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ĮŽANGA
2020 metai – iššūkių ir išbandymų metai. Ne išimtis ir teismų bendruomenė, kuriai 2020
metais teko susidurti su radikaliais darbo organizavimo pokyčiais, nulemtais šalyje paskelbtos
ekstremaliosios situacijos, tačiau tai nesutrukdė įgyvendinti užsibrėžtus strateginius tikslus, o
svarbiausia – tinkamai ir kokybiškai atlikti pagrindinę funkciją – vykdyti teisingumą.
Kauno apylinkės teismas iššūkius priėmė kaip galimybę tobulėti, kūrybiškai įvertinti situaciją,
rasti naujus, galbūt netradicinius, tačiau rezultatyvius problemos sprendimo būdus, kuriuos buvo
galima įgyvendinti tik lankstaus, supratingo ir gebančio greitai reaguoti į pasikeitusią situaciją,
kolektyvo dėka.
Kviečiame iš arčiau pažvelgti į Kauno apylinkės teismo veiklą ir susipažinti su svarbiausiais
Kauno apylinkės teismo veiklos pokyčiais, darbo rezultatais 2020 metais.

„Teisingumas yra pastovi ir amžina jėga, kuri duoda kiekvienam žmogui tai, kas priklauso“
Domicijus Ulpianas
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ŽODIS
„Visas tiesas lengva suprasti, kai jos atrastos. Svarbu jas rasti“ (Galilėjus Galilėjas)
Laikydamasis tradicijos, pristatau jau devintąją Kauno apylinkės teismo metinę darbo
apžvalgą, kurioje užfiksuoti svarbiausi praėjusių metų
teismo veiklos rezultatai, aptarti teigiami pokyčiai teismo
darbo organizavime.
Abejoju, ar įmanoma rasti sritį, kurios nebūtų
palietusi koronaviruso pandemija. Ne išimtis ir teismai.
Nors Kauno apylinkės teismo veiklos šis virusas
nesustabdė, tačiau teisėjų, teismo raštinių ir kitų
struktūrinių padalinių ir juose dirbančių darbuotojų darbo
pobūdį pakeitė beveik iš esmės.
Prasidėjus pandemijai, Vyriausybės nutarimai
dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbimo įsigaliojo ir teismams, kaip ir kitoms valstybės
institucijoms, todėl pradėta taikyti nemažai veiklos apribojimų. Pirmos svarbos klausimu krizės
akivaizdoje tapo apsaugoti teismo teisėjus ir darbuotojus, taip pat ir teisminiuose procesuose
dalyvaujančius asmenis, užtikrinant jiems saugias darbo ir buvimo teisme sąlygas. Tuo tikslu šiuo
sudėtingu laikotarpiu buvo patvirtinta laikina teismo darbuotojų darbo organizavimo ir asmenų
aptarnavimo organizavimo tvarka Kauno apylinkės teisme karantino laikotarpiu, dėl to teismo darbas
nesustojo, buvo teiktos visos paslaugos – tiek, kiek įmanoma, teismo darbą organizuojant nuotoliniu
būdu, darbuotojams dirbant slenkančiu grafiku. Lanksčių darbo sąlygų teisėjams, teismo
darbuotojams užtikrinimas sudarė prielaidas saugiam ir sklandžiam bylų nagrinėjimui teisme, skubių
ir neatidėliotinų procesinių veiksmų atlikimui, leido užtikrinti visų teismo struktūrinių padalinių
nepertraukiamą darbą. Atsižvelgiant į visuomenės interesą žinoti apie teisme vykstančius
svarbiausius, visuomenei susidomėjimą keliančius procesus, laikina darbo organizavimo tvarka
teisme šiuo sudėtingu laikotarpiu užtikrino lanksčias galimybes ir žiniasklaidos atstovams gauti
reikalingą informaciją, stebėti posėdžius ar dalyvauti juose nuotoliniu būdu.
Nepaisant visų iššūkių, kurie skatino teisme darbus planuoti ir organizuoti taip, kad būtų
saugu tiek teisėjams ir darbuotojams, tiek ir teisminiuose procesuose dalyvaujantiems proceso
dalyviams, pristatau Jums Kauno apylinkės teismo veiklos 2020 metais apžvalgą. Tikiuosi, jog
pristatoma apžvalga visiems besidomintiems taps paskata pažvelgti giliau į vieno iš didžiausių šalyje
– Kauno apylinkės teismo veiklą.
2020 metais, siekiant užtikrinti aukštą teismo darbo organizavimo kokybę ir Kauno
apylinkės teismo vidinio administravimo efektyvesnį įgyvendinimą, ypatingas dėmesys buvo skirtas
teismo vidaus teisės aktų suderinimui bei naujų teismo darbą reguliuojančių vidaus teisės aktų
rengimui – iš esmės atnaujinti ir/ar priimti pagrindiniai teismo darbą reglamentuojantys vidaus teisės
aktai.
Žvelgiant į teismo pagrindinę veiklą – teisingumo vykdymą, noriu pastebėti, jog lyginant
teisme gautų bylų duomenis 2019 m. ir 2020 m., nepaisant epidemiologinės situacijos šalyje ir dėl to
iškilusių sunkumų organizuojant teismo darbą, teisme per 2020 m. buvo gauta bei išnagrinėta daugiau
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bylų nei per 2019 m. Tai rodo, kad nepaisant visų sunkumų ir dėl to kilusių nepatogumų organizuojant
teismo darbą, Kauno apylinkės teismas užtikrino pakankamai aukštą bylų nagrinėjimo spartą.
Pažymėtina, kad tai neturėjo neigiamos įtakos teisėjų priimamų sprendimų stabilumui, kuris išliko
toks pat aukštas, kaip ir ankstesniais metais.
Pristatant Finansinių rodiklių skiltį džiugina tai, kad 2020 m. Kauno apylinkės teisme
įgyvendinus tam tikrus pokyčius finansų kontrolės srityje, kryptingai laikantis patikimo ir atsakingo
viešųjų finansų valdymo principo, grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu, per
2020 metus ne tik pavyko sumažinti turimus skolinius įsipareigojimus, tačiau ir padidinti teismo
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, darbo užmokestį neviršijant tiems
metams teismui skirtų valstybės biudžeto asignavimų.
Apžvalgos skiltyje Personalo kaita susipažinsite su dideliais personalo pokyčiais 2020 metais.
Lankstesnės darbo sąlygos, konkurencingesnis darbo užmokestis leido maksimaliai sumažinti
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kaitą teisme. Per paskutinius metus
į teismą dirbti buvo priimta daug daugiau darbuotojų, nei jų buvo atleista per tą patį laikotarpį. Toks
teigiamas pokytis leido pasiekti, kad 2020 m. pabaigoje buvo užimti visi teisme dirbančių teisėjų
padėjėjų etatai, o faktiškai teisme dirbančių teisėjų komandos buvo visiškai suformuotos.
Viešųjų ryšių skiltyje kviečiu prisiminti visus įvykius ir akimirkas iš socialinių iniciatyvų,
renginių, susitikimų bei valstybinių švenčių.
Kad šiandieniniame pasaulyje būtume nuolat besikeičiantys, dinamiški, prisitaikantys prie
gyvenimo sąlygų ir aplinkybių, turime nusistatyti vis naujus tikslus ir išsikelti uždavinius
einamiesiems metams. Atsižvelgiant į praėjusių metų rezultatus bei įgyvendintus įstatymų pokyčius,
taip pat numatomus įgyvendinti teisinio reguliavimo, reikšmingo teismų sistemai, pokyčius, ir toliau
pagrindinį dėmesį skirsime pagrindinei veiklai – teisingumo vykdymui, jo kokybei ir efektyvumui
didinti. Šiam tikslui pasiekti ir toliau stiprinsime organizacines priemones teismo teisėjų, tarnautojų
ir kitų darbuotojų darbo krūvio optimizavimui, kompetencijoms ugdyti bei lanksčioms darbo
sąlygoms ir saugiai darbo aplinkai užtikrinti. Kaip ir kiekvienais metais ypatingą dėmesį skirsime
teismo veiklos viešinimui, priemonių, didinančių teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą,
įgyvendinimui.
Vertindamas teisėjų ir teismo darbuotojų didelį atsidavimą darbui, kuris iš tiesų nėra lengvas,
tačiau net ir šiuo neįprastu bei sunkiu metu matydamas gebėjimą susitelkti, padėti vieni kitiems ir
siekti užsibrėžtų tikslų, prisidedant prie valstybės gerovės, kviečiu susipažinti su teismo darbo
apžvalga ir pasiektais rezultatais.

Malonaus skaitymo!

Kauno apylinkės teismo pirmininkas

Arūnas Purvainis
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TEISMO VIDINIS ADMINISTRAVIMAS
POKYČIAI FORMUOJANT TEISMO ADMINISTRACIJĄ

Kauno apylinkės teismo
pirmininkas
Arūnas Purvainis

2020 m. balandžio 10 d. Kauno apylinkės teisme pirmininko
pareigas pradėjo eiti šio teismo pirmininko pavaduotojas, beveik metus
laikinai ėjęs pirmininko pareigas, Arūnas Purvainis.
Teismo bendruomenė, naujajam pirmininkui linkėjo, kad šis
Lietuvos Respublikos Prezidento pasitikėjimas leistų jam tęsti jau
pradėtus svarbius darbus ir suteiktų energijos bei drąsos imtis naujų
teismui svarbių iniciatyvų.
Kreipdamasis į kolektyvą teismo pirmininkas Arūnas
Purvainis pabrėžė, jog konstruktyviu dialogu bus siekiama, kad „būtų
panaikintos bet kokios prielaidos abejoti mūsų teismo teisėjų veiklos
skaidrumu, nešališkumu ir nepriklausomumu, o teisėjų darbas pagrįstas
aktualiausia teismų praktika ir doktrina. Taip pat siekiama, kad teisme
ne tik proceso dalyviai, bet ir visi be išimties dirbantys galėtų jaustis
saugūs, turėtų galimybę tobulėti ir būti už sąžiningą ir kokybišką darbą
teisingai įvertinti, o teismas visuomenėje būtų suvokiamas kaip
žmogaus teises ginanti, o ne tik žmogų baudžianti institucija, ir dėl to
būtų lengvai pasiekiamas žmogui, kur jis jaustųsi ramiai ir
pasitikinčiai“.

Lietuvos Respublikos Prezidentas
2020 m. liepos 29 d. dekretu Kauno apylinkės
teismo Kauno rūmų teisėją Laimą Šeputienę
paskyrė šio teismo pirmininko pavaduotoja.
Kauno apylinkės teismo pirmininkas
Arūnas Purvainis, 2020 m. liepos 30 d.
vykusio
teisėjų
susirinkimo
metu,
sveikindamas Laimą Šeputienę, palinkėjo
atrasti naują sėkmę šiame kelyje, toliau tęsiant
jau pradėtus darbus.

Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja
baudžiamosioms byloms Laima Šeputienė

Šie pokyčiai teismo administracijos sudėtyje suteikė galimybę užtikrinti tinkamą teismo
darbo organizavimą ir administracinės veiklos priežiūros įgyvendinimą. Buvo detalizuotos ir
sukonkretintos vidinio administravimo funkcijos bei teismo organizacinio darbo sritys. Teismo
organizacinio darbo sričių nustatymas leido efektyviau organizuoti teismo administracijos darbą, tai
iš esmės teismo vidinį administravimą padarė kokybiškesniu.
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VIDINIŲ TEISĖS AKTŲ PRIĖMIMAS IR ATNAUJINIMAS
2020 m. siekiant efektyvinti Kauno apylinkės teismo vidinį administravimą, skirtas
išimtinis dėmesys vidaus teisės aktų subalansavimui bei naujų teismo darbą reguliuojančių vidinių
teisės aktų rengimui. Buvo atliktas vidaus teisės aktų suderinimas, iš esmės atnaujinti ir / ar priimti
pagrindiniai teismo darbą reglamentuojantys teisės aktai:
✓ Kauno apylinkės teismo pirmininko 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-61 patvirtintos Bylų
paskirstymo teisėjams Kauno apylinkės teisme taisyklės. Tai vienas iš pamatinių teismo darbo
organizavimo aktų, kurio tikslas – reglamentuoti automatizuotą bylų skirstymą teisėjams ir
ikiteisminio tyrimo dokumentų paskyrimą, užtikrinti teismo veiklos skaidrumą.
✓ Siekiant apsaugoti teismo lankytojų, teisėjų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų sveikatą ir
užtikrinti tinkamą teismo darbo organizavimą Kauno apylinkės teismo pirmininko 2020 m.
kovo 16 d. įsakymu Nr. V-67 bei 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-223 nustatyta teismo
darbuotojų darbo organizavimo ir asmenų aptarnavimo organizavimo Kauno apylinkės teisme
paskelbtos ekstremalios padėties ir karantino dėl koronaviruso (COVID-19) grėsmės
laikotarpiu tvarka.
✓ Atnaujinti Kauno apylinkės teismo bei jo padalinių nuostatai.
✓ Kauno apylinkės teismo pirmininko 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-207 patvirtintas
Kauno apylinkės teismo darbo reglamentas, kuriuo nustatyta Kauno apylinkės teismo darbo
organizavimo ir valdymo tvarka.
✓ Siekiant užtikrinti tinkamą, savalaikį, kokybišką ir teisės aktuose nustatytą tvarką atitinkantį
valstybės tarnautojų kasmetinio tarnybinės veiklos vertinimo procesą Kauno apylinkės teismo
pirmininko 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. V-265 inicijuotas Valstybės tarnautojų
tarnybinės veiklos vertinimo procedūrų gairių parengimas.
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TEISMO PERSONALO KAITA 2020 METAIS
TEISĖJŲ KAITA
2020 m. Kauno apylinkės teismą papildė net 6 teisėjai: Giedrė Maslauskaitė, Vaidotas
Granickas, Dominykas Rusonis, Vilma Tamošaitienė, Daina Lisaitė, Ignas Podlipskas.
2020 m. sausio 15 d. teismo vadovas Arūnas Purvainis teismo
darbuotojams pristatė tris naujus teisėjus: dr. Vaidotą Granicką,
Giedrę Maslauskaitę ir Dominyką Rusonį. Tardamas sveikinimo žodį,
teismo pirmininkas Arūnas Purvainis teisėjams linkėjo ne tik
profesiniame, bet ir asmeniniame gyvenime remtis bei puoselėti
konstitucines vertybes.

Kauno rūmų teisėjai, iš kairės: dr. Vaidotas Granickas,
Giedrė Maslauskaitė ir Dominykas Rusonis

2020 m. gegužės 22 d. teismo
pirmininkas Arūnas Purvainis sveikino
Kauno apylinkės teismo Kauno
rūmuose pradėjusią dirbti teisėją Vilmą
Tamošaitienę.
Teismo
vadovas
džiaugėsi, kad ji papildys baudžiamųjų
bylų teisėjų gretas ir palinkėjo sėkmės
bei stiprybės einant naujas pareigas.
Kauno rūmų teisėja Vilma Tamošaitienė

2020 m. gegužės 26 d. Kauno apylinkės teismo
pirmininkas Arūnas Purvainis kolektyvui pristatė
teisėją Dainą Lisaitę bei kolektyvo vardu, naujajai
teisėjai palinkėjo profesinės sėkmės darbe ir
pasveikino prisijungus prie Kauno apylinkės
teismo kolektyvo.
Kauno rūmų teisėja Daina Lisaitė
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2020 m. liepos 28 d. Kauno apylinkės teismo
pirmininkas Arūnas Purvainis 2020 m. liepos 27
d. Prezidentui priesaiką davusį Kauno apylinkės
teismo Kėdainių rūmų teisėją Igną Podlipską
pristatė Kėdainių rūmų kolektyvui, visų vardu
teisėjui linkėjo geros kloties, ryžto ir drąsos
atsakingame darbe, sėkmingai skleisti savo patirtį
ir tuo pačiu kaupti patirtį iš kolegų. „Kėdainių
rūmų teisėjų patirties ir energijos balansas leis
pajusti jaunam teisėjui kolektyvo paramą ir darbo
džiaugsmą“ – kalbėjo teismo vadovas.
Kėdainių rūmų teisėjas Ignas Podlipskas

2020 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Kauno apylinkės teismo Kauno
rūmų teisėja Aušra Barškietytė perkelta iš Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų į Plungės apylinkės
teismo Kretingos rūmus.

2020 m. liepos 3-oji teisėjui Bronislovui Liatukui
buvo paskutinė darbo diena Kauno apylinkės teisme
einant teisėjo pareigas. Į užtarnautą poilsį iškilmingai
išlydėtas baudžiamųjų bylų teisėjas, kuris darbui
teisme atidavė beveik 25 metus.

Kauno rūmų teisėjas Bronislovas Liatukas
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VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ KAITA
Pažymėtina, jog pamatinių vidinio teismo administravimo tikslų įgyvendinimui didelę įtaką
turi visiškas teisėjo komandos (teisėjas, teisėjo padėjėjas ir teismo posėdžių sekretorius)
suformavimas. Esant nesuformuotai teisėjo komandai, lėtėja bylų nagrinėjimo trukmė, kadangi bylų
nagrinėjimo kokybė privalo būti užtikrinta mažesnių žmogiškųjų išteklių pagalba, tai lemia darbo
krūvio augimą.
Būtent dėl išvardintų priežasčių, 2020 m. prioritetiškai buvo siekiama visiškai suformuoti
teisėjų komandas (teisėjas, teisėjo padėjėjas ir teismo posėdžių sekretorius), sukurti teismo
darbuotojams tinkamą darbo aplinką, nustatant konkurencingą darbo užmokestį, tai valstybės
tarnautojo pareigybę padarytų patrauklesnę ir pritrauktų perspektyvius, žingeidžius ir kompetentingus
specialistus dirbti Kauno apylinkės teisme.
Valstybės tarnautojų kaitoje 2020 m. stebimas teigiamas pokytis tiek priimamų, tiek
atleidžiamų valstybės tarnautojų grupėse: per 2020 m. į Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautojų
pareigas priimti 27 valstybės tarnautojai, atleisti – 16. Lyginant minėtus duomenis su 2018–2019 m.
duomenimis, stebima teigiama šių pokyčių dinamika: nuo 2018 m. priimamų valstybės tarnautojų
skaičius patrigubėjo, atleidžiamų – sumažėjo beveik dvigubai.

Valstybės tarnautojų kaita
40
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2019
Atleista valstybės tarnautojų

2020
Priimta valstybės tarnautojų

Tikėtina, jog prie tokių pokyčių svariai prisidėjo teismo administracijos įgyvendinamos
priemonės:
✓ konkurencingų darbo sąlygų sudarymas (teismui jau skirto darbo užmokesčio fondo
racionalus ir atsakingas panaudojimas, siekiant didinti valstybės tarnautojų darbo
užmokestį). 2020 m. darbo užmokestis teisėjų padėjėjams vidutiniškai padidėjo iki 8–10
proc., teismo posėdžių sekretorių ir teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį – 20
proc.). Pažymėtina, jog peržiūrėjus ir patobulinus teismui suteikto darbo užmokesčio fondo
valdymą, ieškota būdų turimus finansinius resursus (negaunant papildomo finansavimo)
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paskirstyti taip, jog teismo darbuotojams būtų padidintas darbo užmokestis, taip pat
sistemingai mažinami turimi skoliniai įsipareigojimai kreditoriams.

Darbo užmokesčio kaitos dinamika
(baziniai dydžiai)
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Teisėjų padėjėjai

Teismo posėdžių sekretorės
2019

Darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartį

2020

✓ darbo krūvio optimizavimas (mažinimas) visa apimtimi suformuojant teisėjų komandas.
✓ skatinimo sistema, kurią laiduoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas.
Galima pasidžiaugti, jog 2020 m. siekdamas suformuoti teisėjų komandas, Kauno apylinkės
teismas iniciavo:
✓ 5 atrankas ir 8 konkursus teisėjo padėjėjo pareigoms eiti, iš kurių įvyko 5 atrankos ir 7
konkursai;
✓ 2 atrankas ir 8 konkursus teismo posėdžių sekretoriaus pareigoms eiti, iš kurių įvyko 2
atrankos ir 5 konkursai.
Visi įvykę konkursai ir atrankos buvo rezultatyvios. Likusių atrankų ir konkursų vykdymo
procedūros dėl pandeminės situacijos ir Valstybės tarnybos departamento užimtumo perkeltos į 2021
m.
2020 m. suformuotos pilnos Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjų komandos, pasiektas
teisėjų padėjėjų ir teismo posėdžių sekretorių santykis su teisėjais – 1:1, tai iš esmės labai prisidėjo
prie darbo krūvio sumažėjimo, tenkančio kiekvienam komandos nariui, trumpesnių bylų nagrinėjimo
terminų, padidino atliekamo darbo kokybę.

Teisėjų ir teisėjų padėjėjų pokyčio dinamika
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose
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Teisėjų padėjėjai
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KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS – NEATSIEJAMA KOKYBIŠKO
DARBO SĄLYGA
Teismų savivalda ne pirmus metus, kaip vieną iš strateginių tikslų, nurodo teismų darbo
kokybės siekiamybę, jos gerinimą, deda pastangas sudaryti sistemines ir organizacines sąlygas teismų
darbo kokybei gerėti. Vienas iš būdų gerinti teismų darbo kokybę – nuolat keliant teisėjų bei teismų
darbuotojų kvalifikaciją.
Nuo 2020 m. sausio 1 d. Nacionalinė teismų administracija organizuoja teismų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės
biudžeto, centralizuotą mokymą ir kvalifikacijos kėlimą.
Įgyvendinant šį strateginį teismų savivaldos tikslą, 2020 m. buvo sudarytos sąlygos dalyvauti
seminaruose ir mokymuose. Nepaisant šalyje susiklosčiusios epidemiologinės situacijos, pasitelkus
nuotolinio ryšio priemones, kvalifikacijos kėlimo renginiai vyko nepertraukiamai.
2020 metais:
•
•
•
•
•

47 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjai dalyvavo 39 seminaruose (mokymuose).
6 Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjai dalyvavo 11 seminarų (mokymų).
6 Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjai dalyvavo 18 seminarų (mokymų).
6 Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjai dalyvavo 7 seminaruose (mokymuose).
5 Kauno apylinkės teismo teisėjai dalyvavo tarptautiniuose 5 seminaruose (mokymuose).

Galima pasidžiaugti, jog 2020 m. valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį, tobulino kvalifikaciją aktyviau nei 2019 m. 2019 metais 55 Kauno apylinkės teismo
darbuotojai (45 valstybės tarnautojai ir 10 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) tobulino
kvalifikaciją 115 seminarų, kai tuo tarpu 2020 metais kvalifikaciją tobulino 117 Kauno apylinkės
teismo darbuotojai (97 valstybės tarnautojai ir 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) net 367
mokymuose.

Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal
darbo sutartį kvalifikacijos kėlimo aktyvumas 20192020 metais
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Darbuotojai, dirbatys pagal darbo sutartis
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Kauno apylinkės teismas, siekdamas prisidėti prie valstybės tarnautojų kvalifikacijos
tobulinimo, pasitelkė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme numatytas priemones: atlikus
tarnybinės veiklos vertinimą, dalis valstybės tarnautojų už tinkamai atliekamas pareigas buvo
paskatinti finansuojant jiems kvalifikacijos tobulinimą. Panaudojus šią skatinimo priemonę, valstybės
tarnautojai dalyvavo tokiuose mokymuose – „Mediacijos įgūdžių lavinimo kursai“, „Darbo teisė“,
„Civilinis procesas 2020–2021 m.“
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BYLŲ NAGRINĖJIMO RODIKLIAI 2020 METAIS
KIEK BYLŲ GAUTA
2020 m. Kauno apylinkės teisme gauta 37 176 bylos:
✓ Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose: 21 700 civilinių bylų, 3 402 baudžiamųjų bylų ir
2 792 administracinių nusižengimų bylų.
✓ Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose: 2 704 civilinių bylų, 498 baudžiamųjų bylų ir 344
administracinių nusižengimų bylų.
✓ Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose: 1 334 civilinių bylų, 1 013 baudžiamųjų bylų
ir 273 administracinių nusižengimų bylų.
✓ Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose: 2 294 civilinių bylų, 541 baudžiamųjų bylų ir 281
administracinių nusižengimų bylų.
Lyginant gautų bylų duomenis 2019 m. ir 2020 m., nepaisant pandeminės situacijos šalyje, stebimas
gautų bylų didėjimas. 2020 m. bylų gauta 4 proc. daugiau nei 2019 m.

2019 m.

2020 m.
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KIEK BYLŲ IŠNAGRINĖTA
2020 m. Kauno apylinkės teisme išnagrinėtos 36 832 bylos:
✓ Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose: 21 386 civilinių bylų, 3 326 baudžiamųjų bylų ir
2 712 administracinių nusižengimų bylų.
✓ Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose: 2 690 civilinių bylų, 461 baudžiamųjų bylų ir
338 administracinių nusižengimų bylų.
✓ Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose: 1 407 civilinių bylų, 1 078 baudžiamųjų bylų
ir 250 administracinių nusižengimų bylų.
✓ Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose: 2 367 civilinių bylų, 527 baudžiamųjų bylų ir
290 administracinių nusižengimų bylų.
Lyginant išnagrinėtų bylų duomenis 2019 m. ir 2020 m., taip pat stebimas ir išnagrinėtų bylų kiekio
didėjimas. 2020 m. išnagrinėta 0,33 proc. daugiau nei 2019 m.

2019 m.

2020 m.
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KOKIAS BYLAS TEISMAS NAGRINĖJO
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 15 straipsnyje numatyta apylinkės teismo kompetencija:
Civilinėms
byloms,
įstatymų
priskirtoms jo
kompetencijai

Byloms,
susijusioms
su sprendimų
ir
nuosprendžių
vykdymu

Apylinkės
teismas yra
pirmoji
instancija:

Baudžiamosio
ms byloms,
įstatymų
priskirtoms jo
kompetencijai

Administracin
ių
nusižengimų
byloms

Didžiausią dalį Kauno apylinkės teisme nagrinėjamų bylų sudaro civilinės ir baudžiamosios bylos.
2020 m. daugiausia baudžiamųjų bylų buvo dėl:
✓ nusikaltimų žmogaus sveikatai (792);
✓ nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui (744);
✓ nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisės ir turtiniams
interesams (689);
✓ nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ir
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis (301).
2020 m. daugiausia civilinių bylų buvo susijusių su:
✓ prievolių teisiniais santykiais (7 094);
✓ šeimos teisiniais santykiais (2 248), iš kurių:
❖ daugiau nei 50 proc. sudarė bylos dėl santuokos nutraukimo (1 517);
❖ daugiau nei 30 proc. sudarė bylos dėl vaikų ir tėvų teisių ir pareigų (688);
✓ daiktiniais teisiniais santykiais (372).
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GAUTOS BYLOS VS IŠNAGRINĖTOS BYLOS
Kauno apylinkės teismo, kaip ir visų Lietuvos teismų, strateginis tikslas – vykdyti teisingumą
ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą. Vienas iš tikslo efekto vertinimo kriterijų – išnagrinėtų ir
gautų bylų santykis, kurio siekiamybė – 100 proc. 2020 m. bendras Kauno apylinkės teismo gautų ir
išnagrinėtų bylų, neišskiriant jų kategorijos, santykis – 99,13 proc. Tai rodo, kad Kauno apylinkės
teismas kryptingai vykdo strateginio tikslo įgyvendinimą.

Civilinės
bylos

Baudžiamosios
bylos

Administracinių
nusižengimų
bylos

Gauta
28 032

Gauta
5 454

Gauta
3 690

Išnagrinėta
27 850

Išnagrinėta
5 392

Išnagrinėta
3 590

99,35 proc.

98,86 proc.

97,28 proc.
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KIEK TRUKO BYLŲ NAGRINĖJIMAS 2020 METAIS
Bylų nagrinėjimo trukmę 2020 m. lyginant su 2018–2019 m. rodikliais pastebima, jog beveik
0,99 proc. sumažėjo bylų skaičius, kurios yra išnagrinėjamos per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį,
0,45 proc. sumažėjo bylų, kurios išnagrinėjamos per laikotarpį nuo 6 iki 12 mėnesių, tačiau
pastebima, jog nuo 0,8 proc. iki 1,34 proc. išaugo bylų, kurios išnagrinėjamos ilgiau nei per 12
mėnesių, skaičius.

Nagrinėjimas truko
iki 6 mėnesių

Nagrinėjimas truko
nuo 6 mėnesių iki
12 mėnesių

Nagrinėjimas truko
12 mėnesių ir
daugiau

2018 m. 94,25 proc.

2018 m. 4,50 proc.

2018 m. 1,25 proc.

2019 m. 95,95 proc.

2019 m. 3,25 proc.

2019 m. 0,8 proc.

2020 m. 94,96 proc.

2020 m. 3,7 proc.

2020 m. 1,34 proc.

Apžvelgiant konkrečių bylų vidutinę nagrinėjimo trukmę (mėnesiais), sparčiausiai yra
nagrinėjamos administracinių nusižengimų bylos, II-oje vietoje – civilinės bylos, III-oje vietoje –
baudžiamosios bylos.

Bylų nagrinėjimo trukmė 2020 m.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Administracinių nusižengimų
bylos

Civilinės bylos

Baudžiamosios bylos

Bylų nagrinėjimo trukmė mėnesiais 2020 m.
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AR 2020 METAIS BYLOS NAGRINĖTOS KOKYBIŠKAI
Procesinių sprendimų stabilumas, vienas iš reikšmingiausių rodiklių, apibūdinančių teismo
veiklą. 2020 metais aukščiausias galutinių procesinių sprendimų stabilumo rodiklis stebimas civilinių
bylų kategorijoje.

Galutinių procesinių sprendimų stabilumo
rodikliai
99,8
99,64
99,6
99,4
99,2
98,98

99
98,8
98,6
Galutiniai procesiniai sprendimai civilinėse bylose

Galutiniai procesiniai sprendimai baudžiamosiose
bylose

2020 m.
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KOKIAS BAUSMES SKYRĖ TEISMAS 2020 METAIS
2019 m. dažniausiai Kauno apylinkės teisme skiriama bausmė – bauda (922), antroji pagal
dažnumą skiriama bausmė – terminuotas laisvės atėmimas (898), trečioji – laisvės apribojimas (783).
2020 m. vyraujanti skiriama bausmė, kaip ir 2019 m. buvo bauda (802). Kitaip nei 2019 m.,
antroji pagal dažnumą skiriama bausmė – laisvės apribojimas (777), trečioji – terminuotas laisvės
atėmimas (760).

Viešieji
darbai

Viešieji
darbai

Areštas

Areštas

Laisvės
apribojimas

Terminuotas
laisvės
atėmimas

Terminuotas laisvės
atėmimas

Laisvės apribojimas

Bauda

Bauda

2019 m.

2020 m.

Įvertinus bausmių skyrimo specifiką plačiąja prasme nustatyta, jog 2020 m. bausmių buvo
skirta net 10 proc. mažiau nei 2019 m., nepaisant to, jog baudžiamųjų bylų 2020 m. (5 392) buvo
išnagrinėta daugiau nei 2019 m. (4 189).

2019 m.

2020 m.
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IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTŲ IŠNAGRINĖJIMO 2020 METAIS
STATISTIKA
Kauno apylinkės teisme per 2020 metus išnagrinėta 10 034 ikiteisminio tyrimo dokumentų,
iš jų: Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose – 8 590, Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose –
557, Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose – 397, Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose
– 490.

2020 m. išnagrinėti ikiteisminio tyrimo
dokumentai
5%
5%
4%
Kauno rūmai
Jonavos rūmai
Kaišiadorių rūmai
Kėdainių rūmai

86%

Lyginant Kauno apylinkės teisme per 2019 metus išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų
kiekį, 2020 m. stebimas tokio pobūdžio dokumentų išnagrinėjimo didėjimas:

Ikiteisminio tyrimo dokumentų išnagrinėjimo
rodikliai 2019-2020 m.
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Ikiteisminio tyrimo dokumentų kiekis
2019 m.

2020 m.
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO DARBO KRŪVIS 2020 METAIS
Informacinės teismų sistemos LITEKO duomenimis, 2020 metais Kauno apylinkės teismo
Kauno rūmų darbo krūvis buvo didžiausias iš visų Kauno apylinkės teismo rūmų (37,35). Žemiausias
darbo krūvio rodiklis Kauno apylinkės teisme užfiksuotas Jonavos rūmuose – 30,12.
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2018 m.

Kėdainių rūmai
2019 m.

Jonavos rūmai

2020 m.

Teisėjų darbo krūvio kaitos rodikliai

Lyginant Kauno apylinkės teismo teisėjų darbo krūvio rodiklius nuo 2018 m. iki 2020 m.
stebimas sistemingas darbo krūvio mažėjimas. Laikotarpiu nuo 2018 m. iki 2020 m. darbo krūvis
Kauno rūmuose sumažėjo 4,78 rodiklio, Kaišiadorių rūmuose – 2,12 rodiklio, Kėdainių rūmuose –
9,60 rodiklio, Jonavos rūmuose – 4,16 rodiklio.
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AKTYVI ANTIKORUPCINĖS KOMISIJOS VEIKLA
2020 metus Kauno apylinkės teismas pasitiko suformavęs naujos sudėties Kauno apylinkės
teismo Antikorupcinę komisiją, kuri iš esmės ėmėsi priemonių, siekiant vykdyti realią bei efektyvią
korupcijos prevenciją: komunikavo su Nacionaline teismų administracija dėl Kauno apylinkės teisme
vykdomos prevencinės veiklos stipriųjų ir silpnųjų pusių, grėsmių ir galimybių, korupcijos
prevencijos priemonių.

KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS VERTINIMAS
2020 m. liepos–rugpjūčio mėnesiais
Kauno apylinkės teisme atliktas korupcijos
pasireiškimo tikimybės vertinimas, siekiant
išsiaiškinti, kuriose teismo veiklos srityse gali
susidaryti prielaidos atsirasti korupcijai, taip pat
nustatyti galimas jos rizikas.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės
vertinimas atliktas vertinant Kauno apylinkės
teismo veiklą laikotarpiu nuo 2019 m. liepos 1 d.
iki 2020 m. birželio 30 d. Vertinimo metu buvo
analizuojamos trys su teisingumo vykdymu nesusijusios teismo veiklos sritys: viešųjų pirkimų
procedūrų organizavimas, vykdymas, kontrolė; viešųjų pirkimų registro duomenų tvarkymas; prekių,
paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, dokumentų ir techninių reikalavimų (specifikacijų) rengimas;
bylų paskirstymas teisėjams. Atlikus vertinimą, didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nei vienoje
iš analizuotų teismo veiklos sričių nenustatyta.
Antikorupcinė komisija, atlikusi vertinimą, konstatavo, jog teismas yra priėmęs pagrindinius
teisės aktus, užtikrinančius Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų įgyvendinimą. Be to, siekiant
išvengti korupcijos pasireiškimo prielaidų, teismo vykdomų viešųjų pirkimų procesas yra
reglamentuotas, darbuotojų įgaliojimai priimti sprendimus ir šių įgaliojimų ribos apibrėžtos,
nustatytos sąlygos, kuriomis gali būti pasirenkama viena ar kita pirkimo procedūrų forma.
Komentuodama korupcijos pasireiškimo tikimybės šioje srityje atliktą analizę ir vertinimą,
Antikorupcinės komisijos pirmininkė, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vaida
Motiejūnienė pažymėjo, kad siekiant suvaldyti egzistuojančius korupcijos rizikos veiksnius viešųjų
pirkimų srityje, Kauno apylinkės teismo pirmininkui pasiūlytos priemonės, kurias įgyvendinus bus
dar labiau suvaldytos galimos korupcijos apraiškos.
Analizuojant dar vieną teismo veiklos sritį – korupcijos pasireiškimo tikimybę bylų
paskirstymo teisėjams srityje buvo nustatyta, kad visuose Kauno apylinkės teismo rūmuose bylų
paskirstymas sureguliuotas vidiniais šią sritį reglamentuojančiais teisės aktais, taip užtikrinant
vieningą bylų skirstymą.
Komisija konstatavo, jog šioje veiklos srityje reglamentuotos pakankamos procedūros,
paskirti atsakingi asmenys, todėl šioje teismo veiklos srityje didelės tikimybės pasireikšti korupcijai
nėra.
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STEBĖSENA IR PREVENCIJA, ANTIKORUPCINĖS APLINKOS KŪRIMAS
2020 m. rugsėjo 9 d. Nacionalinei teismų administracijai buvo pristatyta ataskaita apie Kauno
apylinkės teismo Antikorupcinės programos priemonių plano įgyvendinimo per 2019 m. III ketvirtį
– 2020 m. II ketvirtį stebėsenos ir vertinimo rezultatus.
2020 m. rugsėjo 10 d. atliktas Kauno apylinkės teisme galiojančio teisinio reguliavimo,
susijusio su teismo raštinės veikla, įvertinimas antikorupciniu požiūriu.
2020 m. rugsėjo 28 d. parengta pažyma apie korupcijos prevencijos priemonių (darbų)
vykdymą per 2019 m. IV–2020 m. III ketvirčius.
Siekdama realiai vykdyti antikorupcinę veiklą, sukurti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą
korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, stiprinti teismo darbuotojų atsparumą korupcijos
apraiškoms Kauno apylinkės teismo Antikorupcinė komisija:
✓ 2020 m. lapkričio mėnesį atliko Kauno apylinkės teismo darbuotojų apklausą, pateikdama
teismo darbuotojams anoniminę anketą, kurios pagalba buvo siekiama nustatyti korupcijos
toleranciją. Minėtos apklausos rezultatai nudžiugino: teismo darbuotojų korupcijos
netoleravimo lygis – gana aukštas;
✓ Bendradarbiaudama su Specialiųjų tyrimų tarnyba, iniciavo teismo darbuotojų nuotolinius
mokymus „Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Antikorupcinės aplinkos
kūrimas“. Nuotolines paskaitas, kurios vyko 2020 m. lapkričio 27 d. bei 2020 m. gruodžio
17 d., visiems Kauno apylinkės teismo darbuotojams vedė Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Daina Paštuolienė;
✓ Parengė atmintines teismo darbuotojams, kurios padės įvertinti asmeninį elgesį
antikorupciniu požiūriu ir pateikė elgesio variantus korupcijos pasireiškimo atveju.
Kauno apylinkės teisme 2021 metais ir toliau kryptingai bus siekiama sukurti ilgalaikę,
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, stiprinti teismo darbuotojų
atsparumą korupcijos apraiškoms.
Kauno apylinkės teismo pirmininkas, džiaugdamasis pokyčiais bei teigiamai vertindamas
Antikorupcinės komisijos kokybišką darbą ir iniciatyvas, ypatingai – priemonėmis, numatytomis į
ateitį, pažymėjo, jog tikisi, kad komisijos pasiūlytos priemonės, viena jų – stiprinti teismo darbuotojų
atsparumą korupcijos apraiškoms, bus kitų metų prioritetinis tikslas darbuotojų švietimui
antikorupcijos prevencijos srityje. „Tai stiprus žingsnis, artėjant prie nulinės tolerancijos
korupcijai ribos“, – pabrėžė teismo pirmininkas Arūnas Purvainis.
Daugiau informacijos apie Kauno apylinkės teisme vykdomą korupcijos prevenciją bei su
korupcijos prevencijos vykdymu susijusius teisės aktus galima rasti Kauno
apylinkės teismo interneto puslapyje https://kauno.teismai.lt/korupcijosprevencija/41.
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TEISMO PSICHOLOGŲ VEIKLA
Teismo psichologo veiklos tikslas – apsaugoti vaiką nuo traumuojančio poveikio teismo
procese, padedant teisėsaugos institucijai surinkti su įvykiu susijusią informaciją, tapti kvalifikuotu
tarpininku tarp vaiko (jo šeimos narių, artimųjų, atstovo) ir teisininko.
Teismo psichologas savo funkcijas atlieka tiek baudžiamosiose, tiek civilinėse bylose, kuriose
dalyvauja ir yra apklausiami mažamečiai bei nepilnamečiai asmenys, tačiau veiklos prioritetas –
seksualinių nusikaltimų ikiteisminiai tyrimai ir baudžiamosios bylos, kuriose dalyvauja ir yra
apklausiami nepilnamečiai, mažamečiai asmenys, specialiųjų poreikių turintys vaikai.
2020 m. stebimas teismo psichologų veiklos su nepilnamečiais sumažėjimas visose bylų
kategorijose.

Psichologų veiklos su nepilnamečiais
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2020 m. gegužės 5 d. Kauno apylinkės teismo psichologės
Justina Valantinė ir Ina Božokienė parengė publikaciją
„Vaikai skyrybų sūkuryje“. Joje aptartas klausimas kaip
vaikas jaučiasi būdamas teisme, taikomos tėvų manipuliacijos,
kas geriau – besitęsiantis konfliktas ar taikos sutartis?

Kauno apylinkės teismo psichologės
Ina Božokienė ir Justina Valantinė
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Kauno apylinkės teismo Kauno
rūmuose 2020 m. spalio 2 d. įvyko
Lietuvos
Respublikos
teismo
psichologų susitikimas, kurio metu
aptarti Teismo psichologų veiklos
aprašo
rengimo,
psichologų
profesinės priežiūros ir kuravimo
klausimai,
aptartos
kylančios
problemos ir pasidalinta gerąja
praktika.

Psichologų susitikimas
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TEISMO INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS IR JOS
MODERNIZAVIMAS
TEISMAS – LENGVIAU PASIEKIAMAS NEĮGALIESIEMS
Įgyvendinant siekiamybę, jog visuomeninės paskirties pastatai privalo būti prieinami
žmonėms su judėjimo negalia, Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose įrengtas naujas žmonėms
su negalia skirtas keltuvas, palengvinantis asmenims patekimą į teismo patalpas.

Jonavos rūmai

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS –
GALIMYBĖ ATSINAUJINTI
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas
ir vidaus reikalai“ lėšomis yra finansuojamas projektas „Kokybės, paslaugų ir infrastruktūros
tobulinimas Lietuvos teismuose”. Projektas finansuojamas 2014–2021 m. Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis.
Vieną iš šiam projektui skirtų lėšų planuojama panaudoti teismų modernizavimui. Ketinama
modernizuoti 3 Lietuvos teismus, pritaikant teismų viešąsias erdves teismo lankytojų poreikiams ir
gerinant fizinį jų saugumą. Vienas iš teismų, kurio modernizavimą nuspręsta finansuoti – Kauno
apylinkės teismas. Projekto įgyvendinimo metu ketinama atnaujinti teismo viešąsias erdves: įrengti
teismo posėdžių sales, modernų mediacijos kabinetą, srautų valdymo sistemą, labiau pritaikyti
patalpas žmonėms su negalia, taip pat siekiant didinti saugumo lygį teismuose – įrengti praėjimo
kontrolės mechanizmą. 2020 m. pradėta rengti projektinė dokumentacija, reikalinga teismo pastato
modernizavimui, aktyviai ruošiamasi teismo modernizavimo procesui.
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PRIEMONĖS PANDEMINEI SITUACIJAI VALDYTI BEI DARBUOTOJŲ
SAUGUMUI UŽTIKRINTI
Siekiant užkirsti kelią COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui bei apsaugoti
teismo darbuotojų ir lankytojų sveikatą buvo įsigytas patalpų dezinfekcijai atlikti skirtas FAST 250
PUMP PRO PLUS URFOG rūko generatorius. Rūko generatoriumi dezinfekcija buvo atliekama ne
tik nustačius teismo darbuotojo kontaktą su asmeniu, užsikrėtusiu COVID -19 liga (koronaviruso
infekcija) ar teisme nustačius COVID -19 ligos (koronaviruso infekcijos) užsikrėtimo atvejį, tačiau ir
profilaktiškai dezinfekuojant teismo patalpas, kuriose yra stebimi didžiausi asmenų srautai.
Kauno apylinkės teismas, siekdamas užtikrinti teismo darbuotojų nenutrūkstamą apsaugos
priemonių naudojimą ir teismo darbuotojų jomis aprūpinimą, taip pat papildomai įsigijo tokių
priemonių kaip daugkartinės, vienkartinės kaukės, respiratoriai, apsauginiai veido skydeliai,
vienkartinės pirštinės, termometrai, organinio stiklo pertvaros, sensoriniai skysto muilo dozatoriai,
paviršių ir rankų dezinfekcinis skystis.
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NUOTOLINIO RYŠIO PRIEMONĖS TEISMO VEIKLOJE
2020 METAIS
Nuotolinio bei konferencinio ryšio priemonės bene labiausiai prisidėjo prie teismų
darbo tęstinumo ir nepertraukiamumo Lietuvoje įvedus karantino režimą. Šių priemonių pagalba
Kauno apylinkės teismas galėjo užtikrinti nepertraukiamą bylų nagrinėjimą.
2020 metais stebimas itin didelis vaizdo konferencijų kiekio padidėjimas. Jų Kauno
apylinkės teisme 2020 m. įvyko 912, t. y. beveik keturis kartus daugiau nei 2019 m. (200) ir net 15
kartų daugiau nei 2018 m. (60). Vien tik 2020 m. gruodžio mėnesį, vaizdo konferencijų įvyko daugiau
nei per visus 2019 m.
Galima daryti vienareikšmišką išvadą, jog tokį stebėtiną vaizdo konferencijų kiekio
šuolį lėmė šalyje paskelbta ekstremalioji situacija, dėl to, iš esmės, teismų darbas buvo perkeltas į
elektroninę erdvę.

Vaizdo konferencijų kiekio kaita
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO FINANSINIAI RODIKLIAI
Teismų savarankiškumą ir nepriklausomumą užtikrina Lietuvos Respublikos teismų įstatymo
laiduojamos finansinės ir materialinės garantijos. Teismų materialinis techninis aprūpinimas turi
atitikti mokslo ir technikos pažangą, atsižvelgiant į valstybės ekonomines galimybes.
2020 metais Kauno apylinkės teismui skirtas 8 100 000 eurų finansavimas.

Kauno apylinkės teismui skirtas finansavimo
pasiskirstymas

Darbo užmokestis

Socialinio draudimo mokesčių mokėjimas

Prekių ir paslaugų įsigijimas

Darbdavių socilainė parama

Didžioji paskirtų asignavimų dalis – 7 352 000 eurai buvo skirti darbo užmokesčiui. 203 000
eurų skirta socialinio draudimo mokesčių apmokėjimui, 515 652 eurai – prekių ir paslaugų įsigijimui,
35 348 eurų – darbdavių socialinei paramai ir 3 000 eurų ilgalaikio materialaus turto įsigijimui.
Lyginant su 2019 m. duomenimis, 2020 m. skirtas finansavimas darbo užmokesčiui išaugo 165
000 eurų, socialinio draudimo mokesčių apmokėjimui – 4 400 eurų, prekių ir paslaugų įsigijimui –
27 863 eurai, tačiau lėšos, skirtos darbdavių socialinei paramai sumažėjo 15 303 eurais.
Išlaidų pobūdis

Įsiskolinimas
gruodžio 31 d.
Ryšių įrangos ir ryšių 81 306,24 Eur
paslaugų įsigijimo išlaidos:
Iš jų didžiausia skola už pašto 80 172,69 Eur
paslaugas
Transporto išlaikymo ir 629,10 Eur
transporto paslaugų įsigijimo
išlaidos
Komunalinių
paslaugų 15 201,32 Eur
įsigijimo išlaidos
Kitų prekių ir paslaugų 5 266,11 Eur
įsigijimo išlaidos

2019

m. Įsiskolinimas
gruodžio 31 d.
73 306,70 Eur

2020

m.

72 444,36 Eur
539,55 Eur

14 616,26 Eur
728,10 Eur
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Džiugu, kad 2020 m. buvo kryptingai laikomasi patikimo finansų valdymo principo,
grindžiamo ekonomiškumu, efektyvumu ir rezultatyvumu. Finansinės drausmės laikymasis davė
realius rezultatus: racionaliai paskirsčius teismo turimus vidinius finansinius resursus, Kauno
apylinkės teismas per 2020 metus ne tik sugebėjo sumažinti turimus skolinius įsipareigojimus, tačiau
ir padidinti teismo darbuotojų darbo užmokestį (apie tai plačiau skaitykite skyriuje „Personalo kaita
2020 m.“).
2020 m. stebimas padidėjęs vertimo paslaugų poreikis, tai lemia padidėjusias teismo išlaidas
šioje srityje ir teismo finansinių išteklių pasiskirstymą, siekiant apmokėti minėtas paslaugas.

2020 m. I
pusmetis

• Vertimų kiekis -196
• suma - 10 624,58 Eur

2020 m. II
pusmetis

• Vertimų kiekis - 221
• Suma - 14 151,12 Eur

Iš viso per
2020 m.

• Vertimų kiekis - 417
• Suma - 24 775,70 Eur

Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas
nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti.
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TEISMAS ŽINIASKLAIDOJE IR VISUOMENĖS AKIMIS
Vienas iš Kauno apylinkės teismo pagrindinių veiklos principų – atvirumas. Siekiant
informuoti visuomenę apie nagrinėjamas bylas bei teismo aktualijas, 2020 metais išplatinti 114
pranešimų apie Kauno apylinkės teismo rūmuose nagrinėtas bylas, sukėlusias visuomenės
susidomėjimą, aktualias teisės taikymo prasme bei teismo veiklą: minėtinas dienas, akcijas,
vykdomus projektus.
Vienas iš pagrindinių informacijos apie teismą šaltinių – Kauno apylinkės teismo tinklalapis.
Jame, be teismo naujienų, skelbiama ir bendro pobūdžio informacija apie teismo veiklą, viešinamos
teismo veiklos apžvalgos, finansinės ataskaitos, kita lankytojams ir visuomenei naudinga informacija.
2020 metais žiniasklaidoje dominuojančios temos kaip ir anksčiau išliko iš esmės tokios pat:
žurnalistai daugiausia dėmesio skyrė baudžiamosioms byloms. Nuo karantino pradžios daug dėmesio
skirta karantino režimo pažeidimams, antrojo karantino metu ypatingo susidomėjimo sulaukė asmuo,
kuris sergantis COVID -19, du kartus pabėgo iš ligoninės. Kaip ir ankstesniais metais, žurnalistų
dėmesio centre buvo su smurtu, vagystėmis, narkotinėmis medžiagomis susijusios baudžiamosios
bylos. Žurnalistus domino ir informacija apie bylas, žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei,
kurios buvo nagrinėjamos neviešuose posėdžiuose, taip pat tos bylos, kuriose proceso dalyviai yra
nepilnamečiai. Praėjusiais metais daug žiniasklaidos dėmesio sulaukė bylos dėl autoįvykių, kurių
metu asmenys vairavo neblaivūs, eismo įvykio metu žuvo žmonės. Tokios bylos itin kelia
susidomėjimą regioninėje spaudoje. Kauno mieste žiniasklaidos atstovai labiau domėjosi istorinio
pastato griovimo darbais ir su jais susijusiais asmenimis, politikų skandalais (dėl vairavimo išgėrus
ir pan.), vagystėmis.
Kauno apylinkės teismas 2020 metais savo iniciatyva pradėjo platinti pranešimus spaudai
ne vien apie žiniasklaidos susidomėjimo sulaukusias bylas, tačiau ir apie aktualius teisinius
klausimus, tad ir žiniasklaidos atstovų susidomėjimas buvo ypač aktyvus, o publikacijos medijose –
itin gausios.
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NUOLAT DĖMESIO CENTRE
2020 m. vasario 10 d. Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis (tuomet
pavaduotojas, einantis pirmininko pareigas) žiniasklaidai pasakojo apie teismų reformą praėjus
dvejiems metams.
„Prieš dvejus metus prasidėjusi šalies teismų reforma visų
iššūkių dar neįveikė, tačiau judama teigiama linkme“. –
kalbėjo Arūnas Purvainis.
Interviu su Arūnas Purvainiu galite paskaityti čia:
https://muge.eu/dveji-metai-po-teismo-reformos-bylumazeja-taciau-truksta-darbuotoju/

Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis.

2020 m. balandžio 28 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Audrius Meilutis
pateikė pranešimą apie teismų darbą karantino laikotarpiu.

„Karantino laikotarpis – ne tik iššūkių, bet ir naujų galimybių metas. Dirbdami pasikeitusiu
ritmu teisėjai, gilindamiesi į bylos esmę, gali geriau įvertinti ir apsvarstyti jos nagrinėjimo strategiją,
todėl būtent dabar yra tinkamas laikas kelti ir
aktualizuoti platesnio informacinių technologijų
naudojimo baudžiamajame procese klausimus,
siekiant galimybės nagrinėti baudžiamąsias bylas
nuotoliniu būdu“, – teigė Kauno apylinkės teismo
Kauno rūmų teisėjas Audrius Meilutis.

Kauno rūmų teisėjas Audrius Meilutis

Visą teisėjo komentarą ir daugiau apie teismų darbą karantino metu galite rasti čia.

33

Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose 2020 m. liepos 1 d.
išspręstas klausimas dėl kardomųjų priemonių – suėmimo –
paskyrimo asmenims, įtariamiems padarius nusikaltimus
finansų sistemai. Tiesioginį komentarą žiniasklaidai teikė
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Violeta
Miceikienė.

Kauno rūmų teisėja Violeta Miceikienė teikia komentarą

2020 m. spalio 6 d. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų
teisėjas Audrius Meilutis dalyvavo LRT radijo laidoje „Radijo
byla“. Tiesioginės transliacijos metu teisėjas kalbėjo žiauraus
elgesio su gyvūnais tema. Audrius Meilutis paaiškino,
kokia atsakomybė numatyta už žiaurų elgesį su gyvūnais,
kokiuose teisės aktuose tai reglamentuota, kada tokios bylos
pasiekia teismą bei atsakė į kelis klausytojų skambučius. Laidos
įrašą rasite čia.

Kauno rūmų teisėjas Audrius Meilutis

2020 m. rugsėjo 1 d. LRT radijo laidoje
„Radijo byla“ kalbėta ne tik apie asmens
bankrotą, bet ir Kauno apylinkės teismo
savanorė Kristina Burakovaitė, kartu su
Vilniaus miesto apylinkės teismo
savanore Morta Ručinskaite, papasakojo
savo savanoriavimo teisme patirtis.
Laidos įrašą (44:10 s apie savanorystę
teisme) galite klausyti čia.
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TRADICIJOS
Teismas puoselėja turimas tradicijas ir kuria naujas: įprastai kasmet yra minimos Lietuvos
Valstybės atkūrimo, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, Laivės gynėjų, Valstybės diena bei
Konstitucijos bei Lietuvos teismų diena.
Sausio 13-osios dienos rytą Kauno apylinkės teismo languose sužibo vienybės ir atminimo
žvakutės, Kauno apylinkės teismas vieningai ir itin išradingai nusprendė paminėti valstybės atkūrimą.
Teismo langus išpuošė vienodais trispalviais ąžuolo lapais. Teismo darbuotojų ir lankytojų nuotaiką
skaidrino geltoni-žali-raudoni ąžuolo lapeliai, susipynę į trispalves juostas.

Kaišiadorių rūmai

Kėdainių rūmai

Kauno rūmai
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Jonavos rūmai

Kėdainių rūmai

Kaišiadorių rūmai

Liepos 6-osios proga Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis visų teismo rūmų
darbuotojus pasveikino su Valstybės diena ir šios šventės proga teismo darbuotojams įteikė padėkas,
skyrė papildomas mokamos poilsio dienos, premijas,
pinigines
išmokas
už
sąžiningą
darbą,
geranoriškumą ir iniciatyvą prisidedant prie
teisingumo vykdymo.

Susirinkimo dalyviai
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Plakatas

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Respublikos Konstitucijos – dienai ir
tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų darbuotojai
kartu su Lietuvos advokatais ir antstoliais spalio 23 dieną teikė nemokamas teisines konsultacijas.
Kauno apylinkės teisme buvo suteiktos konsultacijos 47 asmenims.
Nors šiuo metu ne tik teismų bendruomenei, bet ir visai Lietuvai bei pasauliui yra itin
sudėtingas ir daug susitelkimo bei sąmoningumo reikalaujantis metas, tačiau Kauno apylinkės
teismas rado galimybę susiburti, ir gruodžio 15 d., Kauno apylinkės teismo teisėjai, valstybės
tarnautojai, kiti darbuotojai virtualioje aplinkoje susitiko paminėti savo profesinę šventę – Lietuvos
teismų dieną.
Sveikindamas netradiciniu būdu susirinkusį teismo kolektyvą, Kauno apylinkės teismo
pirmininkas Arūnas Purvainis pažymėjo, kad Teismų diena – puiki proga prisiminti, kur mes dirbame,
bei pagalvoti, kokią prasmę mūsų darbas turi Lietuvos žmonėms.

„Kantrybės, ištvermės, atsakingai
dirbti žmonių labui bei sveikatos,
kuri šiuo metu yra brangiausia
vertybė“ – visiems linkėjo Arūnas
Purvainis.

Teisingumas
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LYDERIAI
Kauno apylinkės teismas komunikacijos ir viešumo srityje užima vieną iš lyderio pozicijų.
Kauno apylinkės teisme atlikus asmenų aptarnavimo kokybės vertinimą, paaiškėjo, jog
teisme asmenų aptarnavimo kokybė yra aukšta.
Įvertinus Kauno apylinkės teismo lankytojų 2020 metais užpildytų anketų rezultatus, buvo
padaryta išvada, jog didžioji dalis atsakymus pateikusių asmenų vertino Kauno rūmus (86,36 proc.),
taip pat Kaišiadorių rūmus (9,09 proc.) ir Kėdainių rūmus (4,55 proc.). Visi respondentai sutiko, jog
Kauno apylinkės teismo aptarnavimo aplinka yra švari ir tvarkinga (100 proc.), raštinės dokumentų
priėmimo / išdavimo darbuotojai buvo kultūringi (86,36 proc.), darbuotojai (nevertinant teisėjų), su
kuriais bendravo teisme, buvo dėmesingi ir pagarbūs (90,91 proc.), darbuotojas aktyviai gilinosi į
asmens situaciją, problemą (86,36 proc.), darbuotojo suteikta informacija buvo išsami, suprantama ir
aiški (90,9 proc.), taip pat, paskambinus teismo darbuotojui telefonu, darbuotojas bendravo
kultūringai, informacija buvo suprantama, aiški ir išsami (90,92 proc.), bendras klientų aptarnavimo
lygis teisme atitiko asmens lūkesčius (90,91 proc.) bei gerai vertino teismo interneto svetainėje
(www.kauno.teismai.lt ) patalpintą informaciją, ieškomos informacijos suradimą, pakankamumą,
aktualumą (81,82 proc., atkreipiant dėmesį, kad 9,09 proc. ja nesinaudoja).

Diagrama

TEISINIS ŠVIETIMAS
Kol kas esame vienintelis teismas Lietuvoje, kuris 2020 m. liepos mėnesį,
bendradarbiaudamas su internetiniu portalu www.kaunieciams.lt, pradėjo vykdyti teisinį visuomenės
švietimą, rengdamas tiesiogines vaizdo transliacijas įvairiomis aktualiomis teisinėmis temomis:
Teisėja Daina Lisaitė tiesioginės transliacijos metu žiūrovus supažindino su
turto paveldėjimo galimybėmis ir to pasekmėmis, bei paaiškino, kokius
veiksmus turi atlikti įpėdinis.
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Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjo padėjėja Gabija Vilemavičiūtė
portalo www.kauniečiams.lt transliacijoje kalbėjo apie fizinio asmens
bankroto bylas.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Giedrė Maslauskaitė tiesioginės
transliacijos metu paaiškino, ką reiškia teismo taikomas atleidimas nuo
baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Žiūrovus supažindino su
laidavimo ypatumais, pakomentavo, kas gali būti laiduotoju ir kokia
atsakomybė kyla asmeniui, nuo jos atleistam, kai jis padaro naują nusikalstamą veiką.
Kauno apylinkės teismo psichologės Ina Božokienė ir
Justina Valantinė tiesioginės transliacijos metu
žiūrovams paaiškino, ką vaikas išgyvena patyręs smurtą
artimoje aplinkoje ir kaip vyksta jo apklausa.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Agnė
Surblienė ir teisėjos padėjėja Aistė Kričenaitė tiesioginės transliacijos metu kalbėjo apie
teisme nagrinėjamas civilines bylas. Žiūrovus supažindino ne tik su
teismine mediacija ir kaip tinkamai pateikti prašymus dėl jos, su
galimybe šeimos bylose gauti antrinę teisinę pagalbą, bet ir trumpai
pasisakė apie santuokos nutraukimo bylas, vaiko paėmimą iš šeimos
ir kitus svarbius klausimus.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vilma Tamošaitienė
tiesioginės transliacijos metu kalbėjo apie civilinį ieškinį
baudžiamojoje byloje. Teisėja žiūrovus supažindino su tuo, kas yra civilinis ieškinys, kas atlygina
nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, nuo ko priklauso neturtinės žalos
dydis. Visus vaizdo įrašus galima rasti portale www.kaunieciams.lt.

2020 m. sausio 31 d. Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis
(tuomet – pavaduotojas, laikinai einantis pirmininko pareigas), supažindino
visuomenę su privalomąja mediacija.
„Nuo šių metų sausio 1 d. tam tikros kategorijos civilinėse bylose
(būtent šeimos bylose, kurios nagrinėjamos ginčo teisena Civilinio
proceso kodekse nustatyta tvarka) atsirado privalomosios
mediacijos reikalavimas“
Vaizdo reportažą ir interviu su Arūnu Purvainiu galite pamatyti čia:
https://muge.eu/byrant-seimai-i-teisma-is-karto-neskubekitemediacija-tapo-privaloma/

Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis
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Teismas, prisidėdamas prie visuomenės teisinio švietimo, dalyvavo įvairiuose šviečiamojo
pobūdžio renginiuose: kaip minėta, vyko nemokamų teisinių konsultacijų diena telefonu, susitikimai
su moksleiviais ir senjorais, teisinės ir praktinės diskusijos, seminarai.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė parengė švietėjišką
medžiagą apie liudytojus ir jų parodymus teisme: Kuo liudytojas svarbus teismui, proceso dalyviams?
Ar liudytojas privalo kviečiamas atvykti į teismą? Ar liudytojo darbdavys gali neišleisti vykti į
teismą? Kokias teises ir pareigas liudytojas turi? Todėl šios publikacijos tikslas – aptarti liudytojo
reikšmę bei vaidmenį teisingumo vykdymo procese bei teises ir pareigas jam dalyvaujant teismo
procesuose.
„Kiekvienas ginčas daro neįkainojamai didelę
neigiamą įtaką visuomenės dvasiai, jeigu jis kaip
galima greičiau nėra pašalinamas.“ teigia F. Klein.

Kauno rūmų teisėja ir
Antikorupcinės komisijos pirmininkė Vaida Motiejūnienė

2020 m. rugsėjo 8 d. teismo psichologė Ina Božokienė dalyvavo LRT radijo
laidoje „Radijo byla“. Pristačius temą apie smurto artimoje aplinkoje atvejus
išgyvenusius nepilnamečius ir jų apklausas teisme, Ina Božokienė šią temą,
sulaukusią susidomėjimo, pratęsė kartu su Vilniaus miesto apylinkės teismo
psichologe Simona Ringelevičiūte. Laidos įrašą rasite čia.
Kauno rūmų vaiko apklausos kambarys
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SOCIALINĖS INICIATYVOS
Lietuvos teismai visus vaikus sveikindami su Tarptautine vaikų gynimo diena, surengė
virtualią vaikų piešinių parodą. Vaikų, kurių vyresnieji broliai ir seserys, tėveliai, seneliai ar kiti
giminaičiai dirba mūsų šalies teismuose, nupiešė, ką jiems reiškia teismas.
Kauno apylinkės teismo bendruomenės narių vaikai noriai sutiko dalyvauti organizuojamoje
akcijoje – virtualioje vaikų piešinių parodoje tema „Mano mama / tėtė / sesuo / brolis / močiutė /
senelis dirba TEISME“. Nuotraukų galeriją, kurioje dailininkais tapo vaikai nuo 3 iki 14 metų
amžiaus, galite pamatyti čia.
2020 m. kovo 12 d. publikuotas Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjo Audriaus
Meilučio straipsnis apie bausmę nusikaltusiam asmeniui. Teisėjas, remdamasis Lietuvos teismų
praktikos apžvalgomis kėlė klausimus ar visuomet bausmė yra teisinga? Ar teismų skiriamos bausmės
atlieka bendrąją prevenciją, teisingai parenkamos ir nubaudžia nusikalstamą veiką padariusį asmenį,
užkerta kelią naujiems nusikaltimams ir įgyvendina teisingumo principą?
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose 2020 m. sausio 17 d. bei sausio 24 d. lankėsi dvi
grupės KTU Vaižganto progimnazijos 7-tos klasės moksleivių. Susitikimų metu Kauno apylinkės
teismo Kauno rūmų teisėjai Brigita Palubinskienė ir Audrius Meilutis, teismo posėdžių salėje
supažindino juos su Lietuvos teismų sistema, nagrinėjamų bylų rūšimis bei pristatė teisėjo darbo
ypatumus ir karjeros galimybes, teisėjui keliamus reikalavimus.

Kauno rūmų teisėja Brigita Palubinskienė
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Kauno rūmų teisėjas Audrius Meilutis

Vaikų gynimo dienos proga, pasibaigus karantinui ir paminėtam,
piešinių konkursui, teismo pirmininkas Arūnas Purvainis sukvietė
darbuotojų vaikus – mažuosius dailininkus, Vaikų gynimo dienos proga
piešusius tema: „Kaip įsivaizduoja tėvų darbovietę“.
Visiems jauniesiems dailininkams skirtos padėkos už kūrybiškumą ir
naujas idėjas, suorganizuota ekskursija.

Kauno apylinkės teismo darbuotojų vaikai
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BENDRADARBIAVIMAS
2020 m. birželio 26 d. Kauno apylinkės teisme surengtas tarpinstitucinis susitikimas,
kuriame dalyvavo Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis, Kauno apylinkės teismo
Kauno rūmų teisėjas Audrius Meilutis, Kauno
tardymo
izoliatoriaus
direktoriaus
pavaduotojas Remigijus Aniulis, Lietuvos
probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus
viršininkė
Ramunė
Samoilovienė
bei
viršininko
pavaduotojas
Giedrius
Ramanauskas, Laisvės atėmimo vietų
ligoninės direktorius Ramūnas Šilobritas bei
direktoriaus pavaduotojas Tomas Bartninkas,
Pravieniškių pataisos namų – atvirosios
kolonijos direktoriaus pavaduotojas Arvydas
Stankevičius, kartu su trečiojo sektoriaus
resocializacijos skyriaus vyriausiąja specialiste
Gilita Zailskaite, atstovavusius ir Pusiaukelės
namus.
Tarpinstitucinis susitikimas

Šio susitikimo tikslas – aptarti nuo 2020 m. liepos 1 d. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos
baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo kodeksų bei Probacijos įstatymo pakeitimus dėl lygtinio
paleidimo iš pataisos įstaigos bei intensyvios priežiūros, kaip vienos iš laisvės apribojimo bausmės
sąlygų, o taip pat ir bausmės vykdymo atidėjimo turinio, reglamentavimo ir taikymo klausimus.

Tarpinstitucinis susitikimas nuotoliniu būdu

Kauno apylinkės teismo iniciatyva 2020 m. spalio 8 d. surengta jau antra 2020 metais
tarpinstitucinė diskusija-pasitarimas, tema – „Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigų taikymo
problematika ir aktuali teismų praktika. Pataisos įstaigų inicijuotų administracinių nusižengimų bylų
parengimo nagrinėti teisme problematika“.
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2020 m. rugpjūčio 6 d. Kauno apylinkės prokuratūroje įvyko Kauno apylinkės teismo atstovų
inicijuotas susitikimas su Kauno apygardos ir Kauno apylinkės prokuratūrų atstovais ir prokurorais.
Susitikime dalyvavo Kauno apylinkės teismo pirmininkas Arūnas Purvainis, pirmininko pavaduotoja
baudžiamosioms byloms Laima Šeputienė, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras
Darius Valkavičius, Kauno apygardos prokuratūros
Kauno
apylinkės
prokuratūros
vyriausiasis
prokuroras Arūnas Bundonis ir vyriausiojo
prokuroro pavaduotoja Aušra Rimkevičiūtė, o taip
pat skyrių vyriausieji ir kiti prokurorai.

Kauno apylinkės teismo vadovai
Susitikimo dalyviai

Vykusiame pasitarime-diskusijoje didelis dėmesys buvo skirtas žmogaus teisių užtikrinimo
organizuojant baudžiamąjį procesą klausimams, taip pat įvertinti šalyje įvesto karantino metu kilę
iššūkiai bei pasidalinta gerąja praktika, ruošiantis ateities darbams, aptartos įstatymų naujovės ir
organizacinės priemonės jų įgyvendinimui.
Kad Kauno apylinkės teismo lankytojų (ne karantino metu) bei darbuotojų akis džiugintų ir
nuotaiką praskaidrintų menas, Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose atidaryta profesoriaus,
technikos mokslų daktaro – Jono Butkevičiaus darbų paroda.

J. Butkevičiaus darbas
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Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose atidaryta Kėdainių rūmų raštinės specialistės Daivos
Bernotavičienės tapybos darbų paroda.

Daivos Bernotavičienės darbai

Daivos Bernotavičienės darbai

Kauno apylinkės teismo Kauno bei Jonavos rūmuose atidaryta Birutės Gadišauskienės
tapybos darbų paroda.

Birutės Gadišauskienės darbai
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Birutės Gadišauskienės darbai
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SUKAKTYS, JUBILIEJAI, ASMENINĖS ŠVENTĖS, RENGINIAI
Nors sekretorių diena šalyje buvo minima 2020 m. balandžio 17 d., tačiau dėl susiklosčiusios
epidemiologinės situacijos šalyje, šios
šventės, jau tradicija Kauno apylinkės teisme
tapęs, minėjimas buvo atidėtas.
Kaip ir kasmet vykdytos anoniminės
darbuotojų
apklausos
metu
išrinktos
nominacijų „Metų sekretorė 2019“ ir „Metų
debiutas 2019“ laureatės. Nors įprastai
apdovanojamos tik dvi teismo sekretorės,
tačiau 2020 m. – jų išrinktos net šešios.
„Kadangi ši darbuotojų grupė yra didelė ir itin
svari vykdant teismo veiklą, išrinkti tik vieną
geriausią kiekvienoje nominacijoje yra per
daug
sudėtinga“,
prieš
įteikdamas
apdovanojimus kalbėjo teismo vadovas.
Apdovanotos valstybės tarnautojos ir darbuotojos

2020 m. lapkričio 28 d. Kauno
apylinkės teismo Savanorių tarnybai
sukako ketveri metai. Prisiminta
savanorystės
samprata,
idėja,
visuomenei
pristatyti
Kauno
apylinkės teismo savanoriai, jų mintys
apie šią veiklą, iššūkiai ir šviesūs
ateities planai.
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2020 m. spalio 2 d. – Kavos diena.
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2020 m. spalio 5 d. saugiai paminėta Pasaulinė gyvūnijos diena. Šią dieną, kas turėjo
galimybę, atsivedė į teismą savo augintinį.

Dėkojame, kad skyrėte laiko ir dėmesio susipažinti su Kauno apylinkės teismo 2020
metų veikla.
Visas aktualias naujienas apie Kauno apylinkės teismo veiklą, jame vykstančius
renginius bei aktualias ir visuomenės susidomėjimą sukėlusias bylas galite rasti Kauno apylinkės
teismo internetinėje svetainėje https://kauno.teismai.lt/.
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„Kai dingsta teisingumas, nelieka nieko, kas
žmonių gyvenimą padarytų vertingą“
(Imanuelis Kantas)

Kauno apylinkės teismas
Laisvės al. 103, 44291 Kaunas
Tel. (8 37) 466 242, 244 520
Faks. (8 37) 424 743
El.p. kauno.apylinkes@teismas.lt
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