KAUNO APYLINKĖS TEISMAS

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS
2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014 METUS
```

TURINYS

KAUNO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ŽODIS ............................................................................................................ 3
KAUNO APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS TERITORIJA........................................................................................................ 5
TEISMO PERSONALAS ................................................................................................................................................................. 6
KAUNO APYLINKĖS TEISMAS 2014 M. INVESTAVO Į AUKŠTĄ TEISĖJŲ IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJĄ ............................................ 8
BYLŲ STATISTIKA 2014 METAIS ............................................................................................................................................ 10
CIVILINIŲ BYLŲ STATISTIKA .......................................................................................................................................................... 11
BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ STATISTIKA .................................................................................................................................................. 13
ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ STATISTIKA ............................................................................................................... 14
EFEKTYVUS TEISMO VIDINIS ADMINISTRAVIMAS – BŪDAS KELTI TEISMO PROFESIONALUMĄ IR
APSAUGOTI NEPRIKLAUSOMUMĄ ....................................................................................................................................... 15
2014-AISIAIS YPATINGAS DĖMESYS SKIRTAS ELEKTRONINĖMS BYLOMS IR TEISMO POSĖDŽIŲ GARSO ĮRAŠAMS............................. 15
TEISĖJŲ SUSIRINKIMAI - PROFESIONALUS KELIAS Į TEISMINĖS PRAKTIKOS VIENODINIMĄ ............................................................. 16
TEISĖJŲ ETIKOS KODEKSO IR PROFESINĖS KULTŪROS REIKALAVIMŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪRA ......................................................... 16
KITI VIDAUS ADMINISTRAVIMO VEIKSMAI ..................................................................................................................................... 17
2014-IEJI KAUNO APYLINKĖS TEISME – SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS METAI ...................................................... 19
STANDARTU PAGRĮSTAS ASMENŲ APTARNAVIMAS ........................................................................................................................ 19
KORUPCIJOS PREVENCIJA............................................................................................................................................................... 20
APLINKOSAUGINIŲ REIKALAVIMŲ TEISMO VEIKLOJE DIEGIMAS .................................................................................................... 21
PAGRINDINĖ KAUNO APYLINKĖS TEISMO VEIKLA - TEISINGUMO VYKDYMAS ................................................. 22
NAUJOVĖS IR PAGRINDINIAI AKCENTAI ........................................................................................................................... 22
VAIKO TEISIŲ APSAUGA IR TOLIAU IŠLIEKA KAUNO APYLINKĖS TEISMO PRIORITETAS .................................................................. 22
MEDIACIJA – KELIĄ BESISKINANTIS GINČŲ SPRENDIMO BŪDAS ..................................................................................................... 23
ELEKTRONINĖS APKLAUSOS TAUPO MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ LĖŠAS ................................................................................................. 24
FINANSINIS IR MATERIALINIS TEISMO APRŪPINIMAS ................................................................................................. 25
KAUNO APYLINKĖS TEISMO VISUOMENINĖ VEIKLA IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS ................ 26
KAUNO APYLINKĖS TEISMO VISUOMENINĖ VEIKLA IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS ................ 26
Tarptautinis bendradarbiavimas – galimybė semtis patirties ................................................................................................... 26
Teisinis visuomenės švietimas Kauno apylinkės teisme ............................................................................................................ 27
Kauno apylinkės teismo darbuotojai visuomeninėse veiklose ................................................................................................... 30
2014 metais Teisme organizuoti renginiai ................................................................................................................................ 31
Teismo koridoriuose - dalelė kultūros ...................................................................................................................................... 32

2

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS
VEIKLOS ATASKAITA UŽ 2014 METUS
```

Nuotraukoje teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis

KAUNO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ŽODIS
Kauno apylinkės teismui 2014-ieji metai buvo didelių darbų ir susitelkimo metai. Svarbiausia buvo
apsaugotas teismo nepriklausomumas, tuo užtikrinant fundamentalaus konstitucinio teismų veiklos
principo įgyvendinimą ir taip išlaikant teismo patikimumą teisinėje sistemoje bei visuomenėje. Lietuvoje
bręstant demokratijos tradicijoms valstybei reikšminga toliau puoselėti teisės viršenybę, stiprinti valdžių
padalijimo principo įgyvendinimą. Nepriklausomas ir nešališkas teismas nėra duotybė pati savaime, bet
reali esminė vertybė, kuri tiek iš teismo pirmininko, tiek iš kiekvieno teisėjo reikalauja profesionalaus,
rūpestingo ir atsakingo kasdieninio darbo.
Teisėjų ir visų teismo darbuotojų profesionalumas Kauno apylinkės teisme 2014-aisiais buvo
keliamas įvairiomis priemonėmis. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas teisėjų, teisėjų padėjėjų, teismo
posėdžių sekretorių ir teismo administracijos darbuotojų tęstiniams mokymams. Teisme pradėtas diegti
Asmenų aptarnavimo standartas, skirtas užtikrinti, kad kiekvienas žmogus būtų aptarnaujamas pagal
modernią metodiką, savalaikiai ir tinkamai užtikrinant jų procesines teises. Teismui stokojant materialinių
resursų ir esant dideliam darbo intensyvumui ypač svarbus buvo visų teismo darbuotojų nuoširdus
susitelkimas veikti profesionaliai, suprasti, kad tarnaujama yra valstybei bei visuomenei, ir kad tokia
tarnystė dažnai yra tiesiog pasiaukojimas.
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Po Kauno apylinkės teismų reorganizacijos tai antri metai, kuriais buvo išnagrinėta ženkliai daugiau
kiekvienos specializacijos bylų. Pažymėtina, kad nors teisėjų skaičius nesikeitė, teisėjų darbo krūviai augo,
tačiau procesinės veiklos kokybė išliko pakankamai aukšta. Tai tampa dar reikšmingiau įvertinus, kad
teisme dirba didelis būrys naujų teisėjų, iš 63 teisėjų net 23 yra paskirti per praėjusius penkerius metus.
Pagal šiuos objektyvius duomenis galima teigti, kad įvykdytas pirmasis teismų reformos etapas ir per
paskutinius metus Kauno apylinkės teisme įvykę pasikeitimai visiškai pasiteisino: Kaune visuomenė sulaukia
greitų ir profesionalių teismo procesų, teismo sprendimų stabilumas yra aukštas net prie vykdomų reformų
ir didėjančių darbo krūvių, be to, užtikrinama aukšta žmonių aptarnavimo kultūra.
Objektyvumo dėlei noriu pažymėti, kad teisme dar turi būti atlikta daug darbų, kurie leistų pasiekti
tokius profesionalumo standartus, kurių norėtųsi, pažaboti vis dar pasitaikančius sklandžios teismo veiklos
trukdžius. Džiaugiuosi, kad Teisėjų taryba palaiko iniciatyvą ateityje statyti naują modernų Kauno apylinkės
teismo pastatą, kuriam siūlomas žemės sklypas prie S.Dariaus ir S.Girėno oro uosto Europos prospekte.
Viliuosi, kad jau artimiausioje ateityje bus atsisukta į teismuose mažiausiai uždirbančius žmones, bus
peržiūrėti teismams perduoti įpareigojimai viešųjų paslaugų sektoriuje, juk teisme, visų pirma, yra svarbus
profesionalus, atidus ir rūpestingas paties teisingumo vykdymas, siekiant tinkamai spręsti žmogaus teisių
gynimo klausimus, vystyti ir plėtoti teisę.
Tikiu, kad Kauno apylinkės teisme suformuotas didelę patirtį turintis ir energingas profesionalų
kolektyvas yra pasirengęs priimti tolimesnius teismų sistemos reformos iššūkius, užtikrinti visų mūsų
prigimtinį lūkestį į teisingą teismą.
Su pagarba,
Kauno apylinkės teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS TERITORIJA
Kauno apylinkės teismas yra bendrosios kompetencijos teismas, vykdantis Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje ir Lietuvos Respublikos teismų ir kituose įstatymuose nustatytas funkcijas, kurių pagrindinė –
teisingumo vykdymas. Kauno apylinkės teismas (toliau – Teismas) yra pirmoji instancija civilinėms,
baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai. Kauno
apylinkės teismo teisėjai taip pat nagrinėja bylas, susijusias su sprendimų bei nuosprendžių vykdymu,
įstatymų numatytais atvejais atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas apylinkės teismo kompetencijai
įstatymų priskirtas funkcijas. Kauno apylinkės teismas yra antras didžiausias teismas Lietuvoje, po Vilniaus
miesto apylinkės teismo.
Kauno apylinkės teismo veiklos teritorija –
Kauno miestas ir rajonas. Statistikos departamento
duomenimis 2014 m. liepos 1 d. Kauno mieste
gyveno 304,1 tūkst. gyventojų, Kauno rajone - apie
87,2 tūkst. gyventojų. Kauno miesto ir rajono
gyventojai sudaro beveik 15 proc. visų Lietuvos
gyventojų.
Šiuo metu Teismas veiklą vykdo dviejuose
pastatuose. Administracinių teisės pažeidimų
bylos nagrinėjamos teismo patalpose, esančiose
Kaune, Kęstučio g. 29. Civilinės
ir baudžiamosios bylos nagrinėjamos teismo
patalpose, esančiose Kaune, Laisvės al. 103.
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TEISMO PERSONALAS
Kauno apylinkės teismo organizacinė struktūra 2014 m. nepakito, ją kaip ir praėjusiais metais
sudaro: teismo pirmininkas, jo pavaduotojai civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių teisės
pažeidimų byloms, teisėjai, teismo kancleris, teismo pirmininko patarėja, teisėjų padėjėjai, kiti teismo
tarnautojai, paskirstyti į teismo struktūrinius padalinius: Raštinę, Finansų skyrių, Kanclerio tarnybą,
Informacinių sistemų skyrių, Ūkio skyrių ir Archyvą. 2014 metais Kauno apylinkės teisme patvirtintos 269
teisėjų, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės, iš kurių metų
pabaigoje 267 buvo užimtos.
Pagal patvirtintą Kauno apylinkės teismo organizacinę struktūrą, pagrindinę teismo funkciją –
teisingumą vykdo Lietuvos Respublikos Prezidentės 2013 m. kovo 1 d. dekretu Nr. 1K-1384 Kauno apylinkės
teisme nustatyta 63 teisėjų komanda, kurių sudėtis 2014 metais kito nežymiai. 2014 metais Kauno
apylinkės teisme dirbo: Vida Agurkienė, Aušra Barškietytė, Marius Bartninkas, Virginija Baškienė, Linas
Baublys, Živilė Bliūdžiuvienė, Sigita Bružienė, Tatjana Butkienė, Birutė Drozdienė, 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 Ozolinia, 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 Urbonavičiūtė, Ona Valentukevičiūtė, Bronius Varsackis, Jurga
Vasiliauskienė, Snieguolė Vilutienė, Aušra Vingilė, Asta Žeromskytė-Stanienė, Lina Žemaitienė.
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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. birželio 13 d. dekretu Nr. 1K-1849 Kauno
apylinkės teismo teisėja Danutė Giačaitė perkelta į Kauno apygardos teismą, o Lietuvos Respublikos
Prezidento 2014 m. gruodžio 17 d. dekretu Nr. 1K-179 Kauno apylinkės teismo teisėju paskirtas Darius
Urbonas. Lietuvos Respublikos Prezidento 2014 m. gruodžio 1 d. dekretu Nr. 1K-157 Kauno apylinkės
teismo teisėja Virginija Šeškuvienė perkelta į į Marijampolės rajono apylinkės teismą nuo 2015 m. sausio 5
d., o 2014 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1K-171 į Kauno apylinkės teismą nuo 2015 m. sausio 6 d. perkeltas
Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika.
Teismui vadovauja Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2012 m. spalio 16 d.
dekretu Nr. 1K-1243 paskirtas teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Prezidento 2012 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1298 Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju
baudžiamosioms byloms nuo 2013 m. sausio 1 d. paskirtas teisėjas Dainius Ročys, o tos pačios dienos
dekretu Nr. 1299 Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms nuo 2013 m. sausio 1
d. paskirta teisėja Lina Žemaitienė. Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 2014 m. gegužės
30 d. dekretu Nr. 1K-1832 Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja administracinėms byloms
paskirta teisėja Laima Šeputienė.

Nuotraukoje: teismo pirmininko pavaduotojas baudžiamosioms byloms Dainius Ročys, pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms
Lina Žemaitienė, teismo pirmininkas Mindaugas Šimonis, teismo pirmininko pavaduotoja administracinių teisės pažeidimų
byloms Laima Šeputienė
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Kauno apylinkės teismo pirmininko patarėjos pareigas nuo 2011 m. gruodžio 1 d. eina Jolita
Burokaitė, kurios pastangomis teisme nuolat diegiamos inovatyvios ir aukštus standartus atitinkančios
organizacinės veiklos priežiūros priemonės, užtikrinančios efektyvų, savalaikį ir nuoseklų teismo darbą.
Vykdant Kauno apylinkės teismo 2014 metų organizacinės veiklos priežiūros planą, 2014 m. rugsėjo
12 d. buvo atlikta valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaitos analizė,
pateikiant pasiūlymus dėl personalo politikos, atostogų ir teismo tarnautojų pavadavimo sistemos
tobulinimo, motyvacinės darbuotojų sistemos įgyvendinimo. 2014 metais priimti 35 darbuotojai (18
valstybės tarnautojų ir 17 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis), atleisti – 24 darbuotojai (11
valstybės tarnautojų ir 13 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis). Kauno apylinkės teisme 2014 m.
darbuotojų stabilumas buvo vienas aukščiausių per pastarąjį penkmetį – siekė net 96 proc.
Kauno apylinkės teisme 2014 m. rugpjūčio 19 d. pradėjo dirbti teismo kanclerė Laura Pėkienė.
Naujai pradėjusi dirbti kanclerė sustiprino šios tarnybos vaidmenį organizacinėje teismo struktūroje, ėmėsi
priemonių užtikrinti teigiamo Teismo įvaizdžio formavimą visuomenėje, atliko gyventojų bei darbuotojų
poreikių analizę, teismo valdomų pastatų priežiūrą ir sąlygų juose gerinimą, teismo reprezentatyvumo
užtikrinimą, taip pat tinkamą asmenų aptarnavimą Kauno apylinkės teisme. Naujoji kanclerė administravo
projektą „Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.
Prasidedant naujam 2014 - 2020 m. finansavimo periodui kanclerio tarnyba inicijuos ir užtikrins projektų
rengimą įvairiose teismui aktualiose paramos programose.
Kauno apylinkės teismas 2014 m. investavo į aukštą teisėjų ir darbuotojų kvalifikaciją
Kauno apylinkės teismo teisėjai nuolat kelia kvalifikaciją įvairiuose
nacionaliniuose ir tarptautiniuose seminaruose. 2014 metais Kauno apylinkės
teismas inicijavo teisėjų diskusiją su gydytoju psichiatru, psichoterapeutu
Eugenijum Laurinaičiu ir žurnalistu, radijo ir televizijos laidų vedėju Aurimu
Peredniu teisėjams aktualiomis temomis dėl psichologijos ir streso valdymo
teisėjo darbe, teisėjo reikšmės visuomenėje, teismo ir masinio informavimo
priemonių. Diskusijos metu buvo aptarta šeimos teisės bylų nagrinėjimo
ypatumai ir specifika, psichoterapijos specialistas E. Laurinaitis davė vertingų
patarimų teisėjams, kaip bendrauti su proceso šalimis,
nuslopinti
nereikalingą baimę pirmą kartą teisme apsilankiusiems asmenims.
„Teisėjo misija yra paaiškinti priimtų sprendimų motyvus ir taip šviesti visuomenę teisės klausimais“A.Perednis.
Žurnalistas, radijo ir televizijos laidų vedėjas bei pretendentų į teisėjus atrankos komisijos narys
A.Perednis su Kauno apylinkės teismo teisėjais diskutavo viešo kalbėjimo tobulinimo, viešo įvaizdžio
formavimo ir viešosios nuomonės kūrimo temomis, aptarė pranešimų spaudai svarbą, teismų atvirumo
visuomenei reikšmę ir poreikį komunikuoti su žiniasklaidos atstovais dėl teismo vykdomos veiklos, priimtų
sprendimų bylose.
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„Tokie susitikimai skatina teisėjus pajusti teisėjavimo kaip profesinės tarnystės reikšmę, psichologijos žinios
ypač reikalingos atskirų specializacijų teisėjams: šeimos, nepilnamečių justicijos, o komunikaciniai
gebėjimai didina teisėjų atvirumą. Tai ypač reikšminga dėl to, kad teisėjavimas demokratinėje visuomenėje
nėra teisėjavimas virš ar šalia visuomenės, o vykdant teisingumą viduje visuomenės, būnant jos integralia
dalimi, nors tuo pačiu atstovaujant konstitucinę trečiąją valdžią“ – M. Šimonis.
Siekiant išlaikyti aukštą teismo darbuotojų kvalifikaciją, didinti
darbuotojų motyvaciją bei stiprinti administracinius
gebėjimus valstybės tarnyboje, Kauno apylinkės teisme 2014
m. buvo aktyviai įgyvendinamas Europos Sąjungos
struktūrinių fondų ir nuosavomis lėšomis finansuojamas
projektas „Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautojų ir
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Savo kvalifikaciją ir įgūdžius teismo valstybės tarnautojai bei
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, skirtingų temų seminaruose 2014 metais tobulino 4 kartus.
Teisėjų padėjėjai projekto dėka įgijo galimybę tobulinti įgūdžius rengiant aukšto teisinio motyvuotumo
lygio teisminių procesinių dokumentų projektus, sustiprino gebėjimus teisiškai argumentuoti teisminiuose
procesiniuose dokumentuose. Šių mokymų metu teisėjų padėjėjai gerino savo praktines žinias rengiant
aiškius, glaustus, suprantamus ir išsamius teismo procesinius dokumentus. Mišrios teismo darbuotojų
grupės seminaruose mokėsi konfliktų ir streso valdymo teismo veikloje subtilybių: kaip formuoti pozityvias
nuostatas, kūrybiškumą, tarpusavio ryšį, įsisavinti streso valdymo technikas teismo veikloje. Darbuotojai
projekto dėka tai pat mokėsi stiprinti įgūdžius darbui komandoje: spręsti komandinės atsakomybės,
skirtingo darbo krūvio skirstymo problemas, atpažinti komandos darbą žlugdančius veiksmus. Teismo
darbuotojai taip pat gilino dalykinio bendravimo ir etiketo teismo veikloje žinias, aptarė etikos principus,
kurių privalu laikytis bendraujant su teismo procesų dalyviais, kolegomis, lavino vidinės komunikacijos
įgūdžius, mokėsi valdyti emocijas bendraujant. Dokumentų valdymo ir organizacinės veiklos mokymai buvo
ypač naudingi teismo posėdžių sekretorėms bei teisėjų padėjėjams. Darbuotojai įgijo ne tik įprastų oficialių
dokumentų, bet ir elektroninių dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo gebėjimų. Naujai įgytos ir
praktikoje pritaikytos žinios pagerino teismo darbuotojų darbo našumą, bendravimo kultūrą ir prisidėjo
prie teismo darbo efektyvumo, sklandumo bei palankaus teismo įvaizdžio formavimo.
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BYLŲ STATISTIKA 2014 METAIS
Kasmet gaunamų bylų skaičius Kauno apylinkės teisme auga. Teismų informacinės sistemos LITEKO
duomenimis, 2014 metais Kauno apylinkės teisme buvo gautos 38 488 bylos, iš kurių 26 584 buvo civilinės
bylos, 2 858 baudžiamosios bylos ir 9 046 administracinių teisės pažeidimų bylos. Kauno apylinkės teismo
teisėjams tenkantis darbo krūvis išlieka didelis, aukštesnis nei Lietuvos teismų vidurkis.
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0

Baudžiamosios bylos Administracinių teisės
pažeidimų bylos

Civilinės bylos

Baudžiamosios bylos

Administracinių teisės
pažeidimų bylos

1 diagrama. Kauno apylinkės teisme gautų ir išnagrinėtų bylų skaičiaus palyginimas
Nepaisant teisėjams tenkančio didelio darbo krūvio, Kauno apylinkės teisme bylų nagrinėjimas
vyksta pakankamai operatyviai. Vidutiniškai civilinės bylos išnagrinėjamos greičiau nei per du mėnesius,
administracinių teisės pažeidimų bylos išnagrinėjamos vidutiniškai per 14 darbo dienų. Pažymėtina, kad
per ataskaitinius metus ženkliai sutrumpėjo baudžiamųjų bylų nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme – 2013
metais baudžiamųjų bylų nagrinėjimas vidutiniškai siekė beveik 3,5 mėnesio, o 2014 metais vidutinis
baudžiamųjų bylų nagrinėjimo laikas sutrumpėjo iki 2,74 mėnesio.
3,50

3,20

Vidutinė trukmė, mėn.

3,00

2,74

2,50
2,00

1,79

1,75

1,50
2013 metai

1,00
0,64

0,64

2014 metai

0,50
0,00
Civilinės bylos

Baudžiamosios bylos

Administracinių
teisės pažeidimų
bylos

2 diagrama. Vidutinės bylų nagrinėjimo trukmės Kauno apylinkės teisme palyginimas
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Kauno apylinkės teisme priimtų sprendimų stabilumas 2014 metais išlieka aukštas ir palyginus su
2013 metais nagrinėtų bylų stabilumo rodiklis nežymiai didėja. Per 2014 m. iš viso buvo apskųsti 1583
Kauno apylinkės teismo priimti sprendimai, iš kurių net 1204 sprendimai buvo palikti galioti. Bendras
Kauno apylinkės teismo priimtų sprendimų stabilumas 2014 m. siekia 98,89 proc.
Civilinių bylų statistika
Kauno apylinkės teisme 2014 metais išnagrinėtos 25 842 civilinės bylos. Daugiausia 2014 metais
nagrinėta su prievolių teise susijusių civilinių bylų – 43 proc., taip pat civilinių bylų, nagrinėjamų
ypatingosios teisenos tvarka – 41 proc. (žr. diagramą Nr. 3). Bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių,
sudaro 11 proc. Kauno apylinkės teisme 2014 m. nagrinėtų bylų.

2% 1%
'BYLOS DĖL DARBO TEISINIŲ SANTYKIŲ
'SU PRIEVOLŲ TEISE SUSIJUSIOS BYLOS
'BYLOS, KYLANČIOS IŠ ŠEIMOS TEISINIŲ
SANTYKIŲ

43%

41%

'BYLOS, KYLANČIOS IŠ DAIKTINIŲ
TEISINIŲ SANTYKIŲ
'BYLOS DĖL PAVELDĖJIMO
'BYLOS DĖL ASMENŲ NETURTINIŲ TEISIŲ
IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS
'BYLOS DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ
'BYLOS DĖL KONKURENCIJOS IR
VARTOTOJŲ TEISIŲ GYNIMO
'KITOS BYLOS, NAGRINĖJAMOS
YPATINGOSIOS TEISENOS TVARKA

0%
0%
0%

0%

2%

'BYLOS SU TARPTAUTINIU ELEMENTU
11%

3 diagrama. Kauno apylinkės teisme 2014 m. nagrinėtų civilinių bylų kategorijos

Iš daugiau nei 25 - ių tūkstančių Kauno apylinkės teisme nagrinėtų civilinių bylų 2014 metais
apeliacinei instancijai buvo apskųsta 711 arba 2,79 proc. Kauno apylinkės teismo priimtų sprendimų (žr.
diagramą Nr. 4).
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2014 m.

2013 m.
198

178

išnagrinėtų bylų

99,53%

apskųstų bylų

išnagrinėtų
99,66%

apskųstų by

25463

22739

4 diagrama. Kauno apylinkės teisme nagrinėtų civilinių bylų stabilumo palyginimas
Kasmet augant nagrinėjamų civilinių bylų skaičiui Kauno apylinkės teisme civilinėse bylose
priimtų sprendimų stabilumas išlieka aukštas – siekia 99,66 proc. ir, lyginant su 2013 metų rodikliais,
pastebimas stabilumo augimas.

2014 m.

2013 m.
92

106

415

86

92

pakeistas
sprendimas

pakeis

paliktas galioti
sprendimas

palikta
sprend

panaikintas
sprendimas

panaik

533

5 diagrama. Kauno apylinkės teisme apskųstų sprendimų rezultatų palyginimas

Didžiausią dalį apskųstų Kauno apylinkės teismo civilinėse bylose priimtų sprendimų apeliacinė
instancija paliko galioti. Vidutiniškai tik po 12,5 proc. Kauno apylinkės teismo 2014 metais apskųstose
civilinėse bylose priimtų sprendimų yra panaikinama ir pakeičiama.
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Baudžiamųjų bylų statistika
Kauno apylinkės teisme 2014 metais išnagrinėta 2 913baudžiamųjų bylų ir palyginus su 2013 metais
išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius išaugo beveik 2 proc. Pastebėtina, kad sumažėjo ikiteisminio tyrimo
teisėjų atliktų procesinių veiksmų skaičius, kuris 2014 metais Kauno apylinkės teisme siekė 7 734, kai tuo
tarpu 2013 metais siekė 8 426 procesinius veiksmus.
Pastebėtina, kad nors ir neženkliai, tačiau 2014 metais padaugėjo apskundžiamų Kauno apylinkės
teismo baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių skaičius. Nepaisant to, 2014 metais Kauno apylinkės
teisme nagrinėtose baudžiamosiose bylose priimtų nuosprendžių stabilumo rodiklis išaugo ir siekė 97,25
proc., kai tuo tarpu 2013 metais siekė 96,82 proc.

2014 m.

2013 m.
116

121

96,82%

išnagrinėtų bylų

išnagrinė

97,25%

apskųstų

apskųstų bylų

2677

2913

6 diagrama. Kauno apylinkės teisme nagrinėtų baudžiamųjų bylų stabilumo palyginimas

Iš mažiau nei 3 -jų tūkstančių Kauno apylinkės teisme nagrinėtų baudžiamųjų bylų 2014 metais
apeliacinei instancijai buvo apskųsta 396 vnt. arba 13,6 proc. Kauno apylinkės teismo priimtų nuosprendžių
(žr. diagramą Nr. 7). Beveik 8 proc. apskųstų Kauno apylinkės teismo priimtų nuosprendžių
baudžiamosiose bylose yra panaikinama, 16,7 proc. - pakeičiama. Didžiausia dalis - 75,57 proc. apskųstų
Kauno apylinkės teismo priimtų nuosprendžių, buvo palikta galioti.
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2014 m.

2013 m.
45

42

79

71

pakeistas
nuosprendis
paliktas galioti
nuosprendis
panaikintas
nuosprendis

275

261

7 diagrama. Kauno apylinkės teisme apskųstų nuosprendžių rezultatų palyginimas

Administracinių teisės pažeidimų bylų statistika
Kauno apylinkės teisme 2014 metais išnagrinėtos 9 046 administracinių teisės pažeidimų bylos,
kurių skaičius lyginant su 2013 metais išaugo 6,24 proc. Dažniausia Kauno apylinkės teismo teisėjų skiriama
nuobauda už administracinius teisės pažeidimus yra bauda, jų 2014 metais paskirta 6188. Rečiau skiriamos
nuobaudos yra nušalinimas nuo darbo, baudos pakeitimas nemokamais viešaisiais darbais (žr. diagramą
Nr. 8). Kauno apylinkės teismas 2014 metais 2 kartus paskyrė įpareigojimą išklausyti specialius bendravimo
su vaikais tobulinimo kursus.
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8 diagrama. 2014 m. Kauno apylinkės teismo paskirtos nuobaudos už administracinius teisės pažeidimus
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EFEKTYVUS TEISMO VIDINIS ADMINISTRAVIMAS – BŪDAS KELTI TEISMO PROFESIONALUMĄ IR
APSAUGOTI NEPRIKLAUSOMUMĄ
Teismo pirmininkas, organizuodamas ir prižiūrėdamas administravimą Teisme, 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.
Kauno apylinkės teismo pirmininkas, įgyvendindamas jam pavestas funkcijas teismo vidiniame
administravime, patvirtino Kauno apylinkės teismo 2014 metų organizacinės veiklos priežiūros planą,
kuriame numatytos priemonės: užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą; teismo,
teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą; Teisėjų etikos kodekso laikymąsi ir aukštą teismo personalo
profesinę kultūrą; teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei; teismo finansų ir biudžeto klausimų,
materialinių vertybių naudojimo skaidrumą bei apsaugą; nuolatinį teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos
kėlimą. Organizacinės veiklos priežiūros planas 2014 metais įgyvendintas sėkmingai.
2014-aisiais ypatingas dėmesys skirtas elektroninėms byloms ir teismo posėdžių garso įrašams
Kauno apylinkės teismas 2014 metais ypatingą dėmesį skyrė vidinio administravimo priemonėms,
užtikrinančioms tinkamą nuo 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusių Lietuvos Respublikos civilinio proceso
pakeitimų, pagal kuriuos kiekvienas žodinis civilinės bylos nagrinėjimas fiksuojamas teismo posėdžio garso
įrašu, išskyrus CPK numatytus atvejus, o teismo posėdžio garso įrašas laikomas teismo posėdžio protokolu
ir yra sudedamoji bylos dalis, įgyvendinimą. Dėl ypatingos teismo posėdžio protokolo reikšmės - kadangi tai
vienintelė teismo posėdžio eigos ir jame pateikiamų įrodymų (liudytojų parodymų, šalių paaiškinimų)
fiksavimo priemonė ir įvertinus, kad teismas nėra aprūpintas reikiama tinkama garso įrašymo įranga, kuri
leistų visiškai įgyvendinti teisės aktų garso įrašams keliamus reikalavimus, Kauno apylinkės teismo
pirmininkas 2014 m. sausio 6 d. įsakymu patvirtino Garso įrašų darymo teismo posėdžių metu civilinėse
bylose techninio įgyvendinimo tvarką, taip pat ėmėsi kitų vidinio administravimo priemonių.
Kauno apylinkės teisme 2014 metais ir toliau buvo imamasi aktyvių veiksmų, siekiant užtikrinti
efektyvų elektroninės teismo proceso bylos įgyvendinimą, nes nuo 2014 m. sausio 1 d. buvo praplėstas
vien elektronine forma tvarkomų bylų sąrašas, įtraukiant civilines bylas apylinkių teismuose, kuriose
procesinis dokumentas, kurio pagrindu inicijuojama byla teisme, teismui yra pateiktas 2014 m. sausio 1 d.
ar vėliau naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas. Tai dar labiau išplėtė informacinių
technologijų panaudojimą teismuose ir padarė didelės įtakos darbuotojų atliekamoms funkcijoms: tenka
dar didesniame kiekyje bylų skaitmenizuoti į vien elektronine forma tvarkomas bylas pateiktus popierinius
procesinius dokumentus, daryti šalių pateikiamų procesinių dokumentų kopijas, jas apskaityti, įskaityti VMI
įmoką žyminio mokesčio užduotyje, sukurti paslaugų gavėjo paskyrą LITEKO VEP posistemyje ir suteikti
prisijungimo duomenis bei atlikti kitas papildomas funkcijas. Siekiant minėtų tikslų 2014 – aisiais toliau
buvo analizuojami teisės aktai, darbuotojų funkcijos, turima bei trūkstama įranga teisme ir atsižvelgiant į
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padarytas išvadas parengti bei patvirtinti teismo vidaus teisės aktai dėl tinkamo elektroninės bylos Kauno
apylinkės teisme tvarkymo ir atsakingų asmenų paskyrimo.
Teisėjų susirinkimai - profesionalus kelias į teisminės praktikos vienodinimą
2014 metais ir toliau sėkmingai buvo įgyvendinama dar 2010 m. pabaigoje teismo pirmininko
M. Šimonio iniciatyva įdiegta teisėjų praktikos vienodinimo ir teisinių problemų analizės sistema, kurios
tikslas – nepažeidžiant teisėjų nepriklausomumo principo užtikrinti iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos
kylantį bendrosios kompetencijos teismų praktikos vienodumą, nuoseklumą, neprieštaringumą,
jurisprudencijos tęstinumą, o kartu ir Teismo teisėjų darbo efektyvumą, bylų nagrinėjimo kokybę bei
proceso operatyvumą; ištirti teisėjams kylančias teisės bei profesinės etikos normų aiškinimo ir taikymo
problemas, padėti vienas kitam darbinėje veikloje, keistis įgyta patirtimi ir žiniomis. Siekiant operatyviai
aptarti darbo organizavimo klausimus, vienodinti Kauno apylinkės teismo teisėjų praktiką ir atlikti teisinių
problemų analizę, 2014 metais suorganizuota 25 civilines bylas nagrinėjančių, daugiau nei 20
baudžiamąsias bei administracinių teisės pažeidimo bylas nagrinėjančių ir 8 administracinių teisės
pažeidimų bylas nagrinėjančių teisėjų susirinkimai.
Visus 2014 metus buvo vykdoma ir teisėjų susirinkimuose aptariama teisminės praktikos analizė
civilinėse, baudžiamosiose ir administracinių teisės pažeidimų bylose, analizuojamos atskiros jų
kategorijos: pakeistų ir panaikintų teismo sprendimų ir nuosprendžių, taip pat ikiteisminio tyrimo teisėjų
nutarčių priežasčių analizė; ilgiau kaip metus nagrinėjamų bylų priežasčių analizė, nustatant dažniausiai
pasitaikančias priežastis, jų šalinimo būdus bei gerosios praktikos pavyzdžius; teisminės sistemos analizė,
nustatant gerąją ir tobulintiną procesinę praktiką organizuojant bei vykdant teisminius procesus, siekiant
tiek materialinio, tiek procesinio teisingumo atitikimo vaikų interesams ir kita.
Teisėjų etikos kodekso ir profesinės kultūros reikalavimų laikymosi priežiūra
Teisėjų etikos kodekso laikymosi užtikrinimas yra vienas svarbiausių vidinio administravimo tikslų,
todėl Kauno apylinkės teismo pirmininkas M. Šimonis 2014 metais ir toliau siekė pabrėžti teisėjų bei kitų
teisinės sistemos dalyvių etikos laikymosi svarbą. Tinkamos teismo posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo,
oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso principų svarba bei laikymąsis
2014 metais buvo nuolat aptariama teisėjų susirinkimuose. Teismo pirmininkas, įgyvendindamas jam
suteiktas vidinio administravimo funkcijas, pavaduotojams civilinėms, baudžiamosioms ir administracinių
teisės pažeidimų byloms pavedė nuolat analizuoti, kaip teisėjai laikosi Teisėjų etikos kodekso ir profesinės
kultūros reikalavimų bei imtis priemonių, kad nagrinėjant atitinkamos kategorijos bylas būtų užtikrintas
Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymąsis.
Vienas iš pagrindinių tiek Teisėjų etikos kodekso, tiek bendrų konstitucinių principų yra teisėjo
nešališkumas. Teismo nešališkumas, kaip ir teismo nepriklausomumas, yra esminė žmogaus teisių ir laisvių
užtikrinimo garantija, būtina teisingam bylos išnagrinėjimui, taigi ir pasitikėjimo teismu, sąlyga. Kauno
apylinkės teisme 2014 metais ir toliau didelis dėmesys sprendžiant teisėjų nušalinimo klausimus buvo
skiriamas išsamiai galimų Teisėjų etikos kodekso principų pažeidimo analizei, priimamų procesinių
dokumentų dėl nušalinimo motyvuotumui. Taip pat 2014 metais tiek paties teismo pirmininko iniciatyva,
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tiek pagal asmenų skunduose nurodytas aplinkybes buvo atliekami tiksliniai patikrinimai, siekiant nustatyti
galimų Teisėjų etikos kodekso nuostatų pažeidimų pagrįstumą.
2014 metais Kauno apylinkės teisme aukštos darbo kultūros, nepriekaištingų darbuotojų
tarpusavio santykių bei etikos principų laikymosi svarba su besikreipiančiais į teismą asmenimis
susirinkimuose buvo aptarta ir su teismo darbuotojais. Siekiant užtikrinti efektyvų ir profesionalų asmenų
aptarnavimą Kauno apylinkės teisme bei didinti visuomenės pasitikėjimą teismu, Kauno apylinkės teismo
pirmininkas 2014 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-178 patvirtino Kauno apylinkės teismo posėdžių
sekretorių ir raštinės darbuotojų veiklos etikos taisykles, nustatančias teismo posėdžių sekretorių ir
raštinės darbuotojų veiklos bei elgesio principus, taip pat konkrečias elgesio normas, kurių privaloma
laikytis vykdant tiesiogines pareigas ir funkcijas Kauno apylinkės teisme.
Kauno apylinkės teisme 2014 metais, siekiant patikrinti ir įvertinti į teismą besikreipiančių asmenų
priėmimo organizavimo bei informacijos suteikimo tvarkos reikalavimų laikymąsi, buvo atlikta anoniminė
Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo procedūra – anoniminė apklausa ir Asmenų priėmimo
organizavimo bei informacijos suteikimo tvarkos laikymosi patikrinimas. Išanalizavus gautus rezultatus
galima pasidžiaugti, nes beveik visi iš 55 apklaustųjų piliečių jų aptarnavimu Kauno apylinkės teisme yra
patenkinti, teismo darbo laikas jiems patogus, o informacija suteikiama suprantamai bei mandagiai.
Kiti vidaus administravimo veiksmai
Kauno apylinkės teismo pirmininkas M. Šimonis, siekdamas užtikrinti tinkamą bei savalaikį
proceso įstatymų dėl baudžiamųjų bylų su apeliaciniais skundais paruošimo ir išsiuntimo apeliacinės
instancijos teismui įgyvendinimą, 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-189 patvirtino Baudžiamųjų bylų su
skundais paruošimo ir išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui tvarką. Tuo tarpu siekiant užtikrinti
tinkamą bei savalaikį proceso įstatymų dėl civilinių bylų su apeliaciniais / atskiraisiais skundais paruošimo ir
išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui įgyvendinimą, 2014 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-201 patvirtino
Atskirojo skundo nagrinėjamojoje civilinėje byloje tvarkymo ir Apeliacinio / atskirojo skundo išnagrinėtoje
civilinėje byloje tvarkymo atmintines.
Vykdydamas vidinio administravimo funkcijas ir siekdamas Kauno apylinkės teisme užtikrinti
tinkamą teismo darbo organizavimą siunčiant teismo procesinius sprendimus ar jų duomenis atitinkamam
viešo registro tvarkytojui ir/ar įstaigoms civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose, Kauno apylinkės
teismo pirmininkas 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-55 patvirtino Teismo procesinių sprendimų
siuntimo viešo registro tvarkytojui ir/ar įstaigoms civilinėse bylose tvarką. Tvarkos tikslas - organizacinėmis
prielaidomis užtikrinti teisės aktų keliamus reikalavimus dėl civilinio proceso tvarka nagrinėjamose bylose
priimtų teismo procesinių sprendimų ar jų duomenų siuntimo atitinkamam viešo registro tvarkytojui ir/ar
įstaigoms tinkamo įgyvendinimo.
Siekiant teismo veiklos efektyvumo, nuosekliai, kas ketvirtį, buvo vykdomos civilinių, baudžiamųjų
ir administracinių teisės pažeidimų bylų srautų pokyčių teisme analizės ir, esant būtinumui, darbo krūvio
reguliavimas. Siekdamas suvienodinti teisėjų darbo krūvius ir paspartinti teisminius procesus Kauno
apylinkės teismo pirmininkas 2014 – aisiais metais papildomai nustatė ikiteisminio tyrimo teisėjo
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specializaciją dar vienam teisėjui ir atitinkamai pakeitė bei nauja redakcija išdėstė Teisėjų, atliekančių
ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas operatyvias funkcijas, darbo organizavimo tvarką.
Kauno apylinkės teisme 2014 metais taip pat buvo patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų
aptarnavimo Kauno apylinkės teisme taisyklės bei paskirti už asmenų aptarnavimą atsakingi asmenys,
parengtas ir patvirtintas strateginis teismo veiklos planas, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų
atlikimo tvarka, Valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbo organizavimo Kauno apylinkės teisme tvarka ir
kita. Nauja redakcija išdėstytas Teismo posėdžių garso įrašymo ir saugojimo tvarkos aprašas, Bylų
paskirstymo teisėjams taisyklės, Kauno apylinkės teismo teisėjų praktikos vienodinimo ir teisinių problemų
analizės nuostatai, Teismo pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašas. 2014 –
aisiais paskyrus trečią teismo pirmininko pavaduotoją buvo priimti vidaus teisės aktų pakeitimai dėl
organizacinio darbo sričių priskyrimo bei teismo vidinio administravimo funkcijų pavedimo atlikti teismo
pirmininko pavaduotojams.
Vykdant vidinio administravimo funkcijas pokyčiai 2014 - aisiais metais neaplenkė ir klausimų,
susijusių su įslaptintos informacijos administravimu, apsauga ir kontrole – pakeisti už šią sritį atsakingi
asmenys, patvirtinta Įslaptintų dokumentų dauginimo ir naikinimo tvarka, Leidimų dirbti ar susipažinti su
įslaptinta informacija išdavimo tvarka, Priimtų siuntų su įslaptintais dokumentais paskirstymo, įslaptintų
dokumentų perdavimo registruoti ir užregistruotų įslaptintų dokumentų paskirstymo tvarkos aprašas ir
kita.
Kaip ir kiekvienais metais, 2014 – aisiais Kauno apylinkės teisme taip pat buvo atliekamas karjeros
ir pakaitinių valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas, sprendžiami klausimai dėl valstybės
tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą, teikiamos Kauno apylinkės teismo pirmininko nuomonės apie
teisėjų nejurisdikcinę veiklą, taip pat nuomonės apie teisėjų asmenines savybes, svarbias aukštesnėms ar
kito tos pačios pakopos teismo teisėjo pareigoms užimti. Pirmą kartą apylinkės teismo teisėjais paskirtiems
asmenims, siekiant praplėsti jų žinias bei profesinius įgūdžius, taip pat siekiant visiškai parengti
savarankiškam teisėjo darbui, Kauno apylinkės teismo pirmininkas įsakymu sudarė įvadinio praktinio
mokymo programas ir paskyrė kuratorius.
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2014-IEJI KAUNO APYLINKĖS TEISME – SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS METAI
Kauno apylinkės teisme 2014 metais pradėta įgyvendinti
socialiai atsakingos organizacijos veiklos koncepcija, pagal kurią į
teismo vidaus procesus ir santykius su suinteresuotais asmenimis
įtraukti socialiniai, aplinkosaugos bei skaidrios veiklos principai,
sąlygojantys aukštesnių nei reikalaujama veiklos tikslų nustatymą bei
jų įgyvendinimą kasdieninėje teismo veikloje. Diegiant socialiai
atsakingos organizacijos koncepciją Teisme 2014 metais buvo
imamasi priemonių siekiant užtikrinti į teismą besikreipiančių asmenų
aptarnavimo gerinimą, taip pat darnaus vystymosi principų bei
aplinkosauginių reikalavimų teismo veikloje diegimą ir korupcijos
prevencijos užtikrinimą.
Standartu pagrįstas asmenų aptarnavimas

Profesionalus teisingumo vykdymas remiasi tokiais ramsčiais, kaip klientų aptarnavimas, žmogiškieji
bei finansiniai ištekliai ir dokumentų valdymas, kurie yra glaudžiai susiję tarpusavyje ir sudaro pamatą
efektyviam teismo darbui. Kauno apylinkės teisme dirba daug teisingumo vykdymo misijai atsidavusių
teismo tarnautojų, kurių dėka faktiškai užtikrinamas kokybės vadybos standartų įgyvendinimas formaliai jų
teisme dar net neįdiegus. Siekiant įgyvendinti šiuolaikines organizacijų valdymo ir asmenų aptarnavimo
praktikas, Kauno apylinkės teismas 2014 metais pradėjo dalyvauti pagal Norvegijos finansinio mechanizmo
programą LT13 „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“ įgyvendinamame projekte
„Teismų sistemos atstovų (įskaitant teisėjų, teismo darbuotojų ir Nacionalinės teismų administracijos
atstovų) kompetencijos gerinimas (mokymas)“. Nors Kauno apylinkės teisme esanti asmenų aptarnavimo
tvarka pagal 2014 m. lapkričio mėnesį atliktus tyrimus atitinka besikreipiančiųjų į teismą asmenų poreikius,
projekto dėka perėmus gerąją patirtį iš Norvegijos teismų pradėta modernizuoti esama asmenų
aptarnavimo sistemą diegiant šiuolaikinius asmenų aptarnavimo principus, kurie yra plačiai taikomi
viešajame ir privačiame sektoriuose. Kauno apylinkės teisme 2014 m. buvo sudaryta darbo grupė, į kurios
sudėtį įeina Teismo pirmininko tarnybos, kanclerio tarnybos, raštinės, ekspedicijos atstovai, kurie išsamiai
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analizavo asmenų aptarnavimo problematiką teisme bei teikė konkrečius pasiūlymus ir rekomendacijas dėl
asmenų aptarnavimo teismuose specifikos Nacionalinės teismų administracijos atstovams. Siekiant
efektyviai atskleisti esančius asmenų aptarnavimo teismuose trūkumus, iš esmės atsirandančius dėl sunkiai
naujai keliamiems reikalavimams ir poreikiams pritaikomos infrastruktūros, Kauno apylinkės teismo
darbuotojų iniciatyva buvo parengta trumpametražė vaizdinė priemonė, iliustruojanti problemas, su
kuriomis susiduria į Kauno apylinkės teismą atvykę asmenys. Įgyvendinus šį projektą Kauno apylinkės
teisme bus įdiegtas „Asmenų aptarnavimo Teismuose standartas“, kuris įtvirtins stiprias vertybines
nuostatas ir praktinius nurodymus kokybiškam ir visuotinį pasitenkinimą atitinkančiam asmenų
aptarnavimui teisme.
Korupcijos prevencija
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 3 dalies
nuostatomis, teismų vykdoma veikla yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Siekiant ne formaliai, o realiai vykdyti antikorupcinę veiklą, sukurti ilgalaikę,
veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistemą, Kauno apylinkės teisme 2014
metais toliau kryptingai buvo imamasi priemonių šiems tikslams pasiekti. Visų pirma, buvo tęsiamas Kauno
apylinkės teismo pirmininko 2013 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1.2-156-V patvirtinto Antikorupcinės
programos įgyvendinimo priemonių plano 2013-2014 metams įgyvendinimas.
Kauno apylinkės teismo pirmininkas M. Šimonis, siekdamas didinti teismo darbuotojų
netoleravimą korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms, 2014 m. periodiškai organizuotuose tiek
teisėjų, tiek teisėjų padėjėjų susirinkimuose aptarė korupcinio pobūdžio veikų neigiamas pasekmes, tačiau
ypatingą dėmesį skyrė teismo personalo formavimo politikai, taip minimizuojant korupcijos pasireiškimo
rizikas.
Kauno apylinkės teisme 2013 m. III ketvirtį atlikus korupcijos pasireiškimo tikimybės analizę buvo
nustatytos sritys, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė ir numatytos priemonės, kurių
būtina imtis nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti. Kauno apylinkės teismo
pirmininkas 2014 m. spalio 9 d. parengė ir Nacionalinės teismų administracijos vidaus audito skyriui
pateikė pažymą „Apie korupcijos prevencijos priemonių (darbų) vykdymą per 2013 m. IV ketv. – 2014 m. III
ketv.“ (toliau – Pažyma). Pažymoje konstatuota, kad visos korupcijos rizikos veiksniams valdyti ar šalinti
numatytos priemonės: 1) tikslinių patikrinimų atlikimas, siekiant nustatyti, kaip laikomąsi bylų paskirstymo
teisėjams taisyklių reikalavimų skirstant teisėjams bylas; 2) kreipimasis į Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybą su prašymu vadovaujantis Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu pateikti informaciją
apie teismo darbuotojus, siekiant įvertinti asmens tinkamumo einamoms pareigoms ir patikimumą bei
mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 3) aktyvūs veiksmai, siekiant nustatyti, kaip asmenys, paskirti
atsakingais koordinuoti ir kontroliuoti bylų paskirstymo taisyklių reikalavimų laikymąsi, atlieka šią jiems
pavestą funkciją; 4) asmenų aptarnavimo procedūrų tobulinimas, mažinant korupcijos pasireiškimo
tikimybę; 5) teismo darbuotojų švietimas korupcijos prevencijos klausimais, buvo įgyvendintos. Tai, kad
Antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių plane nustatytos priemonės Kauno apylinkės teisme
buvo vykdomos nuosekliai, laikantis programos nuostatų ir tikslų, o Teisme korupcijos kontrolės priemonės
buvo pakankamos, jog korupcijos pasireiškimo tikimybė būtų minimalaus lygio, konstatuota 2014 m.
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spalio 10 d. Kauno apylinkės teismo antikorupcinės programos priemonių 2013 - 2014 metų plano
įgyvendinimo stebėsenos ir vertinimo rezultatų ataskaitoje.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Kauno apylinkės teisme atlikus 2014 m. III ketvirtį,
2014 m. spalio 10 d. išvadoje „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės“ konstatuota, kad korupcijos
pasireiškimo tikimybė Kauno apylinkės teisme yra maža, nes tiriamu laikotarpiu nei viena iš Kauno
apylinkės teismo veiklos sričių neatitiko Korupcijos pasireiškimo tikimybės Lietuvos Respublikos teismuose
nustatymo metodikos 8 punkte nurodytų korupcijos pasireiškimo tikimybės kriterijų. Išvadoje taip pat
konstatuota, kad Kauno apylinkės teisme korupcijos kontrolės priemonės yra pakankamos, jog korupcijos
pasireiškimo tikimybė būtų minimalaus lygio.
Siekiant sumažinti korupcijos mąstą ir mažinti bei šalinti korupcijos prielaidas, Kauno apylinkės
teismo pirmininkas 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-244 patvirtino ir Kauno apylinkės teismo
antikorupcinės programos įgyvendinimo priemonių planą 2015 – 2016 metams, numatant kovos su
korupcija priemones, kurias įgyvendinus būtų pašalintos prielaidos korupcijai pasireikšti ir plisti.
Įvertinus 2014 metais atliktą visuomenės pasitikėjimo teismais apklausą galima pasidžiaugti, kad
Nacionalinė korupcijos prevencijos ir jos kontrolės sistema jau pasiekė rezultatų – visuomenės pasitikėjimo
teismais rodiklis 2014 metais yra aukščiausiais per pastaruosius tris metus ir siekia 23,06 proc. (2013 m. –
19,3 proc., 2012 m. – 16,3 proc.)
Aplinkosauginių reikalavimų teismo veikloje diegimas
Nors teisingumo vykdymo procesas po truputį perkeliamas į skaitmeninę erdvę – elektroninė byla,
teismo posėdžių garso įrašai ir pan., vis tik didžioji dalis teismo procesų dar atliekami gausiai naudojant
popieriaus išteklius. Vien per 2014 metus Kauno apylinkės teismas savo veikloje sunaudojo virš 4600
pakuočių popieriaus, kas prilygsta virš 2 mln. popieriaus lapų. Siekiant užtikrinti tvarų gamtos išteklių
naudojimą ir taip prisidėti prie tarptautinių darnaus vystymosi principų įgyvendinimo, Kauno apylinkės
teisme darbuotojų iniciatyva 2014 metais pradėta rūšiuoti popieriaus atliekas. Pagal 2014 m. spalio 14 d.
pasirašytą atliekų tvarkymo paslaugų sutartį su UAB „Ekonovus“ Kauno apylinkės teismas per paskutinį
2014 metų ketvirtį antriniam perdirbimui atrūšiavo 0,2 tonos popieriaus.

Apskaičiuota pagal www.ekotaskas.lt duomenis
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PAGRINDINĖ KAUNO APYLINKĖS TEISMO VEIKLA - TEISINGUMO VYKDYMAS
NAUJOVĖS IR PAGRINDINIAI AKCENTAI
Vaiko teisių apsauga ir toliau išlieka Kauno apylinkės teismo prioritetas
Kauno apylinkės teisme bylos, susijusios su smurtu
artimoje aplinkoje, kasmet sudaro apie 20 % visų teisme gaunamų
baudžiamųjų bylų. 2014 metų I-ą pusmetį teismą pasiekė 565
bylos dėl smurto artimoje aplinkoje, kai tuo tarpu 2013 metais
gautos 463 tokio pobūdžio bylos. Tokios teisme nagrinėjimui
gaunamų bylų tendencijos rodo, kad atskleistų atvejų, kuomet
smurtaujama
artimoje
aplinkoje,
daugėja.
Minėtoms
tendencijoms, rodančioms išaugusį baudžiamųjų bylų dėl
nusikaltimų, susijusių su smurtu artimoje aplinkoje, skaičių, turėjo
įtakos 2013 metais priimti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso pakeitimai, kuriais 140 straipsnis
buvo papildytas nuostatomis, nežymų sveikatos sutrikdymą ar fizinio skausmo sukėlimą, kai jis padaromas
šeimos nariui ar artimajam giminaičiui, išskiriant iš kitų šio nusikaltimo padarymo atvejų. Kitais pakeitimais
buvo nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas dėl tam tikrų nusikalstamų veikų turi būti pradedamas net ir
nesant gauto nukentėjusiojo skundo, jeigu tik yra nustatomi smurto artimoje aplinkoje požymiai. Tokiu
būdu buvo dar labiau sustiprinta asmenų, patyrusių smurtą šeimoje ar artimoje aplinkoje, teisinė apsauga.
„Efektyvesnis smurto artimoje aplinkoje prevencijos priemonių įgyvendinimas, platesnis specializuotos
pagalbos bei apsaugos priemonių taikymas leistų dar labiau užtikrinti asmenų, o ypač vaikų, patiriančių
smurtą artimoje aplinkoje, tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai, interesų apsaugą“, - teigia Kauno apylinkės
teismo teisėjas A. Purvainis.
Kauno apylinkės teismo teisėjo A. Purvainio teigimu, atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės
susitaikius yra veiksminga priemonė siekiant tikslų, numatytų tiek Baudžiamajame kodekse, tiek Apsaugos
nuo smurto artimoje aplinkoje įstatyme, įgyvendinimo. Tai įrodo ir mažas naujų nusikaltimų, padarytų
pakartotinai to paties asmens per vienerius metus nuo pirmojo konflikto, skaičius, kuris per metus sudaro
tik keletą atskirų atvejų. Anot teisėjo, konfliktą baudžiamajame procese išsprendus minėta „taikos
sutartimi“ yra užtikrinamos ir nukentėjusiojo teisės bei interesas būti apsaugotam nuo smurto, tuo pačiu
suvaržymus ir apribojimus patiria ir kaltininkas. Kartu atkuriama ir šeimos ramybė, iki konflikto paprastai
buvę geri santykiai, sutaupoma ekonominių ir laiko kaštų. Pasak teisėjo Arūno Purvainio, esamas teisinis
reguliavimas yra pakankamas ir veiksmingas, tačiau ypač svarbus yra aktyvus ir betarpiškas visų valstybės
bei savivaldybių institucijų, įstaigų, taip pat nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas, rengiant ir
įgyvendinant priemones, kuriomis būtų siekiama užkirsti kelią smurtui artimoje aplinkoje. Siekiant
įgyvendinti prioritetinį vaiko teisių apsaugos principą, dėmesys turi būti nukreiptas ir į tiesiogiai nuo
smurto artimoje aplinkoje nenukentėjusius, konfliktą mačiusius, išgąstį, stresą, išgyvenimus patyrusius,
vaikus.
Kauno apylinkės teisme 2014 metais gauta 16 pareikštų reikalavimų terminuotai apriboti tėvų
valdžią ir 58 reikalavimai dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo. Kauno apylinkės teisme pagal
nustatytas specializacijas šeimos teisės bylas nagrinėjantys penki teisėjai 2014 metais laikinai tėvų valdžią
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apribojo 6 kartus, o neterminuotai – 2 kartus. Kauno apylinkės teismas, nagrinėdamas tėvų valdžios
ribojimo bylas, taip pat bylas dėl smurto artimoje aplinkoje, išskirtinai atsižvelgia į vaikų interesus.
„Tėvų valdžios ribojimas yra kraštutinė priemonė, naudojama tik išimtiniais atvejais. Tėvams dedant
pastangas vaikus susigrąžinti, keičiant savo elgesį, tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas arba
pakeistas į laikiną“ – teisėja A. Petrevičienė.
Vaikų teisėms ir interesams bei civilinėms byloms, kuriose nagrinėjami šeimos teisės klausimai,
Kauno apylinkės teisme yra skiriamas išskirtinis dėmesys. Lietuvoje dėl didelės žmonių emigracijos ir
visuomenėje kylančių socialinių problemų, bylos su tarptautiniais šeimos nagrinėjimo klausimais dėl
taikytinos teisės, jurisdikcijos, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo tampa vis sudėtingesnės. Siekiant
užtikrinti vaikų teisių apsaugą, Teisme naudojamas 2013 metais aktyviai įrengtas modernus vaikų
apklausos kambarys ir toliau nustatomos teisėjų specializacijos, skirtos sukurti kuo geresnes sąlygas
nagrinėti bylas, kuriose sprendžiami vaikų teises liečiantys klausimai. 2014 m. sausio mėnesį į Kauno
apylinkės teismą aptarti aktualiausią kasacinio teismo praktiką ir paskutines jos tendencijas buvo atvykusi
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja Janina Stripeikienė, kurios viena iš pagrindinių tiriamųjų sričių yra
šeimos bylos. Ilgametė kasacinio teismo teisėja susitikime su teisėjais ir teisėjų padėjėjais aptarė principus
taikant tarptautines konvencijas ir Europos Sąjungos reglamentus nagrinėjant šeimos teisės bylas su
tarptautiniu elementu, taip pat apžvelgė aktualią Europos Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktiką. Susitikimo metu atkreiptas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo atstovės dėmesys, kad viena
jautriausių šeimos teisių sričių yra tėvų ir vaikų bendravimo teisės užtikrinimas, reikalaujantis atskiro
teisminės praktikos apibendrinimo.
Analizuojant atskiras bylų kategorijas ypatingą dėmesį 2014-aisiais metais skiriant vaiko teisių
apsaugai, Kauno apylinkės teisme atlikta teisminės sistemos analizę nustatant gerąją ir tobulintiną
procesinę praktiką organizuojant ir vykdant teisminius procesus, siekiant tiek materialinio, tiek procesinio
teisingumo atitikimo geriausiems vaikų interesams.
„Teismo vaidmuo šeimos bylose yra aktyvus, jis turi teisę viršyti šalių pareikštus reikalavimus ir priimti
sprendimą dėl reikalavimų, kurie nebuvo iškelti teisme, tačiau yra tiesiogiai susiję su esamu ieškinio dalyku
ir pagrindu. Teismas, matydamas, kad tarp šalių kyla ginčas dėl bendravimo su vaiku tvarkos, nors toks
reikalavimas ir nėra reiškiamas, turėtų apsvarstyti, ar nėra tikslinga tokią tvarką nustatyti teismo
iniciatyva. Šiuo atveju labai svarbus yra šalių ir teismo bendradarbiavimas, kad privatų asmenų gyvenimą
liečiantys klausimai būtų išspręsti subalansuojant visų asmenų interesus ir užtikrinant prioritetinės vaikų
teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principo įgyvendinimą“ – Kauno apylinkės teismo pirmininkas
M. Šimonis.
Mediacija – kelią besiskinantis ginčų sprendimo būdas
Teisminė mediacija Kauno apylinkės teisme, kaip ir kituose šalies teismuose, vis dar yra pakankamai
retai naudojamas civilinių ginčų sprendimo būdas. Taip pat galima pasidžiaugti, kad Kauno apylinkės
teismas 2014 m. buvo aktyviausias taikant teisminės mediacijos procedūras - iš 53 šalyje taikytų teisminės
mediacijos procedūrų net 22 taikytos būtent Kauno apylinkės teisme. Išanalizavus Nacionalinės teismų
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administracijos pateiktus 2010-2014 metų teisminės mediacijos procesų apibendrinimus, pastebimas
teisminės mediacijos taikymo augimas.
Kauno apylinkės teisme yra 3 mediatoriai: teisėja Giedrė Jakštienė,
teisėja Diana Jasaitienė ir teisėjas Alvydas Rimkevičius. Teisėjos Dianos
Jasaitienės nuomone, šalys neretai pradeda teisminę mediaciją, neturėdamos
tikslo susitaikyti, kas yra viena iš priežasčių, kodėl mediacijos instituto
taikymas teismuose vis dar yra pakankamai mažas. Kauno apylinkės teismo
pirmininko M. Šimonio nuomone, pagrindinės priežastys, dėl kurių mediacija
sunkiai skinasi kelią Lietuvos teisinėje sistemoje ir visuomenėje yra
įsitvirtinusi lietuviška bylinėjimosi kultūra ir civilinio proceso paveldas, kai
taikinimas atliekamas pasirengimo nagrinėti bylą teisme stadijoje
parengiamojo teismo posėdžio metu, tuo tarpu mediacija yra atskiras
taikinimo procesas.
„Mediacijos nepopuliarumą iš dalies lemia tai, kad daug klausimų teisme efektyviai išsprendžiami
civiliniame procese taikinimo procedūros metu, kuri vyksta parengiamojo posėdžio stadijoje. Teisminis
taikinimas yra efektyvus, nes taikos sutarčių yra sudaroma daug, todėl sėkmingo mediacijos instituto
įdiegimas galimas tik pertvarkius teisinį reglamentavimą, o mediacijos skatinimo priemones taikant visoje
teisinėje sistemoje“ – M. Šimonis.
Elektroninės apklausos taupo mokesčių mokėtojų lėšas
Kauno apylinkės teisme 2014 metais, įgyvendindama Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo programos projektą „Vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas teismuose“, Nacionalinė teismų administracija įdiegė stacionarią vaizdo perdavimo,
įrašymo ir saugojimo įrangą. Projekto dėka sukurta sistema sudaro sąlygas įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Baudžiamojo bei Civilinio proceso kodeksų pakeitimus, kurie įteisino galimybę vaizdo ir garso nuotolinėmis
priemonėmis apklausti proceso dalyvius. Kauno apylinkės teisme nuo šiol yra sudarytos sąlygos rengti
nuotolinius teismo posėdžius ir apklausti liudytojus, nukentėjusiuosius, ekspertus ar kitus bylos dalyvius
jiems negalint atvykti į teismą dėl sveikatos sutrikimų ar kitų priežasčių. Tikimasi, kad taip bus optimizuotas
teismo darbas - sumažės priežasčių, dėl kurių atidedami teismo posėdžiai, sutaupoma laiko ir finansinių
išteklių.
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FINANSINIS IR MATERIALINIS TEISMO APRŪPINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teismų įstatymo nuostatomis, kad Teismai finansuojami iš
valstybės biudžeto bei Teismų materialinis techninis aprūpinimas turi atitikti mokslo ir technikos pažangą,
atsižvelgiant į valstybės ekonomines galimybes, 2014 metais Kauno apylinkės teismui skirtas 14 228 665 Lt
(4 120 906 Eur) finansavimas. Didžioji paskirtų asignavimų dalis - 13 128 065 Lt (3 802 150,43 Eur) buvo
skirta darbo užmokesčio ir socialinio draudimo mokesčių apmokėjimui bei 2013 m. patirtų kreditorinių
įsiskolinimų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui padengti. Prekių ir paslaugų naudojimui 2014 m.
išleista 1 100 600 Lt (318 755,79 Eur).
2014 m. gruodžio 31 d. Kauno apylinkės teismo kreditoriniai įsiskolinimai sudarė 313 021 Lt (90
657,15 Eur), iš jų pašto paslaugoms- 235 476 Lt (68 198,56 Eur), transporto išlaikymui - 3 570 Lt (1033,94
Eur), prekėms- 14 142 Lt (4 095,81 Eur), remontui – 3 391 Lt (982,10 Eur), komunaliniams patarnavimams –
51 645 Lt (14 957,43 Eur), bei 4 796 Lt (1 389,02 Eur) kitoms išlaidoms. Lėšų įsiskolinimams padengti
teismui skirta nebuvo.
Nacionalinė teismų administracija 2014 metais Kauno apylinkės teismui skyrė ilgalaikio ir kito turto:
vaizdo konferencijų įrangą, daugiafunkcinį įrenginį, vokų, kopijavimo popieriaus, teisėjų mantijų, ženklų,
bylų viršelių, registravimo žurnalų, CD-R diskų, kortelių skaitytuvų, teismų praktikos. Teismo archyve buvo
įrengti stelažai, pakeistos tarnybinio įėjimo į teismo pastatą Kaune, Kęstučio g. 29 durys, perdažytos to
paties pastato trečio aukšto sienos.
Kauno apylinkės teismas 2014-aisiais kreipėsi į Nacionalinę teismų administraciją dėl teismo
pastato Kaune, Gruodžio g. 12, stogo ir archyvo patalpų remonto, nes tiek stogas, tiek sienos keliose
vietose praleidžia lietaus vandenį, tačiau lėšų 2014 m. minėtiems remontams atlikti skirta nebuvo. Teismas
taip pat kreipėsi į Nacionalinę teismų administraciją su prašymu atnaujinti kompiuterinę įrangą, tačiau
2014 m. lėšų jos atnaujinimui skirta taip pat nebuvo.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas nuolat
ieško optimalių būdų finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti.
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO VISUOMENINĖ VEIKLA IR TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Tarptautinis bendradarbiavimas – galimybė semtis patirties
Mediatoriai iš Norvegijos ir Kauno apylinkės teismo dalijosi patirtimi mediacijos klausimais
Gegužės 16 d. Kauno apylinkės teisme lankėsi patyrę
mediatoriai, Oslo apylinkės teismo teisėjai Heidi Heggdal ir Ole
Kristen Overberg‘as, kurie susitiko su teisėjais iš Kauno, Vilniaus ir
Klaipėdos siekdami perduoti gerąją Norvegijos patirtį taikant
mediaciją civilinėse bylose ir išsiaiškinti priežastis, kodėl teisminė
mediacija Lietuvoje vis dar nėra efektyvi ir sėkminga.
Ekspertai iš Norvegijos atkreipė Lietuvos teisėjų dėmesį,
kad viena iš pagrindinių teisminės mediacijos sėkmės priežasčių
Norvegijoje yra abiejų šalių ir jų atstovų sąžiningumas, noras
surasti taikų ir abiems pusėms priimtiną ginčo sprendimo būdą bei nekvestionuojamas advokato etikos
standartas. Ekspertų nurodymu, šalys ir jų advokatai mediacijos proceso metu Norvegijoje privalo atskleisti
visą turimą informaciją, nes priešingu atveju dėl nesąžiningų advokato ar vienos iš šalių veiksmų mediacija
gali būti nutraukta.

Kauno apylinkės teisme lankėsi Gruzijos teisėjų delegacija
Birželio 6 d. Kauno apylinkės teisme lankėsi delegacija
iš Gruzijos, kurią sudarė Gruzijos Aukščiausiojo, apeliacinio ir
apylinkės
teismų
teisėjai
bei
teisėjų
mokymais
besirūpinančios institucijos direktorius. Paskutinę viešnagės
Lietuvoje dieną, delegacijos nariai atvyko į Kauną ir susitiko su
Kauno apylinkės teismo teisėjais. Kauno apylinkės teismo
pirmininkas M. Šimonis svečiams iš Gruzijos pristatė Kauno
apylinkės teismą, jo istoriją ir ypatumus.
Tiek Gruzijos delegacijos atstovai, tiek susitikime
dalyvavę Kauno apylinkės teismo teisėjai prisiminė abiems
valstybės reikšmingą bendrą politinę, sportinę ir kultūrinę istoriją. Kauno apylinkės teismo pirmininko M.
Šimonio teigimu, santykių su Gruzijos teisminės sistemos atstovais sukūrimas yra reikšmingas toliau
plėtojant tarpvalstybinį bendradarbiavimą.
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Teisinis visuomenės švietimas Kauno apylinkės teisme
Kauno apylinkės teisme lankėsi jaunieji kadetai
Sausio 17 d. Kauno apylinkės teisme lankėsi
Generolo P. Plechavičiaus kadetų mokyklos 10-tų ir 11-tų
klasių mokiniai. Teismo pirmininkas M. Šimonis moksleivius
supažindino su teismo ir teisminės valdžios veikla bei Kauno
apylinkės teismu ir jo istorija. Po susitikimo mokiniai
apsilankė teismo vaiko apklausos kambaryje, kur teismo
informatikas Tomas Lukošius papasakojo, kokios techninės
priemonės naudojamos atliekant vaikų apklausas.
Kauno apylinkės teisme paminėta Kovo 11-oji
Kovo 11 d. Kauno apylinkės teismo koridoriuose būriavosi lietuviška simbolika pasipuošę Vytauto
Didžiojo Universiteto Teisės fakulteto studentai, kurie minėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir
susirinko į ta proga organizuotą mediacijai skirtą seminarą. Susirinkusiuosius sutiko teismo pirmininkas
M.Šimonis, kuris jau laisvoje Lietuvoje gimusius studentus paskatino būti pilietiškais, puoselėjančiais
tautiškumą, branginančiais nepriklausomybę, prisidedančiais prie valstybės kūrimo darbų. Kalbą, kaip
jaunas žmogus mato nepriklausomybės išsaugojimą, Teisės fakulteto vardu pasakė Europos studentų
teisininkų asociacijos Lietuvos nacionalinės grupės ELSA Lietuva Vytauto Didžiojo universiteto filialo
prezidentas Darius Morozas.
Iš Vilniaus atvykusius teisės studentus Kauno apylinkės teismo teisėjai supažindino su savo darbu
Balandžio 11 d. Kauno apylinkės teisme apsilankė daugiau kaip
60 pirmo ir antro kurso teisės studentų iš Mykolo Romerio
universiteto, kurie siekė daugiau sužinoti apie teisėjo darbą,
asmenines savybes ir įgūdžius, reikalingus siekiant teisėjo
karjeros, teisės principų taikymą bylų nagrinėjimo metu bei
darbo organizavimo teisme ypatumus. Būsimuosius teisininkus
pasitiko teismo pirmininkas M. Šimonis, kuris supažindino
susirinkusiuosius su teismo istorija, struktūra, nagrinėjamomis
bylomis, jų specifika, teisėjo darbo išskirtinumu kitų teisinių
profesijų atžvelgiu. Teismo pirmininkas taip pat papasakojo
apie pirmąjį savo stebėtą teismo posėdį ir pakvietė studentus juose dažniau apsilankyti. Su MRU studentais
susitiko ir teisės klausimais diskutavo bei praktine patirtimi pasidalino Kauno apylinkės teismo civilines
bylas nagrinėjantys teisėjai Marius Bartninkas bei Giedrė Jakštienė. Susitikimo metu teisėjas M. Bartninkas
su studentais aptarė darbo ginčų bylas, kurių nagrinėjime jis specializuojasi, taip pat pasidalino asmenine
patirtimi, papasakodamas kaip prieš vienerius metus tapo Kauno apylinkės teismo teisėju. Teisėja G.
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Jakštienė aptarė savo nagrinėjamas šeimos teisės bylas, supažindino studentus su teisminės mediacijos
institutu.
„Tokie susitikimai priartina studentus prie teisininko profesijos, leidžia lengviau suprasti teisėjo darbo
ypatumus ir padeda lengviau įsivaizduoti būsimą ateitį teisinėje sistemoje“, - po susitikimo su teisėjais ir
ekskursijos po teismo rūmus sakė studentus atlydėjęs Mykolo Romerio universiteto Teisės filosofijos ir
istorijos katedros dėstytojas J. Valčiukas.
Kauno apylinkės teisme apsilankė teisės studentai iš JAV
Birželio 13 d. Kauno apylinkės teismo pirmininkas
Mindaugas Šimonis, teisėja Aistė Petrevičienė ir teisėjo padėjėja
Jurgita Malickaitė prisidėjo prie bendros VDU Teisės fakulteto ir
JAV Texas Tech universiteto Tarptautinės teisės vasaros
mokyklos programos studentams vykdymo. Pasveikinęs
atvykusius JAV teisės studentus, Texas Tech universiteto dekanę
profesorę Darby Dickerson, JAV Teisininkų asociacijos (ABA)
inspektorių profesorių R. Lawrence Dessem, vasaros mokyklos
direktorių ir Texas Tech universiteto profesorių Jorge Ramirez,
Texas Tech universiteto profesorę Vickie Sutton ir VDU Teisės
fakulteto atstovus, Kauno apylinkės teismo pirmininkas M. Šimonis pristatė atvykusiems Kauno apylinkės
teismą, pagrindinius teismų veiklos principus, pripažįstamus tarptautiniuose standartuose, vadinamuosius
tris "I" - independence, impartiality, integrity (nepriklausomumas, nešališkumas ir sąžiningumas). Teisėja A.
Petrevičienė supažindino amerikiečius su ilga ir sudėtinga tapimo teisėju Lietuvoje procedūra, darbo
ypatumais teisme, nagrinėjamų bylų specifika. Kauno apylinkės teisme teisėjo padėjėja dirbanti J.
Malickaitė svečiams iš JAV pristatė teisėjo padėjėjo pareigybę, atliekamas funkcijas, keliamus reikalavimus.
Po susitikimo, svečiams iš JAV buvo aprodytos teismo posėdžių salės, archyvas, konvojus ir vaiko apklausos
kambarys. Atvykusieji džiaugėsi galimybe iš arčiau susipažinti su vienu didžiausių Lietuvos teismų ir jame
dirbančiais teisėjais.
„Apsilankymas Kauno apylinkės teisme parodė, kad Lietuvos teismai ir juose dirbantys žmonės yra atviri
visuomenei, žmogiški ir tuo pačiu modernūs. Atvykusius ypač sužavėjo šiuolaikiškai ir jaukiai įrengtas vaiko
apklausos kambarys, kokių, kaip jie komentavo vėliau, ne visur galima rasti ir JAV. Neabejoju, kad Kauno
apylinkės teismas yra pavyzdinis Lietuvos teismų sistemos atstovas“, - po susitikimo teigė VDU Teisės
fakulteto prodekanas Tomas Berkmanas.
Minint Konstitucijos dieną Kauno apylinkės teisme vyko diskusija su studentais apie teismo
nepriklausomumo užtikrinimą
Spalio 24 d. paminėti Lietuvos Respublikos Konstitucijos dieną į Kauno apylinkės teismą susirinko
pilietiški, gabūs ir siekiantys žinių Vytauto Didžiojo universiteto teisės fakulteto studentai. Su būsimaisiais
teisininkais susitikime-diskusijoje dalyvavo Kauno apylinkės teismo teisėjas ir Konstitucijos egzamino
laureatas Arūnas Purvainis. Atvykusių į teismą studentų buvo klausiama, kaip jie suvokia teismo
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nepriklausomumą, įtvirtintą Konstitucijoje, kaip visuomenė gali
prisidėti prie teismo nepriklausomumo užtikrinimo ir kokiu būdu
jie, kaip būsimieji teisininkai, gali prisidėti prie teismo
nepriklausomumo principo apsaugos. Susitikimo metu teisėjas
A.Purvainis studentus sugrąžino į teisės ir filosofijos ištakas,
kuomet atsirado valdžių padalijimo teorija, pristatė Lietuvos
teismų sistemos formavimą ir priminė studentams, kad pirmą
kartą teisėjų nepriklausomumas buvo tiesiogiai įtvirtintas dar
1938 m. Konstitucijoje. Teisėjas taip pat išskyrė ir aptarė
pagrindinius teisėjų ir teismų nepriklausomumo aspektus.
„Jeigu nebūtų paisoma teisinės valstybės, teismų nepriklausomumo ir valdžių atribojimo principų, teismai iš
esmės negalėtų užtikrinti įstatymų, taip pat ir pagrindinio šalies įstatymo – Konstitucijos ir apskritai visos
teisės viršenybės, kad būtų apsaugotos žmonių teisės ir jų teisėti interesai“, - apibendrino teisėjas
A.Purvainis.
Kauno apylinkės teisme - projektas „Diena su teisėju“
Lapkričio 18 d. du pažangiausi trečio kurso Vilniaus
Universiteto Teisės fakulteto studentai Viktorija Makūnaitė iš
Jurbarko ir Martynas Montvidas iš Šiaulių praleido visą darbo dieną su
Kauno apylinkės teismo ikiteisminio tyrimo teisėja Sigita
Meškauskiene. Taip Kauno apylinkės teismas prisidėjo prie
Nacionalinės teismų administracijos ir Vilniaus Universiteto
įgyvendinamo projekto „Diena su teisėju“, kurio tikslas – supažindinti
studentus su teisėjo profesija, parodyti kaip atrodo įprasta teisėjo
darbo diena, supažindinti su savo vykdomomis funkcijomis,
pareigomis ir teisėmis, atsakyti į studentų užduodamus klausimus,
pasidalinti sukaupta patirtimi. Studentai turėjo galimybę dalyvauti
teismo posėdžiuose, aplankyti Kauno apylinkės teismo archyvą, vaiko
apklausos kambarį, laikino sulaikymo patalpas, senąsias ir naująsias
teismo posėdžių sales bei atnaujintą teismo posėdžių salę, kurioje
įdiegta moderni vaizdo konferencijų įranga.
Nuotraukoje teisėja S. Meškauskienė
su studentais

„Buvo labai įdomu pamatyti, kaip vyksta darbas pirmosios instancijos teisme, pabendrauti su teisėja ir
kitais teismo darbuotojais, susipažinti su jų atliekamomis funkcijomis. Kadangi abu domimės baudžiamąja
teise, diena, praleista su teisėja, išsamiai papasakojusia apie ikiteisminį tyrimą, kuris yra atskira
baudžiamojo proceso stadija, buvo ne tik įdomi, bet ir naudinga“ - patikino abu studentai.
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Kauno apylinkės teismo darbuotojai visuomeninėse veiklose
Kauno apylinkės teisme surengta neatlygintinos kraujo donorystės akcija
Rugsėjo 12 d. Kauno apylinkės teismo darbuotojai neliko
abejingi Kauno klinikų Kraujo centro prašymui pagelbėti paaukojant
kraujo sunkiai sergantiems žmonėms, noriai jungėsi į rugsėjo mėnesį
teisme vykdytą neatlygintiną kraujo donorystės akciją. Patikrinti
medicinos darbuotojų ir atitikę kraujo donorui taikomus reikalavimus,
Kauno apylinkės teismo teisėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių
sekretorės ir raštinės darbuotojos sutiko padovanoti Kauno klinikų
Kraujo centrui po 0,5 litro kraujo. Visi kraujo davę teismo darbuotojai
džiaugėsi galėję prisidėti prie kilnaus tikslo ir tikino, jog kraujo davimo
procedūra suteikė daugiau džiaugsmo nei skausmo.
Trys Kauno apylinkės teismo teisėjai išbandė greitį ir ištvermę Vilniaus maratone
Rugsėjo 14 d. pačiame didžiausiame iki šiol Lietuvoje surengtame
Vilniaus maratone, bėgančiųjų minioje buvo galima pastebėti ir tris Kauno
apylinkės teismo teisėjus Živilę Janavičienę, Aistę Petrevičienę ir Liną
Baublį. Teisėjai pasirinko „Rimi šeimos bėgimo“ 4,2 km distanciją ir visi be
vargo ją įveikė.
„Vienybė ir draugiškos bendruomenės jausmas apima bėgant
tūkstantinėje minioje“ - įspūdžiais dalinosi teisėja Aistė Petrevičienė

Kauno apylinkės teismo darbuotojai padovanojo 200 knygų senelių namams
Spalio 1 d., Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga
Kauno apylinkės teismo darbuotojai teisme vykdė akciją „Padovanok
knygą senelių namų gyventojui“ ir vos per keletą savaičių surinko 200
įvairaus pobūdžio ir žanro knygų, į kurias įrašė savo nuoširdžius
palinkėjimus seneliams. Kauno apylinkės teismo pirmininko
pavaduotoja civilinėms byloms Lina Žemaitienė ir teisėjas Artūras
Šafronas nuvykę į Panemunės senelių namus visų teismo darbuotojų
vardu padovanojo surinktus romanus, detektyvus, apsakymus,
istorinius leidinius ir netgi vienos iš Kauno apylinkės teismo teisėjų
poezijos rinkinius senjorams. Teisme vykdyta akcija buvo siekiama atkreipti dėmesį į pensinio amžiaus
žmonių problemas, socialinę integraciją bei ugdyti visuomenės pagarbą senyvo amžiaus žmonėms.
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2014 metais Teisme organizuoti renginiai
Ketvirtą kartą organizuota Kauno apylinkės teismo vasaros šventė
2014 m. birželio 13 d. Kauno apylinkės teismo
darbuotojai susirinko į jau ketvirtą kartą organizuotą vasaros
šventę, kuria siekiama neformalioje aplinkoje suburti gausų
teismo kolektyvą, sukurti jaukią, bendravimą skatinančią
atmosferą. Šiais metais vasaros šventė buvo surengta kaimo
turizmo sodyboje „Bajorams“, vakarą vedė ir visus gausiai
susirinkusius į aktyvų dalyvavimą įvairiuose žaidimuose bei
rungtyse įtraukė išradingieji vedėjai „Dvyniai“. Teismo
darbuotojams taip pat buvo organizuotas dažasvydžio turnyras,
dresuotų šunų pasirodymas ir kitos pramogos. Šventės metu taip pat simboliškai buvo prisaikdinti nauji
Kauno apylinkės teismo teisėjai Kristina Imbrasienė, Jurga Vasiliauskienė ir Algirdas Giedraitis, jiems
įteiktos šventės organizatorių paruoštos „Teisėjų atmintinės“. Šis žaismingas naujų teisėjų įvesdinimo į
kolektyvą ritualas jau tapo gražia Kauno apylinkės teismo vasaros švenčių tradicija.
Teisme džiugiai paminėta Mokslo ir žinių diena
Rugsėjo 4 d. vakarą teismo koridoriuose ir posėdžių
salėje aidėjo juokas ir spindėjo vaikų šypsenos - kartu su teismo
darbuotojų vaikais paminėti rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir žinių dieną,
į teismą atvyko 2010 m. ir 2013 m. Auksiniu scenos kryžiumi
keliose kategorijose apdovanotas „Stalo teatras“ iš Vilniaus ir
suteikė vaikučiams galimybę pamatyti vienos seniausių lietuvių
pasakų „Eglė žalčių karalienė“ interpretaciją. Spektaklio režisierė
Saulė Degutytė ir kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė prisipažino,
kad teismo posėdžių salėje vaidinti dar neteko, bet šia unikalia
galimybe džiaugėsi bei gyrė gausiai susirinkusius vaikučius, kurie
noriai įsijungė į „scenoje“ vykstantį veiksmą ir smalsiai stebėjo, kuo baigsis Eglės ir Žalčio istorija. Šiuo
renginiu teismo darbuotojai, kurių pastangomis jis ir įvyko, siekė sumažinti vaikų nusiminimą dėl
pasibaigusių vasaros atostogų, kūrybingai juos palydint į pirmąją mokslų savaitę.
2014-ieji palydėti šventiniais renginiais
Baigiantis metams daugiau nei 20 - čiai teismo darbuotojų buvo įteiktos teismo pirmininko padėkos
už reikšmingą bei gerą darbą, padedant vykdyti teisingumą. Padėkos įteiktos neskaičiuojant darbo laiko
dirbusiai teismo pirmininko patarėjai Jolitai Burokaitei bei kitiems teismo darbuotojams: Informatikos
skyriaus vedėjui Tomui Lukošiui, teisėjo padėjėjoms Mildai Bučnytei, Ingai Gailevičienei, Agnei
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Stanevičiūtei, Jurgitai Šiuparytei-Kekienei, Indrei Veličkaitei, teismo posėdžių sekretorėms Eglei
Banevičiūtei - Kostenko, Irmai Daukšaitei - Gavelienei, Agnietei
Garbaliauskaitei, Laurai Jarušaitei, Agnei Juškaitei, Monikai Kundrotaitei,
Ievai Mikalauskaitei, Eglei Šiugždinytei, taip pat vyriausiosioms specialistėms
(darbui su personalu) Birutei Malžinskaitei ir Ramunei Kristinai Richter,
vyriausiosioms specialistėms (raštinės darbuotojoms) Violetai Kučiauskaitei ir
Renatai Paliokaitei, mašininkėms Auksuolei Kavaliauskienei ir Justei
Mikėnaitei bei archyvarei Virginijai Juosponienei.
Sėkmingai besibaigiančius 2014 – us metus Kauno apylinkės teismo
darbuotojai paminėjo kasmetiniame kalėdiniame susibūrime, o teismo
darbuotojų vaikai pakviesti į spektaklį bei susitikimą su Kalėdų seneliu.
Teismo koridoriuose - dalelė kultūros
Kauno apylinkės teisme, siekiant praskaidrinti niūrios žiemos aptemdytus teismo koridorius ir
teismo lankytojų nuotaikas, sausio – vasario mėnesiais buvo eksponuojama Kauno apskrities Viešosios
bibliotekos kilnojamoji paroda „Senasis Kaunas“. Kovo mėnesį teismo koridorių sienas puošė Kauno A.
Martinaičio dailės mokyklos 4-11 klasių moksleivių darbų paroda. Nors pavasario saulė ir pradžiugino
atvykstančių į teismą širdis, tačiau ir toliau buvo stengiamasi teismo koridorių sienas papuošti meninę
vertę turinčiais eksponatais. Siekiant pažymėti Maironio 150-etį, gegužės - liepos mėnesiais teisme buvo
eksponuojama Maironio lietuvių literatūros muziejaus kilnojamoji paroda „XX a. lietuvių literatūros
akcentai“, nuo liepos iki rugsėjo - Maironio lietuvių literatūros muziejaus kilnojamoji paroda „Maironio
sodas“. Niūrius atėjusio rudens tonus teismo koridoriuose išsklaidė spalvingi S. Maziliausko ir G. Velykio
tapybos eksponatai.
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