos teisme iš viso gautos 599 baudžiamosios bylos dėl apylinkių 

teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių, iš jų 592 apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų 

nuosprendžių ir 7 apeliaciniai skundai dėl nutarčių. Iš viso išnagrinėtos 611 baudžiamosios bylos, 

priimta 150 nuosprendžių ir 459 nutarčių.  

Lyginant 2020 metų duomenis su prieš tai buvusių dviejų metų – 2018 ir 2019 metų 

duomenimis, stebimas apeliacine tvarka nagrinėjamų baudžiamųjų bylų mažėjimas.  

Žemiau palyginimui pateikiami duomenys apie teisme gautas bylas 2018–2020 metais.  

 
Eil. 

Nr. 

 
2018 metai 2019 metai 2020 metai 

1. 
Gauta bylų su apeliaciniais skundais dėl apylinkių 

teismų nuosprendžių / nutarčių 
844 660 599 

2. 
Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų 

nuosprendžių 
826 647 592 

3. Iš jų apeliaciniai skundai dėl apylinkių teismų nutarčių 18 13 7 

4. Baigta bylų 752 723 611 

5. Iš jų išnagrinėta iš esmės 742 709 609 

6. Priimant nuosprendžius 179 179 150 

7. Priimant nutartis 563 530 459 

8. Skundai palikti nenagrinėti, bylos grąžintos 10 14 2 

9. 

Apeliaciniai skundai atmesti ir pirmosios 

instancijos teismo procesinis sprendimas paliktas 

nepakeistas 

495 451 406 

10. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 

pakeistas 
182 202 137 

11. 

BPK 328 straipsnio 3 ir 4 punktuose numatytais 

pagrindais (dėl nuosprendyje išdėstytų aplinkybių 

neatitikimo bylos aplinkybėms ir dėl netinkamai 

išspręstų kitų nuosprendžio klausimų) 

56 74 42 
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12. 

BPK 328 straipsnio 1 ir 2 punktuose numatytais 

pagrindais (dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo 

įstatymo ir neteisingai paskirtos bausmės) 

126 128 95 

13. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 

panaikintas 
65 56 66 

14. 

Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 

panaikintas ir byla nutraukta BPK 327 straipsnio 1 

punkte numatytu pagrindu (nustatytos aplinkybės, dėl 

kurių baudžiamasis procesas negalimas) 

4 3 3 

15. 
Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 

panaikintas ir byla perduota prokurorui 
3 1 3 

16. 

Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 

panaikintas ir byla perduota nagrinėti iš naujo 

pirmosios instancijos teismui 

5 1 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) 

13 10 14 

18. 

Pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas 

panaikintas ir priimtas naujas nuosprendis BPK 329 

straipsnyje numatytais pagrindais 

40 41 41 

 

 
 

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 2020 metais yra 67 

procentai nuo visų iš esmės išnagrinėtų skundų (2019 metais buvo 64 procentai , 2018 metais – 67). 

Palyginimui pateikiami visų Lietuvos Respublikoje veikiančių apygardų teismų statistiniai 

duomenys apie apeliacine tvarka gautas baudžiamąsias bylas per 2020 metus. Atkreiptinas dėmesys 

į tai, kad ankstesniais (2018–2019 metais) stebima tendencija, jog Kauno apygardos teisme yra 

gaunamas didžiausias apeliacine tvarka nagrinėtinų baudžiamųjų bylų skaičius, išlieka stabili: 2020 

metais šis rodiklis Kauno apygardos teisme taip pat buvo aukščiausias tarp visų bendrosios 

kompetencijos apygardų teismų.  
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Skundų dėl žemesnės instancijos teismų nutarčių nagrinėjimo statistiniai rodikliai.  

Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO ir Integruotos baudžiamojo proceso 

sistemos duomenimis, Kauno apygardos teisme 2020 metais gauti 726 skundai dėl žemesniųjų teismų 

nutarčių.  

Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme gautus skundus dėl žemesniųjų teismų 

nutarčių 2018–2020 metais.  

 
Eil. 

Nr. 
 2018 metai 2019 metai 2020 metai 

1. 
Dėl žemesniųjų nutarčių pagal proceso dalyvių 

skundus (X dalis) 
531 502 492 

2. 
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti suėmimą arba 

pratęsti suėmimo terminą 
339 306 186 

3. 
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su 

nuosprendžio vykdymu 
831 770 744 

 Iš viso 1701 1578 1422 

 

10. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO (APELIACINE 

TVARKA PAGAL APELIACINIUS IR ATSKIRUOSIUS SKUNDUS DĖL 

NEĮSITEISĖJUSIŲ APYLINKIŲ TEISMŲ NUTARIMŲ / NUTARČIŲ) STATISTINIAI 

RODIKLIAI 

 

Kauno apygardos teisme 2020 metais gauti 524 skundai dėl neįsiteisėjusių apylinkės teismų 

nutarimų / nutarčių administracinių nusižengimų bylose, išnagrinėti 582 skundai dėl neįsiteisėjusių 

apylinkės teismų nutarimų / nutarčių administracinių nusižengimų bylose (2018 metais buvo gauti  

484, o išnagrinėti 535 skundai, 2019 metais buvo gauti 528, išnagrinėti 578 skundai). 

Palyginimui pateikiami duomenys apie teisme išnagrinėtas administracinių nusižengimų 

bylas 2018–2020 metais.  

 
Eil. 

Nr. 

 
2018 metai 2019 metai 2020 metai 

1. Gauta 484 528 524 

2. Išnagrinėta 535 578 582 

3. 
Iš jų dėl nutarimų / nutarčių pagal apeliacinius 

skundus 
505 546 535 

4. Iš jų dėl nutarčių pagal atskiruosius skundus 29 32 45 
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5. 
Iš jų dėl termino apeliaciniam / atskirajam skundui 

paduoti atnaujinimo 
1 0 0 

6. Iš jų dėl teismingumo 0 0 2 

 

 

 
 

Lietuvos apygardų teismų lyginamieji duomenys apie 2018–2020 metais gautas 

administracinių nusižengimų bylas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nagrinėjimui apeliacine tvarka 

Kauno apygardos teisme gaunamų administracinių nusižengimų bylų kiekis ir ankstesniais metais 

buvo iš esmės aukščiausias tarp bendrosios kompetencijos apygardų teismų, tačiau 2020 metais šios 

kategorijos gaunamų bylų skaičiaus padidėjimas itin ryškus: 

 
  

0

200

400

600

800

2018 m. 2019 m. 2020 m.

Gauti ir išnagrinėti apeliacine tvarka skundai administracinių 
nusižengimų bylose

Gauti skundai Išnagrinėti skundai

Kauno apygardos
teismas

Klaipėdos
apygardos teismas

Panevėžio
apygardos teismas

Šiaulių apygardos
teismas

Vilniaus apygardos
teismas

2018 metai 535 409 210 260 540

2019 metai 578 383 177 234 566

2020 metai 582 298 151 168 490

0

100

200

300

400

500

600

700

Apygardų teismuose gautos administracinių nusižengimų bylos

2018 metai 2019 metai 2020 metai



 29 

11. CIVILINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINIAI RODIKLIAI 

 

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 2020, 2019 ir 2018 metais  (teismų informacinės 

sistemos LITEKO 2021 m. vasario 4 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis 

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

 
  2018 metai 

(2018-01-01 – 

2018-12-31) 

2019 metai 

(2019-01-01 – 

2019-12-31) 

2020 metai 

(2020-01-01 – 

2020-12-31) 

1. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 1433 1156 1165 

2. Gauta bylų 1130 1400 937 

3. Baigta bylų (iš viso) 1407 1393 1226 

4. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 1156 1163 876 

5. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) 14.08 11.37 11.08 
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Atlikus Kauno apygardos teismo pirmąja instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičiaus 

palyginimą, nustatyta, kad Kauno apygardos teisme 2020 metais nagrinėjimui pirmąja instancija gautų 

civilinių bylų skaičius, palyginus su 2019 metais, sumažėjo (atitinkamai 937 ir 1400 bylų) ir taip pat 

buvo mažesnis nei gautų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičius 2018 metais. Kita vertus, svarbu 

atkreipti dėmesį į tai, kad per 2020 metus pirmąja instancija išnagrinėtų bylų skaičius ženkliai viršijo 

gautų bylų skaičių (289 bylomis) ir nebaigtų bylų likutis metų pabaigoje buvo gerokai žemesnis nei 

ankstesniaisiais metais. Tai rodo, kad net ir esant šiam neįprastam metui, teismo veikla nebuvo 

sustojusi, o atsižvelgiant į apribojimus bylos buvo nagrinėjamos pasitelkiant ir IT technologijas, 

rengiant nuotolinius posėdžius. Taip pat matyti, kad nors ir ne itin žymiai, tačiau mažėjo ir vidutinė 

bylos nagrinėjimo trukmė (mėnesiais) (11.37) mėnesio). 

Žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie bendrosios kompetencijos apygardų 

teismuose nagrinėjimui pirmąja instancija gautų civilinių bylų kiekį 2020 ir 2019 metais: 

 
 

Teismo pavadinimas 

Gautų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos 

teismų informacinės sistemos LITEKO 2021 m. vasario 4 d. ir 2020 m. 

vasario 17 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis 

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

Gautų bylų skaičius Pokytis  (gautų bylų skaičiaus 

2020 m. lyginant su 2019 m.) 2019 m.  2020 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 2446 2190 -256 

2. Kauno apygardos teismas 1400 937 -463 

3. Klaipėdos apygardos teismas 735 542 -193 

4. Šiaulių apygardos teismas 439 317 122 

5. Panevėžio apygardos teismas 333 216 -117 
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Taigi, nors nagrinėjimui pirmąja instancija gaunamų civilinių bylų kiekis visuose bendrosios 

kompetencijos apygardos teismuose 2020 metais, palyginus su 2019 metais, mažėjo, Kauno apygardos 

teismas (kaip ir 2019, o taip pat ir ankstesniais metais) pagal gaunamų pirmosios instancijos civilinių 

bylų skaičių tarp bendrosios kompetencijos apygardų teismų stabiliai išlieka antroje vietoje.   

Žemiau lentelėje pateikiami lyginamieji statistiniai duomenys apie bendrosios 

kompetencijos apygardų teismuose pirmąja instancija nagrinėti baigtų civilinių bylų kiekį 2019 ir 2020 

metais: 
 

Teismo pavadinimas 

Baigtų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos 

(teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d. ir 2021 

m. vasario 4 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitų 

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

Baigtų bylų skaičius Pokytis  (baigtų bylų 2020 m. 

skaičiaus lyginant su 2019 m.) 2019 m. 2020 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 2939 2651 -288 

2. Kauno apygardos teismas 1393 1226 -167 

3. Klaipėdos apygardos teismas 890         688 -202 

4. Šiaulių apygardos teismas 453 381 -72 

5. Panevėžio apygardos teismas 372 288 -84 

 

 

 

 
 

0

500

1000

1500

2000

2500

2019 m. 2020 m.

2446

2190

1400

937
735

542439
317333

216

Apygardų teismuose gautų pirmosios instancijos civilinių bylų skaičiaus lyginamieji 
rodikliai

Vilniaus apygardos teismas

Kauno apygardos teismas

Klaipėdos apygardos teismas

Šiaulių apygardos teismas

Panevėžio apygardos teismas

0

1000

2000

3000

2019 m. 2020 m.

2939
2651

1393
1226

890
688

453 381372 288

Apygardų teismuose pirmosios instancijos baigtų civilinių bylų skaičiaus 
lyginamieji rodikliai

Vilniaus apygardos teismas

Kauno apygardos teismas

Klaipėdos apygardos teismas

Šiaulių apygardos teismas

Panevėžio apygardos teismas



 32 

Kaip matyti, iš pirmiau pateiktų statistinių duomenų, visuose bendrosios kompetencijos 

apygardų teismuose 2020 metais baigtų (išnagrinėtų) pirmosios instancijos civilinių bylų skaičius 

mažėjo. 

Civilinių bylų nagrinėjimas apeliacine tvarka. Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka 

nagrinėja skundus dėl Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių Kauno apylinkės teismo, 

susidedančio iš Kauno, Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių rūmų, Alytaus apylinkės teismo, 

susidedančio iš Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Prienų ir Varėnos rūmų ir Marijampolės apylinkės 

teismo, kurį sudaro Marijampolės, Jurbarko, Šakių ir Vilkaviškio rūmai, priimtų sprendimų ir 

nutarčių civilinėse bylose.  

Lentelėje pateikiami lyginamieji statistiniai duomenys apie Kauno apygardos teismo 

apeliacine instancija nagrinėjamų civilinių bylų skaičių 2020, 2019, 2018  metais (teismų 

informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d. ir 2021 m. vasario 4 d. sugeneruotų Civilinių 

bylų nagrinėjimo ataskaitų duomenimis (II inst., Forma 0303): 

 
 

 

2018 metai 

(2018-01-01 –  

2018-12-31) 

2019 metai 

(2019-01-01 –  

2019-12-31) 

2020 metai 

(2020-01-01 – 

2020-12-31) 

1. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 378 390 281 

2. Gauta (iškelta) bylų  

2103  

(Iš kurių: 

2A-939, 

2S-1079, 

2KT-52, 

A2-33, 

2TN-0) 

2026 

(Iš kurių: 

2A-925, 

2S-1020, 

2KT-48, 

A2-33, 

2TN-0) 

2001 

(Iš kurių:  

2A-861, 

2S-1062, 

2KT-39, 

A2-37, 

2TN-2) 

3. Baigta bylų 2091 2135 1945 

4. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 390 281 337 

Apeliacinių skundų nagrinėjimo rezultatai    

5. Baigta bylų pagal apeliacinius skundus 931 1007 800 

6. 
Atmesta apeliacinių skundų ir I instancijos teismo 

sprendimų nepakeista 

544 633 518 

7. Pakeista I instancijos teismo sprendimų 74 83 51 

8. 
I instancijos teismo sprendimų pakeista iš dalies ir 

patikslinta 

109 106  

Panaikinta I instancijos teismo sprendimų    

9. ir priimta naujų sprendimų 90 90 58 

10. ir perduota bylų iš naujo nagrinėti I instancijos teismui 56 55 59 

11. 

ir perduota bylų iš naujo nagrinėti I instancijos teismui, 

kai konstatuoti absoliutūs I instancijos teismo sprendimo 

negaliojimo pagrindai 

8 6 2 

12. 
iš dalies ir dėl dalies reikalavimų perduota bylų iš naujo 

nagrinėti I instancijos teismui 

20 19 14 

13. ir nutraukta bylų 5 3 4 

14. ir nutraukta bylų patvirtinus taikos sutartį 15 7 7 

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 2 

17. ir palikta nenagrinėtų pareiškimų 1 1 1 

18. 
Iš dalies ir dėl dalies reikalavimų pareiškimų palikta 

nenagrinėtų 

0 1 0 

Nutraukta apeliacinių procesų    

19. iš viso  7 2 5 

20. atsisakius nuo apeliacinio skundo 2 1 1 

21. 
Apeliacinių skundų pripažinta nepaduotais ir grąžinta 

pareiškėjui 

1 0 0 

Atskirųjų skundų nagrinėjimo rezultatai    

22. Baigta bylų pagal atskiruosius skundus 1048 1032 1050 

23. Palikta nepakeistų nutarčių 604 617 614 

24. Panaikinta nutarčių patvirtinus taikos sutartį 1 0 0 
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25. Panaikinta nutarčių ir klausimas išspręstas iš esmės 144 134 137 

26. 
Panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas išspręstas iš 

esmės 

17 14 22 

27. 
Panaikinta nutarčių ir klausimas perduotas nagrinėti iš 

naujo I instancijos teismui 

145 127 159 

28. 
Panaikinta nutarčių iš dalies ir klausimas perduotas 

nagrinėti iš naujo I instancijos teismui  

11 7 9 

29. Pakeista nutarčių 50 37 25 

Nutraukta procesų    

30. iš viso  63 84 73 

31. atsisakius nuo skundo 14 12 11 

32. 
Atskirųjų skundų pripažinta nepaduotais ir grąžinta 

pareiškėjams 

4 5 5 

Prašymų dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimo rezultatai    

33. Baigta bylų pagal prašymus dėl proceso atnaujinimo 18 14 18 

34. Procesą atnaujinti atsisakyta 6 7 7 

35.  Prašymų atmesta 6 3 7 

36.  Prašymų patenkinta priimant naujus sprendimus (nutartis) 5 4 4 

37.  Pakeista sprendimų (nutarčių) 1 0 0 

 
Kauno apygardos teisme nagrinėti apeliacine tvarka gaunamų civilinių bylų skaičiaus 

analizė, rodo, kad bendras gaunamų bylų (tiek pagal apeliacinius, tiek ir pagal atskiruosius skundus) 

kiekis iš esmės išliko nepakitęs, palyginus su 2019 metais (gauta 25 apeliacine tvarka nagrinėtinomis 

civilinėmis bylomis mažiau). Bylų su apeliaciniais skundais kiekis kiek sumažėjo, o su atskiraisiais 

skundais – padidėjo. Lyginant su 2019 metais, baigtų (apeliacine tvarka išnagrinėtų) civilinių bylų 

pagal apeliacinius skundus skaičius buvo kiek mažesnis. Lyginant su 2020 metų pradžia, išaugo ir 

nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigai. Kita vertus, baigtų bylų su atskiraisiais 

skundais skaičius buvo didesnis nei 2019 metais. Operatyvus atskirųjų skundų dėl tarpinių procesinių 

sprendimų bylose (nutarčių) nagrinėjimas, sudaro tinkamas prielaidas apylinkių teismams sparčiau 

priimti bylose sprendimus dėl ginčo esmės. 

Vertinant pirmosios instancijos teismo priimtų ir apskųstų bei apeliacine tvarka peržiūrėtų 

teismo sprendimų stabilumo rodiklius, nustatyta, kad:  

 
 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Baigta bylų pagal apeliacinius skundus 931 1007 800 

Atmesta apeliacinių skundų ir I 

instancijos teismo sprendimų nepakeista 
544 633 518 

I instancijos teismo priimtų ir apeliacine 

tvarka išnagrinėtų bei paliktų nepakeistų 

teismo sprendimų stabilumas (%) 

58.43 % 62.86 % 64.75 % 

 

Vadinasi, per pastaruosius trejus metus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

veikiančių apylinkių teismų priimtų ir apeliacine tvarka peržiūrėtų sprendimų civilinėse bylose 

stabilumo vidurkis nuolat laipsniškai augo, kiekvienais vėlesniais metais padidėdamas apytiksliai 2 

procentais. 
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Įvertinus pirmosios instancijos teismo priimtų ir apskųstų bei apeliacine tvarka peržiūrėtų 

teismo nutarčių stabilumo rodiklius, nustatyta, kad:  

  
 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Baigta bylų pagal atskiruosius skundus 1048 1032 1050 

Palikta nepakeista nutarčių 604 617 614 

I instancijos teismo priimtų ir apeliacine 

tvarka išnagrinėtų bei paliktų nepakeistų 

teismo nutarčių stabilumas (%) 

57.63 % 59.79 % 58.47% 

 

Taigi, palyginus su praėjusiais metais, Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje 

veikiančių apylinkių teismų priimtų ir apeliacine tvarka peržiūrėtų tarpinių procesinių sprendimų 

bylose – nutarčių stabilumo vidurkis buvo kiek daugiau bei 1 procentu mažesnis. Kita vertus, šis 

rodiklis beveik 1 procentu viršijo nutarčių stabilumo rodiklį 2018 m. Minėtas neženklus nutarčių 

stabilumo rodiklio sumažėjimas, palyginus su praėjusiais metais, sudaro pagrindo daryti išvadą, kad 

apylinkių teismų priimamų tarpinių procesinių sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas iš esmės išliko 

vienodame lygyje. 

Žemiau pateikiamoje lentelėje nurodyti duomenys apie Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių 

ir Panevėžio apygardų teismuose nagrinėjimui apeliacine tvarka gautų civilinių bylų kiekį 2019 ir 2020 

metais: 

 
 

Teismo pavadinimas 

Gautų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos 

teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d. 

sugeneruotos Civilinių bylų nagrinėjimo ataskaitos (II inst., Forma 

0303) ir 2021 m. vasario 11 d. teismų informacinės sistemos LITEKO 

duomenimis 

Gautų bylų skaičius Pokytis  (gautų bylų skaičiaus 

2020 m. lyginant su 2019 m.) 2019 m. 2020 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 3769 3319 - 450 

2. Kauno apygardos teismas 2026 2001 -25 

3. Klaipėdos apygardos teismas 1458 1317 -141 

4. Šiaulių apygardos teismas 806 826 +20 

5. Panevėžio apygardos teismas 769 676 -93 

 

Kaip matyti iš lentelėje nurodytų duomenų, Kauno ir Šiaulių apygardų teismuose 

nagrinėjimui apeliacine tvarka gaunamų civilinių bylų kiekis reikšmingai nepakito (Kauno apygardos 

teisme sumažėjo 25, o Šiaulių apygardos teisme – išaugo 20 bylų). Klaipėdos ir Panevėžio apygardų 

teismuose šių rodiklių sumažėjimas buvo ryškesnis. Didžiausias nagrinėjimui apeliacine tvarka gautų 

civilinių bylų skaičiaus sumažėjimas stebimas Vilniaus apygardos teisme. 
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Žemiau esančioje lentelėje pateikiami duomenys apie Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių 

ir Panevėžio apygardų teismuose apeliacine tvarka išnagrinėtų (baigtų) civilinių bylų kiekį 2019 ir 

2020 metais: 

 
 

Teismo pavadinimas 

Baigtų bylų skaičius ir jo pokyčio tendencijos 

teismų informacinės sistemos LITEKO 2020 m. vasario 17 d. ir 

2021 m. vasario 8 d. sugeneruotų Civilinių bylų nagrinėjimo 

ataskaitų duomenimis (II inst., Forma 0303) 

baigtų bylų skaičius Pokytis  (baigtų bylų 2020 m. 

skaičiaus lyginant su 2019 m.) 2019 m. 2020 m. 

1. Vilniaus apygardos teismas 4124 3806 -318 

2. Kauno apygardos teismas 2135 1945 -190 

3. Klaipėdos apygardos teismas 1713 1475 -238 

4. Šiaulių apygardos teismas 806 522 -284 

5. Panevėžio apygardos teismas 755 468 -287 

 

 
 Kaip matyti, Kauno apygardos teisme baigtų nagrinėti apeliacine tvarka civilinių bylų kiekis, 

lyginant su kitais bendrosios kompetencijos apygardų teismais, sumenko mažiausiai. 
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12. STATISTINIAI DUOMENYS APIE KAUNO APYGARDOS TEISMO VEIKLOS 

TERITORIJOJE ESANČIUOSE APYLINKIŲ TEISMUOSE IŠNAGRINĖTAS BYLAS 

 

Duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių teismų išnagrinėtas 

baudžiamąsias bylas.. Lentelėje pateikiami duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2020, 2019 ir 2018 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų 

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

Forma-0201-BS). 

 

Apylinkės teismo pavadinimas 

Išnagrinėta 

baudžiamųjų bylų 

2018 metais 

Išnagrinėta 

baudžiamųjų bylų 

2019 metais 

Išnagrinėtų 

baudžiamųjų bylų 

2020 metais 

Kauno apylinkės teismas    

Kauno rūmai 2521 2175 1922 

Jonavos rūmai 360 358 343 

Kaišiadorių rūmai 326 262 258 

Kėdainių rūmai 440 393 330 

viso: 3647 3188 2853 

Alytaus apylinkės teismas    

Alytaus rūmai 493 477 473 

Druskininkų rūmai 98 83 77 

Lazdijų rūmai 170 157 165 

Prienų rūmai 268 222 211 

Varėnos rūmai 143 164 177 

viso: 1172 1103 1103 

Marijampolės apylinkės teismas    

Marijampolės rūmai 552 537 481 

Jurbarko rūmai 217 190 183 

Šakių rūmai 207 183 190 

Vilkaviškio rūmai 275 222 262 

viso: 1251 1132 1116 

Bendras išnagrinėtų bylų skaičius 

visuose apylinkių teismuose: 
6070 5423 5072 

 

Įvertinus lentelėje pateiktus duomenis nustatyta, kad, lyginant 2020 metų duomenis su 2019 

metų ir 2018 metų duomenimis, stebimas baudžiamųjų bylų išnagrinėjimo sumažėjimas, kadangi 

2020 metais buvo išnagrinėta 351 baudžiamąja byla mažiau nei 2019 metais.  

Duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių 

teismuose išnagrinėtas administracinių nusižengimų bylas. Lentelėje nurodomi duomenys apie 

Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2020, 2019 ir 2018 

metais išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų skaičių (Lietuvos teismų informacinės sistemos 

LITEKO, Ataskaitų modulio sugeneruota ataskaita Forma-0401-BS). 

Išanalizavus lentelėje pateiktus duomenis nustatyta, kad metų laikotarpyje stebimas 

administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjimo mažėjimas, nes 2020 metais visuose Kauno 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose buvo išnagrinėta 286 

administracinių nusižengimų bylomis mažiau nei 2019 metais. Ženklaus skirtumo lyginant visus tris 

aptariamus laikotarpius administracinių nusižengimų bylų išnagrinėjime nėra stebima, o išnagrinėtų 

bylų sumažėjimas gali būti nulemtas Covid-19 pandemijos, nes buvo sustabdytas žodinis bylų 

nagrinėjimas.  
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Duomenys apie Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių 

teismuose išnagrinėtas civilines bylas. Žemiau esančioje lentelėje nurodomi duomenys apie Kauno 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 2020, 2019 ir 2018 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). 

 

Apylinkės teismo pavadinimas 

Išnagrinėta civilinių 

bylų 

2018 metais 

Išnagrinėta civilinių 

bylų 

2019 metais 

Išnagrinėta civilinių 

bylų 

2020 metais 

Kauno apylinkės teismas    

Kauno rūmai 23421 22105 20846 

Jonavos rūmai 2691 2232 2318 

Kaišiadorių rūmai 1621 1624 1347 

Kėdainių rūmai 2899 2775 2636 

viso: 30632 28736 27147 

Alytaus apylinkės teismas    

Alytaus rūmai 4306 3164 3454 

Druskininkų rūmai 1185 1058 1095 

Lazdijų rūmai 846 662 751 

Prienų rūmai 1297 1281 1279 

Varėnos rūmai 1080 1009 981 

viso: 8714 7174 7560 

Marijampolės apylinkės teismas    

Marijampolės rūmai 4908 4376 3953 

Jurbarko rūmai 1332 1226 1283 

Šakių rūmai 1403 1200 1054 

Vilkaviškio rūmai 1904 1562 1404 

viso: 9547 8364 7694 

Bendras išnagrinėtų bylų skaičius 

visuose apylinkių teismuose: 
48893 44274 42401 

 

 

Apylinkės teismo pavadinimas 

Išnagrinėta 

administracinių 

nusižengimų bylų 

2018 metais 

Išnagrinėta 

administracinių 

nusižengimų bylų 

2019 metais 

Išnagrinėta 

administracinių 

nusižengimų bylų 

2020 metais 

Kauno apylinkės teismas    

Kauno rūmai 1921 2329 2248 

Jonavos rūmai 189 311 262 

Kaišiadorių rūmai 184 183 244 

Kėdainių rūmai 336 391 322 

viso: 2630 3214 3076 

Alytaus apylinkės teismas    

Alytaus rūmai 570 495 427 

Druskininkų rūmai 255 278 192 

Lazdijų rūmai 132 133 114 

Prienų rūmai 145 124 95 

Varėnos rūmai 235 245 299 

viso: 1337 1275 1127 

Marijampolės apylinkės teismas    

Marijampolės rūmai 693 722 704 

Jurbarko rūmai 243 141 210 

Šakių rūmai 279 272 262 

Vilkaviškio rūmai 313 310 269 

viso: 1528 1445 1445 

Bendras išnagrinėtų bylų skaičius 

visuose apylinkių teismuose: 
5495 5934 5648 
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Palyginus Kauno apygardos teismo veiklos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose 

išnagrinėtų civilinių bylų skaičius, nustatyta, kad per pastaruosius trejus metus stebima laipsniško 

išnagrinėjamų civilinių bylų skaičiaus mažėjimo tendencija. Kauno apygardos teismo veiklos 

teritorijos apylinkių teismuose 2020 metais civilinių bylų išnagrinėta 1873 bylomis mažiau nei 2019 

metais ir 6492 bylomis mažiau nei 2018 metais. 
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