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KAUNO APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS TERITORIJA IR
KOMPETENCIJA
Kauno apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, vykdantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos teismų ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas,
kurių pagrindinė – teisingumo vykdymas. Kauno apylinkės teismas (toliau – Teismas) yra pirmoji
instancija civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymu
priskirtoms jo kompetencijai. Kauno apylinkės teisėjai taip pat nagrinėja bylas, susijusias su
sprendimų bei nuosprendžių vykdymu, įstatymų numatytais atvejais atlieka ikiteisminio tyrimo
teisėjo ir kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymu paskirtas funkcijas. Kauno apylinkės teismas
yra antras didžiausias teismas Lietuvoje, po Vilniaus miesto apylinkės teismo.
Kauno apylinkės teismo veiklos
teritorija – Kauno miestas ir rajonas. Statistikos
departamento 2015 m. liepos 15 d. duomenimis,
Kauno mieste gyveno 299 466, o Kauno rajone –
88 474 gyventojai. Kauno miesto ir rajono
gyventojai sudaro apie 13,4% visų Lietuvos
gyventojų.
Teismas vykdo veiklą dviejuose
pastatuose. Administracinių teisės pažeidimų bylos
nagrinėjamos patalpose, esančiose Kęstučio g. 29. Civilinės ir baudžiamosios bylos nagrinėjamos
teismo patalpose, esančiose Laisvės al. 103.
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TEISMO PERSONALAS
Kauno apylinkės teismo organizacinė struktūra 2015 m. nepakito, ją kaip ir praėjusiais
metais sudaro: teismo pirmininkas, jo pavaduotojai civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių
teisės pažeidimų byloms, teisėjai, teismo kancleris, teismo pirmininko patarėja, teisėjų padėjėjai,
teismo posėdžių sekretoriai, kiti teismo tarnautojai, paskirstyti į teismo struktūrinius padalinius:
Raštinę, Finansų skyrių, Kanclerio tarnybą, Informatikos skyrių, Ūkio skyrių ir Archyvą.
Pagal patvirtintą Kauno apylinkės teismo organizacinę struktūrą, pagrindinę teismo
funkciją – teisingumą vykdo Lietuvos Respublikos Prezidentės 2013 m. kovo 1 d. dekretu Nr. 1K1384 Kauno apylinkės teisme nustatyta 63 teisėjų komanda, kurių sudėtis 2015 m. kito nežymiai.
2015 m. Kauno apylinkės teisme dirbo teisėjai Vida Agurkienė, Indrė Averkienė, Aušra Barškietytė,
Marius Bartninkas, Virginija Baškienė, Linas Baublys, Živilė Bliūdžiuvienė, Sigita Bružienė, Tatjana
Butkienė, Algirdas Giedraitis, Rimantas Grigas, Odeta Gruodienė, Kristina Imbrasienė, Edmundas
Inokaitis, Giedrė Jakštienė, Živilė Janavičienė, Rūta Jankauskaitė-Jocė, Vida Jegorovienė, Virginijus
Kalkauskas, Liuba Kymantienė, Laima Kriaučiūnaitė, Eglė Kriaučiūnienė, Diana Labokaitė, Lina
Lesinskienė, Bronislovas Liatukas, Vidutė Liubševičiūtė, Rita Liukaitytė, Sigita Meškausienė,
Raimundas Mikšta, Janina Narkevičiūtė, Edvardas Paliokas, Aistė Petrevičienė, Mindaugas Plučas,
Irena Poderienė, Arūnas Purvainis, Aurelijus Rauckis, Milda Remeikienė, Alvydas Rimkevičius,
Dainius Ročys, Tomas Romeika, Virginija Simanavičienė, Artūras Šafronas, Laima Šeputienė, Olga
Šinkarenko, Edita Šliumpienė, Rita Ulejevienė, Rasa Urbanavičiūtė, Ona Valentukevičiūtė, Bronius
Varsackis, Jurga Vasiliauskienė, Snieguolė Vilutienė, Aušra Vingilė, Lina Žemaitienė, Asta
Žeromskytė-Stanienė.
2015 m. balandžio 3 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-282 „Dėl
apylinkės teismo teisėjo ir šio teismo pirmininko atleidimo ir jo skyrimo apygardos teismo teisėju ir
šio teismo civilinių bylų skyriaus pirmininku“, Kauno apylinkės teismo pirmininkas Mindaugas
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Šimonis 2015 m. gegužės 24 d. buvo atleistas iš pareigų ir 2015 gegužės 25 d. buvo paskirtas Kauno
apygardos teismo teisėju ir šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininku. Nuo 2015 m. gegužės 25
d. Kauno apylinkės teismo pirmininko pareigas laikinai pradėjo eiti teismo pirmininko pavaduotoja
civilinėms byloms Lina Žemaitienė. 2015 metais Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojai
išliko nepakitę: Lietuvos Respublikos Prezidento 2012 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1298 Kauno
apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju baudžiamosioms byloms paskirtas Dainius Ročys, o teismo
pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms – Lina Žemaitienė. Lietuvos Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės 2014 m. gegužės 30 d. dekretu Nr. 1K-1832 Kauno apylinkės teismo
pirmininko pavaduotoja administracinių teisės pažeidimų byloms paskirta teisėja Laima Šeputienė.
2014 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-157 „Dėl
apylinkės teismo teisėjos perkėlimo“ nuo 2015 m. sausio 5 d. Kauno apylinkės teismo tesėja Virginija
Šeškuvienė buvo perkelta į Marijampolės rajono apylinkės teismą. 2014 m. gruodžio 5 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-171 „Dėl apylinkės teismo teisėjos perkėlimo“ Marijampolės
rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika nuo 2015 m. sausio 6 d. buvo perkeltas į Kauno
apylinkės teismą. 2015 m. gegužės 25 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-324 „Dėl
apylinkių teismų teisėjų skyrimo“ Kauno apylinkės teismo teisėja paskirta Indrė Averkienė.
Kauno apygardos teismo pirmininko Nerijaus Meilučio 2015 m. spalio 21 d. dienos
įsakymu Nr. P1-222, Kauno apygardos teismo raštinės vedėja Sonata Viršilienė buvo laikinai perkelta
į Kauno apylinkės teismo kanclerio pareigas Kauno apylinkės teismo kanclerės Lauros Pėkienės
nėštumo ir gimdymo bei vaiko priežiūros atostogų laikui. Sonata Viršilienė Kauno apylinkės teismo
kanclerio pareigas pradėjo eiti nuo 2015 m. lapkričio 2 d.
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. P-114 laikinai,
esant tarnybinei būtinybei, nuo 2015 m. rugsėjo 7 d. karjeros valstybės tarnautoja Jolita Burokaitė iš
Kauno apylinkės teismo pirmininko patarėjos pareigų perkelta į Kauno apygardos teismo Civilinių
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bylų skyriaus pirmininko patarėjos pareigas. Kauno apylinkės teismo pirmininko 2015 m. rugsėjo 7
d. įsakymu Nr. P-116, teisėjo padėjėja Indrė Veličkaitė buvo laikinai perkelta į teismo pirmininko
patarėjo pareigas nuo 2015 m. rugsėjo 7 d. iki atskiro patvarkymo, bet ne ilgiau nei vieneriems
metams per penkerius tarnybos metus.
2015 m. Kauno apylinkės teisme priimtas 31 darbuotojas, iš kurių 23 valstybės
tarnautojai ir 9 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Tuo tarpu, iš darbo atleista 30 darbuotojų,
iš kurių 22 valstybės tarnautojai ir 8 dirbantys pagal darbo sutartis. Lyginant su praėjusiais metais,
darbuotojų stabilumas Kauno apylinkės teisme kito nežymiai, tačiau išlieka vis tiek aukštas ir sudaro
90,3%.
KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Vykdant Kauno apylinkės teismo 2015 m. organizacinės veiklos priežiūros planą,
patikrinta kokios sudarytos kvalifikacijos kėlimui sąlygos teisėjams, valstybės tarnautojams ir
darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. 2015 m. Kauno apylinkės teismo teisėjai dalyvavo
Nacionalinės teismų administracijos mokymo centro organizuotuose 43 seminaruose. 2015 m. Kauno
apylinkės teismo darbuotojams (tiek valstybės tarnautojams, tiek darbuotojams, dirbantiems pagal
darbo sutartis, suorganizuoti mokymai, kuriuose dalyvavo 114 teismo darbuotojai – 88 valstybės
tarnautojai ir 26 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
2015 m. buvo užbaigtas 2014 m. pradėtas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir
nuosavomis lėšomis finansuojamas projektas „Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“, kurio metu valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis, kėlė kvalifikaciją ir tobulino įgūdžius reikalingus kasdieniniame darbe.
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2015 m. vasario ir kovo mėnesiais keliais etapais buvo vykdomi mokymai „Konfliktų
ir streso valdymas teismo veikloje“, o kovo mėnesį Kauno apylinkės teismo darbuotojai dalyvavo
seminare „Kūrybiškas problemų sprendimas“.
ANGLŲ KALBOS ŽINIŲ TOBULINIMAS
2015 m. Kauno apylinkės teismo teisėjų padėjėjai gilino savo anglų kalbos žinias,
dalyvaudami mokymuose „Valstybės tarnautojų teisinės ir oficialios anglų kalbos mokymai“. Šių
mokymų tikslas – pagrindinių komunikacinių gebėjimų ugdymas, siekiant efektyviai bendrauti
kasdienėse ir paprastose profesinio gyvenimo situacijose, sustiprinti teisėjų padėjėjų bendravimo
oficialia ir teisine anglų kalba gebėjimus, reikalingus rengiant įvairių tipų dokumentus,
komunikuojant su užsienio šalių atstovais. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis
finansuojamų mokymų metu patobulintos oficialios ir teisinės anglų kalbos žinios padės teisėjų
padėjėjams efektyviau bendradarbiauti su užsienio valstybių teismais, analizuoti ir taikyti Europos
Sąjungos teisę, tarptautinių teismų praktiką, vykdyti bendradarbiavimą su Europos Sąjungos
kompetentingomis institucijomis.
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FINANSINIS IR MATERIALINIS APRŪPINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo nuostatomis, kad Teismai
finansuojami iš valstybės biudžeto bei Teismų materialinis techninis aprūpinimas turi atitikti mokslo
ir techninę pažangą, atsižvelgiant į valstybės ekonomines galimybes, 2015 metais Kauno apylinkės
teismui skirtas 2983692 eurų finansavimas. Didžioji asignavimų dalis – 68200 eurų buvo skirta pašto
paslaugoms. Praėjusiais metais buvo padengta 90 700 eurų skolos.
Nacionalinė teismų administracija 2015 m. Kauno apylinkės teismui skyrė ilgalaikio ir
trumpalaikio turto: stacionarią vaizdo konferencijų įrangą, ekranų, kamerų, garso kolonėlių, garso
stiprintuvą, valdymo bloką, pultą, mikrofonų, kompiuterių, kvalifikuotą skaitmeninį elektroninio
pasirašymo ir autentifikacijos sertifikatą, kopijavimo popieriaus, liniuotų žurnalų, bylų viršelių ir
reprezentacijai skirtų prekių. Kauno apylinkės teisme taip pat buvo atlikti stogo (Gruodžio g. 12)
remonto darbai.
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BYLŲ STATISTIKA 1
Kauno apylinkės teisme gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius išaugo lyginant su 2014 m.
2015 metais Kauno apylinkės teisme iš viso gautos 39 903 bylos, iš kurių 9186 administracinių teisės
pažeidimų, 2295 baudžiamosios ir 28 422 civilinės bylos. Kauno apylinkės teismo teisėjams tenkantis
darbo krūvis išlieka didelis ir vienas aukščiausių tarp Lietuvos teismų.

1 diagrama. Kauno apylinkės teisme gautų ir išnagrinėtų bylų palyginimas

2015 metais vidutinė administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimo trukmė siekė
0,67 mėnesio, baudžiamosios bylos – 2,89 mėnesio, o civilinės bylos -1,78 mėnesio.

2 diagrama. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmės Kauno apylinkės teisme palyginimas

1

Parengta pagal Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO statistinius duomenis.
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Administracinių teisės pažeidimų bylos
Kauno apylinkės teisme 2015 m. gautos 9186 administracinių teisės pažeidimo bylos,
o išnagrinėta 9200 administracinių teisės pažeidimo bylų. Lyginant su 2014 m., gautų administracinių
bylų buvo nežymiai daugiau, tačiau išnagrinėtų bylų skaičius išaugo.
2015 m. Kauno apylinkės teisme administracinėn atsakomybėn buvo patraukti 9228
asmenys, kuriems buvo paskirtos 7635 nuobaudos. Dažniausiai Kauno apylinkės teismo teisėjų
skiriamos nuobaudos už administracinius teisės pažeidimus buvo bauda (nuobauda taikyta 5891
kartą) ir specialiosios teisės atėmimas (skirta 1038 kartus), o 272 bylos buvo nutrauktos.

3 diagrama. 2015 m. Kauno apylinkės teisme paskirtos nuobaudos už administracinius teisės pažeidimus.

Baudžiamųjų bylų statistika
Kauno apylinkės teisme 2015 m. gauta 2295 baudžiamosios bylos, o išnagrinėta 2431
baudžiamoji byla. Lyginant su 2014 m., gautų bylų skaičius sumažėjo beveik 600 bylų, taip pat
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sumažėjo ir išnagrinėtų bylų skaičius. Vidutinis baudžiamosios bylos nagrinėjimo laikas buvo 2,89
mėnesio.
2015 metais nuteisti 146 asmenys, kuriems buvo paskirtos bausmės: viešieji darbai,
bauda, laisvės apribojimas, areštas ir terminuotas laisvės atėmimas.

4 diagrama. 2015 m. paskirtų bausmių skaičius
Civilinių bylų statistika
Kauno apylinkės teisme 2015 m. gautos 28 422 bylos, o išnagrinėtos 28 887 bylos.
Lyginant su 2014 m. gautų ir išnagrinėtų bylų skaičius neženkliai išaugo. Metų pabaigoje liko 3722
nebaigtos nagrinėti civilinės bylos.
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5 diagrama. Baigtų civilinių bylų nagrinėjimo statistika ir pasiskirstymas 2015 m.
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KORUPCIJOS PREVENCIJA
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3
dalies nuostatomis, teismų vykdoma veikla yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė. Siekiant ne formaliai, o realiai vykdyti antikorupcinę veiklą,
sukurti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, Kauno
apylinkės teisme 2015 m. toliau kryptingai buvo imamasi priemonių šiam tikslui pasiekti.
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-30 teisme
sudaryta Antikorupcinė komisija. Komisijos pirmininku paskirtas teismo pirmininko pavaduotojas
baudžiamosioms byloms Dainius Ročys. Kiti komisijos nariai: teismo pirmininko pavaduotoja
civilinėms byloms Lina Žemaitienė, teisėja Sigita Meškausienė, raštinės vedėja Loreta Skokauskienė.
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MEDIACIJA
Teisminė mediacija yra visuose Lietuvos bendrosios kompetencijos teismuose teikiama
paslauga, kuria gali pasinaudoti visi asmenys, norintys išspręsti civilinius ginčus. Teisminės
mediacijos tikslas yra padėti šalims taikiai išspręsti ginčą ir susitarti. Visoje Lietuvoje teisminė
mediacija yra vis dar retai naudojamas ginčų sprendimų būdas, tačiau pastaraisiais metais pastebimas
mediacijos procedūrų augimas. Lyginant su 2014 metais, 2015-ais metais Kauno apylinkės teisme
pradėtų mediacijos procesų padaugėjo beveik tris/du kartus nuo 22 procedūrų 2014 m. iki 62
procedūrų 2015 m.
Kauno apylinkės teisme 2015 m. buvo 3 teisėjai mediatoriai: Giedrė Jakštienė, Diana
Jasaitienė ir Alvydas Rimkevičius.
Teisminė mediacija gali būti taikoma visuose civiliniuose ginčuose, kuriuose galima
taikos sutartis, pavyzdžiui, sprendžiant šeimos ginčus ar nagrinėjant bylas, susijusias su nuosavybės
teisės gynimu. Tačiau tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, darbo ginčų komisijoje sprendžiant darbo
ginčus arba sprendžiant vartotojų ginčus teisme pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, mediacija
negalima. Svarstytina dėl teisminės mediacijos taikymo tikslingumo ir tais atvejais, kai ginčas susijęs
su sudėtingais teisės klausimais, ginčo šalių yra daug, šalys tarpusavyje nesugeba bendrauti ir
klaidingai supranta mediacijos reikšmę.
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VAIZDO KONFERENCIJOS
Vaizdo konferencijų įranga Kauno apylinkės teisme buvo įdiegta 2014 m. lapkritį
įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos
lėšomis finansuojamą projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos sukūrimas ir
įdiegimas teismuose“. Ši įranga pirmą kartą panaudota 2015 m. balandžio 2 d. teisiamojo posėdžio
metu.
Vaizdo konferencinis ryšys padeda apklausti asmenis, kurie negali atvykti į teismo
posėdžius, neįgaliuosius, nepilnamečius, laisvės apribojimo įstaigoje esančius asmenis bei
nuteistuosius. Ši naujovė suteikia galimybę pažeidžiamoms visuomenės grupėms dalyvauti teismo
posėdžiuose nuotoliniu būdu, paspartina bylų nagrinėjimą, padeda taupyti teismo ir proceso dalyvių
laiką bei patiriamas išlaidas.
2015 m. buvo surengta 18 vaizdo konferencijų, kurių metu buvo vyko nuotoliniai
posėdžiai su Lietuvoje, Latvijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Švedijoje esančiais proceso
dalyviais.
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO VISUOMENINĖ VEIKLA IR
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
STUDENTAI IŠ JAV
Kauno apylinkės teismas 2015 m. antrą
kartą prisidėjo prie bendros VDU Teisės fakulteto ir
JAV Texas Tech universiteto Tarptautinės teisės
vasaros mokyklos programos studentams vykdymo.
Kauno apylinkės teismo teisėjai Algirdas Giedraitis,
Aurelijus

Rauckis ir Irena Poderienė pasakojo

svečiams apie teismo istoriją, dabartinę teismo struktūrą, nagrinėjamas bylas, supažindino su teisėjo
darbo specifika ir ypatumais Lietuvoje.
TEISĖJŲ DELEGACIJA
Rugsėjo 15 d. Kauno apylinkės teisme
lankėsi tarptautiniame mainų projekte dalyvaujantys
teisėjai

iš

Italijos,

Prancūzijos,

Vokietijos,

Rumunijos ir Olandijos. Atvykusius teisėjus su
Kauno apylinkės teismu ir teismo veiklos specifika
supažindino Kauno apylinkės teismo pirmininko
pavaduotoja, einanti teismo pirmininko pareigas,
Lina Žemaitienė ir Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja administracinių teisės pažeidimų
byloms Laima Šeputienė. Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas kartu su svečiais atliko
atvejo analizę, po kurios buvo aptariami teisiniai skirtumai užsienio šalyse.
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ATVIRŲ DURŲ DIENOS SENJORAMS
Spalio

1

d.

minint

Tarptautinę

pagyvenusių žmonių dieną, Kauno apylinkės teisme
vyko pagyvenusiems asmenims skirtas renginys
„Teismai atveria duris senjorams“. Renginio metu
senjorams buvo surengta ekskursija po teismą ir
susitikimas su teisėjais. Susitikimo-diskusijos metu
senjorai turėjo galimybę užduoti klausimus Kauno apylinkės teismo teisėjams Linai Žemaitienei,
Tomui Romeikai ir Mariui Bartninkui. Diskusijoje taip pat dalyvavo eksteisėjų klubo „Temidė“ narys
Algimantas Smolskas. Susitikimo metu senjorai aiškinosi teismų veiklos ir bylų nagrinėjimo
ypatybes, domėjosi civilinės teisės ir civilinio proceso bei šeimos teisiniais klausimais, o ypač – turto
dovanojimu ir paveldėjimu.
ATVIRŲ DURŲ DIENOS MOKSLEIVIAMS
Kauno apylinkės teisme 2015 m. buvo
organizuojamos ekskursijos Kauno moksleiviams,
kurių metų mokiniai sužinojo apie teismo istoriją,
teismo veiklą, turėjo galimybę pamatyti teismo
patalpas, pabendrauti su teisėjais ir užduoti
dominančius klausimus apie teismo ar teisėjo darbą.
Kauno apylinkės teisme spalio 13 d. įvyko mokinių piešinių konkurso „Teismas gina
žmones“ Kauno regiono mažasis finalas. Rugsėjo mėnesį Kauno apylinkės teismą pasiekė daugiau
nei aštuoniasdešimt mokinių piešinių, kurie buvo eksponuojami ketvirtame teismo aukšte. Renginio
dieną mokiniai dalyvavo teismų pamokėlėje, kurioje Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius
Bartninkas pasakojo apie teismo veiką ir teisėjų darbą bei leidosi kartu į ekskursiją po teismą.
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STUDENTŲ PRAKTIKA
2015-ųjų vasarą Kauno apylinkės teisme Vytauto Didžiojo universiteto studentai atliko
savanorišką praktiką, kurią koordinavo Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja
administracinių teisės pažeidimų byloms Laima Šeputienė. Studentų baigiamasis praktikos darbas –
inscenizuotas teismo procesas, kurį stebėjo kiti teismo darbuotojai.
Kauno apylinkės teismas 2015 m.
lapkritį dalyvavo projekte „Diena su teisėju“.
Lapkričio mėnesį trys studentai turėjo galimybę iš
arčiau susipažinti su teisėjo darbo diena ir teismo
vykdoma veikla. Būsimaisiais teisininkais rūpinosi
Kauno apylinkės teismo teisėjai Aurelijus Rauckis ir
Tomas Romeika.
TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS
Lapkričio 20 d. Kauno apylinkės teisme
vyko

rudens

forumas

„Administracinių

teisės

pažeidimų bylų teisena“, skirtas Kauno apskrities
vyriausiojo policijos komisariato, Kelių policijos
valdybos,

Valstybinės

mokesčių

inspekcijos,

Valstybinės darbo inspekcijos atstovams. Forumo
metu Kauno apylinkės teismo teisėjai Laima Šeputienė, Darius Urbonas, Violeta Miceikienė,
Audronė Levinskienė ir Larisa Tamulioninė skaitė pranešimus aktualiais administracinių teisės
pažeidimų klausimais ir aktyviai diskutavo su forumo dalyviais. Forumo tikslas – skatinti efektyvų
tarpinstitucinį bendradarbiavimą, nes tik bendru profesionaliu darbu, laikantis teisės viršenybės bei
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pagarbos žmogaus teisėms ir laisvėms principų, galima užtikrinti aukštą administracinių teisės
pažeidimų bylų tyrimo ir nagrinėjimo kokybę.
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