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PIRMININKO ŽODIS
Vykdant teisingumą teismui kiekvieni metai yra išskirtiniai, nes kasmet kiekvienas teisėjas
išnagrinėja ne vieną bylą, kuriai atiduoda dalį savo sielos, kuri pakeičia žmonių gyvenimus,
sutvarko asmenų tarpusavio santykius, įvykdo teisingumą nusikaltimus padariusių žmonių atžvilgiu,
apgina nukentėjusiųjų teises. Kauno apylinkės teismui 2013 metai buvo kupini reformų ir teismo
veiklos modernizavimo. Vien pats Kauno miesto ir rajono apylinkės teismų sujungimas pareikalavo
surasti ir įdiegti efektyviausią teismo veiklos modelį, visų pirma siekiant tinkamo bylų srautų
sureguliavimo, sudarant organizacines prielaidas, kad teisėjas turėtų pakankamai laiko surengti
tinkamus teismo procesus jam priskirtose nagrinėti bylose. Atsižvelgiant į tai, kad teismas pradėjo
veikti dvejuose teismo rūmuose, vienas iš svarbiausių teismo organizacinės veiklos tikslų, kuriam
skirtas išskirtinis dėmesys, buvo sklandus asmenų aptarnavimas. Nors teismas yra viena iš trijų
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valstybinių valdžių, tačiau tuo pačiu jis atlieka ir tam tikrą teisingumo patarnavimą visuomenei.
Teisėjavimas demokratinėje visuomenėje yra teisėjavimas ne šalia ir ne virš visuomenės, o pačioje
visuomenėje, būnant jos integralia dalimi, todėl labai svarbu, kad į teismą atvykstantys žmonės
jaustų šią vertybinę nuostatą.
Teismo ir teisėjų veiklos profesionalumas yra viena iš pagrindinių teismo nepriklausomumo
sąlygų,

įtvirtintų

pagrindiniuose

tarptautiniuose

dokumentuose,

nustatančiuose

esminius

reikalavimus teisminei valdžiai. Užtikrinti šią teismo nepriklausomumo sąlygą ypač reikšminga
keičiantis teismo personalui, į teismą nuolat ateinant dirbti pirmą kartą paskirtiems teisėjams, o į
teisės sistemą įdiegiant naujus teisės institutus, tokius kaip Lietuvoje 2013-aisiais metais buvo
Fizinių asmenų bankrotas ir elektroninių teismo procesų atsiradimas civiliniame procese. Drąsiai
galima pasidžiaugti, kad visus šiuos ir dar daug kitų iššūkių praėjusiais metais pavyko įveikti.
Norėčiau padėkoti kiekvienam teismo darbuotojui, kuris savo kasdieniu ir nuoširdžiu darbu
prisidėjo prie teisingumo vykdymo ir Kauno apylinkės teismo, kaip savarankiškos institucijos,
organizacinės veiklos vystymo. Esame vieni iš geriausiai naujoves įdiegiančių Lietuvos teismų,
esame aktyvūs įvairioje tarpinstitucinėje veikloje, tarptautiniuose projektuose, teisiniame švietime,
turime tvirtų atstovų, prisidedančių prie teisės mokslo vystymo, sugebame išskirti veiklos
prioritetus ir tinkamai juos įgyvendinti.
Manau, kad turime tvirtos ir gražios ateities perspektyvas, tik reikia nenustoti tikėti teisės
viršenybės principu ir savo aktyviais veiksmais siekti, kad kiekvienas žmogus Lietuvoje rastų
teisinę valstybę Kauno apylinkės teisme.
Kauno apylinkės teismo pirmininkas

Mindaugas Šimonis
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1. KAUNO APYLINKĖS TEISMO ISTORIJA IR VEIKLOS TEISINIAI
PAGRINDAI
Kauno apylinkės teismas savo istorijos puslapius vertė jau XIX amžiuje, kai buvo pastatytas
trijų aukštų pastatas, iš pradžių skirtas Apygardos teismui. Nuo 1919 metų šiame pastate pradėjo
veikti Vyriausiasis Tribunolas, kuriam pirmininkavo Antanas Kriščiukaitis, o jo nariai buvo žymūs
to meto teisininkai – Augustinas Janulaitis, Mykolas Romeris. 1933 m. spalio 10 d. buvo įsteigtas
Kauno miesto apylinkės teismas. Sovietmečiu teismo pavadinimas ne kartą keitėsi, bet atkūrus
Lietuvos nepriklausomybę, 1992 m. vasario 10 d., pastate vėl buvo įkurtas Kauno miesto apylinkės
teismas.
2008 metais buvo baigti Kauno miesto apylinkės teismo centrinio korpuso, rekonstravimo
darbai. Oficialus pastato, kuris yra architektūrinis paveldas ir įtrauktas į valstybės saugomų pastatų
sąrašą, atidarymas įvyko 2008 m. vasario 22 d.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos apylinkių teismų reorganizavimo įstatymu (Žin.,
2012, Nr.:108-5460) 2013 m. sausio 1 d. Kauno miesto apylinkės teismas ir Kauno rajono apylinkės
teismas reorganizuoti, sujungiant juos į vieną Kauno apylinkės teismą, kurio veiklos teritorija apima
Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių teritorijas. Reorganizuoto teismo veiklos pradžios
renginyje susirinkę Teisėjų tarybos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras
Kryževičius, teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Prezidentės patarėjas Ernestas Rimšelis,
Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis, Kauno apygardos administracinio teismo
pirmininkas Rimantas Giedraitis ir kiti dalyviai sveikino Kauno apylinkės teismą pradėjus veiklą ir
linkėjo sėkmės įgyvendinant teismų reorganizavimu siektų tikslų. Kauno apylinkės teismo
pirmininkas M. Šimonis linkėjo, kad teisme dirbtų atsidavę savo misijai teisėjai, kurie savo veikla
skleistų visuomenei pasitikėjimą, išmintį, darną, gerovę ir teisės, kaip socialinių normų bei teisės
principų visumos, šviesą.
Šiuo metu teismas veiklą vykdo dviejuose pastatuose. Administracinių teisės pažeidimų
bylos nagrinėjamos teismo patalpose, esančiose adresu Kęstučio g. 29. Civilinės ir baudžiamosios
bylos nagrinėjamos teismo patalpose, esančiose adresu Laisvės al. 103.
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Kauno apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, vykdantis Lietuvos
Respublikos Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos teismų ir kituose įstatymuose nustatytas
funkcijas, kurių pagrindinė – teisingumo vykdymas. Teismas yra pirmoji instancija civilinėms,
baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai.
Kauno apylinkės teismo teisėjai nagrinėja ir bylas, susijusias su sprendimų bei nuosprendžių
vykdymu, įstatymų numatytais atvejais atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas apylinkės teismo
kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.
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2. TEISMO STRUKTŪRA IR PERSONALO POKYČIAI
Kauno apylinkės teismo organizacinę struktūrą sudaro: teismo pirmininkas, jo pavaduotojai
civilinėms ir baudžiamosioms byloms, teisėjai, teismo pirmininko patarėja, teisėjų padėjėjai, kiti
teismo tarnautojai, paskirstyti į teismo struktūrinius padalinius: Raštinę, Informacinių sistemų
skyrių, Finansų skyrių, Ūkio skyrių, Archyvą. 2013 metais Kauno apylinkės teisme patvirtintos 269
teisėjų, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės. Iš jų – 259
metų pabaigoje buvo užimtos.
Teismui vadovauja 2012 m. spalio 16 d. dekretu Nr. 1K-1243 Lietuvos Respublikos
Prezidentės Dalios Grybauskaitės paskirtas teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis.
Teismo pirmininko pavaduotojos civilinėms byloms pareigas nuo 2013 m. sausio 1 d. ėjo
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2012 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1K-1299
paskirta Lina Žemaitienė. Dainius Ročys, kuris buvo paskirtas teismo pirmininko pavaduotoju
baudžiamosioms byloms Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės dekretu Nr. 1K1298, pareigas pradėjo eiti taip pat nuo 2013 m. sausio 1 d.
2013 metais Kauno apylinkės teismą papildė net 7 nauji teisėjai. Lietuvos Respublikos
Prezidentė 2013 m. balandžio 22 d. dekretu Nr. 1K-1435 „Dėl apylinkės teismų teisėjų skyrimo“
Kauno apylinkės teismo teisėjais paskyrė: Aušrą Barškietytę, Marių Bartninką, Arūną Purvainį,
Astą Žaromskytę-Stanienę. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2013 m.
gruodžio 17 d. dekretu Nr. 1K-1675 Kauno apylinkės teismo teisėjais paskirti Kristina Imbrasienė,
Jurga Vasiliauskienė ir Algirdas Giedraitis.
Vykdant Kauno apylinkės teismo 2013 metų organizacinės veiklos priežiūros plano 2 dalies
„Dėl teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumo“ 2.2 punkto įgyvendinimą buvo atlikta
2011 m., 2012 m., ir nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 2 d. valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaitos analizė, pateikiant pasiūlymus dėl personalo
politikos tobulinimo, darbuotojų stabilumo gerinimo, motyvacinės darbuotojų sistemos sukūrimo ir
įdiegimo.
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2013 metais priimti 24 darbuotojai (18 valstybės tarnautojų, 6 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis). Atleisti 34 darbuotojai (4 teisėjai, 23 valstybės tarnautojai, 7 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartis).

1 pav. Teismo personalo struktūra
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2 pav. Kauno apylinkės teismo personalo pokyčiai 2013 m.

2.1 INFORMACIJA APIE TEISME DIRBANČIUS TEISĖJUS
Lietuvos Respublikos Prezidentės 2013 m. kovo 1 d. dekretu Nr. 1K-1384 Kauno apylinkės
teisme nustatytas 63 teisėjų skaičius.
2013 metais Kauno apylinkės teisme dirbo 63 teisėjai: Vida Agurkienė, Aušra Barškietytė,
Marius Bartninkas, Virginija Baškienė, Linas Baublys, Živilė Bliūdžiuvienė, Sigita Bružienė,
Tatjana Butkienė, Birutė Drozdienė, Danutė Giačaitė, Algirdas Giedraitis, Rimantas Grigas, Odeta
Gruodienė, Kristina Imbrasienė, Edmundas Inokaitis, Giedrė Jakštienė, Živilė Janavičienė, Diana
Jasaitienė, Vida Jegorovienė, Virginijus Kalkauskas, Liuba Kymantienė, Laima Kriaučiūnaitė, Eglė
Kriaučiūnienė, Diana Labokaitė, Lina Lesinskienė, Audronė Levinskienė, Bronislovas Liatukas,
Vidutė Liubševičiūtė, Rita Liukaitytė, Sigita Meškauskienė, Violeta Miceikienė, Raimundas
Mikšta, Janina Narkevičiūtė, Aurelija Naujokienė, Edvardas Paliokas, Agnė Petkevičienė, Aistė
Petrevičienė, Mindaugas Plučas, Irena Poderienė, Arūnas Purvainis, Aurelijus Rauckis, Milda
Remeikienė, Rūta Rimkevičienė, Alvydas Rimkevičius, Dainius Ročys, Virginija Simanavičienė,
Rimantas Sipavičius, Artūras Šafronas, Laima Šeputienė, Virginija Šeškuvienė, Mindaugas
Šimonis, Olga Šinkarenko, Edita Šliumpienė, Larisa Tamulionienė, Rita Ulejevienė, Rasa
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Urbanavičiūtė, Ona Valentukevičiūtė, Bronius Varsackis, Jurga Vasiliauskienė, Snieguolė
Vilutienė, Aušra Vingilė, Asta Zeromskytė-Stanienė, Lina Žemaitienė.
Trys Kauno apylinkės teismo teisėjai 2013 metais papildė Apygardos teismo teisėjų gretas.
Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2013 lapkričio 14 d. dekretu Nr. 1K-1633
Daiva Jankauskienė 2013 m. gruodžio 15 d. buvo paskirta Kauno apygardos teismo teisėja.
Lietuvos Respublikos Prezidentė 2013 m. birželio 6 d. dekretu Nr. 1K-1492 2013 m. birželio 17 d.
Giedrius Endriukaitis paskirtas Kauno apygardos teismo teisėju. Lietuvos Respublikos Prezidentės
Dalios Grybauskaitės 2013 m. birželio 6 d. dekretu Nr. 1K-1491 2013 m. liepos 7 d. Dalia
Kursevičienė paskirta Klaipėdos apygardos teismo teisėja. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios
Grybauskaitės 2013 m. vasario 11 d. dekretu Nr. 1K-1369 iš Kauno apylinkės teismo teisėjo
pareigų savo noru atleista Odeta Ragauskienė.
Siekiant užtikrinti teismų reorganizacijos tikslus - suvienodinti teisėjų darbo krūvius, paspartinti
procesus, suteikti teisėjams didesnes galimybes specializuotis ir gilinti žinias konkrečioje teisės
srityje, Kauno apylinkės teisme yra nustatytos teisėjų specializacijos. Iš 36 teisėjų, nagrinėjančių
civilines bylas, 5 specializuojasi šeimos bylose, 3 – darbo bylose, 28 – nagrinėja bendras civilines
bylas. Tuo tarpu iš 18 teisėjų, kurie nagrinėja baudžiamąsias bylas, 2 nagrinėja nepilnamečių bylas,
1 – probacijos bylas, 15 – bendras baudžiamąsias bylas. Kauno apylinkės teisme 5 teisėjai atlieka
ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas operatyvias funkcijas, administracinės teisės pažeidimų bylas
nagrinėja taip pat 5 teisėjai.
Pagal teisėjų darbo krūvio rodiklius Kauno apylinkės teismas 2013 metais užėmė 28 vietą,
tarp 49 šalyje veikusių apylinkės teismų. Kauno apylinkės teismo teisėjų darbo krūvio rodiklis 2013
metais siekė 70,21 (visų apylinkių teismų rodiklio vidurkis – 71,58).
2.2 TEISMO PERSONALO DALYVAVIMAS MOKYMUOSE IR KVALIFIKACIJOS
KĖLIMO KURSUOSE
Dėl Lietuvos integracijos į ES teisinę sistemą, poreikio vadovautis ir taikyti ES teisės aktus,
didėja profesinės kvalifikacijos reikalavimai teisėjams, teisėjų padėjėjams, valstybės tarnautojams ir
kitiems darbuotojams, dirbantiems teisme. Pabrėžtina, jog teisėjų pasirengimas, jų žinių gilinimas,
kvalifikacijos kėlimas užtikrina tinkamą teismų veiklą ir yra Kauno apylinkės teismo prioritetas.
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Siekiant užtikrinti tinkamą teismo veiklą, keliant teisėjų ir teismo personalo kvalifikaciją,
gilinant jų žinias, buvo sudarytos sąlygos dalyvauti seminaruose ir mokymuose. 2013 metais juose
dalyvavo 141 valstybės tarnautojas, 20 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, 54 teisėjai.
Teisėjai ir teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis dalyvavo seminaruose ir
kvalifikacijos kėlimo kursuose, kuriuos iniciavo Nacionalinė teismų administracija, Teisingumo
ministerija ar kurie buvo finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų. Teismo valstybės tarnautojų
mokymo planas sudarytas remiantis Finansų ministerijos mokymo centro parengtomis mokymo
programomis, kurios buvo pasirinktos atsižvelgus į teismo darbuotojų mokymo poreikius ir
biudžeto lėšas.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas
nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir žmoniškiesiems ištekliams paskirstyti. Galimybes
didinti teismo veiklos efektyvumą suteikia dalyvavimas mokymuose ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimas. Siekiant šių tikslų įgyvendinimo, teismo pirmininko M. Šimonio iniciatyva tarp Europos
Socialinio fondo agentūros ir Kauno apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 14 d. buvo sudaryta
projekto „Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“
finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto finansavimo lėšas sudaro Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir Kauno apylinkės teismo lėšos. Projekto metu bus patobulintas 176 Kauno
apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų Europos Sąjungos kalbų mokėjimas,
kompiuterinis raštingumas, bendrieji bei specialieji gebėjimai. Pagal pasirašytą sutartį, 2013 m.
lapkričio mėnesį buvo pradėtos įgyvendinti projekto veiklos ir įvyko pirmieji „Dalykinio
bendravimo ir etiketo teismo veikloje“ mokymai.
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3. POKYČIAI IR NAUJOVĖS KAUNO APYLINKĖS TEISME
Kauno apylinkės teisme 2013 metais atsirado ne viena naujovė: su rašytiniu procesu
konkuruojanti elektroninė byla, pradėtos nagrinėti fizinių asmenų bankroto bylos, įrengtas
modernus vaiko apklausos kambarys. Teismas skyrė išskirtinį dėmesį tam, kad būtų užtikrintas
efektyvus šių naujovių teisme veikimas ir įgyvendinimas.
3.1 ELEKTRONINĖ BYLA
Nuo 2013 m. liepos 1 d. teisme atsiradus elektroninei bylai, proceso dalyviai turi teisę visus
procesinius dokumentus bei kitą, su procesu susijusią, informaciją teismui teikti elektronine forma,
taip pat teisę susipažinti su elektronine byla ir gauti joje esančių dokumentų kopijas. Tai išplėtė
informacinių technologijų panaudojimą teismuose ir padarė didelės įtakos darbuotojų atliekamoms
funkcijoms: tenka skaitmenizuoti į vien elektronine forma tvarkomas bylas pateiktus popierinius
procesinius dokumentus, daryti šalių pateikiamų procesinių dokumentų kopijas, jas apskaityti,
suteikti prisijungimo duomenis bei atlikti kitas papildomas funkcijas.
Kauno apylinkės teismas nuo 2013 m. liepos 1 d. ėmėsi aktyvių veiksmų, kad būtų sudarytos
reikiamos techninės sąlygos šioms teisėms įgyvendinti. Buvo parengtas priemonių planas, siekiant,
kad teisme būtų tinkamai ir savalaikiai pasirengta įgyvendinti įstatymų pakeitimus, susijusius su
elektroninės bylos teisme įdiegimu

.
3 pav. Lietuvos teismų elektroninio paslaugų portalo logotipas
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3.2 FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO BYLOS
2013 m. kovo 1 d. įsigaliojus Fizinių asmenų bankroto įstatymui, daugiausiai fizinių asmenų
bankroto bylų Lietuvoje buvo iškelta Kaune. 2013 metais Kauno apylinkės teisme gauti 32
pareiškimai iškelti fizinių asmenų bankroto bylas.
Fizinių asmenų bankroto įstatymo paskirtis yra sudaryti sąlygas atkurti sąžiningų fizinio
asmens, ūkininko ir kito fizinio asmens, kuris verčiasi individualia veikla, mokumą užtikrinant
kreditorių reikalavimų tenkinimą įstatymo nustatyta tvarka. Šis įstatymas priimtas atsižvelgiant į
Europoje vyraujančias tendencijas, 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1346/2000
nuostatas.
Teisėjai neišvengiamai susiduria su šio įstatymo aiškinimo ir taikymo problemomis, nes pats
fizinių asmenų bankroto reglamentavimas kaip teisinis institutas Lietuvoje yra naujas. Kauno
apylinkės teismo teisėjai nuo pat įstatymo įsigaliojimo siekia patys aktyviai formuoti Fizinių
asmenų bankroto įstatymo taikymo ir aiškinimo praktiką, nepamiršdami, jog šis įstatymas yra
orientuotas į socialiai pažeidžiamų žmonių problemų sprendimą. 2013 metais teisme dėl Fizinių
asmenų bankroto įstatymo taikymo ir aiškinimo buvo aktyviai diskutuojama ne viename
susirinkime ir siekiama toliau vienodinti pirminę teisminę praktiką.
Kauno apylinkės teismo pirmininkas M. Šimonis pabrėžė, kad siekiant užtikrinti tinkamą ir
kiek įmanomai vieningą praktiką, išplėtoti teismo diskrecijai pavestus spręsti klausimus, užtikrinti
aiškumą teismo keliamiems reikalavimams kreipiantis į teismą dėl fizinių asmenų bankroto bylos
iškėlimo, Kauno apylinkės teisme atliekama įstatymo taikymo analizė. Surasti teisingą skolininko ir
jo kreditorių interesų pusiausvyrą yra pagrindinis teismo uždavinys.
3.3 VAIKO APKLAUSOS KAMBARYS
2013 metais įrengtas modernus vaiko apklausos kambarys, atitinkantis specializuotiems
vaikų apklausų kambariams keliamus socialinius ir techninius reikalavimus. Siekiant netraumuoti
vaiko, sukurti aplinką, kuri panaši natūraliai vaiko aplinkai, pašalinti pašalinių trukdžių galimybę,
efektyviai ir operatyviai atlikti vaiko apklausą, užtikrinti jo apsaugą, įėjimas į Kauno apylinkės
teismo vaiko apklausos kambarį yra atskiras, patenkama iš lauko pusės. Naujame vaiko apklausos
kambaryje yra apklausos įranga, kuri pritaikyta prie nepilnamečių vaikų poreikių ir elgsenos.
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Kauno apylinkės teismo pirmininko M. Šimonio nuomone, nuo to, kaip bus apsaugota
nepilnamečių vaikystė, užtikrintas tarptautiniuose ir nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintas
prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principas priklausys, kokia bus visos
valstybės ir tautos ateitis.

4 pav. Vaiko apklausos kambaryje
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4. TEISMO DARBUOTOJŲ ATSILIEPIMAI APIE TEISMO VEIKLĄ 2013
METAIS
Kauno apylinkės teismo darbuotojai mielai sutiko pasidalinti įspūdžiais apie 2013 metus ir
per juos nuveiktus darbus, pokyčius, naujoves ir pasiekimus. Visi kaip didžiausius pokyčius 2013
metais įvardino teismų sujungimą bei elektroninę bylą.
Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojos civilinėms byloms Lina Žemaitienės
teigimu, nors Kauno miesto ir Kauno rajono apylinkės teismų reorganizacija vyko senųjų ir naujųjų
metų sandūroje, kai teisme buvo ypatingai daug darbo, neišspręstų problemų dėl teismų sujungimo
– nekilo. Pavaduotojos nuomone, sklandžiam darbui ypatingos įtakos turėjo tai, kad teismo
pirmininkas M. Šimonis pasiruošimo teismų sujungimui darbus vykdė iš anksto.
Vyriausios specialistės (darbui su personalu) Birutė Malžinskaitė ir Ramunė Richter
pažymėjo, kad po teismų reorganizavimo visus 2013 metus darbas buvo sklandus. Darbuotojos
didžiausia naujove savo skyriuje įvardijo 2013 metais birželio 1 d. pasikeitusią konkursų į valstybės
tarnybą organizavimo tvarką, kuri suteikė galimybę pasirinkti aukščiausios kvalifikacijos
darbuotojus darbui teisme.
Su pavaduotoja L. Žemaitiene sutiko ir Kauno apylinkės teismo teisėja Vida Jegorovienė.
Beveik 20 metų teisėjos darbo stažą turinti V. Jegorovienė taip pat džiaugėsi sklandžia teismo darbo
veikla 2013 metais. Teisėja teigė labai vertinanti savo padėjėjos ir sekretorės darbą, kuris
planuojamas ir atliekamas labai gerai bei prisideda prie efektyvaus ir operatyvaus bylos
išnagrinėjimo. V. Jegorovienė pabrėžė proceso šalių taikinimo instituto svarbą ir teigiamai atsiliepė
apie populiarėjančią teisminę mediaciją.
Teisėjui Artūrui Šafranui 2013 metais įsimintiniausia buvo galimybė pirmą kartą 3 teisėjų
kolegijoje kartu su teisėjomis Virginija Simanavičiene ir Vidute Liubševičiūte Kauno apylinkės
teisme išnagrinėti didelės apimties civilinę bylą dėl savavalinės statybos. Teisėjas A. Šafronas
pažymėjo, kad paprastai apylinkės teismuose bylas nagrinėja vienas teisėjas. Teisėjui antrino ir
sudarytos kolegijos narė, teisėja V. Liubševičiūtė, papildydama, kad daug paprasčiau tokią
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sudėtingą bylą nagrinėti kolegijoje, kurioje gali pasitarti, padiskutuoti ir rasti bendrą nuomonę.
Teisėjos manymu, būtų galima sudėtingoms byloms dažniau sudaryti kolegijas.
Kauno apylinkės teismo teisėjas Marius Bartninkas pabrėžė teisme atsiradusių fizinių asmenų
bankroto bylų svarbą. Teisėjas nurodė, kad darbo krūviui neabejotinai įtakos turėjo, o kartu ir darbo
pobūdį paįvairino fizinių asmenų bankroto bylos, kurių nagrinėjimas, dėl teisinio instituto naujumo,
paaiškėjusių reglamentavimo spragų ir nesusiformavusios teismų praktikos, buvo nemenkas iššūkis,
ir, tikėtina, tokiu išliks bent jau artimiausioje ateityje, kadangi nei viena bankroto byla kol kas
nepasiekė baigiamųjų bankroto proceso stadijų ir atskirų procesinių veiksmų praktinė specifika dar
neatskleista.
Su M. Bartninku sutiko ir Kauno apylinkės teisme teisėjos padėjėja dirbanti Vilma
Beišterienė. Ji pabrėžė, kad apylinkės teismai yra ta institucija, kuri pradėjo formuoti teismų praktiką
fizinių asmenų bankroto bylose. Tiek teisėjams, tiek teisėjų padėjėjams teko analizuoti Fizinių
asmenų bankroto įstatymą, sekti procesinių veiksmų eiliškumą ir terminų eigą. 2013 metais
atsiradusios naujovės su laiku tampa ne tokios gąsdinančios; priešingai – visi įgauna naujos patirties.
Tuo tarpu teismo raštinės vedėja Loreta Skokauskienė atkreipė dėmesį į vieną iš teisme
atsiradusių naujovių – elektroninę bylą ir pasidžiaugė, kad 2013 metais teisme atsiradus elektroninei
bylai, jos įgyvendinimas vyko sklandžiai. Raštinės vedėjos teigimu, buvo tinkamai pasirengta
įgyvendinti įstatymų pakeitimus, susijusius su elektroninės bylos teisme įdiegimu.
Teisėjo padėjėjos Evelinos Rybelytės darbą teisme taip pat pakeitė atsiradusios fizinių asmenų
bankroto ir elektroninės bylos. Padėjėja atkreipė dėmesį į tai, kad siekiant užtikrinti aukšto teisinio
motyvuotumo lygio teismo procesinių sprendimų projektų parengimą fizinių asmenų bankroto bylose,
taip pat elektroninės bylos tinkamą valdymą, Kauno apylinkės teismo teisėjų padėjėjams 2013 metais
buvo sudarytos galimybės dalyvauti Nacionalinės teismų administracijos organizuotame seminare
„Fizinių asmenų bankrotas“ bei mokymo programoje „Liteko viešosios elektroninės paslaugos.“
Teismo posėdžių sekretorė Ieva Einorytė pažymėjo, kad 2013 metais civiliniame procese
atsiradus elektroninėms byloms, reikėjo susipažinti su jų tvarkymo ypatumais, vykdyti su elektronine
byla susijusias funkcijas, todėl buvo naudingi raštinės vedėjos organizuoti teismo posėdžių sekretorių
susirinkimai, kurių metu buvo sprendžiamos iškilusios problemos. Taip pat padėjo bendradarbiavimas
su kolegėmis ir dalijimasis gerąja patirtimi.
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5. BYLŲ STATISTIKA 2013 M.
Šioje apžvalgos skiltyje pateikiami duomenys apie 2013 metais išnagrinėtas bylas ir su
jomis susijusius statistinius rodiklius pateikiama pagal duomenis, suformuotus teismų informacinėje
sistemoje LITEKO.

25%
Administracinių teisės
pažeidimų bylos
8%
67%

Baudžiamosios bylos
Civilinės bylos

5 pav. 2013 m. Kauno apylinkės teisme baigtų bylų skaičius pagal kategorijas

5.1 CIVILINIŲ BYLŲ STATISTIKA
Kauno apylinkės teisme 2013 metais baigtos 22 988 civilinės bylos. Darytina išvada, kad
civilinių bylų teisėjams tenkantis krūvis išlieka didelis.
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Bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo

1

Bylos dėl paveldėjimo

33

Bylos dėl juridinių asmenų

39

Bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės
nuosavybės

32

Bylos su tarptautiniu elementu
Bylos dėl darbo teisinių santykių
Bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių
Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių

403
223
455
2754

Bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka

7786

Su prievolių teise susijusios bylos

11650

6 pav. Reikalavimų skaičius 2013 m. Kauno apylinkės teisme baigtose civilinėse bylose

5.2 BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ STATISTIKA
Kauno apylinkės teisme 2013 metais išnagrinėtos 2682 baudžiamosios bylos. Pastebėtina,
kad po teismų reorganizacijos baigtų baudžiamųjų bylų skaičius išaugo.
2013 metais buvo jaučiamas padidintas visuomenės dėmesys suėmimo, kaip kardomosios
priemonės, skyrimo ar termino pratęsimo pagrįstumui. Nors bendras Kauno apylinkės teismo
ikiteisminio tyrimo teisėjų atliktų procesinių veiksmų skaičius ženkliai padidėjo (2013 metais
Kauno apylinkės teisme atlikta 8512 procesinių veiksmų, 2012 metais Kauno miesto ir Kauno
rajono apylinkių teismuose bendrai - 7355), tačiau kreipimosi dėl suėmimo skyrimo (suėmimo
termino pratęsimo) atvejų sumažėjo (2013 metais užregistruota 517 kreipimųsi, 2012 metais Kauno
miesto ir Kauno rajono apylinkių teismuose bendrai užregistruoti 682 prokurorų pareiškimai).
Kauno apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėjai spręsdami griežčiausios kardomosios
priemonės – suėmimo – skyrimo ar termino pratęsimo klausimus, formuoja praktiką, kad nepakanka
nustatyti vien tik šios kardomosios priemonės taikymo formalų pagrindą. Žmogaus laisvės
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neliečiamumas yra viena iš svarbiausių prigimtinių žmogaus teisių, kurias garantuoja Europos
Žmogaus Teisių Konvencijos 5 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 20 straipsnis.
Atsižvelgiant į ypatingą žmogaus teisių instituto svarbą, bet koks asmens teisės į laisvę suvaržymas
galimas tik tais atvejais, kai netaikant tokio suvaržymo įstatyme nurodytų tikslų pasiekti būtų
neįmanoma. Todėl pati griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, taikoma tik preciziškai
įvertinus byloje surinktus duomenis ir padarius neabejotiną išvadą, kad švelnesnėmis
kardomosiomis priemonėmis negalima pasiekti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Proceso
Kodekso 119 straipsnyje numatytų tikslų.
Baudžiamosios bylos pagal bendrąsias proceso taisykles
Baudžiamosios bylos, išnagrinėtos supaprastinto
proceso tvarka

1311
0

Privataus kaltinimo bylos
Baudžiamosios bylos dėl priverčiamųjų medicinos
priemonių taikymo
Baudžiamosios bylos dėl juridinių asmenų padarytų
nusikalstamų veikų
Nutraukta bylų

167
24
0
58

Išnagrinėta priimant baudžiamąjį įsakymą
Išnagrinėta priimant nutartį

924
118

Išnagrinėta priimant nuosprendį

1401

7 pav. Reikalavimų skaičius 2013 m. Kauno apylinkės teisme baigtose baudžiamosiose bylose
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5.3 ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ STATISTIKA
2013 metais Kauno apylinkės teismas baigė 8481 administracinių teisės pažeidimų bylą.
Žemiau pateiktoje 5-oje diagramoje pateikiami duomenys, kiek truko administracinių pažeidimų
bylų nagrinėjimas. Pastebėtina, kad bylų, nagrinėtų ilgiau nei 12 mėn., skaičių pavyko išlaikyti
nedidelį.

Nagrinėjimas truko 12 mėn. ir ilgiau

1

Nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn.

43

Nagrinėjimas truko iki 6 mėn.

8437

1

10

100

1000

10000

8 pav. Administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas pagal trukmę Kauno apylinkės teisme 2013 m.
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Bauda

17
139
467

0

2

Įspėjimas

535

Specialios teisės atėmimas

1155

Areštas

897

Daikto ir pajamų konfiskavimas
5935
Turtinio nuostolio atlyginimas
Baudos pakeitimas nemokamais
viešaisiais darbais
Kta nuobauda
Nušalinimas nuo pareigų (darbo)

9 pav. Kauno apylinkės teismo 2013 m. skirtos nuobaudos administracinių teisės pažeidimų bylose
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6. VIDINIS TEISMO ADMINISTRAVIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsniu ir Teisėjų tarybos
2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2) patvirtintais Administravimo teismuose nuostatais,
administravimą teisme organizuoja ir prižiūri teismo pirmininkas. Teismo pirmininkas kontroliuoja,
kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, tiria asmenų skundus dėl teismo pirmininko
pavaduotojų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu,
suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus teismo darbo trūkumus bei
atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas. Administracinės veiklos priežiūra
apima ir priemones, užtikrinančias bylų nagrinėjimo proceso skaidrumą ir operatyvumą,
garantuojančias aukštą teismo darbuotojų profesinę kultūrą, užtikrinančias teisėjų ir teismų
personalo veiklos efektyvumą.
Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103 straipsnio, Administravimo teismuose nuostatų,
patvirtintų Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 13P-31-(7.1.2) (Teisėjų tarybos 2012
m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 13P-171-(7.1.2) redakcija), 19 punkto pagrindu, teismo pirmininko
2013 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1.2-67-V patvirtintas Kauno apylinkės teismo 2013 metų
administracinės veiklos priežiūros planas. Didžioji dalis plane numatytų priemonių: 1) užtikrinančių
bylų nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą; 2) dėl teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos
efektyvumo; 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 įgyvendinimas 2013 metais buvo įgyvendintos.
Siekiant operatyviai aptarti darbo organizavimo klausimus, vienodinti Kauno apylinkės
teismo teisėjų praktiką ir atlikti teisinių problemų analizę, suorganizuota daugiau nei 30 civilines
bylas nagrinėjančių ir apie 30 baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimo bylas
nagrinėjančių teisėjų susirinkimų. Taip pat atlikti patikrinimai baigtose nagrinėti baudžiamosiose
bylose, siekiant nustatyti gerąją bei tobulintiną praktiką baudžiamųjų bylų, kuriose pareikšti
civiliniai ieškiniai, nagrinėjimo organizavime.
Siekiant teismo veiklos efektyvumo, nuosekliai, kas ketvirtį, buvo vykdoma civilinių,
baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų srautų pokyčių teisme analizė ir rengiamos
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ataskaitos. Peržiūrint teisėjų ir personalo darbo organizavimą, buvo rengiamos darbo krūvio
reguliavimo ataskaitos.
Siekiant vienodinti teisminę praktiką, užtikrinti proceso operatyvumą, visus metus buvo
vykdoma teisminės praktikos analizė civilinėse, baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų
bylose. Taip pat analizuotos atskiros kategorijos: supaprastinto proceso baudžiamosios bylos,
pakeistų ir panaikintų teismo sprendimų priežastys, ilgai nagrinėjamos bylos.
6.1 KORUPCIJOS PREVENCIJA TEISME
Korupcijos prevencija Lietuvoje vykdoma remiantis 2002 m. priimtu Korupcijos
prevencijos įstatymu. Siekiant sumažinti korupcijos mąstą, mažinti bei šalinti korupcijos prielaidas
teismų sistemoje, Teisėjų tarybos 2012 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 13P-213-(7.1.2) buvo
patvirtinta Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose nustatymo
metodika, kurios tikslas - padėti tinkamai atlikti korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą
teismuose ir išskirti veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė.
Teisėjų tarybos 2012 m. spalio 12 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) buvo patvirtinta
Lietuvos Respublikos teismų antikorupcinė programa, kurios tikslas – sukurti ilgalaikę, veiksmingą
ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, numatyti kovos su korupcija priemones,
kurias įgyvendinus būtų pašalintos prielaidos korupcijai pasireikšti ir plisti Teismuose.
Antikorupcinėje programoje numatyti tikslai ir uždaviniai nuosekliai siejami su socialinių problemų
sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos grėsmių, kartu siekiama
visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves. Kauno apylinkės teisme
numatomi Programos įgyvendinimo priemonių planai.
Siekiant ne formaliai, o realiai vykdyti antikorupcinę veiklą, sukurti ilgalaikę, veiksmingą
ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, numatyti kovos su korupcija priemones,
kurias įgyvendinus būtų pašalintos prielaidos korupcijai pasireikšti ir plisti, Kauno apylinkės
teisme:
1. 2013 m. III ketvirtį buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas ir 201309-30 surašyta motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės, aiškiai įvardintos sritys,
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kuriose teisme egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė – tai bylų skirstymo teisėjams
srityje ir teismo darbuotojų gyventojų aptarnavimo srityje.
Siekiant minimizuoti korupcijos rizikos veiksnius nuo 2013 m. sausio 1 d. veikiančiame
Kauno apylinkės teisme bylų paskirstymo teisėjams tvarka ir darbuotojų funkcijos bei darbo
organizavimo tvarka gyventojų aptarnavimo srityje yra detaliai reglamentuojama vidaus teisės
aktais. Atsižvelgiant į tai konstatuota, kad korupcijos pasireiškimo tikimybė Kauno apylinkės
teisme teisiniais instrumentais yra sumažinta iki minimalaus lygio ir gali būti pažeista tik esant
nesąžiningiems atsakingų darbuotojų veiksmams. Išvadoje konstatuota ir tai, kad būtina didinti
antikorupcinį visuomenės švietimą, tobulinti asmenų aptarnavimo procedūras bei ugdyti teismo
darbuotojų netoleravimą korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms.
2. Teismo pirmininkas 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu patvirtino Antikorupcinės
programos įgyvendinimo priemonių planą 2013 - 2014 metams, su kuriuo visi teisėjai ir kiti
darbuotojai privalo susipažinti pasirašytinai.
Antikorupcinės programos tikslai – mažinti korupcijos tikimybę, pagal kompetenciją
vykdyti korupcijos prevenciją, kurti antikorupcinę kultūrą, užtikrinti efektyvų Programos
įgyvendinimą, didinti teismo darbuotojų atsakomybę ir atskaitomybę.
Siekiant įgyvendinti minėtus tikslus yra numatytos jų įgyvendinimo priemonės
(pavyzdžiui, peržiūrėti vidaus teisės aktus antikorupciniu požiūriu ir prireikus juos tobulinti,
išnagrinėti skundus antikorupciniu pobūdžiu, informuoti STT ir prokuratūrą apie nustatytas galimas
korupcinio pobūdžio veikas, palaikyti glaudžius tarpinstitucinius ryšius su kitomis valstybės
institucijomis, užtikrinti teismo veiklos viešumą ir kt.), taip pat paskirti už priemonių įgyvendinimą
atsakingi vykdytojai ir įvykdymo terminai.
3. Teismo pirmininko 2013 m. spalio 15 d. įsakymu Kauno apylinkės teisme sudaryta
Antikorupcinė komisija iš teisėjų ir skyrių vadovų, kurios tikslas – pagal kompetenciją koordinuoti
teisme teisės aktų įgyvendinimą korupcijos prevencijos srityje.
Antikorupcinės komisijos uždaviniai: 1) nagrinėti korupcijos ir su ja susijusius reiškinius
bei atvejus, priimti sprendimus nagrinėjamais klausimais, taip pat kontroliuoti, kaip jie vykdomi; 2)
analizuoti teisme korupcijos pasireiškimui sudarančias sąlygas ir imtis priemonių, kad tokios
sąlygos būtų panaikintos; 3) siekti, kad teisme būtų vykdomi korupcijos prevenciją
reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai; 4) teikti teismo pirmininkui siūlymus dėl vidaus teisės
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aktų priėmimo ir tobulinimo klausimams, susijusiems su korupcijos prevencija; 5) didinti
antikorupcinį visuomenės bei teismo darbuotojų švietimą.
4.

Teismo internetiniame puslapyje sukurtas Korupcijos prevencijos skyrelis, kuriame

talpinama su korupcijos prevencija susijusi informacija.
6.2 TEISĖJŲ ETIKOS KODEKSO IR PROFESINĖS KULTŪROS REIKALAVIMŲ
LAIKYMASIS
Tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos
proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso principų svarba 2013 metais nuolat buvo aptariami
teisėjų susirinkimuose. Teismo pirmininkas, įgyvendindamas jam suteiktas vidinio administravimo
funkcijas, pavaduotojams civilinėms ir baudžiamosioms byloms pavedė nuolat analizuoti, kaip
teisėjai laikosi Teisėjų etikos kodekso ir profesinės kultūros reikalavimų.
Teismo pirmininkas 2013 metais ir toliau siekė pabrėžti teisėjų ir kitų teisinės sistemos
dalyvių etikos laikymosi svarbą ne tik Kauno apylinkės teismo darbuotojams, bet ir teisės
studentams. Vytauto Didžiojo Universitete M. Šimonis skaitė pranešimą „Teisėjų etikos reikšmė
teisingumo vykdymui“ 4 teisės kurso studentams.
Kauno apylinkės teisme apsilankęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas bei Teisėjų
etikos ir drausmės komisijos pirmininkas Algis Norkūnas skaitė pranešimą tema „Teisėjo etikos
principinės nuostatos“, kartu su teisėjais diskutavo apie taikomus etikos ir drausmės reikalavimus.
Teismo darbuotojų susirinkimuose aptarta teismo personalo aukšta darbo kultūra,
nepriekaištingas darbuotojų tarpusavio santykių bei etikos principų laikymasis. Buvo patikrinta,
išanalizuota ir įvertinta kaip laikomasi besikreipiančių į teismą asmenų priėmimo, organizavimo ir
informacijos suteikimo tvarkos ir šiuo klausimu parengta teismo raštinės vedėjos ataskaita. Gauti
rezultatai nudžiugino: visiems apklausos dalyviams informacijos apie teismo darbo laiką pakanka,
49 apklaustiesiems iš 52, teismo darbo laikas yra patogus. Apibendrinus apklausos duomenis
nustatyta, kad piliečiai jų aptarnavimu patenkinti, informacija suteikiama suprantamai ir mandagiai.
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7. FINANSINIS TEISMO APRŪPINIMAS
Lietuvos Respublikos Teismų įstatyme yra nurodyta, kad Teismai finansuojami iš
valstybės biudžeto. Teismų materialinis techninis aprūpinimas turi atitikti mokslo ir technikos
pažangą, atsižvelgiant į valstybės ekonomines galimybes. 2013 metais Kauno apylinkės teismui
skirtas 12 286 800 Lt finansavimas (išleista – 12 286 800 Lt). Didžioji šios sumos dalis buvo skirta
darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčių sumokėjimui (išleista – 11 291 000 Lt). Prekių
ir paslaugų naudojimui išleista 995 800 Lt.
2013 m. gruodžio 31 d. Kauno apylinkės teismo kreditoriniai įsiskolinimai sudarė 532 900
Lt. Didžiausią įsiskolinimo dalį sudarė darbo užmokesčio (202 200 Lt) ir socialinio draudimo
mokesčių sumokėjimui skirtos sumos (58 600 Lt), kurios viso sudarė 260 800 Lt. Prekių ir paslaugų
naudojimas (pagrinde ryšių, komunalinės paslaugos) sudarė 272 100 Lt. Lėšų įsiskolinimams
padengti teismui nebuvo skirta.
Apskaičiuotas teismo lėšų poreikis 2013 metais buvo 15 259 000 Lt, tuo tarpu realus
teismo finansavimas buvo 12 286 800 Lt.
Nacionalinė teismų administracija 2013 metais teismui skyrė ilgalaikio turto: 16 skenerių,
vokų, kopijavimo popieriaus, teisėjų mantijų, ženklų, bylų viršelių, registravimo žurnalų, CD-R
diskų, kortelių skaitytuvų, teismų praktikos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas skyrė 17 naudotų
kompiuterių.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas
nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti.
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8. TEISMO TEIKIAMA INFORMACIJA ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖMS
IR VISUOMENEI
2013 metais Kauno apylinkės teismas nuolat teikė informaciją žiniasklaidai apie teismo
veiklą, procesinius veiksmus, sprendimus konkrečiose bylose, planuojamus teismo posėdžius.
Didžiausia dalis atsakymų žurnalistams suteikta telefonu ar elektroniniu paštu. Žiniasklaidos
priemonėms taip pat buvo teikiami pranešimai apie išnagrinėtas rezonansines bylas, renginius
teisme. Informaciniai pranešimai buvo siunčiami ir Nacionalinės teismų administracijos
Komunikacijos skyriui, kuris juos skelbė tinklalapyje www.teismai.lt.
Buvo tobulinamas teismo interneto tinklapis www.kauno.teismas.lt, kuris veikia nuo 2010
m lapkričio. Jame ir teismo informaciniuose stenduose skelbiama informacija buvo nuolat
atnaujinama. Kauno apylinkės teismo tinklapyje parengti nauji skyreliai „Korupcijos prevencija“,
„Informacija apie elektronines bylas Kauno apylinkės teisme“, „Pranešimai apie fizinių asmenų
bankroto bylas“, „Pagalba vaikams ir jaunimui“. Informacija Kauno apylinkės teismo turimoje
internetinio puslapio skiltyje Kauno apygardos teismo internetiniame puslapyje www.kat.lt taip pat
buvo periodiškai atnaujinama.
Teismo informacinių technologijų skyriaus darbuotojų duomenimis, kiekvieną savaitę
teismo tinklalapį aplanko ~ 1100 interneto vartotojų, per mėnesį tinklalapio lankytojų skaičius
siekia ~ 4000.
Norint išsiaiškinti kaip visuomenė ir proceso dalyviai vertinama teismo personalo darbo
kokybę, nuo 2013 metų lapkričio 4 d. iki 2013 metų gruodžio 4 d. Kauno apylinkės teisme buvo
atlikta anoniminė teismuose besilankančių asmenų apklausa. 100 asmenų aptarnavimo kokybės
vertinimo anketų buvo pateiktos įvairių auditorijų visuomenės atstovams. Asmenų aptarnavimo
kokybės teismuose aspektai buvo vertinami 5 balų skalėje. Galutinis įvertinimas, apskaičiuotas
išvedus visų suteiktų vertinimo balų vidurkį buvo lygus 4,16 balo, t.y. viršijo 4, taigi suteiktos
paslaugos ir aptarnavimas teisme įvardijami kaip kokybiški.
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9. TEISINIS ŠVIETIMAS, RENGINIAI
Kauno
siekdamas

apylinkės

teismas,

teismo

atvirumą,

didinti

pasitikėjimą teismų sistema, supažindinti
visuomenę su institucijos veikla, 2013
metais

organizavo

teisinio

švietimo

renginius, kurie buvo skirti visuomenei,
teisininkų

bendruomenei

ir

teismo

personalui.
SAUSIS
Kauno apylinkės teisme vyko
reorganizuoto teismo veiklos pradžios
renginys. Į šventinį renginį atvykę Teisėjų

10 pav. Kanklininkė reorganizuoto teismo
veiklos pradžios renginyje

tarybos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
pirmininkas

Gintaras

Kryževičius,

KOVAS

teisingumo ministras Juozas Bernatonis,
Prezidentės patarėjas Ernestas Rimšelis,
Kauno apygardos teismų pirmininkai ir kiti
svečiai naujam teismui linkėjo sėkmingų
veiklos rezultatų ir erdvesnių rūmų.

Kovo mėnesio pradžioje Kauno
apygardos
dalyvavo

jau

krepšinio
Kauno

teismų

komanda

tradiciniu

turnyre,
rajono

teisėjų

tapusiame

skirtame

ilgamečio

apylinkės

vyriausiojo

prokuroro Sigito Brinevičiaus atminimui
pagerbti. Prie komandos sėkmės prisidėjo
Kauno

apylinkės

teismo

teisėjai:

Mindaugas

Šimonis,

Linas

Baublys,

4

Edvardas Paliokas ir Aurelijus Rauckis.
Komandos

kapitonu

išrinktas

Kauno

apylinkės teismo pirmininkas Mindaugas
Šimonis,

visų

turnyre

dalyvavusių
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komandų

sprendimu

buvo

išrinktas

geriausiu žaidėju.

teisme, detaliau aptarė teisėjo padėjėjo
pareigybės specifiką, darbo krūvius teisme,
kitus aktualius teismo veiklos klausimus.
Pažymėtina, kad Kauno apylinkės teismas
yra

socialinis

partneris.

VDU

Pagal

Teisės

įstaigų

fakulteto
pasirašytą

bendradarbiavimo sutartį, teismas suteikia
galimybę

studentams

darbuotojams

ir

susipažinti

moksliniams
su

teisme

išnagrinėtomis bylomis, kviečia studentus
11 pav. Krepšinio turnyre prokuroro Sigito
Brinevičiaus atminimui pagerbti

atlikti

profesinę

praktiką,

organizuoja

bendrus renginius ir institucinius vizitus.
2013 metais Kauno apylinkės teisme

***
Kauno

apylinkės

teismo

apsilankė

240

Vytauto

Didžiojo

pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms

universiteto Teisės fakulteto studentų,

Lina Žemaitienė skaitė dvi paskaitas

kuriems buvo suteikta galimybė susipažinti

Trečiojo

Teisės

su baigtų baudžiamųjų bylų medžiaga,

Pilnoms

vykdant studijų programoje numatytus

amžiaus

universiteto

fakulteto

studentams.

auditorijoms

į

paskaitas

susirinkusių

tikslus.

senjorų teisėja skaitė pranešimus, kuriuose
buvo aptarti pagrindiniai civilinio proceso
principai, bylų skirstymas ir kiti aktualūs
aspektai.
BALANDIS
Kauno

apylinkės

teismo

pirmininkas Mindaugas Šimonis dalyvavo
ELSA VDU organizuotoje konferencijoje
„Nematoma teisininko profesijos pusė“,

12 pav. Vytauto didžiojo universiteto herbas

kurioje skaitė pranešimą apie teisinį darbą
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teismo patalpas: konvojaus automobilį,

***
Kauno apylinkės teisme lankėsi

teismo archyvą, posėdžių salę.

gausi Mykolo Romerio universiteto Teisės

GEGUŽĖ

fakulteto pirmakursių grupė, kuri dalyvavo

Kauno

teismo

apylinkės

susitikime su teismo pirmininku Mindaugu

pirmininkas Mindaugas Šimonis ir teismo

Šimoniu.

būsimais

pirmininko pavaduotojas baudžiamosioms

teisininkais teismo pirmininkas aptarė

byloms Dainius Ročys dalyvavo susitikime

įvairius

su Kauno regiono žurnalistais. Susitikimo

Susitikime
teismo

su

veiklos

klausimus:

pagrindinius teismo proceso principus ir jo

metu

tiek

žurnalistai,

organizavimo aspektus, teismo struktūrą ir

darbuotojai

darbuotojų atliekamas funkcijas, apylinkių

bendradarbiavimo

teismų reorganizaciją, atrankos į valstybės

Aktyviausiems regiono žurnalistams taip

tarnybą ir teisėjus procedūras.

pat buvo įteikti šventiniai apdovanojimai.

išsakė

tiek

teismų

mintis

dėl

klausimų.

***
Kauno

apylinkės

teismo

pirmininkas Mindaugas Šimonis lankėsi
Balstogėje, kur skaitė pranešimą apie
mediacijos

ir

teisminio

sutaikinimo

institutus, bei dalyvavo susitikime su
Balstogės apylinkės teismo pirmininku
Tomasz Kaluzny. Apsilankyti Balstogėje
13 pav. Mykolo Romerio universiteto logotipas

Kauno apylinkės teisme apsilankė
senamiesčio

pirmininką

pakvietė

Balstogės

universiteto Teisės fakultetas, kuris 2013

***

Kauno

teismo

progimnazijos

metais

surengė

konferenciją

antrąją

„Teismo

tarptautinę
kultūra

–

penktokų klasė, kuriai buvo surengta

sutaikinimo ar bylinėjimosi kultūra?“.

ekskursija

Konferencijoje buvo nagrinėti teisminio

improvizuotai

po

teismo

pristatyta,

rūmus
kaip

ir

vykstas

teismo darbas. Penktokų klasė apžiūrėjo

sutaikinimo, mediacijos, grupės ieškinių
taikymo klausimai. Kartu su Lenkijos,
JAV

mokslininkais

Kauno

apylinkės
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teismo pirmininkas diskutavo apie taikių

autentiška

ginčų

alsuojančioje kaimo turizmo sodyboje

sprendimų

problematiką,
„Sutaikinimo

tendencijas

skaitė
instituto

ir

ir

lietuvių
ranča“,

liaudies

pranešimą

„Violetos

mediacijos

Sodyboje muzikos ansamblis „Ainiai“ ne
džiugino

Judrarūdės

dvasia

susirinkusius

kaime.

procedūrų ateities perspektyvos Lietuvos

tik

teismo

teismuose“.

darbuotojus lietuvių liaudies dainomis,

Apsilankymo metu buvo užmegzti

mokė liaudies šokių bei įtraukė į judrius

bendradarbiavimo santykiai tarp Balstogės

žaidimus, bet ir supažindino su liaudies

ir Kauno apylinkės teismų bei Balstogės

instrumentais. Patiems aktyviausiems ir

universiteto Teisės fakulteto.

šauniausiems
dalyviams

šokėjams
buvo

bei

įteiktos

žaidimų
atminimo

dovanos. Paminėtina ir tai, kad šventės
metu simboliškai buvo prisaikdinti nauji
teisėjai,

jiems

organizatorių

buvo

įteiktos

paruoštos

šventės
„Teisėjų

atmintinės“. Šis žaismingas naujų teisėjų
įvesdinimo į kolektyvą ritualas jau tapo
14 pav. Balstogės apylinkės teismo rūmai

gražia Kauno apylinkės teismo vasaros
švenčių tradicija.

***
2013 m. gegužės 25 d. Kauno
apylinkės teismo darbuotojai susirinko į
trečią kartą organizuotą vasaros šventę,
kurios

tikslas

neformalioje

aplinkoje

suburti gausų teismo kolektyvą, sukurti
jaukią, bendravimą skatinančią, atmosferą.
Šios šventės formatu, atkreipiant dėmesį į

15 pav. Teismo darbuotojai vasaros šventėje

neblėstantį poreikį puoselėti lietuvybę,
buvo pasirinktas tautos kultūros paveldas.
Neatsitiktinai

šventę

nutarta

surengti
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procese užtikrinimo problemas, bet ir dėl

BIRŽELIS
Kauno

apylinkės

teismo

atsiradusios progos diskusijose paieškoti

pirmininkas Mindaugas Šimonis moderavo

bendrų jų sprendimų su vaiko teisių

Kauno apygardos teritorijoje veikiančių

apsaugos specialistais.

teismų atstovų ir vaiko teisių apsaugos
skyrių specialistų diskusiją, kurioje aptarti
vaiko

teisių

apsaugos

klausimai

civiliniame procese. Pasitarimo-diskusijos
metu Kauno apylinkės teismo teisėja
Giedrė Jakštienė skaitė pranešimą „Vaiko
teisių

apsaugos

skyrių

atstovavimas

teisme“, teisėja Agnė Petkevičienė pristatė

16 pav. Diskusijoje vaiko teisių apsaugos
klausimais civiliniame procese

pranešimą „Įrodymų rinkimas, vienai iš
ginčo šalių gyvenant užsienio valstybėje“,

RUGSĖJIS

teisėja Irena Poderienė užbaigė diskusiją

Kauno apylinkės teisme darbo

pranešimu tema „Tėvų valdžios apribojimo

patirtimi dalijosi ir Kaune veikiančių

ir

teisėsaugos institucijų veikla domėjosi

įvaikinimo

pasitarimo

bylų

metu

problemos“.

buvo

aptarta

Šio
įvairi

Tarptautinės

teisėjų

mainų programos

problematika: vaiko teisių apsaugos skyrių

dalyvė Miulūzo miesto (Prancūzija) teismo

teikiamų

civiliniame

teisėja Marion Brulez. Viešnia taip pat

procese, šių išvadų formai ir turiniui

dalyvavo susitikime su Kauno apylinkės

keliami reikalavimai, vaiko teisių skyrių

prokuratūros

atstovavimas teisme, vaidmuo procese,

Didžiojo

įrodymų rinkimas. Po kiekvieno pranešimo

dėstytojais.

renginio dalyviai aktyviai diskutavo, kaip

pirmininku

būtų galima siekti kuo geresnės vaiko

viešnia susipažino su Kauno apylinkės

interesų apsaugos civiliniame procese.

teismu, jo veikla ir administravimu. Kauno

Pasak Kauno apylinkės teismo pirmininko,

apylinkės teisme baudžiamųjų bylų teisėjų

susitikimas

tik

susirinkime dalyvavusi M. Brulez pristatė

galimybe aptarti vaiko teisių civiliniame

Prancūzijos baudžiamojo proceso bruožus,

išvadų

buvo

poreikis

naudingas

ne

prokurorais,

universiteto

Vytauto

teisės

Susitikimo
Mindaugu

fakulteto

su
Šimoniu

teismo
metu
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atsakė į gausius teisėjų klausimus. Didelį

reorganizavimo sujungus Kauno miesto ir

indėlį sutinkant ir priimant M. Brulez įdėjo

rajono apylinkių teismus buvo pristatytas

Kauno apylinkės teismo teisėja Aurelija

Kauno apylinkės teismas, aptartos asmenų

Naujokienė.

aptarnavimo

Kauno

teisme

apylinkės

***

aktualijos, pristatyta naudinga informacija,

Kauno apylinkės teisme lankėsi

susijusi su elektronine teismo proceso

delegacija

iš

Turkijos

Aukščiausiosios
tarybos.

teisėjų

Svečių

vizito

Kasacinio
ir

ir

prokurorų

tikslas

byla,

kartu

specifiniais

su

advokatais

organizaciniais

diskutuota
klausimais,

buvo

susijusiais su procesinėmis naujovėmis,

susipažinti su Lietuvos teisine sistema,

pasidžiaugta, kad informacija teisme yra

apygardų ir apylinkių teismų veikla.

pakankamai

Teismo pirmininkas svečius supažindino

sklandus asmenų aptarnavimas. Susitikime

su Kauno apylinkės teismo istorija ir

dalyvavo Advokatų tarybos atstovai Jonas

veikla, atsakė į svečių klausimus apie

Kairevičius ir Gintaras Pukas bei daugiau

teismo

darbo

kaip 50 Kauno mieste dirbančių advokatų.

teisėjų

ir

organizavimo

kitų

darbuotojų

aspektus,

aiškiai

skaičių,

išnagrinėjamų bylų skaičių per metus.

pateikiama,

yra

***
Kauno

apylinkės

teismo

administracija, siekdama teismo veiklos
skaidrumo ir atvirumo visuomenei, į spalio
pradžioje

vykusį

susitikimą

pakvietė

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų
Verslo vadovų klubo narius. Susitikimo
metu buvo pristatytas Kauno apylinkės
teismas ir jo veiklos istorija, aptarti
17 pav. Svečiuose — delegacija iš Turkijos

pagrindiniai
principai,

***
Kauno
pirmininkas
advokatus

M.
į

teisingumo

vykdymo

antikorupcinės

priemonės,

apylinkės

teismo

pravesta įdomi diskusija įvairiais teisinės

Šimonis

pakvietė

valstybės ir teismo veiklos klausimais,

susitikimą,

kuriame

po

teismo pirmininko M. Šimonio pristatytas
pranešimas tema „Ginčo sprendimo būdai
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teisme:

sutaikinimas,

mediacija

ar

bylinėjimasis. Kaip pasirinkti?“.
Renginys

patiko

ir

studentams skaitė pranešimą tema „Teisėjų
etikos reikšmė teisingumo vykdymui“.

įmonių

administracijų vadovams buvo naudingas,
nes jo metu dalyvavusieji sužinojo daugiau
apie teismo veiklą, teisminio asmenų teisių
gynimo specifiką. Verslo vadovų klubo
prezidentas N. Šėža teigė, kad panašiuose
susitikimuose su džiaugsmu dalyvautų ir

19 pav. Studentai teisme

kitais metais.
***
Kauno apylinkės teisme lankėsi
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas
bei Teisėjų etikos ir drausmės komisijos
pirmininkas Algis Norkūnas. Jis teisėjams
skaitė pranešimą tema „Teisėjo etikos
principinės nuostatos“.
18 pav. Susitikime su Kauno prekybos,
pramonės ir amatų rūmų Verslo vadovų klubo
nariais

GRUODIS
Kauno

apylinkės

teismas

bendradarbiaudamas su Vytauto Didžiojo
Universiteto Teisės fakultetu tęsė paskaitų
teisės studentams ciklą, kurio metu teisėjai
pristato

mokslinę

20 pav. LAT teisėjo A. Norkūno paskaitoje

bendruomenę

***

dominančias temas, pagrįstas praktinėmis

Kauno apylinkės teismo komanda

situacijomis, siekiant parengti studentus

„In

praktiniam darbui. Kauno apylinkės teismo

tarnautojai

pirmininkas

Lekečinskienė,

Mindaugas

Šimonis

Corpore“,

kurią

Algirdas
Aistė

sudarė

valstybės

Giedraitis,

Zita

Pakutkienė,

Indrė
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Veličkaitė ir Eglė Šiugždinytė, sudalyvavo

efektyvumo. Renginio metu taip pat buvo

Vilniuje

paminėta Teismų diena ir Lietuvos teismų

vykusio

konkurso

„Valstybės

tarnyboje – patys geriausi“ finaliniame
renginyje,

kurį

Respublikos

organizavo

vidaus

reikalų

95 – metis.

Lietuvos

***

ministerija.

2013-ieji

palydėti

kalėdine

šventiniais

Kauno apylinkės teismo komanda „In

renginiais:

švente

Corpore“ laimėjo Išradingiausios komandos

darbuotojų vaikams bei kalėdiniu vakaru

titulą..

teismo kolektyvui, kuris šiemet buvo itin

teismo

spalvingas. Vykusio protų mūšio metu
teisėjai parodė, kad jiems nestinga žinių
įvairiose, ne tik teisės, srityse, o apsilankęs
Kalėdų senelis nestokojo užduočių į
komandas

pasidalinusiems

teismo

darbuotojams. Dalyvavusieji turėjo progą
stebėti Lotynų Amerikos pramoginių šokių
poros

21 pav. Kauno apylinkės teismo komanda LR
VRM organizuotame reginyje

pasirodymą,

klausėsi

klasikinės

muzikos ir žiemiškų romansų.

***
Kauno apylinkės teisme buvo
surengta Kauno apygardos prokuratūros
prokurorų ir Kauno apylinkės teismo
teisėjų diskusija, kurios metu teisėjai ir
prokurorai dalinosi praktiniais klausimais,
kylančiomis problemomis, aiškinosi ką

22 pav. Žaidimai kalėdinės šventės metu

reiktų tobulinti ir keisti ateityje, siekiant
darbo

organizavimo

sklandumo

ir
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KAUNO APYLINKĖS TEISMAS
Laisvės al. 103, LT-44291, Kaunas
Kęstučio g. 29, LT-44312, Kaunas
Telefonai: (8 37) 466 242, (8 37) 466 222
Faksas: (8 37) 424 743
El. paštas: kauno.apylinkes@teismas.lt
http://www.kauno.teismas.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas
302942349email@address.com | www.webaddress.com
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