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ĮŽANGA
Kaip ir kiekvienais metais, siekiant įgyvendinti atvirumo visuomenei principą Kauno
apylinkės teismas, įgyvendindamas Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 175 3.2 punktą,
kuriuo teismams pavesta parengti ir išleisti metines teismų darbo apžvalgas, kuriose atsispindėtų ne
tik bylų skaičius, jų nagrinėjimo rezultatai, bet ir kiti aktualūs klausimai – teismų finansinis
aprūpinimas, personalo pasikeitimai ir pan., teikia 2019 metų Kauno apylinkės teismo veiklos
apžvalgą.
Apžvalgoje aptariami 2019 metais Kauno apylinkės teismo personalo pokyčiai, išnagrinėtų
bylų nagrinėjimo rezultatai, teismo vidinio administravimo, materialinio ir finansinio aprūpinimo,
teismo ryšių su žiniasklaida ir visuomene aspektai.
Kviečiame susipažinti su 2019 metais Kauno apylinkės teismo veikla iš arčiau.
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO PIRMININKO ĮŽANGINIS ŽODIS
Malonu jums pristatyti metinę teismo veiklos
ataskaitą apie 2019 metų veiklą, iššūkius, pasiekimus ir
problemas.
Kauno apylinkės teismui 2019 metai buvo
kupini kokybinės veiklos pokyčių. Be to, metai buvo
neeiliniai ir dėl išsikeltų aukštų tikslų, veiklos
prioritetų, kurių įgyvendinimui turėjo įtakos teismo
personalo sutelktas darbas. Svarbiausios veiklos kryptys
ir jų įgyvendinimas planuotas taip, kad teismo
procesinių sprendimų priėmimas vyktų kokybiškiau ir
greičiau, dėl ko kiltų teismo veiklos kokybė ir jos
viešumas. Gerindami teismo įvaizdį, viešinome
informaciją apie teismo veiklą ir bylas. Didžiausias
dėmesys skirtas kokybiškam ir spartesniam bylų
nagrinėjimui, teismo administravimo priežiūros bei
asmenų aptarnavimo kokybės teisme stiprinimui.
Praėjusiais
metais
sėkmingai
įgyvendintos
organizacinės priemonės, leidusios užtikrinti bylų
nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą, teisėjų etikos standartų laikymąsi ir aukštą teismo
personalo kultūrą, teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, teismo finansų ir biudžeto
klausimų, materialinių vertybių naudojimo skaidrumą bei apsaugą ir nuolatinį teisėjų ir teismo
personalo kvalifikacijos kėlimą.
Ši apžvalga pradedama trumpa įžanga ir teismo istorine raida apie tai kaip keitėsi teismo
pavadinimas, jo struktūra, vadovai. Toliau pristatoma teismo veiklos teritorija, susidedanti iš
Jonavos, Kaišiadorių, Kauno ir Kėdainių rūmų. Apžvalgoje aptarti teismo personalo pokyčiai,
pateikta teisėjų ir kitų darbuotojų kvalifikacijos kėlimo statistika, pristatyti teismo vidiniame
administravime nuveikti itin reikšmingi teismui darbai. Taip pat, veiklos ataskaitoje ypatingas
dėmesys skirtas korupcijos prevencijai ir vaikų teisių apsaugai, pateikti statistiniai duomenys apie
išnagrinėtas bylas, jų nagrinėjimo trukmę, procesinių sprendimų stabilumo rodiklius bei darbo
krūvio analizę. Kaip ir kiekvienoje įstaigos ataskaitoje neapsieita be finansinių duomenų, taip pat
apžvelgta informacinių technologijų skyriaus veikla bei visą užbaigianti apžvalgos dalis – teismo
bendravimas su žiniasklaida ir visuomene.
Džiaugiuosi teismo rezultatais ir pokyčiais 2019 metais, didžiuojuosi išmintingu teisėjų ir
teismo darbuotojų darbu. Teisme darbuotojams keliami itin aukšti profesiniai reikalavimai, o jų
darbo krūvis yra labai didelis, todėl vidaus teisės aktų tobulinimas darbuotojų atžvilgiu, gerinant
jiems darbo sąlygas išliks prioritetu ir ateinantiems metams. Be abejo, 2020 metų pradžioje
įsigaliojus Mediacijos įstatymo nuostatai, daug tikimasi iš privalomosios mediacijos, kadangi ši
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naujovė ne tik padės šalims išsaugoti gerus tarpusavio santykius, bet ir sumažins teismų darbo
krūvį. Bus kaip ir kasmet vykdoma gerosios praktikos, organizuojant teisėjo darbą, bylų nagrinėjimą
ir laikantis teismų procesinių sprendimų kokybės standartų, rengiant procesinių sprendimų
projektus, sklaida, kuri lemia procesinių sprendimų rengimo kokybę. Kaip ir kasmet sieksime kuo
aukštesnių procesinių sprendimų stabilumo rodiklių, vykdant jau pradėtus nuolatinius atskirų
specializacijų teisėjų susirinkimus ir teismų praktikos aptarimus. Taip pat galiu drąsiai pareikšti,
kad teismas yra nepakantus korupcijai, pasiruošęs pripažinti savo klaidas ir ieškos būdų užkirsti
kelią negerovių, jei tokių bus, apraiškoms ateityje.
Taigi su tuo, kas nuveikta Kauno apylinkės teisme, kokie planai įgyvendinti ir kokie
pasiekti rezultatai, kviečiu susipažinti šioje 2019 metų veiklos ataskaitoje.
Nuoširdžiai tikiu, kad ir 2020-aisiais Kauno apylinkės teismo bendruomenė ir toliau
vykdys savo pagrindinę misiją – teisingumą, gebės ne tik išklausyti, bet ir išgirsti, bus griežti, bet
teisingi, bus jautrūs ir supratingi, drąsiai pasitiks naujoves ir sėkmingai jas taikys.
Linkius mums visiems būti pavyzdžiu savo darbu, pagarbiai elgtis su kiekvienu teismo
interesantu ar lankytoju, atsakingai ir kruopščiai atlikti savo funkcijas ar pavestas užduotis bei
nesustoti tobulėti.
Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas,
laikinai einantis pirmininko pareigas
Arūnas Purvainis
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO ISTORINĖ RAIDA

pav. 1 Kauno pilis, XIX a., Vikipedijos nuotr.

1878 m. Kauno miesto garbės piliečio Jakovo Frumkino sūnus, I gildijos pirklys Ilja
Frumkinas, Nikolajaus prospekto vakariniame gale pagal Kauno gubernijos architekto J.
Golinevičiaus projektą pastatė trijų aukštų pastatą, skirtą Apygardos teismui, kuriame nuo 1878 m.
įsikūrė Kauno Jungtinis kriminalinis ir civilinis teismas, nuo 1883 m. - Apygardos gubernijos teismas.
Nuo 1919 metų šiame pastate pradėjo veikti Vyriausiasis
Tribunolas, kuriam pirmininkavo Antanas Kriščiukaitis, o jo nariai
buvo žymūs to meto teisininkai – Augustinas Janulaitis, Mykolas
Romeris. 1930 m. pastatą iš Frumkino sūnų ir dukterų nupirko
Teisingumo ministerija, už pastatą ji sumokėjo 930 000 aukso litų ir
nuo to laiko rūmai priklauso valstybei.

pav. 2 A. Kriščiukaitis, Vikipedijos nuotr.
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1933 m. spalio 10 d. buvo įsteigtas Kauno miesto apylinkės teismas, tačiau iki Lietuvos
Respublikos nepriklausomybės atkūrimo teismo pavadinimas buvo ne kartą keistas. Iki 1962 m.
gruodžio 10 d. - Kauno miesto liaudies teismas. 1962 gruodžio 10 d. įkurti Kauno miesto rajonų
teismai (Lenino, Požėlos, Panemunės). 1990 m. spalio 1 d. panaikinti rajonų teismai ir įkurtas Kauno
miesto teismas. Sovietmečiu teismo pavadinimas ne kartą keitėsi, bet atkūrus Lietuvos
nepriklausomybę, 1992 m. vasario 10 d., pastate vėl buvo įkurtas Kauno miesto apylinkės teismas.

pav. 3 Laisvės alėja. Architektūros ir urbanistikos tyrimų centro nuotr.

2007 m. gruodžio mėn. Teisingumo ministerija, vykdydama Teismų materialinės bazės
stiprinimo ir kompiuterizavimo programą bei siekdama sudaryti tinkamas teismų darbo sąlygas, baigė
Kauno miesto apylinkės teismo centrinio korpuso, adresu Laisvės al. 103, Kaune, rekonstravimo
darbus. Oficialus pastato atidarymas įvyko 2008 m. vasario 22 d.
2013 m. sausio 1 d. Kauno miesto apylinkės teismas ir Kauno rajono apylinkės teismas
reorganizuoti, sujungiant juos į vieną Kauno apylinkės teismą. Teismas veiklą vykdė dviejuose
pastatuose (adresu Kęstučio g. 29 ir Laisvės al. 103, Kaune).
2018 m. Lietuvoje įvykdyta teismų reforma. Nuo 2018 m. sausio 1 d. vietoj 49 apylinkių
teismų liko 12-ka: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Plungės, Šiaulių, Tauragės,
Telšių, Utenos ir Vilniaus regiono apylinkės teismai su 4–5 padaliniais (teismo rūmais) bei Vilniaus
miesto apylinkės teismas. Vykdant teismų reformą nuo 2018 m. sausio 1 d. nustojo egzistuoti
savarankiški Jonavos rajono, Kėdainių rajono ir Kaišiadorių rajono apylinkių teismai. Visi minėti
apylinkių teismai kartu su Kauno apylinkės teismu tapo naujojo teismo – Kauno apylinkės teismo –
dalimis. Po didžiosios reformos, nuo 2018 m. sausio 1 d., Kauno apylinkės teismą sudaro keturi
teismo rūmai – Jonavos, Kėdainių, Kaišiadorių ir Kauno rūmai.
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO VEIKLOS TERITORIJA
Kauno apylinkės teismas yra pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismas, kurio
tikslas - vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą.
Apylinkės teismo kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 15
straipsnis. Apylinkės teismas yra pirmoji instancija: civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo
kompetencijai, baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai, administracinių
nusižengimų byloms, byloms, susijusioms su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu. Įstatymų
nustatytais atvejais apylinkės teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo teisėjo, vykdymo teisėjo
funkcijas, taip pat kitas apylinkės teismo kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Kauno apylinkės teismo veiklos teritorija –
Kauno, Kaišiadorių, Kėdainių ir Jonavos miestai
bei
rajonai.
Statistikos
departamento
duomenimis 2019 m. liepos 1 d. Kauno mieste ir
rajone gyveno 383 176 gyventojai, Kaišiadorių –
29 703, Kėdainių – 45 602, Jonavos – 41 331.
Kauno apylinkės teismo veiklos teritorijos
gyventojai sudaro beveik 18 procentų visų
Lietuvos gyventojų.

pav. 4 Kauno apylinkės teismo veiklos teritorija, Regioninės plėtros
departamento nuotr.

Šiuo metu Kauno apylinkės teismas veiklą vykdo:
Kauno rūmuose, adresu Kaune, Laisvės al. 103 ir Kęstučio g. 29;
Kaišiadorių rūmuose, adresu Kaišiadoryse, Gedimino g. 87;
Kėdainių rūmuose, adresu Kėdainiuose, Didžioji g. 64-2;
Jonavos rūmuose, adresu Jonavoje, Vasario 16-osios g. 3.
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NAUJOVĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS SRITYJE
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 2019
metais toliau kryptingai buvo imamasi priemonių šiems tikslams pasiekti.
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2019 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-133 patvirtinti
Kauno apylinkės teismo Antikorupcinės komisijos nuostatai, Korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo Kauno apylinkės teisme tvarkos aprašas.
2019 metais kito Kauno apylinkės teismo Antikorupcinės komisijos sudėtis. Kauno
apylinkės teismo pirmininko 2019 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-235 teisme sudaryta nauja, šios
sudėties Antikorupcinė komisija:
Komisijos pirmininkė - Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Vaida Motiejūnienė;
Komisijos pirmininko pavaduotoja - Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Svetlana Panina;
Komisijos nariai - Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Asta Lukauskaitė, Kauno apylinkės
teismo Kauno rūmų teisėjo vyresnioji padėjėja Rimantė Greblikaitė;
Komisijos sekretorė - Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjo padėjėja Rūta Bitkovienė.
Įsigaliojus naujajam aprašui ir atlikus vertinimą, didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė nei
vienoje iš analizuotų teismo veiklos sričių nenustatyta. Pažymėtina, jog atlikus vertinimą, atsirado
galimybė operatyviai reaguoti ir numatyti efektyvias priemones rizikos veiksniams suvaldyti ir (ar)
juos iš viso pašalinti, kad būtų panaikintos net menkiausios prielaidos korupcinei aplinkai formuotis.
Svarbu pažymėti, kad nors nustatyti korupcijos pasireiškimo rizikos veiksniai patys savaime
nesukuria korupcijos apraiškų, tačiau naujos vidinio administravimo priemonės leidžia neapsiriboti
vien tik formaliu faktinės situacijos aprašymu, įvertinant visus egzistuojančius rizikos veiksnius.

Daugiau informacijos apie Kauno apylinkės teisme vykdomą korupcijos prevenciją bei su
korupcijos prevencijos vykdymu susijusius teisės aktus galima rasti Kauno apylinkės teismo interneto
puslapyje https://kauno.teismai.lt/korupcijos-prevencija/41.
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VAIKO TEISIŲ APSAUGA – KAUNO APYLINKĖS TEISMO
PRIORITETAS
Teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms Asta Žeromskytė-Stanienė 2019 m.
birželio mėn. dalyvavo Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos Kauno miesto vaiko
teisių apsaugos skyriaus susitikime su Kauno apylinkės teismo atstovais (pavaduotoja Asta
Žeromskytė-Stanienė ir teisėja Agnė Surblienė), kuriame aptarė civilinių bylų, kylančių iš šeimos
teisinių santykių, praktiką, diskutavo probleminiais klausimais.
Kauno apygardos teisme 2019 m. lapkričio 21 d. organizuotas Kauno apygardos teismo ir jo
veiklos teritorijoje esančių apylinkės teismų teisėjų ir Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo
tarnybos bei Kauno, Birštono, Prienų, Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Raseinių rajono atstovų
pasitarimas - diskusija „Prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsauga bei gynimas teisminiuose
procesuose, vaikų teisių sistemos reformos iššūkiai“. Diskusijos metu buvo diskutuojama aktualiais
klausimais vaikų teisių apsaugos srityje, susijusiais su teisminiais procesais, pasidalinti įžvalgomis
sprendžiant problemines situacijas ir jų sprendimo būdais, gerąja praktika darant efektyvesnį teismų
ir Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos atstovų bendradarbiavimą.
Minėtoje diskusijoje Kauno apylinkės teismo
Kauno rūmų teisėja Agnė Surblienė pristatė
pranešimą tema „Tėvų valdžios ribojimo, vaiko
laikinosios globos (rūpybos), vaiko nuolatinės globos
(rūpybos) ir vaiko nuolatinės gyvenamosios vietos
nustatymo santykis. Procesiniai šių bylų nagrinėjimo
ypatumai (tikslingumas vienoje byloje nagrinėti
reikalavimus dėl tėvų valdžios ribojimo ir nuolatinės
globos nustatymo)“. Teisėja aptarė Lietuvos
Respublikos civilinio proceso kodekso pakeitimus,
įsigaliojusius nuo 2017 m. liepos 1 d., susijusius su tėvų valdžios apribojimu, kurių tikslas - įtvirtinti
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
pakeitimus, nustatant bylų dėl tėvų valdžios apribojimo ir globėjo (rūpintojo) paskyrimo vaikui
atskirumą bei užtikrinti būsimų vaikų įtėvių duomenų konfidencialumą. Apžvelgė probleminius
aspektus, tokius kaip laikinųjų globėjų (rūpintojų) statusas nagrinėjant bylą dėl tėvų valdžios ribojimo
bei nuomonių dėl globėjų (rūpintojų) įtraukimo į procesą skirtingumą.
Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms byloms Asta ŽeromskytėStanienė minėtoje diskusijoje apžvelgė nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliosiančius Lietuvos Respublikos
vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimus ir galimus taikymo būdus, išreiškė susirūpinimą
dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos advokatų dalyvavimo užtikrinimo teisminiuose
procesuose. Taip pat aptarė pagrindines Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymo naujoves: apsunkintą vaiko paėmimą iš tėvų, šeimos bei vaiko poreikių (situacijos)
vertinimą, atsisakant grėsmės vaikui lygio nustatymo, laikinosios priežiūros institutą, numatytus
griežtesnius reikalavimus vaiko teisių apsaugos specialistams, vaiko tėvų teisių apsaugą ir
užtikrinimą, jiems suteikiant nemoką advokato pagalbą bei numatytą atsakomybę už žinomai
melagingus pranešimus Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai.
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TEISMO VIDINIS ADMINISTRAVIMAS
Vidinio teismo administravimo tikslai yra užtikrinti: bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso
operatyvumą, teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei, teismo, teisėjų ir teismų personalo
veiklos efektyvumą, Teisėjų etikos kodekso laikymąsi, aukštą teismo personalo profesinę kultūrą;
nuolatinį teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimą.
Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) patvirtintuose
Administravimo teismuose nuostatuose nustatyta, kad vidiniam teismo administravimui (teismo
pareigūnų organizacinei veiklai ir šios veiklos priežiūrai atitinkamame teisme) teisės aktų nustatyta
tvarka vadovauja – jį organizuoja ir prižiūri - teismo pirmininkas.
Teismo pirmininkas kontroliuoja, kaip laikomasi Teisėjų etikos kodekso reikalavimų, tiria
asmenų skundus dėl teismo pirmininko pavaduotojų ir kitų teisėjų neprocesinių veiksmų, nesusijusių
su teisingumo vykdymu, suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo rezultatus, šalina nustatytus
teismo darbo trūkumus bei atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas.
Teismo pirmininko 2019 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 41 patvirtintas Kauno apylinkės
teismo 2019 metų administracinės veiklos priežiūros planas. Visos plane numatytos priemonės: 1)
užtikrinančios bylų nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą; 2) dėl teismo, teisėjų ir teismo
personalo veiklos efektyvumo; 3) dėl Teisėjų etikos kodekso laikymosi ir aukštos teismo personalo
profesinės kultūros; 4) dėl teismo veiklos skaidrumo ir atvirumo visuomenei; 5) dėl teismo finansų ir
biudžeto klausimų, materialinių vertybių naudojimo skaidrumo bei apsaugos; 6) dėl nuolatinio teisėjų
ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimo 2019 metais buvo įgyvendintos. Pagal 2019 metų
organizacinės veiklos planą buvo atlikta daugiau nei 40 įvairaus pobūdžio patikrinimų, siekiant
įvertinti bei užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą, teismo, teisėjų ir teismo
personalo veiklos efektyvumą ir pan.
Siekiant operatyviai aptarti darbo organizavimo klausimus, kiekvieną mėnesį buvo
organizuojami civilinių ir baudžiamųjų bylų teisėjų susirinkimai. Taip pat buvo surengti susirinkimai
visiems teismo darbuotojams. Visus metus buvo vykdoma teisminės praktikos analizė civilinėse,
baudžiamosiose, administracinių nusižengimų bylose. Taip pat analizuotos atskiros kategorijos:
pakeistų ir panaikintų teismo sprendimų bei užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežastys, teismo posėdžių
vedimo kultūra. Siekiant teismo veiklos efektyvumo, buvo rengiamos civilinių, baudžiamųjų ir
administracinių nusižengimų bylų srautų pokyčių ir darbo krūvio analizavimo ataskaitos, atsižvelgus
į jas, priimti sprendimai dėl krūvio vienodinimo, perduodant bylas nagrinėti iš vienų teismo rūmų į
kitus.
2019 metais priimti 239 teismo pirmininko įsakymai veiklos organizavimo klausimais,
kuriais užtikrinama organizacinės veiklos priežiūros įgyvendinimas (tvirtinamos įvairios tvarkos ir
taisyklės, teismo personalo struktūra, pavedama atlikti neplaninius tikslinius patikrinimus,
užtikrinimas patikrinimų išvadų įgyvendinimas).
Teisėjų etikos kodekso laikymosi užtikrinimas yra vienas svarbiausių vidinio
administravimo tikslų. 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 laikymasis.
Per 2019 metus Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojai išsprendė daugiau kaip 80
proceso šalių pareikštų nušalinimų teisėjams.
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Kauno apylinkės teisme 2019 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. Beveik
visi iš 117 apklaustųjų piliečių jų aptarnavimu Kauno apylinkės teisme yra patenkinti, teismo darbo
laikas jiems patogus, o informacija suteikiama suprantamai bei mandagiai, bendras vertinimo rodiklis
– 4,21 (maksimalus įvertinimas – 5). Išanalizavus gautus rezultatus, galima pasidžiaugti, jog
aptarnavimo kokybės rodiklis, lyginant jį su 2018 m. (4,14), išaugo.
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2019 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-31 pagrindu buvo
parengtos vieningos Kauno apylinkės teismo vidaus tvarkos taisyklės.

Viena svarbiausių ir pirmą kartą Kauno apylinkės teismo istorijoje taikyta vidinio
administravimo priemonė 2019 metais - atlikta Kauno apylinkės teismo archyvo inventorizacija,
kurios metu buvo patikrintos 15 archyvo saugyklų ir antrasis Kauno rūmų archyvas. Inventorizacijos
metu nustatyta, jog Kauno apylinkės teismo archyve yra saugoma 394 064 bylos (dokumentai), iš
viso – 334 911 apskaitos vienetų. Minėtas darbas pareikalavo daug laiko, didelio teismo darbuotojų
susikaupimo, atidumo ir kruopštumo.
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2019 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V - 123 patvirtinta
Kauno apylinkės teismo valstybės tarnautojų nuotolinio darbo tvarka, kurios pagalba teismo
darbuotojai gali dirbti ne tiesioginėje darbo vietoje – teismo patalpose, o namuose.
Kauno apylinkės teisme 2019 m. spalio 1 d. įsteigta nauja pareigybė – teisėjo vyresnysis
padėjėjas. Šiuo metu Kauno apylinkės teisme yra 4 teisėjo vyresnieji padėjėjai: 3 – Kauno apylinkės
teismo Kauno rūmuose, 1- Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose.
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TEISMO PERSONALO POKYČIAI
Kauno apylinkės teismo organizacinę struktūrą 2019 m. sudarė: teismo pirmininkas, jo
pavaduotojai civilinėms, baudžiamosioms byloms, teisėjai, teismo kancleris, teismo pirmininko
patarėja, teisėjų vyresnieji padėjėjai, teisėjų padėjėjai, teismo posėdžių sekretorės, kiti teismo
tarnautojai, paskirstyti į teismo struktūrinius padalinius: Raštinę, Finansų skyrių, Kanclerio tarnybą,
Informacinių sistemų skyrių, Ūkio skyrių ir Archyvą.
Pagal patvirtintą Kauno apylinkės teismo organizacinę struktūrą, pagrindinę teismo funkciją
– teisingumą vykdo Lietuvos Respublikos Prezidentės 2017 m. birželio 21 d. dekretu Nr. 1K-1011
Kauno apylinkės teisme nustatyta 85 teisėjų komanda: Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose – 63
teisėjai, Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose – 6 teisėjai; Kauno apylinkės teismo Kėdainių
rūmuose – 8 teisėjai, Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose – 8 teisėjai.
2019 m. gruodžio 31 d. Kauno apylinkės teisme dirbo 78 teisėjai, iš kurių 8 teisėjo darbą Kauno
apylinkės teisme pradėjo 2019 metais:
Kauno rūmuose: Vida Agurkienė, Indrė Averkienė, Aušra Barškietytė, Virginija Baškienė, Linas
Baublys, Živilė Bliūdžiuvienė, Asta Bundonė, Tatjana Butkienė, Simona Dementavičienė, Rimantas
Grigas, Kristina Imbrasienė, Giedrė Jakštienė, Rūta Jankauskaitė – Jocė, Diana Jasaitienė, Vida
Jegorovienė, Virginijus Kalkauskas, Sigita Kazlauskienė, Liuba Kymantienė, Laima Kriaučiūnaitė,
Eglė Kriaučiūnienė, Asta Lukauskaitė, Sergej Lebedev, Lina Lesinskienė, Audronė Levinskienė,
Bronislovas Liatukas, Vidutė Liubševičiūtė, Rita Liukaitytė, Audrius Meilutis, Sigita Meškauskienė,
Violeta Miceikienė, Raimundas Mikšta, Vaida Motiejūnienė, Janina Narkevičiūtė, Vaiva
Nevardauskienė, Brigita Palubinskienė, Svetlana Panina, Rasa Paulauskaitė, Indrė Petrokienė,
Mindaugas Plučas, Irena Poderienė, Jolanta Ramonienė, Tomas Ridikas, Alvydas Rimkevičius,
Dainius Ročys, Anita Sereikienė, Virginija Simanavičienė, Jurgita Sujetienė, Agnė Surblienė, Artūras
Šafronas, Laima Šeputienė, Edita Šliumpienė, Larisa Tamulionienė, Rasa Urbanavičiūtė, Ona
Valentukevičiūtė, Toma Virkutienė, Edita Vitonė, Asta Žeromskytė - Stanienė.
Kaišiadorių rūmuose: Rasa Balsevičienė, Jurgita Jasinskaitė, Ričardas Juodis, Gintautas Kaulakis,
Jolanta Kvaselytė, Arūnas Purvainis.
Kėdainių rūmuose: Aušra Andziulevičiūtė, Henryta Gerdvilė, Audra Kriščiūnienė, Mindaugas
Nekrašas, Aureliaj Ozolinia, Dalia Staugienė, Laima Šablevičienė.
Jonavos rūmuose: Banga Bartkienė, Jolita Cirulienė, Jolanta Damulienė, Lidija Deksnienė, Jūratė
Petraškienė, Jūratė Ramanauskienė, Lina Šafronienė, Romaldas Šuliokas.
2019 m. gruodžio 31 d. Kauno apylinkės teisme dirbo 140 valstybės tarnautojai:
Kauno rūmuose – 99, Kaišiadorių rūmuose – 12, Kėdainių rūmuose – 14, Jonavos rūmuose - 15.
2019 m. gruodžio 31 d. Kauno apylinkės teisme dirbo 139 darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartį:
Kauno rūmuose – 106, Kaišiadorių rūmuose – 11, Kėdainių rūmuose – 9, Jonavos rūmuose – 13.
2019 metais priimti 58 darbuotojai (16 valstybės tarnautojų ir 42 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis), atleisti 53 darbuotojai (24 valstybės tarnautojų ir 29 darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartis). Nepaisant to, jog darbuotojų kaita Kauno apylinkės teisme didelė, tačiau tai neturėjo
neigiamos įtakos teismo darbo rezultatams, kuriuos apžvelgsime, kituose skyriuose. Tai tik dar kartą
įrodo, jog Kauno apylinkės teismo darbuotojai – kvalifikuoti ir gebantys prisitaikyti prie kintančios
situacijos.
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TEISĖJŲ IR KITŲ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS
Teisėjų žinių gilinimas, kvalifikacijos kėlimas užtikrina tinkamą teismų veiklą ir yra Kauno
apylinkės teismo prioritetas. Siekiant užtikrinti tinkamą teismo veiklą, keliant teisėjų ir teismo
personalo kvalifikaciją, gilinant jų žinias, buvo sudarytos sąlygos dalyvauti seminaruose ir
mokymuose.
Teisėjai ir teismo darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis dalyvavo seminaruose ir kvalifikacijos
kėlimo kursuose, kuriuos inicijavo Nacionalinė teismų administracija, Teisingumo ministerija, kurie
buvo finansuojami iš Europos Sąjungos lėšų. 2019 metais:

•

56 Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjai dalyvavo 56 seminaruose (mokymuose).

•

6 Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjai dalyvavo 5 seminaruose (mokymuose).

•

6 Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų teisėjai dalyvavo 22 seminaruose (mokymuose).

•

7 Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmų teisėjai dalyvavo 15 seminarų (mokymuose).

•

10

Kauno apylinkės teismo teisėjų dalyvavo 13 tarptautinių seminarų.

2019 metais 55 Kauno apylinkės teismo darbuotojai (45 valstybės tarnautojai ir 10 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis) tobulino kvalifikaciją 115 seminarų.
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IŠNAGRINĖTŲ BYLŲ STATISTIKA 2019 METAIS
Kauno apylinkės teisme per 2019 metais išnagrinėta 36 712 bylų: 29 287 civilinių bylų, 4 189
baudžiamųjų bylų, 3 236 administracinių nusižengimų bylų, iš jų:

Kauno rūmuose išnagrinėta 22 360
civilinių bylų, 2 175 baudžiamųjų
bylų,
2
329
administracinių
nusižengimų bylų (iš viso 26 864
bylų).

Kaišiadorių rūmuose išnagrinėta 1 691 civilinių bylų, 275 baudžiamųjų bylų, 4 prašymai
atleisti nuteistuosius nuo bausmės dėl ligos, 122 nuteistųjų skundai dėl lygtinio paleidimo netaikymo,
128 teikimai ir prašymai baudžiamųjų bylų vykdymo procese, 194 administracinių nusižengimų bylų.
Papildomai pažymėtina, jog tik Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų baudžiamąsias bylas
nagrinėjantys teisėjai nagrinėja teikimus dėl lygtinio paleidimo taikymo gautus iš Pravieniškių
pataisos namų – atvirosios kolonijos, Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus – pataisos namų,
Kauno tarnymo izoliatoriaus ir Laisvės atėmimo vietų ligoninės. Tokių prašymų Kauno apylinkės
teismo Kaišiadorių rūmuose gauta 634. Iš viso Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose
išnagrinėta 3 048 bylos.
Kėdainių rūmuose išnagrinėta 2 985 civilinių bylų, 493 baudžiamųjų bylų, 402 administracinių
nusižengimų bylų (3 880 bylų).
Jonavos rūmuose išnagrinėta 2 251 civilinių bylų, 358 baudžiamųjų bylų, 311 administracinių
nusižengimų bylų (2 920 bylų).
Išnagrinėtų bylų skaičius 2019 m.
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Lyginant bylų išnagrinėjimo rodiklius 2018 m. ir 2019 m. pastebėtina išnagrinėtų bylų kiekio
mažėjimo tendencija. Minėtą pokytį galimai įtakoja taip pat mažesnis gaunamų bylų kiekis. Kauno
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rūmuose 2018 m. išnagrinėta 30 943 bylos, 2019 m. – 26 864 bylos, Kėdainių rūmuose 2018 m. –
3989 bylos, 2019 m. – 3880 bylų, Kaišiadorių rūmuose 2018 m. išnagrinėta 3261 byla, 2019 m. –
3048 bylos, Jonavos rūmuose 2018 m. išnagrinėta 3591 byla, 2019 m. – 2920 bylų.
Išnagrinėtų bylų skaičiaus palyginimas
2018 m. - 2019 m.
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BYLŲ NAGRINĖJIMO TRUKMĖ 2019 METAIS
Galima pasidžiaugti, jog bylų nagrinėjimo trukmė Kauno apylinkės teisme sparčiai trumpėja.
Bylų nagrinėjimo trukmę lyginant su 2018 m. rodikliais pastebima, jog beveik 2 proc. išaugo bylų
skaičius, kurios yra išnagrinėjamos per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį, 1,75 proc. sumažėjo
bylų, kurios išnagrinėjamos per laikotarpį nuo 6 iki 12 mėnesių, taip pat, nuo 1,25 proc. iki 0,8 proc.
sumažėjo bylų, kurios išnagrinėjamos ilgiau nei per 12 mėnesių.

Nagrinėjimas truko iki 6
mėnesių

Nagrinėjimas truko nuo 6
mėnesių iki 12 mėnesių

Nagrinėjimas truko 12
mėnesių ir daugiau

2018 m. - 94,25
proc.

2018 m. - 4,50
proc.

2018 m. - 1,25
proc.

2019 m. - 95,95
proc.

2019 m. - 3,25
proc.

2019 m. -0,8
proc.

Beveik 96 procentai išnagrinėtų bylų 2019
metais, buvo išnagrinėtos greičiau nei per 6 mėnesių
laikotarpį, 3,25 proc. bylų – per laikotarpį nuo 6 iki
12 mėnesių, ir tik 0,8 proc. bylų – ilgiau nei per 12
mėnesių. Sparčiausiai bylos Kauno apylinkės teisme
nagrinėtos Kaišiadorių ir Kėdainių rūmuose
(atitinkamai 97,93 proc. ir 97,47 proc. bylų
išnagrinėtos greičiau nei per 6 mėnesių laikotarpį).
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Bylų nagrinėjimo trukmė 2019 m.
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2019 METAIS TEISMO PRIIMTŲ PROCESINIŲ SPRENDIMŲ
STABILUMO RODIKLIAI
Procesinių sprendimų stabilumas, vienas iš
reikšmingiausių rodiklių, apibūdinančių teismo
veiklą. 2019 metais aukščiausias procesinių
sprendimų stabilumas buvo Kaišiadorių ir Kėdainių
rūmuose, atitinkamai 100 proc. ir 99,96 proc.,
trečioje vietoje pagal procesinių sprendimų
stabilumą – Kauno rūmai (99,39 proc.), ketvirtoje –
Jonavos rūmai (99,08 proc.).
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO DARBO KRŪVIS LIETUVOS
TEISMŲ KONTEKSTE 2019 METAIS
Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 2019 metais Kauno apylinkės teismo darbo krūvis
buvo vienas iš didžiausių Lietuvoje - 39,82 (antroji vieta). Didžiausias darbo krūvis fiksuotas Vilniaus
miesto apylinkės teisme - 40,42. Trečioje vietoje pagal krūvį – Vilniaus regiono apylinkės teismas 38,43.
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KAUNO APYLINKĖS TEISMO DARBO KRŪVIS 2019 METAIS
Nacionalinės teismų administracijos duomenimis, 2019 metais Kauno apylinkės teismo
Kauno rūmų darbo krūvis buvo didžiausias iš visų Kauno apylinkės teismo rūmų (41,45). Papildomai
pažymėtina, jog Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų darbo krūvis viršija Vilniaus miesto apylinkės
teismo darbo krūvį (40,42). Žemiausias darbo krūvio rodiklis Kauno apylinkės teisme užfiksuotas
Jonavos rūmuose - 33,43.
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Lyginant Nacionalinės teismų administracijos pateiktas teisėjų darbo ataskaitas už 2018 m. ir
2019 m. pastebėtina, jog nuo 2018 m. Kauno, Kėdainių ir Jonavos rūmuose darbo krūvis sumažėjo:
Kauno rūmuose - nuo 42,13 (2018 m.) iki 41,45 (2019 m.), Kėdainių rūmuose - nuo 45,13 (2018 m.)
iki 36,16 (2019 m.), Jonavos rūmuose - 34,28 (2018 m.) iki 33,43 (2019 m.). Darbo krūvio
padidėjimas pastebėtas Kėdainių rūmuose - nuo 35,42 (2018 m.) iki 36,4 (2019 m.)
Kauno apylinkės teismo darbo krūvio palyginimas
2018 m. - 2019 m.
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IKITEISMINIO TYRIMO DOKUMENTŲ IŠNAGRINĖJIMO 2019
METAIS STATISTIKA
Kauno apylinkės teisme per 2019 metus išnagrinėta 9290 ikiteisminio tyrimo dokumentų: iš
jų: Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose – 7875, Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmuose –
527, Kauno apylinkės teismo Jonavos rūmuose - 469, Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose
– 419 ikiteisminio tyrimo dokumentus.

2019 metais išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų
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2019 METAIS PASKIRTŲ BAUSMIŲ SKAIČIUS PAGAL JŲ RŪŠĮ
2019 metus dažniausiai Kauno
apylinkės teisme skiriama bausmė –
bauda (922 asmenims), antroji pagal
dažnumą
skiriama
bausmė
–
terminuotas laisvės atėmimas (898
asmenims),
trečioji
laisvės
apribojimas (783 asmenims).
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CIVILINIŲ BYLŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TEISENĄ
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FINANSINIS IR MATERIALINIS KAUNO APYLINKĖS TEISMO
APRŪPINIMAS
Teismų savarankiškumą ir nepriklausomumą užtikrina Lietuvos Respublikos teismų
įstatymo laiduojamos finansinės ir materialinės garantijos. Teismų materialinis techninis aprūpinimas
turi atitikti mokslo ir technikos pažangą, atsižvelgiant į valstybės ekonomines galimybes.
2019 metais Kauno apylinkės teismui skirtas 7 927 000,00 Eur finansavimas. Didžioji
paskirtų asignavimų dalis – 7 187 000,00 Eur buvo skirta darbo užmokesčiui. 198 560,00 Eur skirta
socialinio draudimo mokesčių apmokėjimui, 487 789,00 Eur - prekių ir paslaugų įsigijimui, 50 651,00
Eur - darbdavių socialinei paramai ir 3 000,00 Eur ilgalaikio materialaus turto įsigijimui.
2019 m. gruodžio 31 d. Kauno apylinkės teismo kreditoriniai įsipareigojimai sudarė 101 773
Eur. Didžiausią kreditorinių įsipareigojimų dalį sudarė pašto paslaugos - 80 172,69 Eur, mokesčiai už
komunalines paslaugas – 15 201,32 Eur, už vertimo paslaugas – 4 029,94 Eur.
Išlaidų pobūdis
Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo
išlaidos:
Iš jų didžiausia skola už pašto paslaugas
Transporto išlaikymo ir transporto
paslaugų įsigijimo išlaidos
Materialiojo turto paprastojo remonto
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos
Komunalinių
paslaugų
įsigijimo
išlaidos:
Iš jų: už elektrą
už šilumą
už vandenį ir kanalizaciją
už atliekų tvarkymą
Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo
išlaidos:
Iš jų didžiausia skola už vertimus

Suma (Eurais)
81 306,24
80 172,69
629,10
2 531,68
15 201,32
6 099,71
8 111,73
533,54
456,34
5 266,11
4 029,94

Teismo valdomą nematerialų turtą, sudaro programinė įranga ir jos licencijos. Per 2019
metus teismas nematerialaus turto nepirko, neatlygintinai gavo turto už 261,14 Eur, perdavė
neatlygintinai nematerialaus turto už 164,33 Eur, nurašė negaliojančias licencijas už
10 501,45
Eur.
2019 m. sausio 1 d. nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina sudarė
181 039,53 Eur (programinė įranga ir jos licencijos). Sukaupta amortizacijos suma laikotarpio
pabaigoje sudarė 170 453,39 Eur. Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje 2019 m. gruodžio 31 d. – 181,50 Eur.
Ilgalaikio
materialiojo
turto
pavadinimas
Negyvenamieji
administraciniai
pastatai

Įsigijimo
savikaina
2019-01-01
dienai
8856 908,02

Neatlyginti Įsigytas
nai gautas turtas
turtas

Nurašyta
s turtas

Sukauptas
nusidėvėjim
as

Ilgalaikio
mat.turto
likutinė vertė

3 761 840,64

5 095 067,38
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Infrastruktūros
ir kiti statiniai
Mašinos
ir
įrenginiai
Transporto
priemonės
Baldai ir biuro
įranga
Kitas ilgalaikis
materialusis
turtas
Nebaigta statyba
Viso ilgalaikio
turto

5 824,55

2 863,79

2 960,76

144 072,28

86 372,60

57 699,68

104 786,37

78 322,06

26 464,31

23100,93

797 334,08

231 131,33

396,87

25 514,60

8 747,63

23 497,80

4 752 247,77

179 658,57
5 601729,66

1 017 382,91

31 183,43

3000

34 659,10
59 972,17
119 686,40
10
223 31 183,43
605,40

3000

Bendradarbiaujant su Nacionaline teismų administracija, 2018 metais parengtas projektas
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų pastato dalies renovacijai ir dalinei rekonstrukcijai.
Rekonstrukcijos ir remonto darbai vyko sklandžiai. Šiuo metu Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų
darbuotojai gali pasidžiaugti renovuotomis pastato, esančio Kaune, Laisvės al. 103, 3-ojo aukšto
patalpomis.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus asignavimus, teismas
nuolat ieško optimalių būdų finansiniams ir žmogiškiesiems ištekliams paskirstyti.
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pav. 5 Atnaujintos Kauno rūmų patalpos
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TEISMAS - ATVIRAS ŽINIASKLAIDAI IR VISUOMENEI
Vienas iš teismo veiklos principų – atvirumas. 2019 metais išplatinta per 80 pranešimų apie
Kauno apylinkės teismo rūmuose bylas, sukėlusias visuomenės susidomėjimą bei teismo veiklą:
vykdomus projektus, minėtinas dienas.
Šeimos bylose besispecializuojantys teisėjai I. Petrokienė ir A. Šafronas 15min.lt žurnalistei
pateikė informaciją apie santuokos nutraukimo bylų nagrinėjimo ypatumus bei statistiką
Teisėjai ir teismo darbuotojai aktyviai
dalijosi įžvalgomis apie esamas teisines ir
socialines problemas. Teisėjas Audrius Meilutis
dienraščiui 15min.lt pateikė informaciją apie tai,
kad teisiamų neblaivių transporto priemonių
valdytojų skaičius per 2019 metus išaugo, taip
pat padidėjo visuomenės nepakantumas tokiems
vairuotojams.

pav. 6 Teisėjas Audrius Meilutis

Teismo pirmininko pavaduotojas Arūnas
Purvainis „Kauno diena“ žurnalistei pristatė naują
Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo
Kauno apylinkės teisme aprašą, jo įgyvendinimo
mechanizmą. Pažymėjo, jog naujos vidinio
administravimo priemonės leidžia neapsiriboti
vien tik formaliu faktinės situacijos aprašymu,
įvertinant visus egzistuojančius rizikos veiksnius.

pav. 7 Teismo pirmininko pavaduotojas,

2019 metų vasario mėnesį, Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose, gautas pirmasis
prašymas tiesiogiai transliuoti, filmuoti, fotografuoti nuosprendžio paskelbimą byloje dėl
Pravieniškių „Jūros šventės“.
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Kauno apylinkės teismas įgyvendino
projektą
„Teisingumo
kambarys“,
skirtą
visuomenei geriau susipažinti su teismų veikla ir
teisėjų darbo iššūkiais. Bylų nagrinėjimas
„Teisingumo kambaryje“ piliečiams padėjo ne tik
įsijausti į teisėjo vaidmenį, bet ir geriau suprasti
šios profesijos iššūkius, sudėtingumą ir
atsakomybę priimant sprendimą.

pav. 8 Teisingumo kambarys

Minint Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dieną, Kauno apylinkės teismas,
siekdamas glaudaus bendradarbiavimo su
žiniasklaidos atstovais, subūrė juos prie rytinės
kavos puodelio. Pokalbio metu aptartos teismų ir
žiniasklaidos
naujienos
bei
tolimesnio
bendradarbiavimo kryptys.

pav. 9 Pavaduotoja Laima Šeputienė su žiniasklaidos atstovais
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2019 METAI GAUSŪS TARPINSTITUCINIAIS VIZITAIS
2019 m. kovo mėnesį Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmuose įvyko tarpinstitucinis susitikimas
su Kauno apylinkės prokuratūros atstovais. Susitikimo metu aptarta baudžiamųjų bylų perdavimo
Kauno apylinkės teismo
Jonavos, Kaišiadorių ir Kėdainių
rūmams,
nagrinėti
pagreitinto
proceso tvarka, ypatumai, taip pat
nepilnamečių
proceso
dalyvių
apklausos specifika ikiteisminio
tyrimo stadijoje bei dažniausiai
pasitaikančios klaidos ir akcentuota,
jog ikiteisminio tyrimo proceso
kokybė negali nukentėti dėl proceso
greitumo principo.

pav. 10 A. Purvainis su Kauno apylinkės prokuratūros atstovais

2019 m. birželio mėnesį
Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių
rūmuose vyko susitikimas su Kauno
apygardos prokuratūros, Kauno
apskrities vyriausiojo policijos
komisariato
ir
jo
teritorinių
Kaišiadorių ir Kėdainių rajonų
policijos komisariatų, Pravieniškių
pataisos namų-atvirosios kolonijos,
Laisvės atėmimo vietų ligoninės,
Kauno
tardymo
izoliatoriauspataisos namų, Lietuvos probacijos
tarnybos Kauno regiono skyriaus
atstovais. Susitikimo metu aptarta
įrodymų rinkimo ir fiksavimo
pav. 11 Susitikimo dalyviai
problematika bei elektroninio parašo reikalavimų
užtikrinimas,
nepilnamečių
asmenų
teisių
užtikrinimas ikiteisminio tyrimo metu ir tinkamo atstovavimo problematika, probacijos ir policijos
pareigūnų bendradarbiavimo reikšmė, bylų dėl lygtinio paleidimo ir amnestijos taikymo problematika
ir kiti aktualūs klausimai.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose 2019 m. rugsėjo 11 d. lankėsi teisėjų iš Ispanijos,
Italijos, Rumunijos ir Vokietijos delegacija, kuriems Kauno apylinkės teismo pirmininko
pavaduotojas, laikinai einantis teismo pirmininko pareigas, Arūnas Purvainis pristatė teismo darbo
organizavimo tvarką ir dalijosi gerąja praktika.
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pav. 12 Užsienio kolegų vizitas

pav. 13 Užsienio kolegų vizitas
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TEISMO DARBUOTOJŲ APDOVANOJIMAI
Trečius metus iš eilės įvyko jau tradicija tapęs geriausių metų sekretorės ir metų debiuto rinkimai.

pav. 14 Kairėje - Kėdainių rūmų sekretorė E. Valikonienė, dešinėje- Kauno rūmų sekretorė A. Paškevičienė

Minint Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo – dieną, už sąžiningą darbą,
geranoriškumą ir iniciatyvą prisidedant prie teisingumo vykdymo įteiktos padėkos penkiolikai Kauno
apylinkės teismo darbuotojų.

pav. 15 A. Purvainis su apdovanotosiomis darbuotojomis
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Konstitucijos dienos proga Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas, laikinai
einantis teismo pirmininko pareigas, Arūnas Purvainis pasveikino darbuotojus ir 36 paskatino
padėkomis, 27 piniginėmis išmokomis, o 14 suteiktos papildomos penkios dienos atostogų.

pav. 16 Teismo kolektyvas po apdovanojimų

Metų pabaigoje, minint Lietuvos teismų dieną, susirinkimo metu Kauno apylinkės teismo 248
darbuotojai paskatinti piniginėmis išmokomis, o po jo, kolektyvas susibūrė paminėti profesinės
šventės ir pasidžiaugti nuveiktais darbais.

pav. 17 Tortas Teismų dienos proga

pav. 18 A. Purvainis sveikina darbuotojus

29

KAUNO APYLINKĖS TEISMAS – SOCIALIAI ATSAKINGAS IR
AKTYVUS TEISMAS
Artėjančios Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, Kauno apylinkės teismo darbuotojai prisijungė
prie socialinės akcijos „Padovanok dviratį“. Prie bendro ir gausaus pietų stalo susibūrę teismo
darbuotojai aukojo pinigus vargingiau gyvenantiems vaikams. Už šiai iniciatyvai suaukotą pinigų
sumą nupirkti du nauji dviračiai.

pav. 19 Dviračiai

Lapkričio 6 d. minint „Pyragų dieną“ Kauno apylinkės Kauno teismo darbuotojai, vaišindami kolegas
savo pačių iškeptais desertais, surinktus pinigus paskyrė LSMU Kauno klinikų Vaikų ligų klinikos
Onkologijos ir hematologijos klinikai reikalingų priemonių įsigijimui.

pav. 20 Pyragų diena
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pav. 21 Teismo dovanos

Tuo tarpu Kėdainių rūmai ir Kaišiadorių rūmai lėšas rinko savo kolektyvo nariui,
kuriam reikalinga parama ir moralinis palaikymas.

pav. 22 Kaišiadorių rūmų kolektyvas

Vizito metu teismo darbuotojai vaikams, gydymo įstaigos pageidavimu, padovanojo
pragulų prevencijai skirtas priemones: kulnų taureles, grikių lukštų pagalvę dubens sričiai, pusvolius
ir volelius pozicionavimui.
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2019
m.
lapkričio
mėnesį Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie
Socialinės apsaugos
ir darbo
ministerijos Kauno miesto vaiko
teisių apsaugos skyriuje vyko
Kalėdinė gerumo akcija „Tau dovana
– man šypsena“, skirta pradžiuginti
Kauno miesto vaikų dienos centrų
auklėtinius ir aptarti nuveiktus darbus
bei bendradarbiavimo galimybes.

pav. 23 Gerumo akcijos dalyviai

Akcijoje dalyvavę įvairių institucijų, tarp kurių ir Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų
teisėja Agnė Surblienė, prokuratūros, socialinių tarnybos partnerių atstovai, Kalėdinėje dėžėje paliko
vaikams skirtas dovanas, kurias prieš pat Šv. Kalėdas įteiks vaiko teisių gynėjai, lankydami kelis
Kauno vaikų dienos centrus.
Ketvirtus metus iš eilės spalio 25-tąją – Konstitucijos ir Europos teisės dienos proga
Kauno apylinkės teisme teiktos nemokamos teisinės konsultacijos atvykusiems asmenims.
Į Nacionalinės teismų administracijos kvietimą
dalyvauti renginyje atsiliepė ir savanoriškai konsultacijas
Kauno apylinkės teisme teikė 45 patyrę teisininkai.
Kėdainių rūmai šiemet konsultavo rekordiniam
būriui besikreipiančiųjų – 64 interesantams padėjo išspręsti
teisines problemas, atsakyti į rūpimus klausimus.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose gavo

pav. 24 Konsultacijos Kauno rūmuose

per 150 įvairaus amžiaus asmenų,
kuriuos pasitiko teismo savanoriai,
tačiau pastebėtina, jog vis dažniau
specialistus kreipiasi jauni asmenys.
pav. 25 Teisėjo padėjėja Ernesta Rakūnaitė konsultuoja interesantus
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pav. 26 Konsultacijos Kėdainių rūmuose

Atvykusius asmenis teisininkai konsultavo dėl teikiamų gydymo paslaugų, vaiko išlaikymo
priteisimo, globos, kaimynų laikomų gyvūnų nepriežiūros ar keliamo triukšmo, sutarčių, viešųjų
pirkimų ir būsto administratoriaus veiksmų, darbo santykių nutraukimo ir darbuotojų saugos
klausimais bei kitais rūpimais klausimais, davė patarimus dėl teisinių procesų inicijavimo ir jų eigos.
Apie nemokamas teisines konsultacijas išsamiai vaizdo reportaže papasakojo Kauno
apylinkės teismo pirmininko pavaduotojas, laikinai einantis pirmininko pareigas Arūnas Purvainis:
https://www.youtube.com/watch?v=XZmZL1dGqoo
Kėdainių teismas šiemet paminėjo solidžią sukaktį. Balandžio 1 d. sukako lygiai 100 metų
nuo pirmojo teismo atsiradimo Kėdainių mieste. 1919 metais Kėdainiuose įkurtame teisme darbuotis
pradėjo pirmasis ir tuo metu vienintelis teisėjas Martynas Klibas.
Visa ši turtinga Kėdainių teismo istorija sugulė į Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų
teisėjos Aurelijos Ozolinios knygą „Kėdainių teismas. Šimtmečio mozaika“.
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pav. 27 Šventės dalyviai, A. Barzdžiaus nuotr.

pav. 28 Teisėjos Aurelijos Ozolinios knyga, A. Barzdžiaus nuotr

Reportažas apie renginį: https://www.youtube.com/watch?v=PtjPX0VQwLw
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose savanorystę pasirinkę jaunuoliai per praėjusius
metus pagalbą suteikė per 150 proceso dalyvių.

pav. 30 V. Bytautė ir teismo savanoriai

pav. 29 d. savanorių veikla

Laisvu nuo paskaitų metu, teismo savanoriai savo laiką skyrė ne tik pagrindinei pareigai –
padėti į teismą atvykusiems proceso dalyviams jaustis drąsiau ir saugiau, bet ir prisijungė prie
labdaringų akcijų ir minėtų dienų organizavimo.
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pav. 31 Kauno rūmai

2019 metais Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose atidaryta Nacionalinės teismų
administracijos Turto valdymo skyriaus aprūpinimo prekėmis vadybininko Ričardo Strazdausko
grafikos darbų paroda „Neatrasta gentis“, kurios pagrindiniai personažai – katės.

pav. 32 R. Strazdausko grafikos darbai

Stebinčiojo patogumui paveikslai turi unikalų QR kodą, nukreipsiantį tiesiogiai į
„RiquArt‘ paskyrą, socialiniame tinkle „Facebook“, kur galima rasti detalesnę informaciją apie
kiekvieną iš parodoje esantį personažą, paskaityti kiekvieno jų pasakojimus bei pabendrauti su pačiu
autoriumi apie kačių gentį ir pasiūlyti savo idėjas ar net užsakyti savo augintinių paveikslus.
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Kauno apylinkės teismas mielai priima moksleivių ekskursijas

pav. 33 Moksleivių ekskursija Kauno rūmuose

pav. 34 Moksleivių ekskursija Kaišiadorių rūmuose
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Teisme vyksta įvairūs minėjimai ir kolektyvo šventės bei ekskursijos, naujų teisėjų sutikimas, karjerą
baigusių – išlėdytuvės.

pav. 35 Kaišiadorių rūmai

pav. 36 Kėdainių krašto muziejuje
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pav. 37 Teisėjos R. Šidlauskienės palydėtuvės

pav. 38 Teisėjos B. Drozdienės palydėtuvės

Visas aktualias naujienas apie Kauno apylinkės teismo veiklą, jame vykstančius
renginius bei visuomenės susidomėjimą sukėlusias bylas galite rasti Kauno apylinkės teismo
internetinėje svetainėje https://kauno.teismai.lt/.
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INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS VEIKLA
Siekiant gerinti Informacinių technologijų skyriaus darbą ir aptarnavimo kokybę, 2019
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 2019 metais buvo užregistruotos 941 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.
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2019 metais Kauno apylinkės teisme Kauno rūmuose buvo įrengta nauja nepilnamečių
apklausų įranga, kuri šiuo metu yra sėkmingai naudojama.

pav. 39 Vaizdo konferencija tarp salės ir nepilnamečių apklausos kambario

Teismas gavo 12 naujų kompiuterių iš Nacionalinės Teismų administracijos, šie
kompiuteriai buvo sukonfigūruoti ir panaudoti senų kompiuterių atnaujinimui.
Taip pat, 2019 metais teismas įsigijo 6 naujus daugiafunkcinius spausdintuvus, kurie buvo
skirti senų spausdintuvų pakeitimui.
Kauno apylinkės teismo Kauno rūmuose buvo įrengtas atsarginis nepilnamečių apklausos
kambarys kurį galima naudoti kai pirmasis kambarys yra užimtas.
2019 metais Kauno apylinkės teisme įvyko daugiau negu 200 vaizdo konferencijų, t. y.
beveik keturis kartus daugiau, nei 2018 m. - kai jų įvyko apie 60.
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