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Įžanga
2018 metais Kauno apylinkės teismas išaugo. Po įvykusios teismų
reorganizacijos prie Kauno apylinkės teismo prisijungė Jonavos,
Kaišiadorių ir Kėdainių apylinkių teismai. Išaugęs teismas išsiskaidė į
teismo rūmus ir nuo 2018 m. sausio 1 d. ėmėme vadintis Kauno apylinkės
teismo Kauno rūmais, Kauno apylinkės teismo Jonavos, Kaišiadorių ir
Kėdainių rūmais. Metai nebuvo lengvi....Mokėmės dirbti tokiame dideliame
būryje, stengėmės pažinti naujus kolegas, klydome, taisėme klaidas, tarėmės
ir džiaugėmės pasiekimais. Dar daug teks patirti, išmokti, patobulinti, bet
pirmieji žingsniai jau žengti, taigi, einame pirmyn.
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Teismo personalas
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose dirbo 59 teisėjai, 128 valstybės tarnautojai:
kancleris, teismo pirmininko patarėjas, teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su visuomene ir
žiniasklaida), 58 teisėjų padėjėjai, 3 vyriausieji specialistai (darbui su personalu), vyriausiasis
specialistas (darbui su viešaisiais pirkimais ir įslaptinta informacija), Finansų skyriaus vedėjas,
vyriausiasis specialistas (finansininkas), vyresnysis specialistas (finansininkas), Teismo raštinės
skyriaus vedėjas, Teismo raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojas, vyriausiasis specialistas (raštinės
darbuotojas), 2 vyresnieji specialistai (raštinės darbuotojai), teismo administracijos sekretorius, 44
teismo posėdžių sekretoriai;
102 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis: vyriausiasis specialistas (psichologas), 17
teismo posėdžių sekretorių (specialistų), 7 vyriausieji specialistai (raštinės darbuotojai), 7 vyresnieji
specialistai (raštinės darbuotojai), 30 specialistų (raštinės darbuotojų), 2 specialistės (vertėjos);
Archyvo vedėjas, vyriausiasis specialistas (archyvaras), 2 vyresnieji

specialistai

(archyvarai), 4 specialistai (archyvarai);
Informacinių technologijų skyriaus vedėjas, vyriausiasis specialistas (informatikas), 2
vyresnieji specialistai (informatikai);
Ūkio skyriaus vedėjas, sandėlininkas, vairuotojas, 3 darbininkai, rūbininkas, 13 valytojų, 3
budėtojai, 2 kiemsargiai, elektrikas;
Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose dirbo 8 teisėjai, 15 valstybės tarnautojų – 6
teisėjų padėjėjai, vyresnysis specialistas (ne centriniuose rūmuose), 8 teismo posėdžių sekretoriai;
12,5 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis: 2 vyresnieji specialistai (raštinės
darbuotojai), 3 specialistai (raštinės darbuotojai),

vertėja, vyresnysis specialistas (archyvaras),

vyresnysis specialistas (informatikas), kvalifikuotas ūkio skyriaus darbuotojas (ne centriniuose
rūmuose), vairuotojas (dirbantis 0,5 etato), budėtojas – kiemsargis, 2 valytojos;
Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose dirbo 6 teisėjai, 11 valstybės tarnautojų –
4 teisėjų padėjėjai, poskyrio vedėjas, vyresnysis specialistas (ne centriniuose rūmuose), 5 teismo
posėdžių sekretoriai;
9 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis – vyresnysis specialistas (raštinės darbuotojas),
2 specialistai (raštinės darbuotojai), vyresnysis specialistas (archyvaras), kvalifikuotas ūkio skyriaus
darbuotojas (ne centriniuose rūmuose), vairuotojas – kurjeris, budėtojas – kiemsargis, 2 valytojos;
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Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose dirbo 7 teisėjai, 16 valstybės tarnautojų – 6
teisėjų padėjėjai, poskyrio vedėjas, vyresnysis specialistas (ne centriniuose rūmuose), 8 teismo
posėdžių sekretoriai;
9 darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis – vyresnieji specialistai (raštinės darbuotojai)
(dirbantys 1,75 etato), specialistai (raštinės darbuotojai) (dirbantys 2,5 etato), vertėjas (dirbantis 0,5
etato), vyresnysis specialistas (archyvaras), vyresnysis specialistas (informatikas) (dirbantis 0,25
etato), kvalifikuotas ūkio skyriaus darbuotojas (ne centriniuose rūmuose), 2 valytojos;
2. Per 2018 metus į pareigas buvo priimti 65 darbuotojai, atleisti iš pareigų 57 darbuotojai.
Darbuotojų stabilumo rodiklis 2018 m. sudarė 92,3 %, o darbuotojų kaita sudarė 7,7 %.
3. 2018 metais Kauno apylinkės teisme dirbo 86 teisėjai: 61 teisėja- moteris ir 25 teisėjaivyrai. 71 procentą visų dirbusių teisėjų sudarė moterys, 29 procentus – vyrai.
2018 metais Kauno apylinkės teisme dirbo 391 moteris ir 73 vyrai.
4. Visuose Kauno apylinkės teismo rūmuose 2018 m. dirbusių teisėjų amžiaus vidurkis buvo
49 (49,17) metai.
5. Neužimti (laisvi) etatai 2018 m. gruodžio 31 d:
Kauno apylinkės teismo

Kauno rūmuose teisėjų – 4, valstybės tarnautojų – 19,

darbuotojai dirbantys pagal darbo sutartis – 4; Jonavos rūmuose valstybės tarnautojų – 1, darbuotojų
dirbančių pagal darbo sutartis – 0,5; Kaišiadorių rūmuose valstybės tarnautojų – 2, darbuotojų
dirbančių pagal darbo sutartis – 1,25; Kėdainių rūmuose teisėjų – 1, valstybės tarnautojų – 1,
darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis – 2.
6. Kauno apylinkės teismo teisėjų jubiliejų sąrašas pridedamas.
7. Per 2018 metus buvo priimti 462 įsakymai personalo klausimais.
8. Dirbančiųjų, apdovanotų ar skatintų 2018 m. skaičius.
Kauno apylinkės teisme 2018 metais vykusių valstybės tarnautojų eilinių ir neeilinio
vertinimų metu 17-kai valstybės tarnautojų buvo suteikta 3 kvalifikacinė klasė, 20-čiai valstybės
tarnautojų – 2 kvalifikacinė klasė, 6 valstybės tarnautojai skatinti padėka.
Kauno apylinkės teisme 2018 metais 23 darbuotojai gavo padėkas, 109 darbuotojams skirtos
piniginės išmokos.
Teisėjų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.
2018 metais Kauno apylinkės teismo teisėjai dalyvavo 47 seminaruose.
2018 metais 67 Kauno apylinkės teismo darbuotojai tobulino kvalifikaciją
mokymuose.
Kita su teismo personalu susijusi aktuali informacija:
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Kauno apylinkės teisme 2018 m. paskelbta 17 konkursų teismo posėdžių sekretorių
pareigybėms užimti, 5 konkursai teisėjų padėjėjų pareigybėms užimti ir 3 atrankos pakaitinių teisėjų
padėjėjų pareigybėms užimti.
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Statistiniai duomenys apie 2018 metais gautas, išnagrinėtas bylas ir ikiteisminio
tyrimo dokumentus
Administracinių nusižengimų bylos
Gauta bylų 2018 m.

Kaunas

Jonava

Kaišiadorys

Kėdainiai

Iš viso 3392

2522

209

211

450

Iš jų administracinių nusižengimų

1550

147

129

290

Iš jų vykdymo procese

641

21

31

108

Iš jų skundų dėl nutarimų

331

41

51

52

Išnagrinėta bylų 2018 m.

Kaunas

Jonava

Kaišiadorys

Kėdainiai

210

219

444

Iš viso 3435 2562
Iš jų administracinių nusižengimų

1574

147

139

283

Iš jų vykdymo procese

642

21

34

108

Iš jų skundų dėl nutarimų

346

42

46

53

Jonava

Kaišiadorys

Kėdainiai

595

1357

545

Baudžiamosios bylos
Gauta bylų 2018 m.

Kaunas
Iš viso 6688 4191

Iš jų dėl EAO išdavimo

16

1

0

2

Iš jų vykdymo procese

1756

217

1032

127

Iš jų dėl baudž. įsakymo išdavimo

1055

174

124

145

Iš jų pagreitinto proceso tvarka

206

20

38

97

Iš jų privataus kaltinimo

3

0

0

0

Iš jų pagal bendrąsias proceso taisykles

1106

180

159

166

Iš jų dėl priverčiamųjų med. priemonių

49

3

4
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Išnagrinėta bylų 2018 m.

Kaunas

Jonava

Kaišiadorys

Kėdainiai

572

1343

558

Iš viso 6735 4280
Iš jų dėl EAO išdavimo

20

1

0

2

Iš jų vykdymo procese

1758

212

1017

123

Iš jų dėl baudž. įsakymo išdavimo

1058

177

124

145

Iš jų pagreitinto proceso tvarka

209

19

37

98

7

Iš jų privataus kaltinimo

13

1

1

0

Iš jų pagal bendrąsias proceso taisykles

1174

160

162

182

Iš jų dėl priverčiamųjų med. priemonių

48

2

2
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Jonava

Kaišiadorys

Kėdainiai

2747

1604

2898

Civilinės bylos
Gauta bylų 2018 m.

Kaunas
Iš viso 30747 23498

Iš jų dėl proceso atnaujinimo

66

2

1

2

Iš jų vykdymo procese

636

118

71

77

Iš jų ginčo teisenos

8309

709

406

977

Iš jų ypatingosios teisenos

2606

335

231

283

Iš jų dokumentinio proceso

618

43

42

29

Iš jų dėl teismo įsakymo išdavimo

8115

1256

723

1247

Iš jų dėl fizinių asmenų bankroto

62

4

2

14

Iš jų supaprastinto proceso

3086

280

128

269

Išnagrinėta bylų 2018 m.

Kaunas

Jonava

Kaišiadorys

Kėdainiai

2809

1699

2987

Iš viso 31596 24101
Iš jų dėl proceso atnaujinimo

61

1

1

2

Iš jų vykdymo procese

619

112

73

79

Iš jų ginčo teisenos

8538

751

410

1039

Iš jų ypatingosios teisenos

2765

349

286

292

Iš jų dokumentinio proceso

590

41

45

30

Iš jų dėl teismo įsakymo išdavimo

8374

1268

739

1261

Iš jų dėl fizinių asmenų bankroto

72

5

17

15

Iš jų supaprastinto proceso

3082

282

128

269

Kauno apylinkės teismo pirmininko 2018-04-11 ir 2018-10-05 nutartimis konstatavus
esminį darbo krūvio skirtumą nagrinėjant bylas Kauno apylinkės teismą sudarančiuose rūmuose buvo
perduotos bylos iš vienų rūmų kitiems rūmams:
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iš Kauno rūmų 100 civilinių bylų Jonavos rūmams, 50 civilinių bylų Kėdainių rūmams, 70
civilinių bylų Kaišiadorių rūmams;
iš Kėdainių rūmų 20 baudžiamųjų bylų ir 20 administracinių nusižengimų bylų Jonavos
rūmams;
iš Kaišiadorių rūmų 15 baudžiamųjų bylų ir 15 administracinių nusižengimų bylų Jonavos
rūmams.
Kauno apygardos teismo pirmininko 2018-05-17 nutartimi konstatavus esminį darbo krūvių
skirtumą nagrinėjant civilines bylas Kauno apygardos teritorijoje esančiuose apylinkių teismuose, iš
Kauno apylinkės teismo Alytaus apylinkės teismui perduota 21 civilinė byla.
Išnagrinėta IT dokumentų 2018 m.

Kaunas

Iš viso 10630 9075
Nutarimas

nutraukti

IT,

nutarimas 1143

Jonava

Kaišiadorys

Kėdainiai

442

351

762

91

65

142

nutraukti IT dalyje, atnaujinti nutrauktą
IT ir pan.
Pareiškimai dėl kardomųjų priemonių

527

72

29

161

Prašymai dėl apklausų

216

11

29

15

Prašymai dėl kratų, poėmių

758

26

9

61

35

20

12

130

119

219

14

25

22

63

55

130

Prašymai

dėl

el.

ryšio

tinklais 1229

perduodamos informacijos kontrolės,
jos fiksavimo ir kaupimo
Nutarimai susipažinti su dokumentais 2429
(informacija)
Skundai dėl kitų ikiteisminio tyrimo 503
pareigūno ar prokuroro proceso veiksmų
ir nutarimų
Kiti prašymai

2270
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Teismo biudžetas. Teismo materialinė-techninė bazė
Kauno apylinkės teismas – atskiras asignavimų valdytojas, vykdantis teisingumo bei
atliekantis kitas jo kompetencijai įstatymu priskirtas funkcijas. Kauno apylinkės teismas
kontroliuojamų subjektų neturi. Teisingumo vykdymas yra Kauno apylinkės teismo ilgalaikė
programa, skirta įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos teismams priskirtą funkciją –
vykdyti teisingumą.
Teismas finansuojamas pagal programą „Teisingumo vykdymas“ 01.002, išskiriant
finansavimo šaltinius 1.1.1.1.1 – valstybės biudžeto lėšos ir 1.4.1.1.1 – biudžetinių įstaigų pajamų
įmokos.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis metų pradžiai – 16,91 Eur. Faktinės
įmokos ( už dokumentų kopijas ir nuomą) ataskaitiniu laikotarpiu – 7 750,49 Eur. Gauta ir panaudota
per ataskaitinį laikotarpį – 7 749,37 Eur (visos lėšos naudojamos vertimų paslaugoms apmokėti).
Nepanaudotas likutis – 18,03 Eur.
2018 metams teismui buvo patvirtintas 7 077 000 Eur metinis biudžetas, iš jų 5 014 000
darbo užmokesčio fondui, 1 567 948 Eur socialiniam draudimui, 469 037 Eur prekių ir paslaugų
įsigijimui, 23 015 Eur darbdavių socialinei paramai ir 3 000 Eur ilgalaikio materialaus turto įsigijimui.
Gauta ir panaudota asignavimų 7 076 742,76 Eur. Bendras finansavimo panaudojimas sudaro 100
procentų.
2018 metų patvirtintos biudžetinių įstaigų pajamų įmokos – 8 000 Eur. Faktinės pajamų
įmokos į biudžetą per ataskaitinį laikotarpį – 7 750,49 Eur. Gauta ir panaudota pajamų įmokų - 7
749,37 Eur.
Mokėtina suma už prekes ir paslaugas 2018 m. sausio 1 d. sudarė – 29,9 tūkst. eurų.
Įsiskolinimas už paslaugas ir prekes apmokėtas 2018 metų sausio mėnesio pradžioje.
Priskaityta pagal grąžinimo įstatymą ir iškelta einamųjų metų (2019 m.) grąžintina darbo
užmokesčio dalis (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos str.) sudaro – 334,9 tūkst. eurų ir likusi
neišmokėta dalis už 2016-2018 metus – 2,7 tūkst. eurų. Iš viso – 337,5 tūkst. eurų. Socialinio
draudimo įmokos nuo grąžintinos sumos (2019 m.) (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos str.) –
103,4 tūkst. eurų.
2018 metais išmokėta grąžintino darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos
str.) – 332,3 tūkst. eurų ir pervesta socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos
str.) – 103,7 tūkst. eurų.
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Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2018-12-31 dienai sudaro 62,0 tūkst. eurų. Iš jų:
darbo užmokestis – 0,1 tūkst. eurų, gyventojų pajamų mokestis – 23,9 tūkst. eurų, socialinio draudimo
mokestis – 37,9 tūkst. eurų ir nedarbingumo pašalpa už pirmas dvi dienas – 0,1 tūkst. eur.
Mokėtina suma 2018 metų gruodžio 31 dienai už prekes ir paslaugas sudaro – 88,7 tūkst.
eurų.

Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Komunalinės paslaugos:

Eurais

Ekonominis str.

65.934,14

2.2.1.1.1.05

534,35

2.2.1.1.1.06

21.853,49

2.2.1.1.1.20

Iš jų: už elektrą

7.112,05

už šilumą

13.785,98

už vandenį ir kanalizaciją

388,41

už atliekų tvarkymą

467,05

Kitos prekės ir paslaugos

404,59

2.2.1.1.1.30

Kitų prekių ir paslaugų įsiskolinimas susidaro dėl to, kad sąskaitos už gruodžio mėnesį
gaunamos sausio mėnesio pradžioje. Didžiausią įsiskolinimą sudaro išlaidos už pašto paslaugas, kurių
įkainiai buvo padidinti 2,5 karto, o skiriamas šioms išlaidoms finansavimas yra per mažas. 2018 metų
įsiskolinimas už prekes ir paslaugas padengtas 2019 metų sausio mėnesio pradžioje.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai susidaro dėl darbo užmokesčiui nepakankamai
skiriamo finansavimo. Įsiskolinimas darbo užmokesčiui už 2018 metų gruodžio mėnesį padengtas iš
2019 metų darbo užmokesčiui skirtų asignavimų sausio mėnesio pradžioje.

Teismo valdomas turtas
Nematerialus turtas, kurį sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Per ataskaitinį
laikotarpį Teismas nematerialaus turto nepirko, perdavė neatlygintinai nematerialaus turto už 173,36
Eur, nurašė negaliojančias licencijas už 21 902,58 Eur, buvo prijungtas trijų teismų turtas – 55 949,55
Eur.
2018 m. sausio 1 dienai nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė
157 184,11 Eur (programinė įranga ir jos licencijos). Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio
pabaigoje sudarė 172 660,32 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 2018-12-31 dienai – 18 397,40 Eur.
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Ilgalaikis materialus turtas

Ilgalaikio

Įsigijimo

Prijungtų Neatl

Įsigy Nuraš

Įsigijimo

Sukaupta

Ilgalaikio

materialioj savikaina teismų

yginti

tas

ytas

savikaina s

o

turto

nai

turta

turtas

2018-12-

nusidėvė

likutinė

įsigijimo

gautas s

31

jimas

vertė

turto 2018-01-

pavadinim

01 dienai

as

mat.turto

savikaina turtas

Negyvena

5

445 3

mieji

083,70

411

8

824,32

856 3

697 5

159

908,02

627,18

280,84

5 824,55

2 540,27

3 284,28

73 445,86

administra
ciniai
pastatai
Infrastrukt

5 824,55

ūros ir kiti
statiniai
Mašinos ir 53

88

3

432,9

144

70

įrenginiai

299,59

000

8

072,28

626,42

205,67

Transporto 52

52

104

72

priemonės

625,40

786,37

893,50

Baldai

160,97

ir 684

biuro

233,36

31892,87

360

18

24

1

949,15

597,0

746,7

032,82

6

483,26

1

0
13 284,10

įranga

039 738549,5 300

Kitas

22

14

2

34

21

ilgalaikis

788,24

377,76

506,9

659,10

375,00

materialus

0

is turtas

Atsargos. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė ataskaitinio
laikotarpio pradžioje sudarė 12 800,34 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įsigyta atsargų iš biudžeto lėšų
už 69 431,58 Eur, neatlygintinai gauta iš Nacionalinės teismų administracijos už 25 483,74 Eur,
nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina – 2 058,21 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį sunaudota
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atsargų teismo reikmėms už 91 701,43 Eur. Medžiagų, žaliavų ir ūkinio inventoriaus įsigijimo vertė
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudaro 18 072,44 Eur.
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DALIES KAUNO RŪMŲ PASTATO ( J. Gruodžio g. ) REKONSTRUKCIJA
Glaudžiai bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija, išsakius būtinybę skirti
finansavimą senojo Kauno rūmų pastato, esančio J. Gruodžio g. 12, rekonstrukcijai ir remontui, 2018
metais Nacionalinė teismų administracija, vykdydama viešuosius pirkimus, pirko teismui paslaugas:
dėl teismo vidaus darbų projektavimo; dėl vidaus patalpų remonto, pastato atnaujinimo bei
modernizavimo; dėl pastato išorės apšiltinimo projektavimo ir apšiltinimo; dėl plokščiojo stogo
remonto ir apšiltinimo.
Vykstant intensyviems darbams, darbuotojams tenka „pasispausti“ ir į darbo kabinetus
priimti kolegas iš tų kabinetų, kuriuose daromas remontas ar rekonstrukcija, kantriai bei supratingai
reaguoti į tam tikrą triukšmą, kuris neišvengiamas remontuojant patalpas. Matant, kaip keičiasi ir
gražėja šio pastato dalis bei laukiant tikrai jaukesnių darbo kabinetų, koridorių, supratingumo ir
kantrybės iš teismo darbuotojų sulaukta tikrai daug. Teismo administracija dėkoja Nacionalinės
teismų administracijos Turto valdymo skyriaus darbuotojams už apsilankymus, kontroliuojant
vykdomų darbų kokybę bei sutarčių sąlygų laikymąsi, bei už teismo darbuotojų nuomonių bei
poreikių

išklausymą,

pradedant

viešųjų
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pirkimų

procedūras.
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DARBO SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA APŽVALGA
Apie Kauno apylinkės teismo veiklą 2018 metais rašoma ir pagrindiniuose, ir regioniniuose
leidiniuose, elektroninėje erdvėje. Apie teismo priimtus procesinius sprendimus, oficialius teismo
komentarus, kolektyvo darbuotojų gyvenimą, teismo kultūrinę, teismo savanorių misiją, ūkinę veiklą:
įvairiomis temomis pateiktų įvairaus žanro pranešimų žiniasklaidoje per savaitę priskaičiuojama nuo
6 iki 10. Teismo interneto tinklalapyje https://kauno.teismai.lt/ skelbiama ir nuolat atnaujinama
informacija apie viešąjį interesą turinčias bylas bei įvykius teisme, taip pat apie teismo veiklą bei
renginius.
Teismo darbuotojų komentarai laikraščių puslapiuose ir interneto naujienų portaluose.
Teisėja Aušra Barškietytė

,,Kauno dienai“ pasakojo apie įvaikinimo bylas. 15min.lt buvo

išspausdintas rašinys apie teisėjos Svetlanos Paninos laisvalaikį: „Teisėja, laužanti standartus: griežta
teismo salėje ir emocinga flamenko šokių aikštelėje“ bei interviu su teismo psichologe Ina Božokiene,
kuriame ji pasakojo apie vaikų apklausas, vykdomas specializuotame draugišką aplinką
primenančiame kambaryje, metodus, naudojamus darbo metu. Lrytas.lt internetiniame portale buvo
aprašyta Kauno apylinkės teismo savanorių iniciatyva Valstybės atkūrimo šimtmečio proga teismo
pastatą išpuošti vėliavos spalvomis.
Teisėjas Audrius Meilutis 15min.lt žurnalistei pasakojo apie tarptautinį elementą turinčias
bylas. Įvardijo, dėl kokių priežasčių užsieniečiai atsiduria teisme. Apžvelgė statistiką, tendencijas.
Taip pat šių metų pabaigoje teisėjas A. Meilutis su 15min.lt žurnaliste Karolina Stažyte kalbėjosi apie
augantį teisiamų neblaivių transporto priemonių valdytojų skaičių, apie išaugusį teismų krūvį,
baudžiamojo poveikio priemones ir kt.
Geriausia 2016-ųjų mediatorė, Kauno apylinkės teismo teisėja Giedre Jakštienė „Kauno
dienai“ pasakojo apie teisminę mediaciją, skaitytojams primindama, kad iškilusias problemas galima
spręsti taikiai. Teisėjos nuomone, taikos sutartys yra neišnaudota galimybė taikiai spręsti ginčus,
išvengiant didelių bylinėjimosi išlaidų, energijos eikvojimo ir laiko gaišimo.
2018 m. vasario mėn. neįprastoje ir iškilmingoje aplinkoje, Kauno įgulos karininkų
ramovės Didžiojoje salėje, įvyko pirmasis prieš du mėnesius reorganizuoto Kauno apylinkės teismo
teisėjų susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Kauno apygardos teismo pirmininkas Nerijus Meilutis,
apie 70 Kauno apylinkės teismo Kauno, Kėdainių, Kaišiadorių ir Jonavos rūmų teisėjų bei teismo
skyrių vadovai.
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Susirinkime patvirtintas Kauno apylinkės teismo teisėjų susirinkimo darbo reglamentas.
Svarstytos naujos redakcijos ir visiems teismo rūmams aktualios bylų skirstymo taisyklės,
administracinės veiklos priežiūros planas 2018 m.
Kauno apylinkės teismo vadovas Darius Kantaravičius pristatė 2017-ųjų metų veiklos
apžvalgą, aptarė teismų praktikos klausimus.

Praėjusiais metais antrą kartą Kauno apylinkės teisme buvo išrinktos ir apdovanotos
geriausios teismo posėdžių sekretorės. „Metų sekretorės“ nominaciją laimėjo Aurelija Paškevičienė,
„Metų debiuto“ apdovanojimą pelnė Eglė Valikonienė. Lrytas.lt išspausdintame rašinyje iš arčiau
pažvelgta į teismo posėdžių sekretorių darbą, joms keliamus reikalavimus, reikalingas profesines ir
asmenines savybes.

Vilmanto Raupelio nuotr.
Konstitucijos dienos proga teisme buvo teikiamos nemokamos teisinės konsultacijos.
Kauniečius konsultavo advokatai, antstoliai, teisėjų padėjėjai, Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos specialistai. Konsultacijas antrus metus iš eilės teikė Harvardo universitetą baigęs advokatas
Justinas Jarusevičius. Per dieną buvo priimta daugiau nei 100 įvairaus amžiaus žmonių, atvykusių dėl
susikaupusių problemų. Gyventojų srautus padėjo suvaldyti Kauno apylinkės teismo savanoriai.
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2018 m. buvo gausūs reikšmingų renginių, vizitų ir susitikimų. Teisme gausiai lankėsi
miesto moksleiviai, teisę studijuojantys studentai. Jiems surengtos ekskursijos po teismą, jie
supažindinti su teismo veikla. Su jais susitiko ir apie savo darbą pasakojo šio teismo teisėjai ir kitų
skyrių darbuotojai.
2018 metais teismas minėjo spalio 1-ąją švenčiamą Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną.
Kauno apylinkės teismo vadovas Darius Kantaravičius kartu su teisėjomis Indre Averkiene ir Giedre
Jakštiene lankėsi Kauno Vinco Kudirkos viešosios bibliotekos Jaunimo, meno ir muzikos skyriuje,
kuriame susitikimo ir teisinėmis temomis bendravo su bibliotekos lankytojais. Supažindino juos su
teismų veikla, patarė, kaip apginti savo teises kasdieninėse situacijose, papasakojo apie nagrinėjamas
pensijų, paveldėjimo, darbo ir šeimos bylas. Atsakė į juos dominančius klausimus.
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2018 m. Kauno apylinkės teisme lankėsi penki teisėjai iš Vokietijos, Ispanijos ir Rumunijos,
kurie viešėjo Lietuvoje pagal teisėjų mainų programą. Į Kauno apylinkės teismą atvykusius projekto
dalyvius pasitiko teismo vadovas Darius Kantaravičius bei šio teismo teisėjai – Audrius Meilutis,
Indrė Averkienė ir Simona Dementavičienė. Svečiai susidomėję išklausė teismo pirmininko D.
Kantaravičiaus pristatymą apie Kauno apylinkės teismą, teismo kompetenciją, teisėjų darbo krūvį,
apylinkių teismų reformą, informacinių bei elektroninių ryšių panaudojimą teismo procese. Metų
pabaigoje teisme viešėjo ir Portugalijos Teismų tarybos narė Isabel Maria Manso Salgado, kuri
atsakinga už šios šalies teisėjų etiką ir komunikaciją. Pusantros valandos trukusio vizito metu viešnia
iš Portugalijos domėjosi veiklos administravimu ir komunikacija tarp skirtingų teismo rūmų, klausė,
kaip skirstomos bylos, kokia yra teisėjų specializacija, kaip valdomas turtas ir pan. D. Kantaravičius
užsienio teisėjai I. M. M. Salgaro aprodė vaikų apklausos kambarį, teisėjų darbo kabinetus, teismo
raštinę. Plačiau apie vaikų apklausos kambarį, apklausų ypatumus papasakojo teismo psichologė Ina
Božokienė.

2018 m. lapkričio 15 d. Kauno Vinco Kudirkos bibliotekoje vyko susitikimas su karjerą
baigusiu teisėju Broniumi Varsackiu. Tris valandas trukusioje paskaitoje buvęs teisėjas dalijosi
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mintimis apie ilgametį savo pomėgį – alpinizmą. Gausiai į bibliotekos salę susirinkusiems žmonėms
buvęs teisėjas pademonstravo alpinizmo įrangą.

Mariaus Vizbaro / 15min nuotr.
2018 m. lapkričio 28 d. Kauno apylinkės teismo savanoriai minėjo antrąjį gimtadienį.
Skaičiuojant antrųjų metų veiklos rezultatus, džiugino per šiuos metus aptarnautų žmonių skaičius:
pagalba buvo suteikta 1 600 į teismą atvykusių žmonių. Aštuoni savanoriai teisme (savanorių skaičius
yra kintantis) praleido apie 1 000 valandų. Būsimieji teisininkai ne tik teikė pagalbą liudytojams ir
nukentėjusiems, bet ir aktyviai dalyvavo teismo veikloje, prisidėjo prie renginių ir labdaringų akcijų
organizavimo. Taip pat prižiūrėjo mažamečius ir nepilnamečius vaikus, į teismą atvykstančius kartu
su tėvais gauti teismo leidimų ar kitų reikiamų dokumentų.

Laimio Steponavičiaus nuotr.
2018 metais Kauno apylinkės teismas prisijungė prie Nacionalinės teismų administracijos ir
Lietuvos universitetų kasmet organizuojamo projekto ,,Diena su teisėju“. Būsimieji teisininkai turėjo
galimybę stebėti Kauno apylinkės teisėjų – Laimos Šeputienės, Sigitos Meškauskienės – darbą iš arti
ir realiai pajausti ,,su kuo valgoma teisėjų duona“.
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Birželio 1-ąją, minint Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Kauno apylinkės teisme vyko
inscenizuotas teismo posėdis, kuriame kaltinamaisiais, nukentėjusiaisiais ir liudininkais buvo
moksleiviai. Nuotaikingą teismo proceso inscenizaciją vedė Kauno apylinkės teismo teisėja Indrė
Averkienė, kuriai talkino kolegos teisėjai Audrius Meilutis ir Simona Dementavičienė. Teismo
posėdžiui sekretoriavo šio teismo teisėja Svetlana Panina. Teismo posėdyje taip pat dalyvavo ir
valstybinį kaltinimą palaikė Kauno apylinkės prokuratūros prokuroras Arūnas Čepkauskas, Kauno
apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė Rasa Sulcaitė-Gird, advokatas Paulius
Vaicekauskas, Kauno apylinkės teismo psichologė Ina Božokienė, kaltinamuosius į teismo salę
atlydėjo konvojaus pareigūnai.
Šia inscenizacija buvo siekiama ne tik supažindinti vaikus su teismo posėdžio eiga, bet ir
priminti, kad konfliktines situacijas reikia spręsti taikiai. Po inscenizacijos moksleiviai akvarele piešė,
kaip įsivaizduoja teisingumą, vaišinosi saldėsiais. Renginyje talkino teismo savanoriai.

Vilmanto Raupelio nuotr.
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Siekiant stiprinti antro pagal dydį Lietuvoje teismo vidinę komunikaciją ir organizacinę
struktūrą, vyko nuolatinis bendravimas su darbuotojais: buvo organizuojamos išvykos, ekskursijos,
bendros šventės.

Kolektyvo savaitgalio išvyka į Šiaulių kraštą. Nuotraukoje – svečiuose pas kolegas Šiaulių
apygardos teisme
2018 m. kovo 18 d. Kauno apylinkės teismo kolektyvas Romuvos kino teatre žiūrėjo kino
festivalio „Kino pavasaris 2018“ dokumentinį filmą apie belgų teisėją Anne Gruwez darbą ,,So Help
Me God“.
Taip pat aplankė netoli teismo esančią Kauno choralinę sinagogą, kurių šalyje išlikusios vos
dvi (kita Vilniuje). Neoborakinio stiliaus pastatą, 1872 m. pastatytą Kauno pirmosios gildijos pirklio
Levino Minkovskio pastangomis, aprodė dabartinis Kauno žydų religinės bendruomenės vadovas
Maušas Bairakas.
Teismo kolektyvas taip pat lankėsi 1944 m. istoriją menančiame Karaliaus Mindaugo
profesinio mokymo centre, kuriame anąmet buvo įsikūrusi žydų gimnazija. Šiuo metu ši mokykla yra
didžiausia ir daugiausiai specialybių Lietuvoje ruošianti profesinio mokymo įstaiga Lietuvoje. Čia
galima įgyti net 39 specialybes.
Šiltuoju metų laiku teismo darbuotojai pietų pertraukos metu aplankė neįprastą erdvę,
įsikūrusią po atviru dangumi – „Kiemo galeriją“. Į ją įėjus atsiveria meniškas ir dar nematytas kiemas
pilnas įvairių meno kūrinių.
Metų pabaigoje teismo kolektyvas pabendrauti neformalioje aplinkoje susibūrė į Kauno
valstybinę filharmoniją, kurioje klausėsi operos solisto Dmitrijaus Chvorostovskio atminimui skirto
koncerto.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEIKLA
Siekiant gerinti Informacinių technologijų skyriaus darbą ir aptarnavimo kokybę, 2018
metais darbuotojai buvo skatinami naudotis Pagalbos centro (Helpdesk) sistema. Naudodamiesi
Pagalbos centru, darbuotojai gali registruoti gedimus, į kuriuos reaguojama operatyviau nei anksčiau,
o skyriaus vedėjas savo ruožtu kontroliuoja ir užtikrina, kad į visus užregistruotus gedimus būtų
sureaguota laiku ir tinkamai. Techninis aptarnavimas vis dar vykdomas ir telefoniniu ryšiu. Per
Pagalbos centro sistemą ir telefono ryšį 2018 metais buvo užregistruotos 698 užklausos, kurios buvo
sėkmingai išspręstos.
Gedimų registravimas 1 ketvirtis.

Gedimų registravimas 2 ketvirtis.
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Gedimų registravimas 3 ketvirtis.

Gedimų registravimas 4 ketvirtis.

25

2018 metais Kauno apylinkės teismas įsigijo 3 plačiaekranius televizorius, kurie buvo
pritaikyti posėdžių tvarkaraščių rodymui pagrindiniame teismo fojė.

Taip pat, 2018 metais teismas įsigijo 6 naujus daugiafunkcinius spausdintuvus, kurie buvo
skirti senų spausdintuvų pakeitimui. Buvo įsigytas ir sukonfigūruotas temperatūros daviklis, kuris
palengvino serverinės temperatūros pokyčių priežiūrą.
2018 metais Kauno apylinkės teismo administracinės dokumentacijos sąrašai buvo
skaitmenizuoti į kompiuterinius registrus. Šių registrų sukūrimas palengvino atsakingų darbuotojų
darbą bei supaprastino duomenų pasiekiamumą.

2018 metais Kauno apylinkės teisme įvyko daugiau negu 60 vaizdo konferencijų.
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KAUNO APYLINKĖS TEISMAS
el. paštas: kauno.apylinkes@teismas.lt
KAUNO APYLINKĖS TEISMO KAUNO
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Laisvės al. 103, 44291 Kaunas
Kęstučio g. 29, 44312 Kaunas
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Gedimino g. 87, 56144 Kaišiadorys
KAUNO APYLINKĖS TEISMO JONAVOS
RŪMAI
Vasario 16-osios g. 3, 55169 Jonava
KAUNO APYLINKĖS TEISMO KĖDAINIŲ
RŪMAI
Didžioji g. 64-2, 57273 Kėdainiai
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