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PIRMININKO ŽODIS
Lietuvių Tauta, vedama atgimimo
dvasios, 1992 m. spalio 25 dienos
referendume priėmė Lietuvos Respublikos
Konstituciją, kurios preambulėje nusibrėžė
perspektyvinį savo, kaip pilietinės Tautos,
kelią siekti atviros, teisingos, darnios
pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės.
Vienas iš pagrindinių Teisinės
valstybės ramsčių yra nepriklausomas ir
nešališkas teismas, kurio pagrindas –
aukštos profesinės kvalifikacijos ir
sąžiningas teisėjas.
Mes, teisėjai, esame gretose tų
Lietuvos Respublikos piliečių, kurie
sąmoningai prisiėmė atsakomybę ir
prievolę vykdyti minėtą Lietuvių Tautos
valią. Prisiėmėme atsakomybę prieš savo
tėvus, brolius ir seseris, draugus ir
pažįstamus, visus bendrapiliečius, kurie
mumyse ieško to, kas kiekvienam žmogui
yra įgimta, – Teisingumo. Prisiėmėme dalį
atsakomybės už mūsų valstybės ir Tautos
ateitį.
Tikiu, kad mums tai pavyks!

KAUNO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKAS
MINDAUGAS ŠIMONIS
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1. KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS TEISINIAI
PAGRINDAI, KOMPETENCIJA
Nepriklausomos

Lietuvos

teismų

istorija

Kauno

miesto

apylinkės teismo pastate prasidėjo dar 1918 m. Pirmojo
teisingumo ministro Petro Leono įsakymu Lietuvos teismų
steigimo diena buvo paskelbta 1918 m. gruodžio 15 d., bet Kauno
apygardos teismas pradėtas organizuoti kiek anksčiau.
Sunkiausius organizavimo darbus teko atlikti tuometinio
Lietuvos universiteto profesoriui Vladui Mačiui, paskirtam
pirmuoju teismo pirmininku. Teko pasirūpinti, kad vokiečiai
išsikraustydami nesunaikintų savo buvusių teismų bylų, imtis
visų priemonių, kurios to laiko sąlygomis buvo galimos, kad iš
kalėjimų būtų paleisti už politinius nusikaltimus nuteisti kaliniai.
Nuo 1919 m. pastate pradėjo veikti Vyriausiasis Tribunolas, o 1933 m. spalio 10
d. 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 m. buvo atlikti dalies teismo pastato rekonstrukcijos darbai.
Kauno miesto apylinkės teismas veikė kaip vienintelis apylinkės teismas
antrame pagal dydį Kauno mieste, kuriame gyvena apie 340 tūkst. gyventojų.
Kauno miesto apylinkės teismas buvo pirmoji instancija civilinėms ir
baudžiamosioms, administracinių teisės pažeidimų teisėjų kompetencijai priskirtoms byloms.
Teisme nagrinėtos ir bylos, susijusios su sprendimų bei nuosprendžių vykdymu, įstatymų
numatytais atvejais atliktos ikiteisminio tyrimo teisėjo, kitos apylinkės teismo kompetencijai
įstatymų priskirtos funkcijos.
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1.1. VIDINIS 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.
Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimo Nr. 13P-31-(7.1.2) „Dėl
administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo“ 2.2 punkto pagrindu, teismo pirmininko
2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 1.7-60-V patvirtintas Kauno miesto apylinkės teismo 2012
metų administracinės veiklos priežiūros planas. Iš esmės visos plane numatytos priemonės: 1)
užtikrinančios 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
2012 metais buvo įgyvendintos.
Siekiant operatyviai aptarti darbo organizavimo klausimus, kiekvieną savaitę buvo
organizuojami civilinių ir baudžiamųjų bylų teisėjų susirinkimai. Du kartus per metus buvo
surengti susirinkimai visiems teismo darbuotojams.
Visus metus buvo vykdoma teisminės praktikos analizė civilinėse, baudžiamosiose,
administracinių teisės pažeidimų bylose. Taip pat analizuotos atskiros kategorijos:
supaprastinto proceso baudžiamosios bylos, pakeistų ir panaikintų teismo sprendimų
priežastys, ilgai nagrinėjamos bylos.
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Siekiant teismo veiklos efektyvumo, kas ketvirtį buvo rengiamos civilinių,
baudžiamųjų ir administracinių teisės pažeidimų bylų srautų pokyčių ir darbo krūvio
reguliavimo ataskaitos.

2. TEISMO PERSONALO POKYČIAI
2012 m. teismui vadovavo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės
2010 m. rugpjūčio 5 d. dekretu Nr. 1K-447 paskirtas teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis.
Teismo pirmininko pavaduotojos civilinėms byloms pareigas ėjo Lietuvos Respublikos
Prezidentės 2011 m. lapkričio 18 d. dekretu Nr. 1K-860 paskirta Diana Labokaitė. 2012 m.
gegužės
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d.

teismo

pirmininko

įsakymu

Nr.

1.7-99-V

eiti

teismo

pirmininko pavaduotojos baudžiamosioms byloms pareigas laikinai paskirta teisėja Aurelija
Naujokienė (nuo 2012 m. gegužės 18 d. iki nuolatinio pavaduotojo paskyrimo).
Lietuvos Respublikos Prezidentės 2010 m. liepos 20 d. dekretu Nr. 1K-427 Kauno
miesto apylinkės teisme nustatytas 55 teisėjų skaičius.
2012-aisiais Kauno miesto apylinkės teisme pradėjo dirbti 9 nauji teisėjai. Lietuvos
Respublikos Prezidentė 2012 m. vasario 13 d. dekretu Nr. 1K-963 Kauno miesto apylinkės
teismo teisėjais skyrė Sigitą Meškauskienę, Aistę Petrevičienę, Aurelijų Rauckį. 2012 m.
gegužės 16 d. dekretu Nr. 1K-1066 Kauno miesto apylinkės teismo teisėjais skirti Linas
Baublys, Linas Lesinskienė, Edvardas Paliokas ir Aušra Vingilė. Prezidentės 2012 m.
rugpjūčio 20 d. dekretu Nr. 1K-1176 Kauno miesto apylinkės teismo teisėja paskirta Odeta
Gruodienė, o 2012 m. rugsėjo 4 d. dekretu Nr. 1K-1194 nuo 2012 m. spalio 15 d. teisėjas
Bronius Varsackis buvo perkeltas iš Kėdainių rajono apylinkės teismo į Kauno miesto
apylinkės teismą.
2012 m. pabaigoje Kauno miesto apylinkės teisme dirbo 53 teisėjai: Vida Agurkienė,
Virginija Baškienė, Linas Baublys, Živilė Bliūdžiuvienė, Birutė Drozdienė, Giedrius
Endriukaitis, Danutė Giačaitė, Rimantas Grigas, Odeta Gruodienė, Edmundas Inokaitis,
Giedrė Jakštienė, Daiva Jankauskienė, Diana Jasaitienė, Vida Jegorovienė, Liuba
Kymantienė, Laima Kriaučiūnaitė, Eglė Kriaučiūnienė, Dalia Kursevičienė, Diana Labokaitė,
Lina

Lesinskienė,

Bronislovas

Liatukas,

Vidutė

Liubševičiūtė,

Rita

Liukaitytė,
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Sigita Meškauskienė, Raimundas Mikšta, Janina Narkevičiūtė, Aurelija Naujokienė, Edvardas
Paliokas, Agnė Petkevičienė, Aistė Petrevičienė, Mindaugas Plučas, Irena Poderienė, Odeta
Ragauskienė,

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, Rita Ulejevienė, Rasa Urbanavičiūtė, Ona Valentukevičiūtė, Bronius
Varsackis, Snieguolė Vilutienė, Aušra Vingilė, Lina Žemaitienė.
Iš viso 2012 metais Kauno miesto apylinkės teisme buvo patvirtintos 239 pareigybės
teisėjams, valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis. Iš jų –
231 metų pabaigoje buvo užimtos.
Metų pabaigoje buvo neužimti 2 teisėjų, 2 vertėjų, 1 darbininko, 1 teismo posėdžių
sekretorės etatai, taip pat – 0,5 elektriko ir 0,5 informatiko etatų.
Viena iš reikšmingų permainų personalo struktūroje 2012 metais – teismo
pirmininko iniciatyva sausio 1 d. įsteigta teismo kanclerio pareigybė, kuri po surengto
konkurso į valstybės tarnybą buvo užpildyta birželio mėnesį.
Pateikiame 2012 m. pabaigoje Kauno miesto apylinkės teisme dirbusio teismo
personalo sąrašą.

Teismo pirmininko patarėja – Jolita Burokaitė.
Teismo kancleris – Algirdas Giedraitis.

Teismo raštinė: raštinės vedėja – Loreta Skokauskienė, vertėja – Violeta
Dobrovolskienė, atstovė ryšiams su žiniasklaida ir visuomene – Jomilė Juškaitė-Vizbarienė.
Finansų skyrius: vyriausioji buhalterė – Virginija Šulcienė, vyresnioji buhalterė –
Kristina Stasiulevičienė.
Informacinių sistemų skyrius: informacinių sistemų skyriaus vedėjas – Kęstutis
Maškė, vyriausiasis specialistas – Giedrius Ziberkas, vyresnysis specialistas – Tomas
Lukošius, vyresnysis specialistas – Laimonas Krasauskas.
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Teismo archyvas: archyvo vedėja – Irena Krupskytė, vyresnysis archyvaras –
Angelė Urbonavičienė, archyvaras – Virginija Juosponienė, archyvaras – Loreta Žostautienė,
archyvaras – Violeta Rudzevičiūtė.
Teisėjų padėjėjai: Vilma Beišterienė, Jūratė Duobaitė, Marina Plučienė, Zita
Lekečinskienė, Audrius Knyza, Gražina Bajoraitė-Radvilavičienė, Indrė Veličkaitė, Daiva
Bartusevičienė, Asta Sabaliauskienė, Jurgita Malickaitė, Ernestas Šukys, Milda Bučnytė,
Indrė Petrokienė, Vaida Venslauskaitė, Vaida Baumilė, Inga Gailevičienė, Ignas Podlipskas,
Lina Žemaitienė, Lina Radžiūnaitė, Stasys Urbonavičius, Jolita Kazlauskaitė, Dovilė
Pangonytė, Evelina Rybelytė, Inga Dziuman, Sonata Razulytė, Giedrė Jakutienė, Aušrinė
Gudelevičienė, Audrius Zykevičius, Indrė Averkienė, Gražina Norvilienė, Odeta Arnašienė,
Dominykas Rusonis, Anita Vanagaitė, Lina Grigonė, Vaida Bakšienė, Aistė Pakutkienė,
Danas Lisas, Giedrė Maslauskaitė, Vaida Pumerienė, Kristina Dundulytė, Vaiva Bėčienė,
Inga Levinskienė, Ieva Šimašienė, Vaiva Tamkutonienė, Ingrida Dirsinė, Jūratė Laukaitė,
Simona Uldukytė, Živilė Rimkevičienė, Gediminas Lašas, Vaida Višinskaitė.
Teismo sekretoriatas: vyriausioji specialistė – Ramunė Kristina Richter,
administracijos sekretorė – Asta Murauskienė.
Teismo posėdžių sekretorės: Renata Paliokaitė, Justina Verbylaitė, Vilma
Mikelionienė, Agnė Kuckailienė, Salomėja Muralienė, Aušra Sedekerskienė, Birutė Čyžaitė,
Ieva Einorytė, Aušra Volkavičienė, Vaida Birštonaitė, Daina Cikanavičienė, Laura Jarušaitė,
Rita Šalkauskienė, Jurgita Radauskaitė, Irena Griškevičiūtė, Vilma Smolskienė, Loreta
Dosinienė, Kristina Nekrošienė, Daiva Masionienė, Mintautė Varnaitė, Jūratė Juknevičienė,
Regina Mockevičienė, Justina Antanaitienė, Ramunė Beržinskienė, Monika Kundrotaitė,
Aurelija Genienė, Rita Pečiulienė, Rolanda Bučmienė, Danguolė Muravjovienė, Renata
Spirina, Sonata Skučienė, Indira Kišmachovaitė, Kristina Rimašauskienė, Ernesta Rakūnaitė,
Rasa Rutienė, Jolita Bukoveckaitė, Aida Gaučienė, Irma Daukštaitė, Vilda Verikaitė, Vaiva
Paulauskaitė, Jolita Čarnienė, Iveta Bartkevičienė, Gitana Žitinevičienė, Ramunė Gilienė,
Greta Jankauskaitė, Dovilė Adžgauskaitė, Eglė Stanevičienė, Aušra Drūlytė.
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Raštinių darbuotojos: Irena Puzinienė, Rasa Ganienė, Nadiežda Kairienė, Dalia
Zokienė,

Roma

Mazuronienė,

Regina Veličkienė,

Karolina Bakradzytė,

Eleonora

Bartuševičienė, Daiva Bobikaitė, Dalia Žaltauskaitė, Loreta Navickienė, Rima Šimaitienė,
Jolanta Drilingienė, Auksuolė Magalengienė, Jurgita Grigaitė, Rita Čerechavičiūtė, Vida
Bukelienė, Dainora Gintautė, Jūratė Jalauskienė, Živilė Adomavičienė, Vida Gorochovskienė,
Lina Vaitkutė, Nina Linartienė, Ligita Krikštaponytė, Rita Kinderienė, Rūta Kvietkauskienė,
Rasa Vyšniauskaitė, Reda Stankevičienė, Marija Tamošauskaitė, Loreta Žukaitienė, Giedrė
Pauliukevičienė, Laura Kliujeva, Jolanta Kablienė, Inga Gudaitytė, Vida Daukantienė, Laima
Nekrošytė, Ieva Čiuprinskaitė, Gediminas Zokas, Laura Kašelionytė.
Ūkio skyrius: vedėjas – Vladas Krapavickas, sandėlinkė – Violeta Jurkevičienė,
vairuotojas – Vydas Grybauskas, darbininkas – Vytautas Rimkus, darbininkas – Petras
Augūnas, rūbininkė – Irena Urbutienė, elektrikas – Kazimieras Mendžinckas.

Kauno miesto apylinkės teismo personalo struktūra pateikiama 10-ame puslapyje.
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2.1. TEISMO PERSONALO DALYVAVIMAS MOKYMUOSE IR
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO KURSUOSE
2012 metais didelis dėmesys Kauno miesto apylinkės teisme skirtas teisėjų ir teismo
personalo profesinių gebėjimų tobulinimui. Mokymo programos, į kurias buvo siunčiami
Kauno miesto apylinkės teismo darbuotojai, buvo pasirinktos atsižvelgiant į teismo
darbuotojų mokymo poreikius ir finansines galimybes.
Teisėjai ir teismo darbuotojai dalyvavo seminaruose ir kvalifikacijos kėlimo
kursuose, kurie buvo surengti Nacionalinės teismų administracinės, Teisingumo ministerijos
iniciatyva ar buvo finansuojami iš Europos Sąjungos skirtų lėšų.
Teisėjai 2012-aisiais išklausė 1664 akademines valandas mokymų. Valstybės
tarnautojai per metus išklausė 1014 akademinių valandų įvairios tematikos mokymų ir
seminarų (civilinės teisės ir proceso, baudžiamosios teisės ir proceso bei kitomis temomis).
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3. FINANSINIS TEISMO APRŪPINIMAS
2012 metais Kauno miesto apylinkės teismui skirtas 11.793.000 Lt finansavimas
(išleista – 11.787.900 Lt). Didžioji šios sumos dalis buvo skirta darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo mokesčių sumokėjimui (išleista – 10.586.991.44 Lt). Prekių ir paslaugų
naudojimui išleista 1.188.908.56 Lt.
1 diagramoje grafiškai pavaizduotas 2009-2012 m. teismo buhalterių apskaičiuotas
lėšų poreikis ir realus teismui skirtas finansavimas.

1 DIAGRAMA. TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS 2009-2012 M.
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2012 m. sausio 1 d. Kauno miesto apylinkės teismo kreditoriniai įsiskolinimai sudarė

276200 Lt. Šią skolą pavyko likviduoti didžiąja dalimi. Metų pabaigoje teismui buvo skirti
309000 Lt skoloms padengti. 82800 Lt buvo skirta padengti įsiskolinimams už ryšių
paslaugas, 189700 Lt – už psichiatrines ekspertizes, 36500 Lt – už šildymą.
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Teismo kreditoriniai įsiskolinimai 2013 m. sausio 1 d. sudarė 49300 Lt (41200 Lt už
neapmokėtas iš tiekėjų gautas sąskaitas už ryšių paslaugas, 6700 Lt – už komunalines
paslaugas, 700 Lt – už kitas paslaugas).
Ilgalaikio turto 2012 m. teismas neįsigijo. Nacionalinės teismų administracija teismui
skyrė medžiagų: popieriaus, vokų.

4. TEISMO TEIKIAMA INFORMACIJA ŽINIASKLAIDOS
PRIEMONĖMS IR VISUOMENEI
2012 m. Kauno miesto 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 platinami pranešmai apie išnagrinėtas rezonansines
bylas, renginius teisme. Informaciniai pranešimai buvo siunčiami ir Nacionalinės teismų
administracijos Komunikacijos skyriui, kuris juos skelbė tinklalapyje www.teismai.lt.
Didžiausią dalį gautų žiniasklaidos atstovų užklausimų sudarė prašymai suteikti
informacijos apie Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjamas ar išnagrinėtas baudžiamąsias
bylas. Didelį žiniasklaidos priemonių susidomėjimą taip pat kėlė ikiteisminio tyrimo teisėjų
priimami sprendimai dėl kardomųjų priemonių skyrimo.
2010 m. lapkritį pradėjo
veikti

teismo

internetinis

tinklalapis www.kauno.teismas.lt.
2012

m.

iš

esmės

pakeistas

tinklalapio dizainas, siekiant jį
padaryti

kuo

funkcionalesnį.

Atnaujintame

tinklalapyje

pateikiama proceso šalims aktuali
teisinė

informacija,

apie

administracine

pranešimai
tvarka

paskirtas nuobaudas už nelegalų darbą, duomenys apie teismo veiklą, darbuotojų kontaktai ir
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kita aktuali informacija. Teismo Informacinių technologijų skyriaus darbuotojų duomenimis,
kiekvieną savaitę teismo tinklalapį aplanko ~ 1100 interneto vartotojų, per mėnesį tinklalapio
lankytojų skaičius siekia ~ 5100.
2012 m. pavasarį, pakeitus Kauno apygardos teismų internetinio puslapio dizainą,
Kauno miesto apylinkės teismas pradėjo savarankiškai administruoti ir teismui skirtą skyrelį
tinklalapyje www.kat.lt. Kartu buvo iš esmės atnaujinta jame pateikiama informacija apie
teismą.
2012 m. birželio-rugsėjo mėnesiais Kauno miesto apylinkės teisme buvo atlikta
anoniminė apklausa, siekiant išsiaiškinti asmenų priėmimo ir informacijos suteikimo kokybę
bei interesantų poreikius. Apklausoje dalyvavo 40 asmenų (nuo 31 m. iki 51 m., daugiausiai
turintys aukštąjį išsilavinimą). 92 proc. apklaustųjų pasisakė, kad jiems pakanka informacijos
apie teismo darbo laiką ir jos suteikiama pakankamai. 82 proc. respondentų nuomone,
prašoma informacija teisme jiems buvo suteikta, o 87 proc. iš šių asmenų teigė, kad
informacija pateikta suprantamai. Aptarnavimo kultūra tenkino net 95 proc. asmenų.
Apklausoje dalyvavę asmenys pageidavo plėsti bendravimo elektroniniu paštu galimybes ir
šiuo būdu gauti procesinius dokumentus.
2012-ųjų pabaigoje visuomenei ir žiniasklaidos priemonėms buvo aktyviai teikiama
informacija apie planuojamą Kauno miesto apylinkės teismo reorganizaciją: numatomus
teismo darbo organizavimo tvarkos pakeitimus, teismo veiklos teritorijos pasikeitimus.
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5. TEISINIS ŠVIETIMAS,

Susitikime diskutuota apie teisėjų ir advokatų

RENGINIAI

komunikacijos galimybes ir jų ribas proceso

Kauno miesto apylinkės teisme 2012
metais buvo nuolat organizuojami renginiai
visuomenei,

teisininkų

bendruomenei,

metu,

profesinės

reikalavimus,

kultūros

teisėjų

bei

etikos

nepriklausomumo

užtikrinimą.

personalui. Teisinio švietimo renginiais siekta

KOVAS

didinti teismo atvirumą, pasitikėjimą teismų
sistema, supažindinti su institucijos veikla.

Kovo mėnesio pradžioje Kauno miesto
apylinkės teisme lankėsi Trečiojo amžiaus
universiteto Teisės fakulteto studentai kartu su
fakulteto

dekane

studentais

susitikęs

Birute

Štuikiene.

teismo

Su

pirmininkas

Mindaugas Šimonis svečiams pasakojo apie
Kauno

miesto

apylinkės

teismo

pastato

istoriją, teismo raidą nuo XIX a. pabaigos.
Susitikimo

vasario

mėnesį

apžvelgta

ir

teismingos bylos, per metus išnagrinėtų bylų

Renginių ciklą Kauno miesto apylinkės
pradėjo

trumpai

kasdieninė teismo veikla: pirmajai instancijai

VASARIS

teismas

metu

teismo

pirmininko iniciatyva surengtu susitikimu-

statistiniai rodikliai, tendencijos, teisėjų darbo
sąlygos. Senjorai taip pat apžiūrėjo teismo
patalpas.

diskusija su advokatais. Susitikimas, kuriame

Kovo mėnesį teisėja Laima Šeputienė

dalyvavo daugiau nei pusė šimto Kauno mieste

dalyvavo konferencijoje, kurios metu aptarta

dirbančių advokatų ir

Advokatų tarybos

2011 metų gruodį priimto Apsaugos nuo

pirmininkas Leonas Virginijus Papirtis, buvo

smurto artimoje aplinkoje įstatymo taikymo

skirtas

problematika.

procesinio

bendradarbiavimo,

aptarnavimo teisme gerinimo galimybių bei
profesinės

etikos

aktualijoms

aptarti.

Kovo mėnesio pabaigoje baigtas vykdyti
tris mėnesius trukęs projektas, kurio metu
teisme apsilankė du šimtai Vytauto Didžiojo
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universiteto

Teisės

fakulteto

trečiakursių.

Studentai rinko informaciją baudžiamosios

dėmesys buvo skirtas teisiniam švietimui –

teisės studijų dalyko namų darbui: grupelėmis

moksleiviams skaitytose paskaitose kalbėta ne

lankėsi teismo archyve, kur susipažino su

tik apie teisinę valstybę, teismų sistemą,

pateiktomis išnagrinėtomis baudžiamosiomis

teisėjo profesiją, bet ir apie nepilnamečių

bylomis, stebėjo baudžiamųjų bylų teismo

darbą, privataus gyvenimo apsaugą, mokinių

posėdžius.

bei mokytojų teises ir pareigas mokykloje.
Teisėjų mokiniai teiravosi, kam gali skųstis dėl
GEGUŽĖ

nelegalaus darbo, kaip galėtų būti nubaustas
įžeidžiančią

informaciją

apylinkės teisme vyko Teismų atvirumo

paskleidęs

bendraklasis,

visuomenei plano įgyvendinimo darbo grupės

nepilnamečių asmenų teisės baudžiamajame

susitikimas, kuriame dalyvavo Nacionalinės

procese. Visi teisme apsilankę moksleiviai ir

teismų

juos lydintys mokytojai turėjo progą apžiūrėti

Gegužės

pradžioje

administracijos

Kauno

miesto

Komunikacijos

skyriaus vadovė ir beveik dvi dešimtys įvairių

teismo

patalpas:

Lietuvos teismų atstovų spaudai.

nepilnamečių

viešoje
kokios

teismo

apklausos

posėdžių
kambarį,

erdvėje
yra

sales,
laikino

sulaikymo patalpas, archyvą.

Gegužės mėnesį taip pat vyko tradicinė
moksleivių profesiniam orientavimui skirta
atvirų durų savaitė. Jos metu teismą aplankė
daugiau nei 200 vyresniųjų klasių moksleivių
iš 12 Kauno miesto ir rajono mokyklų bei
gimnazijų. Pažintinės savaitės metu ypatingas
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BIRŽELIS
Birželio

pradžioje

Kauno

miesto

apylinkės teismo darbuotojai susirinko į antrą
kartą

organizuotą

vasaros

šventę,

kuria

siekiama neformalioje aplinkoje suburti gausų
teismo kolektyvą. Jos metu vyko įvairios
sporto

varžybos,

rungtys,

improvizuotai

prisaikdinti nauji teisėjai.

RUGSĖJIS
Rudenį Kauno miesto apylinkės teisėjai
pradėjo skaityti pranešimus Vytauto Didžiojo
universiteto Teisės fakulteto studentams. Nuo
rugsėjo iki 2013 m. vasario įvyko devyni
teisėjų susitikimai su būsimais teisininkais.
Teisėjai skaitė pranešimus tiek baudžiamosios,
tiek civilinės teisės disciplinų studentams.

Birželio mėnesį teisme taip pat apsilankė
jaunuoliai, kurie dalyvauja Vytauto Didžiojo
universiteto Teisės fakulteto organizuotoje
stovykloje dešimtų
moksleiviams.

ir

vienuoliktų klasių

Trisdešimt

teisės

studijas

planuojančių pasirinkti moksleivių susitiko su
Kauno miesto apylinkės teismo pirmininku ir
turėjo galimybę apžiūrėti teismo patalpas.
Rugsėjo

pabaigoje

Kauno

miesto

apylinkės teisme lankėsi Turkijos teisėjų ir
prokurorų tarybos atstovų delegacija, kurią
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lydėjo Nacionalinės teismų administracijos

diena. Šio renginio metu visų Kauno teismų

direktorius

Kęstutis

ir

pirmininkai pakvietė moksleivius, studentus ir

Tarptautinių

santykių

vedėjos

visuomenę Konstitucijos 20-metį paminėti

Vaškevičius
skyriaus

pavaduotoja Monika Vyšniauskienė. Svečių

Istorinėje

delegacijai buvo aprodytos teismo patalpos ir

Prezidentūroje. „Minėdami Konstitucijos 20-

aptarti

metį, mes, teisėjai, susimąstome, ar tikrai

abiejų

šalių

atstovams

aktualūs

Lietuvos

atvejais

Respublikos

klausimai: teismų valdymo modeliai Lietuvoje

visais

pakankamai

efektyviai

ir Turkijoje, apylinkės teismų struktūra, jų

užtikriname

veikla.

realizavimą, ar mūsų mąstymas kasdieniniuose

Konstitucijos

nuostatų

rutininiuose darbuose nėra pernelyg inertiškas,
SPALIS

apsiribojantis vien tik įstatymų ir kitų teisės

Spalio mėnesį keturios dešimtys Vytauto

aktų aiškinimu, aukščiausiąją teisę paliekant

Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentų

kažkur nuošalyje. Juk ne Konstitucija turi būti

susirinko į praktinį užsiėmimą teisme, kuriame

aiškinama, remiantis įstatymais, o įstatymai,

bendravo su teismo raštinės vedėja Loreta

remiantis Konstitucija. Ar esame pakankamai

Skokauskiene,

Giedre

aktyvūs šioje tik mums priskirtoje misijoje?“,

Jakutiene ir teismo posėdžių sekretore Agne

– sveikinimo kalboje svarstė Kauno miesto

Kuckailiene. Jaunuoliai taip pat apžiūrėjo

apylinkės

teismo patalpas.

Šimonis.

teisėjo

padėjėja

teismo

Buvęs

pirmininkas

Konstitucinio

Mindaugas

Teismo

Teisės

departamento direktorius, Vilniaus apygardos
administracinio
Romerio

teismo

universiteto

teisėjas,
doc.

Mykolo

dr.

Ernestas

Spruogis pažymėjo, kad aiškinant aukščiausios
galios valstybės teisės akto dvasią reikia
vadovautis ne tik protu, bet ir širdimi. Kauno
miesto apylinkės teismo teisėjas Mindaugas
Teismo pirmininko Mindaug Šimonio
iniciatyva

spalio

25

d.

suorganizuotas

Plučas

šventės

konstitucijų

svečius

raida

supažindino

valstybėje

ir

su

skaitė

didžiausias metų renginys – Konstitucijos
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pranešimą

apie

konstitucijų

istorines-teisines

pirmųjų

Lietuvos

Lietuvos

Respublikos
ištakas

statutų

iki

nuo

Laikinojo

Pagrindinio Įstatymo priėmimo.
Pranešimus renginyje taip pat skaitė
Kauno apygardos teismo pirmininko patarėjas
Marius

Jonaitis,

Istorinės

Lietuvos

Prezidentūros

Respublikos

istorikė

Jovita

Jankauskienė, Kauno rajono Ugnės Karvelis
gimnazijos moksleivė Gustė Beržanskaitė,
Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto
studentės

Milda

Žaliauskaitė

ir

Justė

Adomaitytė bei Mykolo Romerio universiteto
doktorantas,

„Kultūringos

teisės“

klubo

vadovas Juozas Valčiukas, į šventę atlydėtas
penkių

šiam

klubui

priklausančių

teisės

Spalio

Kauno

apygardos

teismo,

Kauno

apygardos administracinio teismo ir Kauno
miesto apylinkės teismo pirmininkai renginio
pabaigoje pranešėjus apdovanojo padėkomis ir
simbolinėmis dovanomis. Moksleiviams ir
studentams

buvo

įteiktos

Konstitucijos.

Renginio programą papildė ir Juozo Gruodžio
konservatorijos

mokytojos

Raimondos

Kauno

miesto

apylinkės teisme vyko ir mediacijai skirtas
renginys, kuriame diskutuota apie mediacijos
raidą Lietuvoje ir pasaulyje, taip pat surengta
šio proceso inscenizacija. Renginio metu
pranešimus skaitė civilinių bylų teisėja Vida
Jegorovienė,

teisėjo

padėjėja

Giedrė

Maslauskaitė, o vienu įdomiausiu susitikimo
akcentu

studentų.

pabaigoje

Didžiojo

tapo

kviestinio

universiteto

svečio
Teisės

Vytauto
fakulteto

prodekano tarptautiniams ryšiams Charles
Szymanski skaitytas pranešimas. Mediatoriumi
dirbęs akademikas ne tik papasakojo įvairius
mediacijos raidos aspektus kitose valstybėse,
bet ir padėjo teismo darbuotojams ir susitikime
dalyvavusiems svečiams surengti skyrybų
bylos mediaciją.

Navickienės vadovaujami moksleiviai, atlikę
įvairios

stilistikos

muzikinius

kūrinius.
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pasirašyta

Konstitucija

ir

perduotas

moksleivei skirtas sveikinimas. Prezidentės
asmeniškai pasirašyta Konstitucija buvo įteikta
už Kauno miesto apylinkės teismo organizuoto
Konstitucijos 20-mečio renginyje skaitytą
pranešimą
visuomeninė

„Lietuvos
sutartis,

Konstitucija
atnešusi

–

sėkmę“.

Renginio metu buvo pasirašyta teismo ir
gimnazijos bendradarbiavimo sutartis, pagal
kurią
LAPKRITIS

institucijos

įsipareigojo

organizuoti

bendrus renginius, susitikimus ir diskusijas,
skirtus teisiniam švietimui, sudaryti galimybes

Lapkričio
apylinkės

teismo

mėnesį

Kauno

pirmininkas

miesto

Mindaugas

Šimonis skaitė paskaitą apie teisininkų etiką
Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto
studentams. Paskaitoje teismo pirmininkas

gimnazistams susipažinti su teismo darbu,
dalyvauti susitikimuose su teisėjais. 3 klasės
gimnazistai taip pat buvo pakviesti į teismo
pirmininko pamoką apie Konstituciją ir jos
reikšmę.

studentams pasakojo apie teisėjo nešališkumo
reikšmę teisingumo vykdymui, etikos taisyklių
laikymąsi, siekiant tinkamo teismo proceso.
Didelį studentų susidomėjimą sukėlė ir teismo
pirmininko pateikti praktiniai pavyzdžiai apie
teismo

nepriklausomumo

ir

nešališkumo

principų taikymo aspektus.
Lapkritį teismo pirmininkas taip pat
dalyvavo
rajono

šventinėje

ceremonijoje

Akademijos

Ugnės

Kauno
Karvelis

gimnazijoje, kurios metu gimnazistei Gustei
Beržanskaitei

įteikta

Prezidentės
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GRUODIS
2012-ieji

Gruodžio pradžioje Kauno sporto halėje
susitiko Kauno, Šiaulių ir Vilniaus apygardų

teisėjų

turnyro rungtynes.

asociacijos

krepšinio

jau

tradiciniais

tapusiais šventiniais kolektyvo renginiais.
Gruodžio pabaigoje teismo pirmininkas

teismų komandos, kurios žaidė tris Lietuvos
Respublikos

palydėti

įteikė padėkas geriausiai dirbusioms Kauno
miesto

apylinkės

teismo

raštinių

darbuotojoms, teismo posėdžių sekretorėms ir
teisėjų padėjėjams. Už gerą darbą padėkos taip
pat

buvo

įteiktos

administracijos

darbuotojams,

kurie

rūpinosi

teismų

reorganizacijos

darbais.

Ypatinga

padėka

pareikšta teismo pirmininko patarėjai Jolitai
Burokaitei,

kuri

daugiausiai

savo

atsidavusiu

darbu

prie

teismo

prisidėjo

reorganizavimo

ir

naujo

teismo

darbo

organizavimo.
Gruodį specialus dėmesys parodytas ir
teismo darbuotojų vaikams – jie pakviesti į
šventinį susitikimą su Kalėdų seneliu., kuris
jau

antrą

kartą

vyko

teismo

rūmuose.
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6. KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS
DUOMENYS
Kauno rajono veiklos teritorija apėmė Kauno rajoną, kurį sudaro 25 seniūnijos,
gyvena daugiau nei 90 tūkst. gyventojų.
Kauno rajono apylinkės teismas buvo pirmoji instancija teismo kompetencijai
įstatymų priskirtoms civilinėms, baudžiamosioms, administracinių teisės pažeidimų byloms
bei byloms, susijusioms su procesinių sprendimų vykdymu, nagrinėti. Kauno rajono apylinkės
teisme visi teisėjai atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas, kitas apylinkės teismo
kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas, nagrinėdami darbo bylas, taip pat bylas, susijusias
su šeimos (nepilnamečių) teisiniais santykiais ir kt.
2011 m. rugsėjo 12 d. Lietuvos Respublikos Prezidentės dekretu Nr. 1K-819 Kauno
rajono apylinkės teisme nuo 2012 m. sausio 1 d. nustatytas 8 teisėjų skaičius.
Teismo pirmininkas Virginijus Kalkauskas Kauno rajono apylinkės teisme pradėjo
dirbti nuo 1993 m., teismui vadovavo nuo 1995 m. iki 2012 liepos 11 d.
Teisėja Audronė Levinskienė teisme dirbo nuo 1995 m., teisėja Irena Sabaitienė –
nuo 1995 m. sausio 2 d. iki 2012 m. rugsėjo 3 d. (Lietuvos Respublikos Prezidentės 2012 m.
liepos 10 d. dekretu Nr.1K-1144 atleista iš teisėjos pareigų sulaukus įstatymų nustatyto
pensinio amžiaus), teisėjos Violeta Miceikienė, Sigita Bružienė ir Živilė Janavičienė teisme
dirbo nuo 2007 m., teisėja Larisa Tamulionienė teisme dirbo nuo 2008 m., teisėja Tatjana
Butkienė teisme dirbo nuo 2009 m.
Dalis teisėjų iki jų paskyrimo teisėjais dirbo kituose Lietuvos teismuose,
prokuratūrose, ikiteisminio tyrimo įstaigose, advokatūroje.
2012 m. Kauno rajono apylinkės teisme taip pat dirbo 17 valstybės tarnautojų ir 10
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.
Kauno rajono apylinkės teismo administracinė veikla 2012 metais buvo vykdoma
vadovaujantis Teisėjų tarybos 2011 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2) patvirtintais
Administravimo teismuose nuostatais, teismo pirmininko 2012 m. vasario 13 d. įsakymu Nr.
V-7 patvirtintu 2012 metų teismo organizacinės veiklos priežiūros planu.
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2012 metais Kauno rajono apylinkės teisėjai dalyvavo 12 seminarų Teisingumo ministerijos
mokymo centre.
Teisėjų padėjėjos tobulino kvalifikaciją, dalyvaudamos seminaruose „Baudžiamoji teisė ir
baudžiamasis procesas“, „Civilinė teisė“, „Civilinis procesas“.
Teismo darbuotojai taip pat dalyvavo mokymuose, skirtuose komunikacijos ir ryšių su
visuomene sričiai, Valstybės tarnautojų registro (VATARAS), Valstybės tarnybos valdymo
informacinės sistemos (VATIS), Lietuvos teismų informacinės sitemos LITEKO naudotojų
mokymuose.
Teismo finansininkė dalyvavo renginyje tema „Viešojo sektoriaus subjektų finansinių
ataskaitų rinkinių konsolidavimo metodikos ir jos pakeitimų pristatymas“, tikslinėse konsultacijose
VSAFAS klausimais.
2012 m. Kauno rajono apylinkės teismo išlaidų sąmatoje buvo patvirtinta (su
pakeitimais) 1834200 Lt asignavimų.
Kreditorinis įsiskolinimo likutis metų pabaigoje siekė 60000 Lt. Šio kreditorinio
įsiskolinimo didžiausią dalį, t.y. 29800 litų, sudarė su darbo santykiais susiję išmokos. Tai –
neišmokėti atlyginimai teismo darbuotojams (8300 Lt), nesumokėtas gyventojų pajamų
mokestis – 13100 Lt, soc. draudimo įmokos iš darbuotojų (8500 Lt), darbdavio socialinio
draudimo įmokos (15100 Lt).
Kauno rajono apylinkės teismo įsiskolinimas už prekes ir paslaugas 2012 m.
gruodžio 31 d. siekė 15100 Lt. Įsiskolinimas už ryšio paslaugas siekė 5900 Lt, už
komunalines paslaugas – 9000 Lt, už kitas paslaugas – 200 Lt.
2012 m. spalio 25 d. Kauno rajono apylinkės teisme surengtas renginys, skirtas
Lietuvos Konstitucijos ir Europos teisės dienai paminėti.
Atvykusius Kauno Senamiesčio progimnazijos 8 a klasės moksleivius ir pedagogus
pasitiko l.e. teismo pirmininkės pareigas teisėja Audronė Levinskienė, kiti teisėjai.
Mokiniams buvo surengta baudžiamosios bylos inscenizacija, trumpa ekskursija po teismo
patalpas: parodytos teismo salės, archyvas, patalpos, skirtos suimtiesiems.

23

7. KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO IR KAUNO RAJONO
APYLINKĖS TEISMO REORGANIZACIJA
2012 m. rugsėjo 11 d. Seime priimtas Lietuvos Respublikos apylinkių teismų
reorganizavimo įstatymas Nr. XI-2208. Įstatymas nustatė Kauno miesto apylinkės teismo,
Kauno rajono apylinkės teismo, Šiaulių miesto apylinkės teismo, Šiaulių rajono apylinkės
teismo, Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo, Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo, Vilniaus
miesto 3 apylinkės teismo, Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo reorganizavimo būdą ir
sąlygas.
Prezidentė 2012 m. spalio 16 d. dekretu Nr. 1K-1243 Kauno apylinkės teismo
pirmininku paskyrė Mindaugą Šimonį.
Įstatyme buvo numatyta, kad Kauno miesto apylinkės ir Kauno rajono apylinkės
teismai į vieną Kauno apylinkės teismą bus reorganizuojami sujungimo būdu.
2012-aisiais buvo atliekami visi reikalingi darbai sėkmingam teismų
susijungimui: sudaryta nauja teismo vidaus struktūra, perskirstytos teisėjų specializacijos,
išspręstas klausimas, kaip optimaliai panaudoti du teismo pastatus, darbuotojai parengti teikti
informaciją piliečiams.
Visos po reorganizavimo pasibaigusių apylinkių teismų teisės ir pareigos Kauno
apylinkės teismui perėjo nuo 2013 m. sausio 1 d.
Dėl teismų reorganizacijos pasikeitė naujo teismo veiklos teritorija ir baudžiamųjų,
civilinių bei administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo tvarka. Kauno apylinkės
teismo veiklos teritorija nuo 2013 m. sausio 1 d. apima Kauno miesto ir Kauno rajono
savivaldybių teritoriją.
Visos baudžiamosios ir civilinės bylos nagrinėjamos Kauno apylinkės teismo
patalpose, esančiose Kaune, Laisvės al. 103, kur turi būti pateikiami ir su minėtomis bylomis
susiję procesiniai dokumentai.
Administracinių teisės pažeidimų bylos bei skundai dėl nutarimų administracinių
teisės pažeidimų bylose nagrinėjami Kauno apylinkės teismo patalpose, esančiose Kaune,
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Kęstučio g. 29. Čia turi būti pateikiami ir su administracinių teisės pažeidimų bylomis susiję
procesiniai dokumentai.
Prezidentės 2012 m. gruodžio 5 d. dekretais 1K-1299 ir 1K-1298 teismo pirmininko
pavaduotojais buvo paskirti teisėjai Lina Žemaitienė ir Dainius Ročys.
Reorganizuotame Kauno apylinkės teisme dirba 269 darbuotojai (Kauno apylinkės
teismo struktūra pateikiama 17 puslapyje).
Teismų reorganizavimu siekta optimizuoti teisėjų darbo krūvį, efektyviai taupyti
teismams skiriamas lėšas, užtikrinti efektyvesnį valstybės biudžeto asignavimų planavimą ir
jų panaudojimą, gerinti veiklos kokybę, trumpinti bylų nagrinėjimo terminus.
7.1. KAUNO APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS PRADŽIOS RENGINYS
2013 sausio 4 d. Kauno apylinkės teisme vyko reorganizuoto teismo veiklos pradžios
renginys. Į šventinį renginį atvykę Teisėjų tarybos ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas
Gintaras Kryževičius, teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Prezidentės patarėjas Ernestas
Rimšelis, Kauno apygardos teismų pirmininkai ir kiti svečiai naujam teismui linkėjo sėkmingų
veiklos rezultatų ir erdvesnių rūmų.
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Renginį pradėjo Kauno apylinkės teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis, kuris pabrėžė,
kad Kauno teismų reorganizacija – pirmasis žingsnis moderniųjų laikų teismų reformoje.
„Šiuose teismo rūmuose vystėsi Nepriklausomos Lietuvos valstybės teismų sistema.
Globalizacijos procesų įtakoje visos sritys – tiek viešasis, tiek privatus sektorius – optimizuoja savo
veiklą, paprastina procesus, siekia kuo didesnės naudos, panaudojant kuo mažiau išteklių. Mūsų
darbe visų pirma yra svarbu išlaikyti aukščiausius ir jautriausius profesinės veiklos standartus, nes
visuomenėje teisingumas nėra vien tik formali teismo veikla. Svarbu, ar žmogus jaučiasi gavęs
teisingumo patarnavimą“, – kalbėjo teismo pirmininkas.

Teismo pirmininkas vylėsi, kad teismų reorganizacija padės suvienodinti teisėjų darbo
krūvius, paspartins procesus, suteiks teisėjams didesnes galimybes specializuotis ir gilinti žinias
konkrečioje teisės srityje.

26

„Kauno apylinkės teismui linkiu, kad jame dirbtų atsidavę savo misijai teisėjai, kurie savo
veikla skleistų visuomenei pasitikėjimą, išmintį, darną, gerovę ir teisės, kaip socialinių normų bei
teisės principų visumos, šviesą. Tuo pačiu noriu kreiptis į visus Kauno apylinkės teismo
darbuotojus – nuo teisėjų iki teismo darbininkų – ir palinkėti, kad darbas šiame teisme būtų
paženklintas prasmingais ir įdomiais jūsų gyvenimo metais, kad darbe sutiktumėte tiek įdomių
kolegų, tiek gerų draugų, kad visada lydėtų nuoširdumas, darna ir įsiklausymas, ir kad atlyginimas
suteiktų jums ir jūsų šeimos nariams orų pragyvenimą“, – sakė M. Šimonis.
Teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms Lina Žemaitienė naujam teismui
linkėjo dėsningai sėkmingų 2013-ųjų metų bei optimizmo sunkiame ir atsakingame darbe.
„Teismų reorganizacija – visoje Europoje vykdomos teismų reformos atspindys. Tikiuosi,
kad padidėjus mūsų kolektyvui proceso dalyvius pasieks greitesni ir geresni sprendimai teismų
praktikoje“, – sakė L. Žemaitienė.
Teisėjų tarybos pirmininkas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Gintaras
Kryževičius linkėjo, kad pirmasis teismų reorganizacijos etapas užtikrintų sklandesnį teisingumo
paslaugų suteikimą asmenims.
„Nuo kiekvieno teismo darbuotojo priklauso institucijos veidas, kurį mato į teismą atėję
asmenys. Teismų reorganizacija skirta žmonėms. Jeigu trumpės bylų nagrinėjimo terminai, jeigu
teisėjų specializacija bus efektyvi, o žmonės pajus, kad bylos nagrinėjamos kvalifikuotesnių teisėjų,
tai bus didžiausias reformos gėris“, – sakė G. Kryževičius.
Teisėjų

tarybos pirmininkas renginyje

dalyvavusiems

Kauno

apylinkės teismo

darbuotojams linkėjo jaustis vienu darniu kolektyvu net dirbant dviejuose pastatuose. G.
Kryževičius taip pat išreiškė norą, kad kiti teismų instituciniai partneriai į teismų sistemą pažvelgtų
naujomis akimis ir padėtų įgyvendinti gražius teismų siekius: funkcionaliai ir šiuolaikiškai
atnaujinti šalies teismų patalpas.
Teisingumo ministras Juozas Bernatonis renginyje žadėjo tęsti iki šiol vykdytą teisingumo
politiką.
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„Teismų reforma bus tęsiama, o pirmasis teismų reformos etapas turi padėti sukurti naują
kokybę, sudaryti geresnes sąlygas žmonėms rasti tiesą ir pasiekti teisingumą“, – teigė teisingumo
ministras.
Renginyje viešėjęs Prezidentės patarėjas Ernestas Rimšelis Kauno apylinkės teismo
vadovui įteikė specialų valstybės vadovės sveikinimą.
„Prezidentė niekada nestokojo dėmesio Kauno teismui ir šį kartą įpareigojo mane
pasveikinti teismo vadovą ir darbuotojus atvertus naują teismų istorijos puslapį bei išreiškė viltį,
kad teismų reforma padės vykdyti teismo darbuotojų tarnystę žmonėms, o krašto gyventojai tikės
teismo darbu ir pastangomis“, – sakė Prezidentės patarėjas.
Buvęs Kauno miesto apylinkės teismo pirmininkas, o dabar Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo teisėjas Vytautas Masiokas pastebėjo, kad tik dalis reorganizuoto teismo patalpų yra
suremontuotos ir pritaikytos patogiam teismo darbui, todėl linkėjo teismo darbuotojams dar
geresnių darbo sąlygų.
„Valstybei dar teks paieškoti lėšų, siekiant suremontuoti visą teismo pastatą“, – sakė LAT
teisėjas.
Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis dėl įvykusios reformos labiausiai
sveikino visuomenę. „Kauno miesto ir Kauno rajono gyvenimas yra labai persipynęs. Vieno teismo
įkūrimas padės išspręsti daugelį iki šiol kildavusių problemų“, – sakė N. Meilutis. Kauno apygardos
teismo pirmininko nuomone, pasiekti maksimalų teismo darbo efektyvumą galėtų padėti ir teisėjų
specializacija pagal atskirus segmentus.
Buvęs Kauno miesto apylinkės teismo teisėjas, Kauno apygardos administracinio teismo
pirmininkas Rimantas Giedraitis renginio svečiams teigė, kad administraciniai teismai atidžiai stebi
bendrosios kompetencijos teismų reformą. „Mes iš jūsų mokysimės, žengsime jūsų pėdomis ir
džiaugsimės jūsų pasiekimais. Jūs atvertėte naują teismo istorijos lapą, kuris bus užpildytos
kasdieninio darbo, pasiekimų. Linkiu nepavargti ir nepalūžti teisingumo vykdymo misijoje“, – sakė
R. Giedraitis.
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8. BYLŲ STATISTIKA 2012 M.1
Šioje apžvalgos skiltyje pateikiami duomenys apie 2012 m. išnagrinėtas bylas ir su
jomis susijusius statistinius rodiklius.2
Pagal teisėjų darbo krūvio rodiklius Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. užėmė
18, o Kauno rajono apylinkės teismas – 20 vietą tarp 59 šalyje veikusių apylinkės teismų.
Kauno miesto apylinkės teismo teisėjų darbo krūvio rodiklis pagal Nacionalinės
teismų administracijos pateiktą teisėjų darbo ataskaitą siekė 76,07, Kauno rajono apylinkės
teismo teisėjų krūvio rodiklis buvo 74,80 (visų apylinkių teismų rodiklio vidurkis – 71,79).

2 DIAGRAMA. 2012 M. KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISME BAIGTŲ BYLŲ SKAIČIUS PAGAL
KATEGORIJAS

26%

Administracinių teisės
pažeidimų bylos
Baudžiamosios bylos

67%

7%

Civilinės bylos

1 Bylų statistika pateikiama pagal duomenis, suformuotus teismų informacinėje sistemoje LITEKO.
2 Visa statistika nurodyta pagal tą pačią seką: pirmiausia nurodant Kauno miesto apylinkės teismo statistinius rodiklius, vėliau –
Kauno rajono apylinkės teismo statistinius rodiklius.
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3 DIAGRAMA. 2012 M. KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISME BAIGTŲ BYLŲ SKAIČIUS PAGAL
KATEGORIJAS

22%
Administracinių teisės
pažeidimų bylos
Baudžiamosios bylos
7%

Civilinės bylos

71%

8.1. CIVILINIŲ BYLŲ STATISTIKA
Kauno miesto apylinkės teisme 2012 m. baigtos 19633 civilinės bylos. Šis rodiklis
yra šiek tiek mažesnis nei 2011 m. Pateikiamoje 4 diagramoje atsispindi baigtų civilinių bylų
dinamika Kauno miesto apylinkės teisme 2005-2012 m. Galima daryti prielaidą, kad baigtų
civilinių bylų skaičius trečius metus iš eilės mažėja dėl šalyje pasibaigusios krizės, kurios
pablogėjimas 2009 m. buvo lėmęs didelį turtinių ginčų skaičiaus teismuose padidėjimą.
Pastebėtina, kad civilinių bylų teisėjams tenkantis krūvis išlieka didelis, lyginant su 20052007 m. laikotarpiu.
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4 DIAGRAMA. BAIGTŲ CIVILINIŲ BYLŲ DINAMIKA KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISME
2005-2012 M.
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Kauno rajono apylinkės teisme 2012 m. baigta 3317 civilinių bylų. Šis rodiklis yra
šiek tiek didesnis nei 2011 m. Pateiktoje diagramoje atsispindi baigtų civilinių bylų dinamika
2005-2012 m. Pastebėtina, kad baigtų civilinių bylų skaičius Kauno rajono apylinkės teisme
2010-2012 m. labai panašus, tačiau krūvis civilinių bylų teisėjams išlieka didesnis nei 20052008 m. Didžiausias bylų skaičius analizuotu laikotarpiu taip pat užfiksuotas 2009 m.
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5 DIAGRAMA. BAIGTŲ CIVILINIŲ BYLŲ DINAMIKA KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISME
2005-2012 M.
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2012 m. Kauno miesto apylinkės teisme baigtose civilinėse bylose pareikštų
reikalavimų skaičius grafiškai pavaizduotas žemiau pateiktoje diagramoje.

6 DIAGRAMA. REIKALAVIMŲ SKAIČIUS 2012 M. KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISME
BAIGTOSE CIVILINĖSE BYLOSE
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2012 m. Kauno rajono apylinkės teisme baigtose civilinėse bylose pareikštų
reikalavimų skaičius grafiškai pavaizduotas diagramoje.

7 DIAGRAMA. REIKALAVIMŲ SKAIČIUS 2012 M. KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISME
BAIGTOSE CIVILINĖSE BYLOSE
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8.2. BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ STATISTIKA
Kauno miesto apylinkės teisme 2012 m. baigtos 2087 baudžiamosios bylos.
Diagramoje pateikiama baigtų baudžiamųjų bylų dinamika 2005-2012 m. Pastebėtina, kad
baigtų baudžiamųjų bylų skaičius auga nuo 2010 m. taip artėdamas prie 2005 m. rodiklių.
2012 m. Kauno miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėti 5982 ikiteisminio tyrimo
dokumentai, Kauno rajono apylinkės teisme – išnagrinėti 1373 dokumentai.

8 DIAGRAMA. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ DINAMIKA KAUNO MIESTO APYLINKĖS
TEISME 2005-2012 M.
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Kauno rajono apylinkės teisme 2012 m. baigtos 351 baudžiamosios bylos.
Diagramoje pateikiama baigtų baudžiamųjų bylų dinamika 2005-2012 m. Baigtų baudžiamųjų
bylų skaičius Kauno rajono apylinkės teisme mažėja nuo 2010 m., tačiau yra didesnis nei
2005-2009 m.

9 DIAGRAMA. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ DINAMIKA KAUNO RAJONO APYLINKĖS
TEISME 2005-2012 M.
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8.3. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ STATISTIKA
2012 m. Kauno miesto apylinkės teismas baigė 7689 administracinių teisės pažeidimų
bylas (2011 m. – 8014). Žemiau pateiktoje 10 diagramoje pateikiami duomenys, kiek truko
administracinių pažeidimų bylų nagrinėjimas. Pastebėtina, kad bylų, nagrinėtų iki 12 mėn.,
rodikliai iš esmės nepasikeitė, o ilgiau nei 12 mėn. nagrinėjamų bylų skaičių pavyko išlaikyti
nedidelį.

10 DIAGRAMA. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS PAGAL TRUKMĘ
KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISME 2012 M.
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2012 m. Kauno rajono apylinkės teismas baigė 1063 administracinių teisės
pažeidimų bylas. Žemiau pateiktoje 11 diagramoje pateikiami duomenys, kiek truko
administracinių pažeidimų bylų nagrinėjimas. Rodikliai 2012 m. iš esmės nesikeitė.

11 DIAGRAMA. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ NAGRINĖJIMAS PAGAL TRUKMĘ
KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISME 2012 M.
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12 ir 13 diagramose pateikiami duomenys, kokios nuobaudos administracinių teisės
pažeidimų bylose 2012 m. buvo dažniausiai skiriamos Kauno miesto apylinkės teisme ir
Kauno rajono apylinkės teisme.
12 DIAGRAMA. KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2012 M. SKIRTOS NUOBAUDOS
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE
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13 DIAGRAMA. KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISMO 2012 M. SKIRTOS NUOBAUDOS
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE
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14 diagramoje grafiškai pavaizduotas kaltinimų skaičius 2012 m. Kauno miesto
apylinkės teismo baigtose administracinių teisės pažeidimų bylose.

14 DIAGRAMA. KALTINIMŲ SKAIČIUS 2012 M. KAUNO MIESTO APYLINKĖS TEISMO BAIGTOSE
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE
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15 diagramoje grafiškai pavaizduotas kaltinimų skaičius 2012 m. Kauno rajono
apylinkės teismo baigtose administracinių teisės pažeidimų bylose.

15 DIAGRAMA. KALTINIMŲ SKAIČIUS 2012 M. KAUNO RAJONO APYLINKĖS TEISMO BAIGTOSE
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLOSE
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