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Teismo pirmininko žodis

Apžvelgdamas 2017 metus noriu pasidžiaugti dideliu bylų nagrinėjimo tempu, aukšta teismo
personalo kultūra ir atsidavimu darbui, sklandžiai praėjusiu teismų reorganizacijos pasirengimo
etapu, kuriame Kauno apylinkės teismas, kaip dalyvaujantis teismų reorganizavime juridinis asmuo,
buvo pats didžiausias Lietuvos Respublikoje. Nors praėjusiais metais teismas ir susidūrė su
finansiniais, žmogiškųjų resursų iššūkiais, tačiau teisėjų ir visų teisme dirbančiųjų profesionalumo
dėka visi iššūkiai buvo sėkmingai įveikti. Lyginant su ankstesniais 2016 metais teko stebėti
baudžiamųjų bylų skaičiaus augimą, nežymų civilinių bylų sumažėjimą, tačiau priimtų procesinių
sprendimų stabilumas išliko arti maksimalaus, o bylų buvo išnagrinėti tiek pat, kiek ir gauta naujų.
Galima pasidžiaugti nors ir iš lėto, tačiau augančiu teismo pasitikėjimu visuomenės akyse, glaudžiu
tarpinstituciniu bendradarbiavimu su konstituciniais partneriais prokuratūra, ikiteisminio tyrimo
įstaigomis, valstybine mokesčių inspekcija, advokatų taryba, antstolių rūmais, žiniasklaida,
aukštosiomis teisininkus rengiančiomis mokyklomis, jau tradicija tapusius neformalius susitikimus
su moksleiviais, senjorais, kurių metu diskutuojama apie aktualius tos socialinės grupės teisinius
santykius, vyksta teisės sklaida. Kauno apylinkės teisme dirba itin aukštos kvalifikacijos teismo
mediatoriai, kurių pastangų dėka sėkmingų mediacijų ir bylose pasiektų taikos sutarčių skaičius
nuolat auga. Vis didesnį pagreitį įgauna ir teismo psichologo dalyvavimas konkrečiose ikiteisminio
tyrimo, baudžiamosiose bei civilinėse bylose; teisme aktyviai veikia per 10 teismo savanorių, įrengtas
vaikų kampelis. Šios apžvalgos apie antrojo pagal dydį šalyje veikiančio Kauno apylinkės teismo
veiklą skaitytoją kviečiu susipažinti su gilesne statistika, teismo personalo struktūra, finansiniais
asignavimais.
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Teismo (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos
priežiūros apžvalga
Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) patvirtintuose
Administravimo teismuose nuostatuose nustatyta, kad vidiniam teismo administravimui (teismo
pareigūnų organizacinei veiklai ir šios veiklos priežiūrai atitinkamame teisme) teisės aktų nustatyta
tvarka vadovauja – jį organizuoja ir prižiūri, teismo pirmininkas.
2016 metais priimta 277 teismo pirmininko įsakymų veiklos organizavimo klausimais,
kuriais užtikrinama organizacinės veiklos priežiūros įgyvendinimas, tvirtinamos tvarkos ir taisyklės,
teismo personalo struktūra, pavedama atlikti neplaninius tikslinius patikrinimus, užtikrinimas įvairių
patikrinimų išvadų įgyvendinimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienais metais teismo pirmininkas tvirtina Organizacinės
veiklos priežiūros planą, kuriame numato priemones įgyvendinti vidinio teismo administravimo
tikslus. Vidinio administravimo tikslai yra užtikrinti:
1. bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą;
2. teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei;
3. teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą;
4. Teisėjų etikos kodekso laikymąsi;
5. aukštą teismo personalo profesinę kultūrą;
6. nuolatinį teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimą;
7. teismo finansų ir materialinių vertybių naudojimo skaidrumą bei apsaugą.
Aptariamu laikotarpiu ypatingas dėmesys buvo skiriamas teismo raštinės skyriaus veiklos
kontrolei. Pagal organizacinės veiklos priežiūros planą buvo atlikti šie patikrinimai:
• Kaip raštinės darbuotojos laikosi įsiteisėjusių procesinių dokumentų baudžiamosiose
bylose pateikimo vykdyti terminų (ar nuo įvykio rezultato „įsiteisėjo“ arba nuo bylos grąžinimo iš
apeliacinės instancijos teismo iki „atiduota vykdyti“ praėjo daugiau nei 3 dienos), bei šių duomenų
suvedimas LITEKO, laikantis nustatytos tvarkos ir terminų.
• Ar laiku išsiunčiamos procesinių dokumentų kopijos civilinėse bylose ir apie tai
pažymima LITEKO (ar nuo įvykio rezultato „išsiųstos kopijos“ praėjo daugiau nei 5 dienos).
• Ar laikomasi nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje išsiuntimo aukštesnės
instancijos teismui, gavus apeliacinį skundą, terminų bei šių duomenų suvedimo LITEKO.
Pagal atskirus teismo pirmininko įsakymus buvo:
• Patikrinta 7 teismo posėdžių sekretorių tarnybinė veikla.
• Kas mėnesį atlikti apeliacinių skundų civilinėse bylose išsiuntimo apeliacinės
instancijos teismui terminų laikymosi patikrinimai.
• Kas mėnesį atlikti atskirųjų skundų civilinėse bylose išsiuntimo apeliacinės instancijos
teismui terminų laikymosi patikrinimai.
• Tikrinta, kaip laikomasi procesinių įvykių, susijusių su teisėjo pasikeitimu ar atskirų /
skubių procesinių veiksmų atlikimo pavedimu kitam teisėjui žymėjimo elektroninių bylų kortelėse
LITEKO tvarkos.
• Tikrinta, kaip teismo posėdžių sekretorės ir raštinės darbuotojos vykdo joms numatytą
pareigą dėl pažymos apie išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tinkamo pildymo.
• Kas mėnesį atlikti apeliacinių ir atskirųjų skundų baudžiamosiose bylose bei apeliacinių
skundų administracinių teisės pažeidimų bylose išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui terminų
laikymosi patikrinimai.
Vadovaujantis 2016 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu
Nr. XII-2474, nuo 2018 m. sausio 1 d. Jonavos rajono apylinkės teismas, Kaišiadorių rajono apylinkės
teismas, Kėdainių rajono apylinkės teismas reorganizuojami, šiuos teismus prijungiant prie Kauno
apylinkės teismo. 2016 metais buvo pradėti pasiruošimo vyksiančiai teismų reorganizavimo reformai
darbai. Kauno apylinkės teisme 2016 m. lapkričio 8 d. vyko reorganizavime dalyvaujančio ir
reorganizuojamų teismų pirmininkų susirinkimas, kurio metu buvo aptarti pasirengimo teismų
reorganizavimui klausimai.
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Viešieji ryšiai, informacijos apie Kauno apylinkės teismą sklaida, teisinis švietimas
Apie Kauno apylinkės teismo veiklą 2017 metais rašoma ir pagrindiniuose, ir regioniniuose
leidiniuose, elektroninėje erdvėje. Apie teismo priimtus procesinius sprendimus, oficialius teismo
komentarus, kolektyvo darbuotojų gyvenimą, teismo kultūrinę, teismo savanorių misiją, ūkinę veiklą:
įvairiomis temomis pateiktų įvairaus žanro pranešimų žiniasklaidoje per savaitę priskaičiuojama nuo
6 iki 10. Teismo interneto tinklalapyje https://kauno.teismai.lt/ skelbiama ir nuolat atnaujinama
informacija apie viešąjį interesą turinčias bylas bei įvykius teisme, taip pat apie teismo veiklą bei
renginius.
Teismo darbuotojų komentarai laikraščių puslapiuose ir interneto naujienų portaluose.
Teisėja Indrė Averkienė ,,Savaitraščiui Kaunas“ pasakojo apie nepilnamečių apklausas, ,,Kauno
dienoje“ - teisėjos Laimos Šeputienės interviu apie naujai įsigaliojusį administracinių nusižengimų
kodeksą. Šiame dienraštyje buvo išspausdintas ir teisėjos Aušros Vingilės interviu apie
plėšikaujančius ir vagiančius nepilnamečius, jų paveikslą, tendencijas. Vasarą teisėja Živilė
Janavičienė ,,Kauno dienai“ pristatė nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Civilinio proceso kodekso
pakeitimus, o rudens pradžioje teisėja Jurga Vasiliauskienė 15min.lt davė interviu apie teistumą, jo
pasekmes ir visuomenės požiūrį į teistus asmenis.
Teisėja Sigita Meškauskienė teikė komentarą apie žiaurų elgesį su gyvūnais, kuris buvo
plačiai publikuotas įvairiuose naujienų portaluose. Metų pabaigoje teisėjas Audrius Meilutis su
,,Lrytas TV“ reportere Kristina Karlone kalbėjosi apie neblaivių vairuotojų bylas, pristatė 2017 m.
statistiką, tendencijas.
Laisvalaikio pomėgiai spaudoje. Žiniasklaidoje dėmesio sulaukė teisėjas Bronius Varsackis.
,,Savaitraštyje Kaunui“ buvo išspausdinta publikacija ,,Apylinkės teismo teisėjo svajonė – šturmuoti
Everestą“.
Praėjusiais metais pirmą kartą Kauno apylinkės teisme buvo išrinkta ir apdovanota geriausia
teismo posėdžių sekretorė. Po atkaklios kovos geriausios 2016 m. sekretorės titulą laimėjo ilgametė
teismo darbuotoja Renata Spirina. ,,Kauno dienos“ išspausdintame rašinyje iš arčiau pažvelgta į
teismo posėdžių sekretorių darbą, joms keliamus reikalavimus, reikalingas profesines ir asmenines
savybes.

Konstitucijos dienos proga teisme buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos.
Kauniečius konsultavo ne tik advokatai, antstoliai, teisėjų padėjėjai, Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos specialistai, bet ir nevyriausybinių organizacijų atstovai. Konsultacijas teikė net ir Harvardo
universitetą baigęs kaunietis Justinas Jarusevičius. Per dieną buvo priimta daugiau nei 60 įvairaus
amžiaus žmonių, atvykusių dėl susikaupusių problemų. Apie nemokamas teisines konsultacijas rašė
internetiniai portalai lrytas.lt ir kaunodiena.lt
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2017 m. buvo gausūs reikšmingų renginių, vizitų ir susitikimų. Teisme gausiai lankėsi
miesto moksleiviai, teisę studijuojantys studentai. Jiems surengtos ekskursijos po teismą, moksleiviai
ir studentai supažindinti su teismo veikla. Su jais susitiko ir apie savo darbą pasakojo teismo teisėjai
ir kitų skyrių darbuotojai.

2017 metais teismas minėjo spalio 1-ąją švenčiamą Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną.
Teismo vadovai lankėsi Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje, kurioje susitiko ir teisinėmis
temomis bendravo su bibliotekos lankytojais. Supažindino juos su teismų veikla, patarė, kaip apginti
savo teises kasdieninėse situacijose, papasakojo apie nagrinėjamas pensijų, paveldėjimo, darbo ir
šeimos bylas. Atsakė į juos dominančius klausimus.
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2017 m. lapkričio 28 d. Kauno apylinkės teismo savanoriai minėjo pirmąjį gimtadienį.
Skaičiuojant pirmųjų veiklos metus rezultatus, džiugino per šiuos metus aptarnautų žmonių skaičius:
pagalba buvo suteikta 2 000 į teismą atvykusių žmonių. 11 savanorių teisme praleido 1 148 valandas.
Būsimieji teisininkai ne tik teikė pagalbą liudytojams ir nukentėjusiems, bet ir aktyviai dalyvavo
teismo veikloje, prisidėjo prie renginių, Laisvės gynėjų dienos, Vasario 16-osios, Tarptautinės vaikų
gynimo dienos, labdaringų akcijų, organizavimo.

Būna situacijų, kai proceso dalyviai, neturėdami, kur palikti mažamečių vaikų, neatvyksta į
teismo posėdžius. Atsiradus savanoriams ši problema išspręsta, nes jie prie posėdžių salių pasilieka
pasaugoti vaikų. Praėjusiais metais savanoriai apie 10 kartų teisėjų buvo prašomi prižiūrėti įvairaus
amžiaus vaikus. Šios bylos išnagrinėtos greičiau, nes nereikėjo atidėlioti posėdžių. Be to, teismo
psichologės ar prokurorų paprašyti savanoriai padeda prižiūrėti į apklausas atvedamus vaikus (jei
ateina keli ar daugiau vaikų ir reikia laukti savo eilės).
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Praėjusiais metais žiniasklaida ne kartą rašė apie Kauno apylinkės teismo savanorius:
,,Kauno dienoje“ du kartus buvo išspausdintos publikacijos ,,Naujovė Kauno teisme – paslaugūs
savanoriai“ bei ,,Teismų savanoriams tenka prižiūrėti ir kūdikius“. Vienas iš skaitomiausių
internetinių naujienų portalų 15min.lt rašė apie tai, kad ,,kartais savanoriams tenka pabūti
psichologais“. Savanorius apie jų veiklą bei gražią neatlygintino darbo misiją kalbino ir ,,Laikinosios
sostinės“ žurnalistė Sigita Lanauskienė.

Pastebėjus, jog į teismą kartu su tėveliais ateina nemažai vaikų, įkurta vaikų zona.
Vieninteliame Lietuvos teisme esanti vaikams skirta erdvė įsikūrusi teismo fojė, kuriame vaikus
užima teismo savanoriai. Specialioje mažiesiems skirtoje erdvėje gausu spalvinimo knygelių,
pieštukų, flomasterių, žaislų. Kol vaikai žaidžia, tėvai netrukdomi gali priduoti ar atsiimti
dokumentus.
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2017 metais Kauno apylinkės teismas prisijungė prie Nacionalinės teismų administracijos ir
Lietuvos universitetų kasmet organizuojamo projekto ,,Diena su teisėju“. Būsimieji teisininkai ir
Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus auklėtiniai turėjo galimybę stebėti Kauno apylinkės
teisėjų – Laimos Šeputienės, Sigitos Meškauskienės, Simonos Dementavičienės ir Giedrės Jakštienės
– darbą iš arti ir realiai pajausti ,,su kuo valgoma teisėjų duona“.

Birželio 1-ąją, minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Kauno apylinkės teismą užtvindė
vaikų juokas, šypsenos ir vaikiškas džiaugsmas. Nuotaikinga teismo proceso inscenizacija, paruošta
pagal komiksą „Teismiesčio byla: kaip Elzė ir Kajus padėjo rasti teisingumą“, piešimas spalvotomis
kreidelėmis, kaip vaikai įsivaizduoja teisingumą, apdovanojimai ir vaišės. Tokios staigmenos ir
atrakcijos pasitiko teisme besisvečiavusius vaikus, gyvenančius sudėtingomis socialinėmis
sąlygomis. Teismo savanoriai ne tik užėmė vaikus, su jais žaidė, bet ir padėjo suorganizuoti šią
prasmingą šventę.
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Praėjusiais metais net du kartus – pavasarį ir rudenį – teismas prisijungė prie ,,Maisto banko“
ir kulinarės Beatos Nicholson inicijuotos labdaringos akcijos ,,Kviečiu į svečius“. Šių akcijų metu
buvo aukojami pinigai nepasiturinčiųjų maitinimui. Darbuotojų paaukotos lėšos pervestos ,,Maisto
bankui“.

Praėjusių metų balandį Kauno apylinkės teismo savanoriai ir teismo pirmininko padėjėja
ryšiams su žiniasklaida ir visuomene dalyvavo prekybos centre vykusioje ,,Maisto banko“ akcijoje,
kurios metu buvo renkami produktai skurstantiems.
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2017 metais Kauno apylinkės teisme pristatyta ir atidaryta žurnalistės ir fotografės
Ramunės Kerdokaitės-Vlasenkienės personalinė fotografijų paroda ,,Gruzija vynuogės kekėje“.

Teismo personalas
Kauno apylinkės teismas – antras pagal dydį apylinkės teismas Lietuvoje, kuriam skirti 63
teisėjų etatai. Atsižvelgiant į teisėjų skaičių, pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymą, teisme
dirba teismo pirmininkas ir trys jo pavaduotojai. 2017 m. yra . kuris susideda iš teismo pirmininko,
jo pavaduotojų ir kitų teisėjų bei valstybės tarn. Teismui vadovauja teismo pirmininkas, kuris
2017 m. iš Kauno apylinkės teismo teisėjo pareigų buvo atleisti – Arūnas Purvainis, Olga
Šinkarenko, Rita Ulejevienė ir Tomas Romeika.
2017 m. Kauno apylinkės teisme pradėjo dirbti teisėjai – Tomas Ridikas, Asta Bundonė,
Indrė Petrokienė, Svetlana Panina ir Sergej Lebedev.
2017 m. į pareigas buvo priimta 42 darbuotojai: iš jų 12 valstybės tarnautojas ir 21
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2017 m. iš pareigų buvo atleista 40 darbuotojų: iš jų 25 valstybės tarnautojai, 15
darbuotojų, dirbusių pagal darbo sutartis.
2017 m. Kauno apylinkės teismo teisėjai dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos bei
kitų institucijų organizuotuose 72 seminaruose bei konferencijose, vyko į Europos teisės akademijos
(ERA) ir Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) teisėjams organizuojamus kvalifikacijos kėlimo
renginius.
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2017 m. Kauno apylinkės teismo darbuotojams (tiek valstybės tarnautojams, tiek
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis) suorganizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo 64
teismo darbuotojai – 58 valstybės tarnautojai ir 6 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.

Teismo finansinis – materialinis aprūpinimas
Teismo biudžetas
Kauno apylinkės teismas – atskiras asignavimų valdytojas, vykdantis teisingumo bei
atliekantis kitas jo kompetencijai įstatymu priskirtas funkcijas. Kauno apylinkės teismas
kontroliuojamų subjektų neturi. Teisingumo vykdymas yra Kauno apylinkės teismo ilgalaikė
programa, skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams priskirtą funkciją –
vykdyti teisingumą.
Teismas finansuojamas pagal programą „Teisingumo vykdymas“ 01.002, išskiriant
finansavimo šaltinius 1.1.1.1.1 – valstybės biudžeto lėšos ir 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų
įmokos.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis metų pradžiai – 11,99 Eur. Faktinės
įmokos ataskaitiniu laikotarpiu – 6 650,34 Eur. Gauta ir panaudota per ataskaitinį laikotarpį – 6
646,15 Eur. Nepanaudotas likutis – 16,18 Eur.
2017 metams teismui patvirtintas 4 828 985 Eur metinis biudžetas, iš jų 3 439 464 darbo
užmokesčio fondui, 1 029 141 Eur socialiniam draudimui ir 358 860 Eur prekių ir paslaugų
įsigijimui. Gauta ir panaudota asignavimų 4 828 981,76 Eur. Bendras finansavimo panaudojimas
sudaro 100 procentų.
2017 metų patvirtintos įmokos – 8 000 Eur. Faktinės pajamų įmokos į biudžetą per
ataskaitinį laikotarpį – 6 650,34 Eur. Gauta ir panaudota pajamų įmokų - 6 646,15 Eur.
Mokėtina suma už prekes ir paslaugas 2017 m. sausio 1 d. sudarė – 40,0 tūkst. eurų.
Įsiskolinimas už paslaugas ir prekes apmokėtas 2017 metų sausio mėnesio pradžioje.
Priskaityta pagal grąžinimo įstatymą ir iškelta einamųjų metų (2018 m.) grąžintina darbo
užmokesčio dalis (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos str.) sudaro – 245,4 tūkst. eurų ir likusi
neišmokėta dalis už 2016 metus – 0,5 tūkst. eurų, už 2017 metus – 2,2 tūkst. eurų. Iš viso – 248,1
tūkst. eurų. Socialinio draudimo įmokos nuo grąžintinos sumos(2018 m.) (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekon.
klasifikacijos str.) – 75,8 tūkst. eurų ir likusi Sodros dalis už 2016 metus – 0,2 tūkst. eurų, už 2017
metus – 0,6 tūkst. eurų. Iš viso – 78,5 tūkst. eurų.
2017 metais išmokėta grąžintino darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekon.
klasifikacijos str.) – 194,2 tūkst. eurų ir pervesta socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų
ekon. klasifikacijos str.) – 60 tūkst. eurų.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2017-12-31 dienai sudaro 69,7 tūkst. eurų. Iš
jų: gyventojų pajamų mokestis – 33,2 tūkst. eurų, socialinio draudimo mokestis – 26,2 tūkst. eurų
ir darbdavio socialinis draudimas – 44,8 tūkst. eurų.
Mokėtina suma 2017 metų gruodžio 31 dienai už prekes ir paslaugas sudaro – 22,4 tūkst.
eurų.

Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Komunalinės paslaugos:
Iš jų: už elektrą
už šilumą

Eurais
11868,80
212,29
9768,22
3154,94
6024,84

Ekonominis str.
2.2.1.1.1.05
2.2.1.1.1.06
2.2.1.1.1.20
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už vandenį ir

285,90

kanalizaciją
už atliekų
tvarkymą
Kitos paslaugos

302,54
544,81

2.2.1.1.1.30

Kitų prekių ir paslaugų įsiskolinimas susidaro dėl to, kad sąskaitos už gruodžio mėnesį
gaunamos sausio mėnesio pradžioje. Įsiskolinimas padengtas 2018 metų sausio mėnesio pradžioje.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai susidaro dėl darbo užmokesčiui nepakankamai
skiriamo finansavimo. Įsiskolinimas darbo užmokesčiui už 2017 metų gruodžio mėnesį padengtas iš
2018 metų asignavimų sausio mėnesio pradžioje.
Kauno apylinkės teismo 2017 metų metinio biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų rinkinys
sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2017 m. gruodžio 29 d. raštu Nr.
(3.5.1-04)-6K-1707630 „Dėl 2017 metų metinio ir 2018 metų tarpinių biudžeto vykdymo suvestinių
ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo, kuris yra skelbiamas teismų internetiniame puslapyje.
Teismo materialinis aprūpinimas.
2017 metais teismui įsigyti ilgalaikio materialiojo turto, lėšų iš biudžeto nebuvo skirta.
Nacionalinė teismų administracija, vykdydama viešuosius centralizuotus pirkimus teismą
aprūpina kopijavimo popieriumi, bylų viršeliais, vokais, kompiuteriais, spausdintuvais, kopijavimo
aparatais. Tam tikslui iš centralizuoto aprūpinimo teismas gavo prekių už 21 769,34 Eur, ilgalaikio
materialaus turto už 339 361,90 Eur, nematerialaus ilgalaikio turto (programinės įrangos ir licencijų)
– 88 245,33 Eur. Buvo pakeisti pastato, esančio Gruodžio g.12 langai, suremontuoti tualetai

Teismo materialinė-techninė bazė
2017 metais Nacionalinė teismų administracija, vykdydama viešuosius centralizuotus
pirkimus, teismą aprūpina kopijavimo popieriumi, bylų viršeliais, vokais, kompiuteriais,
spausdintuvais, kopijavimo aparatais. Be to, atsižvelgiant į tai, kad jau 2016 metais buvo atsisakyta
minties žemės sklypą, esantį Europos pr. 105A, Kaune, panaudoti naujo Kauno apylinkės teismo
statybai, Nacionalinė teismų administracija, reaguodama į teismo administracijos prašymus bei
Teisėjų tarybos pritarimą, pradėjo teismo senojo pastato – J. Gruodžio g. 12 – patalpų remonto bei
atnaujinimo darbus. Jau atliktas remontas keturiose patalpose (tarp jų – archyvo darbuotojų bei teismo
sandėlininkės darbo kabinetai), pakeisti susidėvėję sanitariniai mazgai. Metų pabaigoje Nacionalinė
teismų administracija, vykdydama viešuosius pirkimus, pirko langų keitimo paslaugas ir Kauno
apylinkės teismo senajame pastate iki metų pabaigos pakeisti seni langai, o apdailos darbai bus
tęsiami 2018 metais. 2017 metais teisme ne kartą lankėsi Nacionalinės teismų administracijos
atstovai, su kuriais buvo tariamasi dėl tolesnių teismo remonto bei atnaujinimo darbų, apžiūrėtos
senosios patalpos, atkreiptas dėmesys į teismo posėdžių sales, diskutuota dėl galimybės teismo
posėdžių sales iškelti į 1-ąjį pastato aukštą, suprojektuoti pirmojo aukšto erdves taip, kad pavyktų
tinkamai įgyvendinti „vieno langelio“ principą. Šiuo metu Nacionalinė teismų administracija yra
pradėjusi viešojo pirkimo procedūrą vidaus remonto darbams atlikti, taip pat, išorės fasado
atnaujinimui.
Kol buvo svarstomi prioritetai ir galimybės pradėti teismo rekonstravimo darbus,
teismo pirmininko sudaryta Poreikių nustatymo komisija, susidedanti iš struktūrinių padalinių
vadovų, sprendė klausimus dėl būtiniausių prekių įsigijimo bei smulkesnių remonto darbų atlikimo,
disponuojant teismo turimais finansiniais asignavimais. 2017 metais teisme, vadovaujantis Viešųjų
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pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 patvirtintu Mažos vertės
pirkimų tvarkos aprašu, atlikti 29 mažos vertės pirkimai.
Teismo pirmininko Dariaus Kantaravičiaus iniciatyva buvo įvykdyta graži akcija,
kurią neoficialiai teismo darbuotojai pavadino „Padovanok teismui baldų“. Nacionalinei teismų
administracijai pritarus, Lietuvos Respublikos teismams buvo išsiųstas kreipimasis, raginantis Kauno
apylinkės teismui, esant galimybei, perduoti nenaudojamų, bet tinkamų įstaigai baldų. Į šią „akciją“
maloniai atsiliepė Šiaulių apylinkės teismas, Klaipėdos apylinkės teismas ir Vilniaus miesto
apylinkės teismas. Kauno apylinkės teismo Ūkio skyriaus darbuotojai, padedant ir teismo
informatikams, iš paminėtų teismų parsivežė geros kokybės įvairių baldų, todėl teismas turėjo
galimybę atnaujinti baldus daugelyje darbo kabinetų.
1.
Nacionalinė teismų administracija, įgyvendindama projektą „Geresnė
pagalba liudytojams ir nusikaltimų aukoms teismo procese, įskaitant saugumo teismų
pastatuose sustiprinimą“ 2017 metais įdiegė Kauno apylinkės teisme praėjimo kontrolę bei
papildomai įrengė vaizdo stebėjimo sistemą. Įdiegus praėjimo kontrolę, patekimas į teismo
patalpas teismo lankytojas tapo prieinamas tik per pagrindinį įėjimą. Taip pat papildoma
vaizdo stebėjimo sistema fiksuoja patekimą į teismo patalpas pro pagrindinį įėjimą. Tokiu
būdu yra galimybė stebėti ir kontroliuoti kokie asmenys patenka į teismo pastatus.
2.
Siekiant gerinti Informacinių technologijų skyriaus darbą ir aptarnavimo
kokybę, 2017 metų rugsėjo mėnesį buvo sėkmingai įdiegta Pagalbos centro (Helpdesk)
sistema. Iki sistemos įdiegimo dėl didelio Informacinių technologijų skyriaus specialistų
užimtumo kildavo sunkumų prisiskambinti skyriaus specialistams ir pranešti apie techninius
sutrikimus bei sulaukti operatyvios pagalbos. Įdiegus Pagalbos centrą, darbuotojai gali
registruoti gedimus ir į juos reaguojama operatyviau nei anksčiau, skyriaus vedėjas savo
ruožtu kontroliuoja ir užtikrina, kad į visus užregistruotus gedimus būtų sureaguota laiku ir
tinkamai. Techninis aptarnavimas vis dar vykdomas ir telefoniniu ryšiu, tačiau teismo
darbuotojai palengva pratinasi registruoti gedimus į Pagalbos centro sistemą ir per 5
mėnesių sistemos funkcionavimo laikotarpį sistemoje yra apie 50 užregistruotų ir sėkmingai
išspręstų problemų.
3.
2017 metais Kauno apylinkės teismas iš Nacionalinės teismų
administracijos centralizuotam aprūpinimui skirtų lėšų aprūpintas 57 naujais kompiuteriais
ir 7 spausdintuvais. Taip pat gauta 13 nešiojamų kompiuterių ir 1 planšetinis kompiuteris.
Gavus naują įrangą buvo atnaujinti teisėjų, teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių,
raštinės darbuotojų, kitų darbuotojų kompiuteriai. Taip pat raštinės aprūpintos greitesniais ir
funkcionalesniais spausdintuvais, tokiu būdu gerinant raštinės darbą. Nešiojami
kompiuteriai padės teisėjams atlikti skubius darbus nuotoliniu būdu, už teismo patalpų ribų.

Bylų apžvalga
Teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms bylos Lina Žemaitienė 2017 metais kuruodama
jai priskirtą teismo organizacinės veiklos sritį, siekiant užtikrinti proceso koncentracijos ir
ekonomiškumo principų įgyvendinimą civilinių bylų procese, potvarkiais sprendė reikiamų / skubių
procesinių veiksmų pavedimo atlikti civilinėse bylose klausimus, kai dėl objektyvių priežasčių darbe
nebuvo teisėjų, kuriems paskirtos nagrinėti civilinės bylos, koregavo teisėjų darbo krūvį, sprendė
civilinių bylų perskyrimo nagrinėti kitiems teisėjams klausimus, kai dėl objektyvių priežasčių darbe
nebuvo teisėjo, kuriam paskirta nagrinėti civilinė byla (esant šalių prašymui perskirti bylą kitam
teisėjui dėl nagrinėjančio teisėjo užsitęsusio nedarbingumo, vaduojančiam teisėjui priimant galutinį
procesinį sprendimą ar panašiais atvejais) (iš viso 215 potvarkių per 2017 metus). Taip pat teismo
pirmininko pavaduotoja nagrinėjo civilines bylas nagrinėjantiems teisėjams pareikštus nušalinimus
(iš viso 89 procesiniai sprendimai per 2017 metus), sprendė civilinių bylų sujungimo klausimus (apie
30 procesinių sprendimų per 2017 metus), teikė atsakymus į neprocesinius skundus dėl teisėjų veiklos
(iš viso daugiau nei 60 atsakymų per 2017 metus).
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Teismo pirmininko pavaduotojos civilinėms byloms Linos Žemaitienės veikla 2017
metais vykdant teismo pirmininko įsakymu patvirtintą Organizacinės veiklos planą.
Teismo pirmininko pavaduotoja 2017 m. nuolat organizavo civilines bylas nagrinėjančių
teisėjų susirinkimus, kurių metu buvo aptariami teismų praktikos vienodinimo ir teisinių problemų
analizės klausimai, aktuali aukštesnės instancijos teismų praktika, aktualūs teisės aktų pakeitimai,
aptariama ir analizuojama bylų nagrinėjimo kokybė, proceso operatyvumo užtikrinimo, Teisėjų
etikos kodekso reikalavimų laikymosi, teismo darbo organizavimo bei kiti aktualūs klausimai.
Susirinkimuose taip pat buvo aptariami teisme atliktų patikrinimų rezultatai ir priemonės taikytinos
nustatytiems pažeidimams pašalinti ir jų prevencijai (2017 metų organizacinės veiklos priežiūros
plano, patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62 1.1.
punktas). Teisėjų susirinkimų eiga užfiksuota protokolais.
Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano, patvirtinto
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 1.2. punktu teismo
pirmininko pavaduotojai buvo pavesta atlikti bylų, kurių nagrinėjimas teisme 2016 m. gruodžio 31 d.
duomenimis užsitęsė ilgiau kaip metus, nagrinėjimo užsitęsimo priežasčių analizę, nustatant
dažniausiai pasitaikančias priežastis, jų šalinimo būdus bei gerosios praktikos pavyzdžius
(rekomendacijas) ir 2017 m. balandžio 28 d. pateikė Teismo pirmininkui ataskaitą. Nustatytos
dažniausiai pasitaikančios priežastys, turinčios įtaką procesų trukmei, pasiūlytos priemonės ir aptarta
taikoma geroji praktika gretinant civilinių bylų nagrinėjimo procesus. Patikrinimo rezultatai aptarti
civilinių bylų teisėjų susirinkime.
Vykdydama Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 1.3. punktą,
teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms atliko teisėjo Artūro Šafrono organizacinių
veiksmų nagrinėjant civilines bylas, kurių procesas 2017 m. balandžio 28 d. duomenimis tęsiasi ilgiau
negu 12 mėnesių, patikrinimą ir 2017 m. gegužės 26 d. pateikė Teismo pirmininkui ataskaitą.
Nustatytos dažniausiai pasitaikančios priežastys, turinčios įtaką procesų trukmei, pasiūlytos
priemonės ir aptarta taikoma geroji praktika greitinant civilinių bylų nagrinėjimo procesus.
Patikrinimo rezultatai aptarti civilinių bylų teisėjų susirinkime.
Vykdydama Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 1.6. punktą,
teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms atliko civilinių bylų dėl darbo teisinių santykių,
kurių nagrinėjimas truko ilgiau nei 120 dienų, patikrinimą ir 2017 m. spalio 27 d. pateikė Teismo
pirmininkui ataskaitą. Nustatytos dažniausiai pasitaikančios priežastys, turinčios įtaką procesų
trukmei, pasiūlytos priemonės ir aptarta taikoma geroji praktika greitinant civilinių bylų nagrinėjimo
procesus. Patikrinimo rezultatai aptarti civilinių bylų teisėjų susirinkime.
Nuolat vykdoma civilinių bylų paskirstymo teisėjams tvarkos laikymosi kontrolė ir sekami
teisėjų darbo krūvio pokyčiai. Teismo pirmininkui 2017 m. liepos 3 d. pateikta ataskaita apie teisėjų
darbo krūvius už laikotarpį nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2017 m. birželio 30 d.. Teismo pirmininko
pavaduotojos potvarkiais, esant poreikiui, koreguojamas ir užtikrinamas tinkamas momentinis darbo
krūvis, rankiniu būdu bylos perskirtos išimtinais atvejais teismo pirmininko pavaduotojos potvarkiais
(pavyzdžiui, pasibaigus teisėjų Olgos Šinkarenko ir Ritos Ulejevienės įgaliojimų laikui bei teisėjus
Aistę Petrevičienę ir Tomą Romeiką paskyrus kito teismo teisėjais, teismo pirmininko pavaduotojos
potvarkiais kitiems teisėjams paskirta sekti teisėjų priimtų procesinių sprendimų įsiteisėjimo eigą)
(2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano, patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko
2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62 2.1 punktas).
Nuolat stebima teismo posėdžių vedimo kultūra, analizuojamas nešališkumo, oficialios
kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymasis,
analizuojami atsitiktinai pasirinkti teismo posėdžių garso įrašai (2017 metų organizacinės veiklos
priežiūros plano, patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V62 3.1. punktas). Papildomai į šiuos kriterijus atkreipiamas dėmesys sprendžiant teisėjams pareikšto
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nušalinimo klausimus, pateikiant atsakymus interesantams į jų neprocesinius skundus dėl teisėjų
veiklos.
Vykdydama Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 3.4. punktą,
teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms atliko teismo procesinių sprendimų (pasirinktų
atsitiktine tvarka) kokybės analizę ir nustatė, kaip rengiant baigiamuosius teismo aktus yra laikomasi
Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų, ir 2017 m. gruodžio 29 d. pateikė
teismo pirmininkui ataskaitą. Nustatytos dažniausiai pasitaikantys neatitikimai Rekomenduojamiems
teismų procesinių sprendimų kokybės standartams, patikrinimo rezultatai aptarti civilinių bylų teisėjų
susirinkime.
Teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms dalyvavo susitikime su senjorais
pagyvenusių žmonių dienos proga; susitikime su Kauno miesto savivaldybės teisininkais aptarė
aktualius tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimus (2017 metų organizacinės veiklos priežiūros
plano, patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62 4.4
punktas).
Teismo pirmininko pavaduotojos civilinėms byloms Linos Žemaitienės veikla 2017
metais atliekant tikslinius patikrinimus.
Teismo pirmininko pavaduotoja vykdydama Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m.
spalio 9 d. įsakymą Nr. V-260 „Dėl neeilinio tikslinio patikrinimo atlikimo“, kuriuo Kauno apylinkės
teismo pirmininko pavaduotojai Linai Žemaitienei pavesta atlikti tikslinį patikrinimą, siekiant ištirti
pareiškėjo Nerijaus Jukonio 2017 m. spalio 3 d. skunde nurodytas aplinkybes dėl teisėjo Mindaugo
Plučo veiksmų; nustatyti ar pagal atlikto neeilinio tikslinio patikrinimo metu nustatytas faktines
aplinkybes teisėjo Mindaugo Plučo veiksmuose nėra Teisėjų etikos kodekse įtvirtintų pagrindinių
teisėjo elgesio principų pažeidimų bei teisėjo organizacinio darbo, nagrinėjant civilinę bylą Nr. e26732-615/2017 trūkumų. Teismo pirmininko pavaduotoja 2017 m. lapkričio 14 d. teismo pirmininkui
pateikė patikrinimo aktą „Dėl teisėjo Mindaugo Plučo neeilinio tikslinio patikrinimo“. Patikrinimo
metu nustatyta, kad 2017 m. spalio 3 d. vesdamas žodinį procesą civilinėje byloje Nr. e2-6732615/2017 teisėjas nepažeidė Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, 2017 spalio 6 d. priimdamas nutartį
nusišalinti nuo civilinės bylos Nr. e2-6732-615/2017 nagrinėjimo teisėjas pažeidė Teisėjų etikos
kodekso 15 straipsnyje bei 16 straipsnyje įtvirtintus teisėjo elgesio principus – pareigingumą bei
solidarumą. Teismo pirmininko pavaduotoja nustatytiems trūkumams pašalinti pasiūlė aptarti teisėjo
nusišalinimų sprendimo klausimą su teisėju Mindaugu Pluču bei teisėjų susirinkime.
Teismo pirmininko pavaduotoja vykdydama Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m.
kovo 1 d. įsakymą Nr. V-61 „Dėl tikslinio patikrinimo atlikimo“, kuriuo Kauno apylinkės teismo
pirmininko pavaduotojai Linai Žemaitienei pavesta atlikti tikslinį patikrinimą, siekiant ištirti
pareiškėjos Daivos Butkienės 2017 m. vasario 13 d. skunde nurodytas aplinkybes dėl teisėjos Olgos
Šinkarenko veiksmų ir nustatyti ar teisėja nepažeidė Teisėjų etikos kodekse įtvirtintų pagrindinių
teisėjo elgesio principų. Teismo pirmininko pavaduotoja 2017 m. kovo 29 d. pateikė teismo
pirmininkui patikrinimo aktą Nr. V6-421 „Dėl teisėjos Olgos Šinkarenko tikslinio patikrinimo“.
Patikrinimo metu nustatyta, kad Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko 2017 m. sausio 30
d. parengiamajame posėdyje galimai pažeidė Teisėjų etikos kodekso 6 straipsnyje, 14 straipsnyje
įtvirtintus teisėjo elgesio principus – pagarbos žmogui ir pavyzdingumo principus. Pasiūlyta
patikrinimo aktą bei teismo posėdžių vedimo kultūrą aptarti teisėjų susirinkime.
Teismo pirmininko pavaduotojas baudžiamosioms byloms Dainius Ročys, siekiant
įgyvendinti Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros planą, patvirtintą
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, vykdydamas vidinio teismo
administravimo funkcijas, pagal priskirtą kompetenciją kuravo jam priskirtas administracinės veiklos
sritis. 2017 m. organizacinės veiklos priežiūros plane buvo numatyti tikslai ir priemonės:
1) užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą;
2) dėl teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumo;
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3) dėl teisėjų etikos kodekso laikymosi ir aukštos teismo personalo profesinės kultūros;
4) dėl teismo veiklos skaidrumo ir atvirumo visuomenei;
5) dėl teismo finansų ir biudžeto klausimų, materialinių vertybių naudojimo skaidrumo bei
apsaugos;
6) dėl nuolatinio teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimo.
I. Įgyvendinat šiuos tikslus ir priemones
pavaduotojas baudžiamosioms byloms Dainius Ročys:

teismo

pirmininko

1. Periodiškai organizavo baudžiamųjų bylų teisėjų susirinkimus. Per 2017 metus įvyko
18 susirinkimų. 2018 m. rugsėjo 20 d. susirinkime dalyvavo Kauno apygardos probacijos tarnybos
Kauno probacijos atstovai: skyriaus viršininkė Violeta Lukavičienė, vyriausiasis specialistas Giedrius
Ramanauskas ir specialistė Jolanta Januškevičienė. 2018 m. spalio 9 d. susirinkime dalyvavo Kauno
apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Evaldas Gražys.
2. Įsakymų, susijusių su teisėjų specializacijos pakeitimu, vykdymo koordinavimas ir
kontrolė;
3. Buvo nuolatinės komisijos, nagrinėjančios prašymus leisti dirbti kitą darbą,
pirmininkas, kartu su komisija sprendė teismo darbuotojų prašymus leisti jiems dirbti kitą darbą.
4. Pastoviai analizavo teisėjų, nagrinėjančių baudžiamąsias bylas, teismo posėdžių garso
įrašus, vykdė jų aptarimą.
5. Rengė susitikimus su prokurorais, policijos, probacijos tarnybos atstovais aktualiais
tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais.
6. Tyrė tiek proceso dalyvių, tiek ne proceso dalyvių žodinius ir rašytinius skundus,
prašymus susijusius su teismo, teisėjų veikla.
7. Sprendė prašymus dėl leidimo susipažinti su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais
ir kopijų gavimo klausimus.
8. Vykdė asmenų priėmimą ir informacijos jiems teikimą aktualiais neprocesiniais,
baudžiamųjų bylų nagrinėjimo klausimais.
9. Vykdė nuolatinį baudžiamųjų bylų, ikiteisminio tyrimo dokumentų srautų teisme
pokyčių teisme vertinimą.
10. Atliko vykdymo kontrolę kaip faktiškai laikomasi patvirtintos daiktinių įrodymų
apskaitos, pripažinimo atliekomis ir jų naikinimo tvarkos.
11. Sprendė kitus teismo ir teisėjų veikloje iškilusius klausimus.
II. 2017 m. Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo baudžiamosioms byloms
Dainiaus Ročio teiktos ataskaitos:
1. 2017-01-13 Baudžiamųjų bylų paskirstymo teisėjams tvarkos laikymosi ir teisėjų darbo
krūvio nuolatinės analizės ataskaita Nr. V6-37;
2. 2017-01-30 Nuosprendžių baudžiamosiose bylose kokybės analizės ir atitikties teismų
procesinių sprendimų kokybės standartui ataskaita Nr. V6-193;
3. 2017-06-15 Baudžiamųjų bylų paskirstymo teisėjams tvarkos laikymosi ir teisėjų darbo
krūvio nuolatinės analizės ataskaita Nr. V6-626;
III. 2017 m. Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo baudžiamosioms byloms
Dainiaus Ročio atliktos analizės:
1. 2017-04-28 Nr. V6-499 Bylų, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus,
priežasčių analizė (Vykdydamas Kauno apylinkės teismo 2017 m. Organizacinės veiklos priežiūros
plano, patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017-03-01 įsakymu Nr. V-62, 1.2 p.);
2. 2017-05-26 Baudžiamųjų bylų, kuriose nuo parengimo nagrinėti iki teisiamojo
posėdžio praėjo daugiau negu 20 dienų, priežasčių analizė (Vykdydamas Kauno apylinkės teismo
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2017 m. Organizacinės veiklos priežiūros plano, patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko
2017-03-01 įsakymu Nr. V-62, 1.4 p.);
3. 2017-09-29 Nr. V6-910 Teismo procesinių sprendimų kokybės analizė (Vykdydamas
Kauno apylinkės teismo 2017 m. Organizacinės veiklos priežiūros plano, patvirtinto Kauno apylinkės
teismo pirmininko 2017-03-01 įsakymu Nr. V-62, 3.5 p.);
4. 2017-12-15 Teisėjų, nagrinėjančių baudžiamąsias bylas, teismo posėdžių garso įrašų
analizė;
5. 2017-12-29 Nr. V6-1102 Teismo procesinių sprendimų – nuosprendžių kokybės analizė
(Vykdydamas Kauno apylinkės teismo 2017 m. Organizacinės veiklos priežiūros plano, patvirtinto
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017-03-01 įsakymu Nr. V-62, 3.4 p.);
IV. 2017 m. Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo baudžiamosioms byloms
Dainiaus Ročio atlikti tiksliniai patikrinimai ir surašyti tikslinio patikrinimo aktai:
1. 2017-08-30 Nr. V6-797 Tikslinio patikrinimo aktas Dėl priverčiamųjų medicinos
priemonių taikymo;
2. 2017-09-08 Nr. V6-815 Tikslinio patikrinimo aktas Dėl teikimų registravimo
(Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017-08-18 įsakymu Nr. V-221);
3. 2017-10-29 Nr. V5-958 Teisėjo B. Liatuko veiklos patikrinimo akto projektas
(Vykdydamas Kauno apylinkės teismo 2017 m. Organizacinės veiklos priežiūros plano, patvirtinto
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017-03-01 įsakymu Nr. V-62, 3.2 p.);
4. 2017-11-15 Nr. V6-1001 Baudžiamųjų bylų, kuriose procesas nutrauktas, nes suėjo
baudžiamosios atsakomybės terminai, patikrinimo aktas;
5. 2017-12-01 Nr. V6-1031 Tikslinio patikrinimo aktas Dėl baudžiamosios bylos Nr. 1182-667/2017 nagrinėjimo (Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017-09-28 įsakymu
Nr. V-253);
Vykdant vidinio teismo administravimo veiklą, teismo pirmininko pavaduotojas
baudžiamosioms byloms Dainius Ročys, per 2017 metus priėmė 96 potvarkius (dėl skubių procesinių
veiksmų atlikimo, dėl baudžiamųjų bylų perskyrimo, dėl baudžiamųjų bylų skyrimo).
Administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylas nagrinėjantys
teisėjai, atliekantys ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas
Kauno apylinkės teisme administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų
bylas iki 2017 m. gegužės 2 d. nagrinėjo šeši teisėjai – Birutė Drozdienė, Audronė Levinskienė,
Violeta Miceikienė, Laima Šeputienė, Larisa Tamulionienė ir Liuba Kymantienė. Nuo 2017 m.
gegužės 2 d., vadovaujantis 2017 m. kovo 14 d. Kauno apylinkės teismo pirmininko įsakymu Nr. V99 „Dėl teisėjų specializacijos“, teisėjams Birutei Drozdienei, Audronei Levinskienei, Audriui
Meilučiui, Violetai Miceikienei ir Larisai Tamulionienei nustatyta specializacija – ikiteisminio
tyrimo teisėjo ir kitas operatyvias funkcijas atliekantys teisėjai. Minėti teisėjai taip pat nagrinėjo ir
administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylas. Iki 2017 m. rugsėjo 1 d.
ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas operatyvias funkcijas atliko teisėjas Aurelijus Rauckis. Nuo 2017
m. lapkričio mėn. teisėją Audrių Meilutį, perėjusį į baudžiamųjų bylų specializaciją, pakeitė teisėjas
Raimundas Mikšta.
Administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų ir ikiteisminio
tyrimo dokumentų statistika
Kauno apylinkės teisme 2017 m. gauta 2252 administracinių teisės
pažeidimų/administracinių nusižengimų bylos, o išnagrinėta 2396 administracinių teisės
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pažeidimų/administracinių nusižengimų bylos. Lyginant su 2016 m., gautų ir išnagrinėtų
administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius ženkliai sumažėjo (2016 m. gautos 9500
administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų, o išnagrinėta - 9586
administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų).
2017 metais vidutinė administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimo trukmė siekė 0,91
mėnesio.
2016 m. Kauno apylinkės teisme administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 2369
asmenys, kuriems buvo paskirtos 1844 nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės.
Dažniausiai Kauno apylinkės teismo teisėjų skiriama nuobauda už administracinius teisės pažeidimus
buvo bauda (nuobauda taikyta 1587 kartus), o administracinio poveikio priemonė - daikto ar pajamų
konfiskavimas (skirta 168 kartus), 97 bylos buvo nutrauktos.
2017 m. Kauno apylinkės teisme gauti 9622 ikiteisminio tyrimo dokumentai, kuriuos
nagrinėjo jau minėti 5 ikiteisminio tyrimo teisėjai. Gautų ikiteisminio tyrimo dokumentų skaičius
išaugo, kadangi 2016 m. gauti 8158 ikiteisminio tyrimo dokumentai.
2017 metais Kauno apylinkės teisme paskirtos administracinės nuobaudos už
administracinius teisės pažeidimus.
Įpareigojimas išklausyti bendravimo su vaikais
tobulinimo kursus
Byla nutraukta
Turtinio nuostolio atlyginimas
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Paskirtų administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skaičius

Susitikimas su Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros
vyriausiąja prokurore Nomeda Urbonavičiene.
2017 m. gegužės 24 d. buvo suorganizuotas baudžiamųjų bylų ir administracinių
nusižengimų bylas nagrinėjančių, ikiteisminio tyrimo teisėjų ir kitas operatyvias funkcijas atliekančių
teisėjų susitikimas su Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros vyriausiąja
prokurore Nomeda Urbonavičiene ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Nusikalstamų veikų registravimo skyriaus viršininke Audra Giedraitiene, kurio metu aptarti
svarbiausi klausimai, susiję su IBPS sistema bei prokurorų pateikiamais procesiniais dokumentais.
Susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos
atstovais.
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2017 m. lapkričio mėn. buvo suorganizuotas susitikimas su Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato Kelių policijos atstovais, kurio metu aptartos Kauno apylinkės teisme gaunamos
elektroninės administracinių nusižengimų bylos.
Veiklos patikrinimai, atlikti vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų
organizacinės veiklos priežiūros planu, patvirtintu Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m.
kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62:
- Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 1.5. punktu,
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO atliktas patikrinimas administracinių teisės
pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų, kuriose procesas buvo nutrauktas, nes suėjo
administracinės nuobaudos skyrimo terminai. Patikrinimo metu nustatyta, kad daugumoje byloje
nutarimas nutraukti administracinio teisės pažeidimo/administracinio teisės nusižengimo teiseną
priimtas dėl to, kad administracinės nuobaudos skyrimo terminas suėjo iki administracinio teisės
pažeidimo/administracinio nusižengimo protokolo surašymo arba iki bylos perdavimo į teismą, o
institucija, turinti teisę pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminą, minėto termino
nepratęsdavo; patikrinimo metu nenustatyta sąmoningo bylų vilkinimo atvejų.
- Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 1.8. punktu,
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO atliktas ilgiau kaip 6 mėnesius nagrinėjamų
administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų patikrinimas. Patikrinimo metu
nustatyta, kad penkių iš šešių administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylas
nagrinėjusių teisėjų žinioje ilgiau kaip 6 mėnesius nagrinėjamų bylų nėra, o vienos teisėjos žinioje
esančios administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas yra užsitęsęs dėl objektyvių priežasčių,
sąmoningo bylos vilkinimo požymių nenustatyta.
- Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 2.1. punktu,
Kauno apylinkės teisme buvo atlikta administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų
bylų paskirstymo teisėjams tvarkos laikymosi ir teisėjų darbo krūvio analizė. Patikrinimo metu
pažeidimų dėl administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų paskirstymo
teisėjams tvarkos laikymosi nenustatyta; administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylos skirstomos laikantis Kauno apylinkės teismo bylų paskirstymo teisėjams taisyklių
nustatytos tvarkos, nenukrypstant nuo eiliškumo ir tikimybinio bylų skyrimo kriterijų. Patikrinimo
metu taip pat nustatyta, kad administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylas
nagrinėjančių teisėjų darbo krūviai yra subalansuoti, proporcingi dirbtų darbo dienų skaičiui, krūvio
sumažinimui dėl objektyvių priežasčių ar dėl specializacijos pokyčių, esminių ir ženklių teisėjų darbo
krūvių netolygumų analizuojamu laikotarpiu nenustatyta.
- Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 2.11. punktu,
atliktas baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų Lietuvos
teismų informacinėje sistemoje LITEKO patikrinimas, siekiant nustatyti, ar tinkamai ir savalaikiai
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO prie elektroninės bylos kortelės prisegami
galutiniai teismo procesiniai dokumentai; suvedami bylų kategorijų bei procesinių sprendimų bylose
kategorijų klasifikatoriai; taip pat, ar priimti ir įsiteisėję teismo baigiamieji aktai paskelbiami
Nacionalinės teismų administracijos interneto tinklalapyje Teisėjų tarybos nustatyta tvarka.
Patikrinimo metu nustatyta, kad teisėjų administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylose ar skundų dėl nutarimų administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylose Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO prisegti galutiniai ir
nuasmeninti teismo procesiniai dokumentai, nuasmeninti teismo procesiniai dokumentai turi požymį
„Skelbtinas“, suvesti bylų kategorijų ir procesinių sprendimų bylose kategorijų klasifikatoriai, priimti
ir įsiteisėję teismo baigiamieji aktai paskelbiami Nacionalinės teismų administracijos interneto
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tinklalapyje Teisėjų tarybos nustatyta tvarka, tinkamai pildomos ir pažeidėjų kortelės. Patikrinimo
metu bylose nustatyti netikslumai (pvz.: neprisegtas galutinis teismo procesinis dokumentas ir kt.)
atsirado dėl objektyvių priežasčių (pvz.: nebuvo priimtas rašytinis procesinis dokumentas, o byla
išnagrinėta teisėjo rezoliucija), teismų informacinėje sistemoje LITEKO paaiškinti administracinio
teisės pažeidimo bylos kortelėje „Procesas“ - „Pastabos“, o netinkami duomenų suvedimo atvejai –
atsitiktiniai ir ataskaitos pateikimo dieną yra ištaisyti.
- Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 2.12. punktu,
buvo atliktas patikrinimas, siekiant nustatyti, ar administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylose esantys duomenys sutampa su LITEKO sistemoje esančiais duomenimis.
Patikrinus atsitiktine tvarka pasirinktas administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylas, nenustatyta, jog administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų
bylose esantys duomenys nesutaptų su LITEKO sistemoje esančiais duomenimis.
- Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 3.1. punktu,
atlikta teisėjų, nagrinėjančių administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylas,
teismo posėdžių garso įrašų analizė, siekiant nustatyti, kaip teisėjai teismo posėdžių metu laikosi
Teisėjų etikos kodekso (toliau – TEK) ir profesinės kultūros reikalavimų. Patikrinimo metu nustatyta,
kad viena teisėja atsitiktine tvarka pasirinktose bylose nepakankamai užtikrino reikalavimą teismo
posėdžio metu nemoralizuoti teismo procese dalyvaujančių asmenų, teisėją būti oficialiu, kantriu,
mandagiu, kaip tai numato TEK 14 straipsnio 5, 6 punktai, taip pat teismo posėdžio metu
nepakankamai užtikrinti reikalavimai gerbti žmogų, dėmesingai reaguoti į asmenų prašymus ir
siūlymus, o nepagrįstus prašymus atmesti taktiškai, kaip tai numato TEK 6 straipsnio 1, 3 punktai.
Visi kiti teisėjai, kuri bylos buvo tikrinamos, užtikrina tinkamą teismo posėdžių vedimo kultūrą,
nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų TEK principų laikymąsi.
- Vadovaujantis Kauno apylinkės teismo 2017 metų organizacinės veiklos priežiūros plano,
patvirtinto Kauno apylinkės teismo pirmininko 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-62, 3.4. punktu,
buvo atlikta atsitiktine tvarka pasirinktų administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylose priimtų procesinių sprendimų (nutarimų, nutarčių) kokybės analizė, siekiant
nustatyti, kaip rengiant procesinius sprendimus administracinių teisės pažeidimų/administracinių
nusižengimų bylose yra laikomasi 2016 m. gegužės 27 d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-65-(7.1.2)
„Dėl rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų patvirtinimo“ patvirtintų
Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų (toliau – Standartai). Patikrinimo
metu nustatyta, kad teisėjų priimami procesiniai sprendimai yra pakankamai įtikinami, skaidrūs,
nuoseklūs, motyvuoti, aiškūs ir suprantami, nuo Standartų nuostatų nukrypstama tik dėl teismų
sprendimų formos, turinio ir struktūros reikalavimų, kurie nėra esminiai.

Bylų nagrinėjimo statistinė analizė
Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga
2017 metais Kauno apylinkės teisme buvo gautos 2 591 baudžiamoji byla (2016 m. – 2 005
bylos), 361 bylos perkeltos iš 2016 metų, išnagrinėtos 2 495 baudžiamosios bylos (2016 m. – 2 102
bylos). Kauno apylinkės teisme gautų baudžiamųjų bylų skaičius palyginti su 2016 metais padidėjo
586 bylomis.
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Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičiaus kitimas 2016–2017 metais

Išnagrinėtos baudžiamosios bylos

2102
2495

2016 m.
2017 m.

Iš visų 2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, 1 355 baudžiamosios bylos buvo
išnagrinėtos priimant nuosprendį (2016 m. – 1 165 bylos), 912 – teismo baudžiamąjį įsakymą (2016
m. – 668 bylos), 50 – nutartį (2016 m. – 87 bylos), 23 baudžiamosios bylos buvo nutrauktos (2016
m. – 28 bylos), 41 baudžiamosios bylos buvo dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo (2016
m. – 33 bylos). Pagal bendrąsias proceso taisykles išnagrinėta 1042 baudžiamoji byla (2016 m. – 941
bylos), pagreitinto proceso tvarka –374 bylos (2016 m. – 303 bylos), privataus kaltinimo –86 bylų
(2016 m. – 120 bylų). 2017 metais išnagrinėti 1783 teikimai ir kiti prašymai vykdymo procese (2016
m. išnagrinėti 2 425 teikimai).
Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas 2017 metais Kauno apylinkės teisme
išnagrinėtos baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
• nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei
santvarkai – 0 (2016 m. – 1 byla);
• nusikaltimai žmogaus gyvybei – 1 (2016 m. – 0 bylų);
• nusikaltimai žmogaus sveikatai – 640 (2016 m. – 649 bylos);
• nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 90 (2016 m. – 110 bylų);
• nusikaltimai žmogaus laisvei – 10 (2016 m. – 7 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 19 (2016 m. – 18 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui – 20 (2016 m. – 34
bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 28 (2016 m. – 8 bylos);
• nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 8 (2016 m. – 4 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei – 3
(2016 m. – 3 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 2 (2016 m. – 1
byla);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 665 (2016 m. – 691 byla);
• nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei – 0 (2016 m. – 1 byla);
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• nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 12 (2016 m. – 23
bylos);
bylų);

• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 28 (2016 m. – 30

• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 91 (2016 m. – 122 byla);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams –
35 (2016 m. – 53 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 43 (2016 m. – 44 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais,
sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis – 50 (2016 m. – 58 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 196 (2016 m. – 56 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 509 (2016 m. –
131 byla);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 139 (2016 m. – 147 bylos);
• nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens
veiklai – 82 (2016 m. – 92 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 7 (2016 m. – 7 bylos);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar
matavimo priemonių klastojimu – 94 (2016 m. – 114 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 10 (2016 m. – 11 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui – 1 (2016 m. – 0 bylų);
• nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai – 1 (2016 m. – 0 bylų).
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Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pagal bylų kategorijas palyginimas 2016–2017 metais
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 2017 metais teismas daugiausiai baudžiamųjų bylų
išnagrinėjo dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 665 bylas. Antrąją didžiausią išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai
žmogaus sveikatai – 640 bylos. Dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo išaugo nusikaltimų ir
baudžiamųjų nusižengimų transporto eismo saugumui bylų skaičius – 509 (2016 m. – 131 byla).
2017 metais terminuotas laisvės atėmimas paskirtas 550 asmenų (2016 m. – 481), bauda
skirta 755 asmenims (2016 m. – 533 asmenims), viešieji darbai – 80 asmenų (2016 m. – 72
asmenims), laisvės apribojimas – 526 asmenims (2016 m. - 508 asmenims), areštas – 259 asmenims
(2016 m. – 214 asmenų), 122 asmenims bausmės vykdymas atidėtas (2016 m. – 101 asmeniui).
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2017 metais paskirtos bausmės už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus
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2017 m. Kauno apylinkės teisme vidutinė baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė buvo 1,89
mėnesio. Palyginti su 2016 m. vidutinė baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė buvo 3,14 mėnesio.
2017 metais 2 301 baudžiamosios bylos nagrinėjimas užtruko iki 6 mėnesių (tai sudaro 92,22
procento bendro išnagrinėtų bylų skaičiaus) (2016 m. – 1 841 bylų). Nuo 6 iki 12 mėnesių buvo
nagrinėjamos 137 baudžiamosios bylos (5,5 procento) (2016 m. – 165 bylos). Ilgiau nei dvylika
mėnesių buvo nagrinėjamos 57 baudžiamosios bylos (2,3 procento) (2016 m. – 96 bylos). Absoliuti
dauguma visų 2017 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėtos per 6 mėnesius ar
greičiau.
2016 metais 284 Kauno apylinkės teismo teisėjų priimti nuosprendžiai buvo apskųsti
apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, iš jų 20 nuosprendžių buvo panaikinti ir 42 buvo pakeisti
(2015 m. buvo apskųsti 309 nuosprendžiai, 47 panaikinti, 79 pakeisti). Nuosprendžių stabilumas 2016
metais padidėjo iki 98,28 proc. (2015 metais buvo 96,26 proc.).
Ikiteisminio tyrimo dokumentų nagrinėjimas 2017 metais
Kauno apylinkės teisme 2017 metais ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliko penki
teisėjai, kurie išnagrinėjo 8 413 ikiteisminio tyrimo dokumentus (2016 m. išnagrinėti 6 984
dokumentai). Taigi 2017 metais buvo išnagrinėta 20,5 procento daugiau ikiteisminio tyrimo
dokumentų nei 2016 metais.
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Išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų palyginimas 2016–2017 metais
(Nauji duomenys: 2016 m. 6984/ 2017 m. 8413)

Ikiteisminio tyrimo dokumentai

6984
8413

2016 m.
2017 m.

Ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliekantys teisėjai taip pat nagrinėjo administracinių
nusižengimų bylas bei baudžiamąsias bylas pagreitinto proceso tvarka, kurių 2017 m. buvo
išnagrinėta 374 bylos (2016 m. – 303 bylos).
2017 metais Kauno apylinkės teisme buvo priimti 261 ikiteisminio tyrimo dokumentai dėl
asmenų apklausos (2016 m. – 152 dokumentai), 637 – dėl kardomųjų priemonių (2016 m. – 458
dokumentai), 6 694 – dėl kitų procesinių prievartos priemonių taikymo (2016 m. – 5 790 dokumentai),
447 – dėl skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimtų sprendimų (2016 m. – 584 dokumentai).
Siekiant glaudaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo buvo organizuojamos diskusijos su
prokuratūros ir Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovais, kurių metu aptarti
svarbiausi klausimai, susiję su 2016 m. pradėjusia veikti Integruota baudžiamojo proceso sistema
(IBPS) bei teisme gaunamais procesiniais dokumentais.
Išnagrinėtų civilinių bylų apžvalga
2017 metais Kauno apylinkės teisme buvo gautos 25 339 civilinės bylos (2016 m. – 26 969
bylos), 4 307 bylos perkeltos iš 2016 metų. 2017 metais išnagrinėtos 25 854 civilinės bylos (2016 m.
– 26 653 bylos). Kauno apylinkės teisme išnagrinėtų civilinių bylų skaičius sumažėjo 799 bylomis.
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Išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kitimas 2016–2017 metais

Išnagrinėtos civilinės bylos
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2016 m.
2017 m.

Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 9411 bylos buvo išnagrinėtos ginčo teisena (2016 m.
– 10 537 bylos), 2881 – ypatingąja teisena (2016 m. – 2 583 bylos), 9934 – dėl teismo įsakymo
išdavimo (2016 m. – 9 854 bylos), 2972 – supaprastinto proceso tvarka (2016 m. – 3 055 bylos), 477
– dokumentinio proceso tvarka (2016 m. – 433 bylos), 56 – dėl proceso atnaujinimo (2016 m. – 54
bylos), 3075 – vykdymo procese (2016 m. – 2 206 bylos).
Pagal atskiras civilinių bylų kategorijas 2017 metais Kauno apylinkės teisme išnagrinėtos
civilinės bylos pasiskirstė taip:
• kitos bylos, nagrinėjamos ypatingos teisenos tvarka – 17 037 (2016 m. – 15 441 byla);
• su prievolių teise susijusios bylos – 8275 (2016 m. – 10 490 bylų);
• bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 2277 (2016 m. – 2 332 bylos);
• bylos su tarptautiniu elementu – 847 (2016 m. – 626 bylos);
• bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 532 (2016 m. – 490 bylų);
• bylos dėl darbo teisinių santykių – 171 (2016 m. – 153 bylos);
• bylos dėl juridinių asmenų – 93 (2016 m. – 60 bylų);
• bylos dėl paveldėjimo – 45 (2016 m. – 56 bylos);
• bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės – 35 (2016 m. – 23 bylos);
• bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 16 (2016 m. – 3 bylos);
• bylos dėl fizinių asmenų bankroto – 100 bylų.
Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pernai Kauno apylinkės teismas daugiausiai išnagrinėjo
ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų – 17 037 bylas. Antrąją didžiausią išnagrinėtų
civilinių bylų dalį sudarė su prievolių teise susijusios bylos – 8 275 bylos. Itin reikšmingą išnagrinėtų
civilinių bylų dalį sudarė bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 2 277 bylos.
2017 metais vienos civilinės bylos nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme truko vidutiniškai
1,88 mėnesio (2016 m. – 1,78 mėnesio).
2017 metais 472 civilinės bylos nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 12 mėnesių, 1 364 civilinės
bylos nagrinėjimas užtruko nuo 6 iki 12 mėnesių, likusių 24 081 civilinių bylų nagrinėjimas truko iki
6 mėnesių.
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2016 metais 572 Kauno apylinkės teismo teisėjų priimti sprendimai buvo apskųsti apeliacine
tvarka Kauno apygardos teismui, iš jų 72 buvo panaikinti, 53 buvo pakeisti (2015 m. buvo apskųsti
695 sprendimai, 102 panaikinti, 135 pakeisti). Sprendimų stabilumas 2016 metais išliko panašus –
99,79 proc. (2015 metais buvo 99,70 proc.).
Išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų apžvalga
Kauno apylinkės teisme 2017 metais gauta 2252 administracinių teisės
pažeidimų/administracinių nusižengimų bylos, o išnagrinėta 2396 administracinių teisės
pažeidimų/administracinių nusižengimų bylos. Lyginant su 2016 metais, gautų ir išnagrinėtų
administracinių teisės pažeidimų bylų skaičius ženkliai sumažėjo (2016 m. gautos 9500
administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų, o išnagrinėta - 9586
administracinių teisės pažeidimų/administracinių nusižengimų bylų). Tokį sumažėjimą lėmė
įsigaliojęs Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas ir pasikeitęs teisinis
reglamentavimas, kuomet dalis administracinių nusižengimų bylų buvo perduotos nagrinėti ne teismo
tvarka.
2017 metais vidutinė administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimo trukmė siekė 0,91
mėnesio (2016 m. – 0,60 mėnesio). Tik vienos administracinių nusižengimų bylos nagrinėjimas
užsitęsė daugiau nei 6 mėnesius, tačiau atlikus patikrinimą nustatytą, kad tokį ilgą nagrinėjimo
terminą lėmė objektyvios priežastys.
2017 m. Kauno apylinkės teisme administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 2369
asmenys, kuriems buvo paskirtos 1844 nuobaudos ir administracinio poveikio priemonės.
Dažniausiai Kauno apylinkės teismo teisėjų skiriama nuobauda už administracinius teisės pažeidimus
ir nusižengimus buvo bauda (nuobauda taikyta 1587 kartus), o administracinio poveikio priemonė daikto ar pajamų konfiskavimas (skirta 168 kartus), 97 bylos buvo nutrauktos.
2017 metais Kauno apylinkės teisme paskirtos administracinės nuobaudos už
administracinius teisės pažeidimus ir nusižengimus
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Paskirtų administracinių nuobaudų ir administracinio poveikio priemonių skaičius

