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ĮŽANGA
Kauno apylinkės teismas yra pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismas, kurio
pagrindinis strateginis tikslas yra vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą.
Apylinkės teismo kompetenciją apibrėžia Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 15 straipsnis.
Apylinkės teismas yra pirmoji instancija:
1) civilinėms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
2) baudžiamosioms byloms, įstatymų priskirtoms jo kompetencijai;
3) administracinių nusižengimų / administracinių teisės pažeidimų byloms;
4) 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 teismas yra antras pagal dydį Lietuvos Respublikos apylinkės teismas.
2016 metais teisme dirbo 60 teisėjų ir apie 211 kitų teismo darbuotojų. Kauno apylinkės teisme 2016
metais teismo pirmininko įsakymu buvo nustatytos šios teisėjų specializacijos: administracinių teisės
pažeidimų byloms, civilinėms byloms, civilinėms byloms, susijusioms su šeimos teisiniais santykiais,
civilinėms byloms, susijusioms su darbo teisiniais santykiais, baudžiamosioms byloms, lygtinio
paleidimo iš pataisos įstaigų byloms, nepilnamečių baudžiamosioms byloms, ikiteisminio tyrimo
teisėjo.
Vykdant Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 175 3.2 punkte nustatytą
pavedimą 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., visuomenei teikiama 2016 m. Kauno apylinkės teismo veiklos apžvalga.
Apžvalgoje aptariami 2016 metais Kauno apylinkės teismo personalo pokyčiai, išnagrinėtų
baudžiamųjų, civilinių, administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimo rezultatai, teismo vidinio
administravimo, materialinio ir finansinio aprūpinimo, teismo ryšių su žiniasklaida ir visuomene
aspektai.
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1.

Teismo personalas

1.1. Teismo personalo pokyčiai
Kauno apylinkės teismas – vienas iš didžiausių apylinkių teismų Lietuvoje. Jį sudaro
teismo pirmininkas, pavaduotojas baudžiamosioms byloms, pavaduotojas civilinėms byloms,
pavaduotojas administracinių teisės pažeidimų ir nusižengimų byloms, teisėjai, teismo kancleris,
teismo kanclerio tarnybos vyriausieji specialistai, teismo pirmininko patarėjas, teisėjų padėjėjai,
teismo pirmininko padėjėjas (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene), teismo administracijos
sekretorius, teismo raštinės, teismo archyvo, teismo buhalterijos, Ūkio skyrių darbuotojai.
2016 metų pradžioje Kauno apylinkės teisme dirbo 62 teisėjai, metų pabaigoje – 60 teisėjų.
34 teisėjai nagrinėjo civilines, 15 – baudžiamąsias, 6 – administracinių teisės pažeidimų bylas, 5
teisėjai atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas operatyvias funkcijas. 2016 metais paskirtas naujas
Kauno apylinkės teismo pirmininkas – šis pokytis bene svarbiausias 2016 m. Lietuvos Respublikos
prezidentė 2016 m. birželio 14 d. dekretu Nr. 1K-689 teisėją Darių Kantaravičių nuo 2016 m. birželio
27 d. atleido iš Kauno apygardos teismo teisėjo pareigų ir nuo 2016 m. birželio 28 d. jį paskyrė Kauno
apylinkės teismo teisėju ir šio teismo pirmininku. 2016 metais Kauno apylinkės teismo teisėjų gretas
taip pat papildė šie teisėjai: Simona Dementavičienė, Anita Sereikienė ir Audrius Meilutis. Kauno
apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė buvo atleista iš teisėjo pareigų sulaukusi įstatyme
nustatyto pensinio amžiaus, teisėjas Darius Urbonas buvo atleistas iš teisėjo pareigų dėl jo skyrimo į
kitas pareigas. Teisėja Agnė Petkevičienė buvo perkelta į Alytaus rajono apylinkės teismą, teisėjas
Marius Bartninkas – į Kėdainių rajono apylinkės teismą.
Teismo personalo stabilumas (neskaičiuojant teisėjų) per 2016 metus sudarė 86 %. 2016 m.
Kauno apylinkės teisme buvo paskelbti 22 konkursai karjeros valstybės tarnautojų pareigoms užimti,
26 atrankos pakaitinių valstybės tarnautojų pareigoms užimti. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis,
teisme buvo 218,5 patvirtintų pareigybių (valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo
sutartis) skaičius, iš jų užimta – 211,5 pareigybės.
Paminėtina, kad 2016 m. Kauno apylinkės teisme pareigas pradėjo eiti teismo pirmininko
padėjėja (ryšiams su žiniasklaida ir visuomene) Vaida Bytautė, o nuo 2016 m. lapkričio 28 d. šios
teismo darbuotojos iniciatyva teisme darbą pradėjo vienuolika pirmųjų savanorių. Jiems organizuoti
dviejų dienų mokymai, supažindinti su teismo rūmais, patalpų išdėstymu, posėdžių salėmis. Jie ne tik
palydi ar teikia informaciją nukentėjusiesiems ir liudytojams, bet ir aktyviai dalyvauja teismo
veikloje, padeda organizuoti renginius. Paminėtina, kad ,,Kauno dienoje“ buvo išspausdinta
publikacija apie savanorius: ,,Teismo savanoriai – tarsi gyvos nuorodos“.

Kauno apylinkės teismo savanoriai

5

1.2. Teismo personalo mokymas ir kvalifikacijos kėlimas
2016 metais Kauno apylinkės teismo teisėjai dalyvavo Nacionalinės teismų administracijos
bei kitų institucijų organizuojamuose 66 seminaruose, vyko į tarptautinius teisėjams organizuojamus
kvalifikacijos kėlimo renginius. 2016 m. Kauno apylinkės teismo darbuotojams organizuoti
mokymai, kuriuose dalyvavo 86 teismo darbuotojai – 68 valstybės tarnautojai ir 18 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis.
Teismo personalo mokymai vyko ir Kauno apylinkės teismo patalpose. Pirma, teismo
darbuotojams buvo organizuoti protokolo ir etiketo mokymai. Apie elgesio kultūrą, oficialaus
bendravimo normas ir principus teismo darbuotojams pasakojo Lietuvos kariuomenės ramovių
tarybos pirmininkas Gintautas Deksnys. Apie viešą organizacijos atstovavimą ir dalykinį bendravimą
kalbėjęs lektorius pasakojo, kaip tinkamai prisistatyti, pasisveikinti ir atsiliepti telefonu bei kitus
kasdieniniame darbe reikalingus dalykus, kurie turi įtakos teismo įvaizdžio formavimui.

Protokolo ir etiketo mokymai
Antra, Kauno apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja administracinių teisės pažeidimų
byloms Laima Šeputienė organizavo mokymus, kuriuose pristatė 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojusį
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą, aptarė svarbiausias naujojo kodekso
nuostatas bei pagrindinius skirtumus nuo iki tol galiojusio Lietuvos Respublikos administracinių
teisės pažeidimų kodekso.
Siekiant vienodinti Kauno apylinkės teismo teisėjų praktiką, užtikrinti aukštesniojo teismo
teisės taikymo ir aiškinimo sklaidą, o kartu ir teismo teisėjų darbo efektyvumą, bylų nagrinėjimo
kokybę, keistis įgyta profesine patirtimi, Kauno apylinkės teisme 2016 metais pradėti rengti galutinių
procesinių sprendimų panaikinimo ir pakeitimo priežasčių analizių apibendrinimai. Turėdami tokį
tikslą teisėjai Giedrė Jakštienė ir Mindaugas Plučas, vykdydami Kauno apylinkės teismo 2016 m.
organizacinės veiklos priežiūros plane numatytą priemonę, 2016 m. gruodžio 1 d. pateikė Civilinių
bylų dėl asmens pripažinimo neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje analizę. Ši analizė buvo
paskelbta teismo intranete, o jos išvados aptartos civilines bylas nagrinėjančių teisėjų susirinkime.
Aptariamu laikotarpiu paprastai vieną kartą per savaitę buvo organizuojami civilines,
baudžiamąsias ir administracinių teisės pažeidimų bylas nagrinėjančių teisėjų susirinkimai aktualiais
klausimais. Taip pat atskirai, esant poreikiui, buvo organizuoti ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas
operatyvias funkcijas atliekančių teisėjų susirinkimai. Taip pat buvo organizuojami susirinkimai
padėjėjams, kurie dirba su administracinių teisės pažeidimų, baudžiamąsias ir civilines bylas
nagrinėjančiais teisėjais. Paminėtina, kad atsižvelgiant į teismo posėdžių sekretorių atliekamų
funkcijų kompleksiškumą, būtinybę padėti naujoms posėdžių sekretorėms adaptuotis prie keliamų
reikalavimų, didinti jų veiklos efektyvumą ir profesinę kultūrą, užtikrinti nepriekaištingą etikos
principų laikymąsi bendraujant su besikreipiančiais į teismą asmenimis, siekiant sumažinti veiklos
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trūkumų (dėl įgūdžių ir patirties stokos) pasireiškimo tikimybę, taip pat užkirsti kelią jau nustatytų
trūkumų pasikartojimui kitų teismo posėdžių sekretorių veikloje, periodiškai buvo organizuojami
naujų teismo posėdžių sekretorių (einančių teismo posėdžių sekretorės pareigas trumpiau kaip
vienerius metus) bei sekretorių, kurių veikloje nustatyti trūkumai, susirinkimai.
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2.

Teismo organizacinės veiklos priežiūra

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.
2016 metais priimta 277 teismo pirmininko įsakymų veiklos organizavimo klausimais,
kuriais užtikrinama organizacinės veiklos priežiūros įgyvendinimas, tvirtinamos tvarkos ir taisyklės,
teismo personalo struktūra, pavedama atlikti neplaninius tikslinius patikrinimus, užtikrinimas įvairių
patikrinimų išvadų įgyvendinimas.
Atkreiptinas dėmesys, kad kiekvienais metais teismo pirmininkas tvirtina Organizacinės
veiklos priežiūros planą, kuriame numato priemones įgyvendinti vidinio teismo administravimo
tikslus. Vidinio administravimo tikslai yra užtikrinti:
1. bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą;
2. teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą visuomenei;
3. teismo, teisėjų ir teismo personalo veiklos efektyvumą;
4. Teisėjų etikos kodekso laikymąsi;
5. aukštą teismo personalo profesinę kultūrą;
6. nuolatinį teisėjų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimą;
7. teismo finansų ir materialinių vertybių naudojimo skaidrumą bei apsaugą.
Aptariamu laikotarpiu ypatingas dėmesys buvo skiriamas teismo raštinės skyriaus veiklos
kontrolei. Pagal organizacinės veiklos priežiūros planą buvo atlikti šie patikrinimai:
 Kaip raštinės darbuotojos laikosi įsiteisėjusių procesinių dokumentų baudžiamosiose
bylose pateikimo vykdyti terminų (ar nuo įvykio rezultato „įsiteisėjo“ arba nuo bylos grąžinimo iš
apeliacinės instancijos teismo iki „atiduota vykdyti“ praėjo daugiau nei 3 dienos), bei šių duomenų
suvedimas LITEKO, laikantis nustatytos tvarkos ir terminų.
 Ar laiku išsiunčiamos procesinių dokumentų kopijos civilinėse bylose ir apie tai
pažymima LITEKO (ar nuo įvykio rezultato „išsiųstos kopijos“ praėjo daugiau nei 5 dienos).
 Ar laikomasi nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje išsiuntimo aukštesnės
instancijos teismui, gavus apeliacinį skundą, terminų bei šių duomenų suvedimo LITEKO.
Pagal atskirus teismo pirmininko įsakymus buvo:
 Patikrinta 7 teismo posėdžių sekretorių tarnybinė veikla.
 Kas mėnesį atlikti apeliacinių skundų civilinėse bylose išsiuntimo apeliacinės
instancijos teismui terminų laikymosi patikrinimai.
 Kas mėnesį atlikti atskirųjų skundų civilinėse bylose išsiuntimo apeliacinės instancijos
teismui terminų laikymosi patikrinimai.
 Tikrinta, kaip laikomasi procesinių įvykių, susijusių su teisėjo pasikeitimu ar atskirų /
skubių procesinių veiksmų atlikimo pavedimu kitam teisėjui žymėjimo elektroninių bylų kortelėse
LITEKO tvarkos.
 Tikrinta, kaip teismo posėdžių sekretorės ir raštinės darbuotojos vykdo joms numatytą
pareigą dėl pažymos apie išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, tinkamo pildymo.
 Kas mėnesį atlikti apeliacinių ir atskirųjų skundų baudžiamosiose bylose bei apeliacinių
skundų administracinių teisės pažeidimų bylose išsiuntimo apeliacinės instancijos teismui terminų
laikymosi patikrinimai.
Vadovaujantis 2016 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu
Nr. XII-2474, nuo 2018 m. sausio 1 d. Jonavos rajono apylinkės teismas, Kaišiadorių rajono apylinkės
teismas, Kėdainių rajono apylinkės teismas reorganizuojami, šiuos teismus prijungiant prie Kauno
apylinkės teismo. 2016 metais buvo pradėti pasiruošimo vyksiančiai teismų reorganizavimo reformai
darbai. Kauno apylinkės teisme 2016 m. lapkričio 8 d. vyko reorganizavime dalyvaujančio ir
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reorganizuojamų teismų pirmininkų susirinkimas, kurio metu buvo aptarti pasirengimo teismų
reorganizavimui klausimai.
2.1. Teismo pirmininko pavaduotojų veikla
Teismo pirmininkas jam priskirtas teismo vidinio administravimo funkcijas atlieka
asmeniškai, tačiau prireikus gali pavesti jas atlikti teismo pirmininko pavaduotojams. Kauno
apylinkės teismo pirmininkas, siekdamas užtikrinti tinkamą teismo darbo organizavimą ir
administracinės veiklos priežiūros įgyvendinimą, tam tikras teismo organizacinio darbo sritis yra
pavedęs kuruoti teismo pirmininko pavaduotojams. 2016 metais Kauno apylinkės teisme dirbo trys
Lietuvos Respublikos prezidento dekretais paskirti teismo pirmininko pavaduotojai – civilinėms,
baudžiamosioms ir administracinių teisės pažeidimų byloms.
Siekiant atskleisti pavaduotojų kuruojamų teismo organizacinio darbo sričių apimtis,
paminėtina, kad 2016 metais Kauno apylinkės teisme civilines bylas nagrinėjo 34 teisėjai,
administracinių teisės pažeidimų bylas – 6 teisėjai, baudžiamąsias bylas – 15 teisėjų, ir 5 teisėjai
atliko ikiteisminio tyrimo teisėjo ir kitas operatyvias funkcijas.
Teismo pirmininko pavaduotojai, siekdami įgyvendinti Kauno apylinkės teismo 2016 metų
organizacinės veiklos priežiūros planą, patvirtintą Kauno apylinkės teismo pirmininko 2016 m. kovo
1 d. įsakymu Nr. V-53, vykdydami vidinio teismo administravimo veiklą, pagal priskirtą
kompetenciją kuravo jiems priskirtas administracinės veiklos sritis. 2016 m. organizacinės veiklos
priežiūros plane buvo numatyti šie tikslai ir 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.
Įgyvendindami šiuos tikslus ir priemones teismo pirmininko pavaduotojai:
 Periodiškai organizavo teisėjų susirinkimus, kurių metu buvo aptariami teismų
praktikos vienodinimo ir teisinių problemų analizės klausimai, aktuali aukštesnės instancijos teismų
praktika, aktualūs teisės aktų pakeitimai, aptariama ir analizuojama bylų nagrinėjimo kokybė, proceso
operatyvumo užtikrinimo, Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi, teismo darbo organizavimo
bei kiti aktualūs klausimai. Susirinkimuose taip pat buvo aptariami teisme atliktų patikrinimų
rezultatai ir priemonės taikytinos nustatytiems pažeidimams pašalinti ir jų prevencija.
 Koordinavo ir kontroliavo įsakymų, susijusių su teisėjų specializacijos pakeitimu,
vykdymą;
 Dalyvavo patikrinimus atliekančių ir nuolatinių teismo pirmininko sudarytų komisijų
veikloje.
 Nuolat analizavo teisėjų teismo posėdžių garso įrašus, siekdami nustatyti, ar laikomasi
teismo posėdžių vedimo kultūros, analizavo nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso
dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymąsi, vykdė jų aptarimą.
 Nuolat stebėjo teismo procesinių sprendimų (pasirinktų atsitiktine tvarka) kokybę,
tikrino, kaip laikomasi Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų.
 Rengė susitikimus su prokurorais, advokatais, policijos, probacijos tarnybos ir kitų
institucijų atstovais aktualiais tarpinstitucinio bendradarbiavimo klausimais.
 Tyrė tiek proceso dalyvių, tiek ne proceso dalyvių žodinius ir rašytinius skundus,
prašymus, susijusius su teismo, teisėjų veikla.
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 Sprendė prašymus dėl leidimo susipažinti su išnagrinėtų bylų procesiniais dokumentais
ir kopijų gavimo klausimus.
 Vykdė asmenų priėmimą ir informacijos jiems teikimą aktualiais neprocesiniais, bylų
nagrinėjimo klausimais.
 Vykdė nuolatinį bylų srautų teisme pokyčių teisme vertinimą.
 Sprendė kitus teismo ir teisėjų veikloje iškilusius klausimus.
Teismo pirmininko pavaduotoja administracinių teisės pažeidimų byloms 2016 metais
priėmė 46 potvarkius (dėl skubių procesinių veiksmų nagrinėjamose ir baigtose nagrinėti
administracinių teisės pažeidimų bylose, dėl administracinių teisės pažeidimų bylų perskyrimo).
Teismo pirmininko pavaduotojas baudžiamosioms byloms Dainius Ročys per 2016 metus priėmė 99
potvarkius (dėl skubių procesinių veiksmų atlikimo, dėl baudžiamųjų bylų perskyrimo, dėl
baudžiamųjų bylų skyrimo ir kt.). Teismo pirmininko pavaduotoja civilinėms bylos Lina Žemaitienė
2016 metais kuruodama jai priskirtą teismo organizacinės veiklos sritį, siekdama užtikrinti proceso
koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą civilinių bylų procese, potvarkiais sprendė
reikiamų / skubių procesinių veiksmų pavedimo atlikti civilinėse bylose klausimus, kai dėl objektyvių
priežasčių darbe nebuvo teisėjų, kuriems paskirtos nagrinėti civilinės bylos, koregavo teisėjų darbo
krūvį, sprendė civilinių bylų perskyrimo nagrinėti kitiems teisėjams klausimus, kai dėl objektyvių
priežasčių darbe nebuvo teisėjo, kuriam paskirta nagrinėti civilinė byla (esant šalių prašymui perskirti
bylą kitam teisėjui dėl nagrinėjančio teisėjo užsitęsusio nedarbingumo, vaduojančiam teisėjui
priimant galutinį procesinį sprendimą ar panašiais atvejais) (iš viso 165 potvarkiai per 2016 metus).
Taip pat teismo pirmininko pavaduotoja nagrinėjo civilines bylas nagrinėjantiems teisėjams
pareikštus nušalinimus (iš viso daugiau nei 90 procesinių sprendimų per 2016 metus), sprendė
civilinių bylų sujungimo klausimus (apie 70 procesinių sprendimų per 2016 metus), teikė atsakymus
į neprocesinius skundus dėl teisėjų veiklos (iš viso daugiau nei 80 atsakymų per 2016 metus).
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3.

Bylų nagrinėjimo statistinė analizė

3.1. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga
2016 metais Kauno apylinkės teisme buvo gautos 2 005 baudžiamosios bylos (2015 m. – 2
295 bylos), 456 bylos perkeltos iš 2015 metų, išnagrinėtos 2 102 baudžiamosios bylos (2015 m. – 2
430 bylų). Kauno apylinkės teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius palyginti su 2015 metais
sumažėjo 328 bylomis.
1 pav. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičiaus kitimas 2015–2016 metais
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Iš visų 2016 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, 1 165 baudžiamosios bylos buvo
išnagrinėtos priimant nuosprendį (2015 m. – 1 243 bylos), 668 – teismo baudžiamąjį įsakymą (2015
m. – 869 bylos), 87 – nutartį (2015 m. – 94 bylos), 28 baudžiamosios bylos buvo nutrauktos (2015
m. – 44 bylos), 33 baudžiamosios bylos buvo dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo (2015
m. – 33 bylos). Pagal bendrąsias proceso taisykles išnagrinėta 941 baudžiamoji byla (2015 m. – 1 102
bylos), pagreitinto proceso tvarka – 303 bylos (2015 m. – 249 bylos), privataus kaltinimo – 120 bylų
(2015 m. – 143 bylos). 2016 metais išnagrinėti 2 225 teikimai ir kiti prašymai vykdymo procese (2015
m. išnagrinėti 2 425 teikimai).
Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas 2016 metais Kauno apylinkės teisme išnagrinėtos
baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
 nusikaltimai Lietuvos valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei
santvarkai – 1 (2015 m. – 0 bylų);
 nusikaltimai žmogaus sveikatai – 649 (2015 m. – 679 bylos);
 nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 110 (2015 m. – 129 bylos);
 nusikaltimai žmogaus laisvei – 7 (2015 m. – 10 bylų);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 18 (2015 m. – 18 bylų);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui – 34 (2015 m. – 72
bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 8 (2015 m. – 21 byla);
 nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 4 (2015 m. – 6 bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei – 3
(2015 m. – 8 bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 1 (2015 m. – 3
bylos);

11

 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 691 (2015 m. – 809 bylos);
 nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei – 1 (2015 m. – 0 bylų);
 nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 23 (2015 m. – 24
bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 30 (2015 m. – 46
bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 122 (2015 m. – 151 byla);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams –
53 (2015 m. – 101 byla);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 44 (2015 m. – 75 bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais,
sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis – 50 (2015 m. – 58 bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 87 (2015 m. – 105 bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 131 (2015 m. –
120 bylų);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 147 (2015 m. – 230 bylų);
 nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens
veiklai – 92 (2015 m. – 106 bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 7 (2015 m. – 4 bylos);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar
matavimo priemonių klastojimu – 114 (2015 m. – 141 byla);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 11 (2015 m. – 13 bylų);
 nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui – 0 (2015 m. – 2 bylos).
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2 pav. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų pagal bylų kategorijas palyginimas 2015–2016 metais
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 2016 metais teismas daugiausiai baudžiamųjų bylų
išnagrinėjo dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 691 byla. Antrąją didžiausią išnagrinėtų baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai
žmogaus sveikatai – 649 bylos. 147 bylos išnagrinėtos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų
viešajai tvarkai.
2016 metais terminuotas laisvės atėmimas paskirtas 481 asmeniui (iš jų – 59
nepilnamečiams), bauda skirta 533 asmenims (iš jų – 16 nepilnamečių), viešieji darbai – 72 asmenims
(iš jų – 5 nepilnamečiams), laisvės apribojimas – 508 asmenims (iš jų – 61 nepilnamečiui), areštas –
214 asmenų (iš jų – 14 nepilnamečių), 101 asmeniui bausmės vykdymas atidėtas (iš jų – 7
nepilnamečiams) ir vienas asmuo atleistas nuo bausmės.
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3 pav. 2016 metais paskirtos bausmės už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus
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2016 metais Kauno apylinkės teisme vidutinė baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė
buvo 3,14 mėnesio. Palyginti su 2015 m. vidutinė baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė buvo 2,93
mėnesio. 2016 metais 1 841 baudžiamosios bylos nagrinėjimas užtruko iki 6 mėnesių (tai sudaro 87,5
proc. bendro išnagrinėtų bylų skaičiaus) (2015 m. – 2 092 bylų). Nuo 6 iki 12 mėnesių buvo
nagrinėjamos 165 baudžiamosios bylos (7,9 proc.) (2015 m. – 216 bylų). Ilgiau nei dvylika mėnesių
buvo nagrinėjamos 96 baudžiamosios bylos (4,6 proc.) (2015 m. – 122 bylos). Absoliuti dauguma
visų 2016 metais išnagrinėtų baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėtos per 6 mėnesius ar greičiau.
2016 metais 284 Kauno apylinkės teismo teisėjų priimti nuosprendžiai buvo apskųsti
apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui, iš jų 20 nuosprendžių buvo panaikinti ir 42 buvo pakeisti
(2015 m. buvo apskųsti 309 nuosprendžiai, 47 panaikinti, 79 pakeisti). Nuosprendžių stabilumas 2016
metais padidėjo iki 98,28 proc. (2015 metais buvo 96,26 proc.).
Ikiteisminio tyrimo dokumentų nagrinėjimas 2016 metais
Kauno apylinkės teisme 2016 metais ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliko penki
teisėjai, kurie išnagrinėjo 6 984 ikiteisminio tyrimo dokumentus (2015 m. išnagrinėti 7 728
dokumentai). Taigi 2016 metais buvo išnagrinėta 9,6 proc. mažiau ikiteisminio tyrimo dokumentų
nei 2015 metais.
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4 pav. Išnagrinėtų ikiteisminio tyrimo dokumentų palyginimas 2015–2016 metais
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Ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliekantys teisėjai taip pat nagrinėjo baudžiamąsias
bylas pagreitinto proceso tvarka, kurių 2016 metais buvo išnagrinėta 303 bylos (2015 m. – 249 bylos).
2016 metais Kauno apylinkės teisme buvo priimti 152 ikiteisminio tyrimo dokumentai
dėl asmenų apklausos (2015 m. – 158 dokumentai), 458 – dėl kardomųjų priemonių (2015 m. – 576
dokumentai), 5 790 – dėl kitų procesinių prievartos priemonių taikymo (2015 m. – 6 327 dokumentai),
584 – dėl skundų dėl ikiteisminio tyrimo pareigūnų priimtų sprendimų (2015 m. – 667 dokumentai).
2016 metais pradėjus veikti Integruotai baudžiamojo proceso sistemai (IBPS) didžioji dalis
ikiteisminio tyrimo dokumentų buvo gauti ir išnagrinėti šioje sistemoje.
3.2. Išnagrinėtų civilinių bylų apžvalga
2016 metais Kauno apylinkės teisme buvo gautos 26 969 civilinės bylos (2015 m. – 28 422
bylos), 3 915 bylų perkelta iš 2015 metų. 2016 metais išnagrinėtos 26 653 civilinės bylos (2015 m. –
28 696 bylos). Kauno apylinkės teisme išnagrinėtų civilinių bylų skaičius sumažėjo 2 043 bylomis.
5 pav. Išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kitimas 2015–2016 metais
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Iš visų pernai išnagrinėtų civilinių bylų 10 537 bylos buvo išnagrinėtos ginčo teisena (2015
m. – 8 478 bylos), 2 583 – ypatingąja teisena (2015 m. – 2 735 bylos), 9 854 – dėl teismo įsakymo
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išdavimo (2015 m. – 11 462 bylos), 3 055 – supaprastinto proceso tvarka (2015 m. – 5 091 byla), 433
– dokumentinio proceso tvarka (2015 m. – 747 bylos), 54 – dėl proceso atnaujinimo (2015 m. – 55
bylos), 2 206 – vykdymo procese (2015 m. – 67 bylos).
Pagal atskiras civilinių bylų kategorijas 2016 metais Kauno apylinkės teisme išnagrinėtos
civilinės bylos pasiskirstė taip:
 kitos bylos, nagrinėjamos ypatingos teisenos tvarka – 15 441 (2015 m. – 14 480 bylų);
 su prievolių teise susijusios bylos – 10 490 (2015 m. – 10 931 byla);
 bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 2 332 (2015 m. – 2 692 bylos);
 bylos su tarptautiniu elementu – 626 (2015 m. – 552 bylos);
 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių – 490 (2015 m. – 452 bylos);
 bylos dėl darbo teisinių santykių – 153 (2015 m. – 178 bylos);
 bylos dėl juridinių asmenų – 60 (2015 m. – 62 bylos);
 bylos dėl paveldėjimo – 56 (2015 m. – 38 bylos);
 bylos dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės – 23 (2015 m. – 22 bylos);
 bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo – 3 (2015 m. – 0 bylų).
6 pav. Išnagrinėtų civilinių bylų pagal atskiras kategorijas skaičiaus kitimas 2015–2016
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, pernai Kauno apylinkės teismas daugiausiai išnagrinėjo
ypatingosios teisenos tvarka nagrinėjamų civilinių bylų – 15 441 bylą. Antrąją didžiausią išnagrinėtų
civilinių bylų dalį sudarė su prievolių teise susijusios bylos – 10 490 bylų. Itin reikšmingą išnagrinėtų
civilinių bylų dalį sudarė bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių – 2 332 bylos.
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2016 metais vienos civilinės bylos nagrinėjimas Kauno apylinkės teisme truko vidutiniškai
1,78 mėnesio (2015 m. – 1,78 mėnesio). Palyginti su 2015 metais vidutinė vienos civilinės bylos
nagrinėjimo trukmė išliko ta pati.
2016 metais 401 civilinės bylos nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 12 mėnesių, 1 171 civilinės
bylos nagrinėjimas užtruko nuo 6 iki 12 mėnesių, likusių 25 081 civilinių bylų nagrinėjimas truko iki
6 mėnesių. Absoliuti dauguma visų 2016 metais išnagrinėtų civilinių bylų buvo išnagrinėtos per 6
mėnesius ar greičiau.
2016 metais 572 Kauno apylinkės teismo teisėjų priimti sprendimai buvo apskųsti apeliacine
tvarka Kauno apygardos teismui, iš jų 72 buvo panaikinti, 53 buvo pakeisti (2015 m. buvo apskųsti
695 sprendimai, 102 panaikinti, 135 pakeisti). Sprendimų stabilumas 2016 metais išliko panašus –
99,79 proc. (2015 metais buvo 99,70 proc.).
3.3. Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų apžvalga
2016 metais Kauno apylinkės teisme buvo gauta 9 500 administracinių teisės pažeidimų bylų
(2015 m. – 9 186 bylos), 384 bylos perkeltos iš 2015 metų, išnagrinėta 9 586 administracinių teisės
pažeidimų bylos (2015 m. – 9 193 bylos). Kauno apylinkės teisme išnagrinėtų administracinių teisės
pažeidimų bylų skaičius padidėjo 393 bylomis.
7 pav. Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičiaus kitimas 2015–2016 metais
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Pagal atskiras administracinių teisės pažeidimų bylų kategorijas 2016 metais Kauno apylinkės
teisme išnagrinėtos administracinių teisės pažeidimų bylos pasiskirstė taip:
 pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje (ATPK 41–44(5) straipsniai) –
403 (2015 m. – 409 bylos);
 pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nuosavybę (ATPK 45–50(8) straipsniai) – 4 108 (2015 m.
– 3 606 bylos);
 pažeidimai aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir kultūros
paminklų apsaugos srityje (ATPK 51–91(8) straipsniai) – 27 (2015 m. – 27 bylos);
 pažeidimai pramonės, elektros ir šiluminės energijos naudojimo srityje (ATPK 92–99(10)
straipsniai) – 3 (2015 m. – 0 bylų);
 pažeidimai žemės ūkyje, veterinarinių sanitarinių taisyklių pažeidimai (ATPK 100–110(1)
straipsniai) – 12 (2015 m. – 15 bylų);
 pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje (ATPK 111–155 straipsniai) – 2 540
(2015 m. – 2 292 bylos);
 pažeidimai piliečių buto teisių, butų komunalinio ūkio ir tvarkymo srityje (ATPK 156–
162(1) straipsniai) – 21 (2015 m. – 14 bylų);
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 pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje (ATPK 163–173(21)
straipsniai) – 390 (2015 m. – 498 bylos);
 pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką (ATPK 174–186 straipsniai) – 1 506 (2015
m. – 1 815 bylų);
 pažeidimai, kuriais kėsinamasi į nustatytą valdymo tvarką (ATPK 187–215 straipsniai) –
729 (2015 m. – 615 bylų).
8 pav. Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų pagal kategorijas palyginimas 2015–
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Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 2016 metais teisme daugiausiai išnagrinėta administracinių
teisės pažeidimų bylų dėl pažeidimų, kuriais kėsinamasi į nuosavybę (ATPK 45–50(8) straipsniai) –
4 108 bylos. Antrąją didžiausią išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų dalį sudarė
pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje (ATPK 111–155 straipsniai) – 2 540 bylų. Taip pat
didelę dalį sudarė pažeidimai, kuriais kėsinamasi į viešąją tvarką (ATPK 174–186 straipsniai) – 1
506 bylos.
2016 metais išnagrinėtose administracinių teisės pažeidimų bylose asmenims skirtos 7 169
nuobaudos, iš jų 699 įspėjimai, 5 851 bauda, 388 areštai, 594 daikto ir pajamų konfiskavimai, 1 204
specialiosios teisės atėmimai.

18

9 pav. 2016 metais Kauno apylinkės teisme paskirtos administracinės nuobaudos už
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2016 metais 2 administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas užtruko ilgiau nei 12
mėnesių, 17 administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas užtruko nuo 6 iki 12 mėnesių, likusių
9 567 administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas truko iki 6 mėnesių. Absoliuti dauguma
visų 2016 metais išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų buvo išnagrinėtos per 6 mėnesius
ar greičiau.
2016 metais dėl Kauno apylinkės teismo nutarimų (nutarčių) buvo gauti ir Kauno apygardos
teisme išnagrinėti 365 apeliaciniai skundai (2015 m. – 490 apeliacinių skundų). Aukštesnės
instancijos teismas 57 Kauno apylinkės teismo nutarimus (nutartis) pakeitė (2015 m. – 55), 85 –
panaikino (2015 m. – 99).
2016 metais vienos administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimas Kauno apylinkės
teisme truko vidutiniškai 0,60 mėnesio (2015 m. – 0,67 mėnesio). Palyginti su 2015 metais vidutinė
vienos administracinių teisės pažeidimų bylos nagrinėjimo trukmė sumažėjo.
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4.

Teismo finansinis-materialinis aprūpinimas

4.1. Teismo finansavimas
Kauno apylinkės teismas – atskiras asignavimų valdytojas. Kauno apylinkės teismas
kontroliuojamų subjektų neturi. Teismas finansuojamas pagal programą „Teisingumo vykdymas“
01.002, išskiriant finansavimo šaltinius 1.1.1.1.1 – valstybės biudžeto lėšos ir 1.4.1.1.1 – biudžetinių
įstaigų pajamų įmokos.
Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą likutis iki metų pradžios – 831,88 Eur. Faktinės
įmokos ataskaitiniu laikotarpiu – 7 163,63 Eur. Gauta ir panaudota per ataskaitinį laikotarpį – 7
983,52 Eur. Nepanaudotas likutis – 11,99 Eur.
2016 metams teismui patvirtintas 4 376 187 Eur metinis biudžetas, iš jų 3 094 960 darbo
užmokesčio fondui, 955 727 Eur socialiniam draudimui ir 324 360 Eur prekių ir paslaugų įsigijimui.
Gauta ir panaudota asignavimų už 4 376 183,14 Eur. Bendras finansavimo panaudojimas sudaro 100
procentų.
2016 metų patvirtintos įmokos – 8 831 Eur. Faktinės pajamų įmokos į biudžetą per
ataskaitinį laikotarpį – 7 163,63 Eur. Gauta ir panaudota pajamų įmokų – 7 983,52 Eur.
Mokėtina suma už prekes ir paslaugas 2016 m. sausio 1 d. sudarė – 20,7 tūkstančius eurų.
Priskaityta pagal grąžinimo įstatymą ir iškelta einamųjų metų (2017 m.) grąžintina darbo
užmokesčio dalis (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos str.) sudaro – 196,4 tūkstančių eurų ir likusi
neišmokėta dalis už 2016 metus – 0,5 tūkst. eurų. Iš viso – 196,9 tūkst. eurų. Socialinio draudimo
įmokos nuo grąžintinos sumos (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos str.) – 60,6 tūkstančių eurų ir
likusi Sodros dalis už 2016 metus – 0,2 tūkstančių eurų. Iš viso – 60,8 tūkstančių eurų.
2016 metais išmokėta grąžintino darbo užmokesčio (2.1.1.1.1.1 išlaidų ekon. klasifikacijos
str.) – 48,4 tūkstančių eurų ir pervesta socialinio draudimo įmokų (2.1.2.1.1.1 išlaidų ekon.
klasifikacijos str.) – 15 tūkstančių eurų.
Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai iki 2016 m. gruodžio 31 d. sudaro 37,3 tūkstančius
eurų. Iš jų: gyventojų pajamų mokestis – 3,6 tūkstančius eurų, socialinio draudimo mokestis – 25,2
tūkstančius eurų ir darbdavio socialinis draudimas – 8,5 tūkstančius eurų. Mokėtina suma iki 2016
metų gruodžio 31 d. už prekes ir paslaugas sudaro – 40 tūkstančių eurų.
Ryšių paslaugos
Transporto išlaikymas
Kitos prekės
Einamasis remontas
Komunalinės paslaugos:
Iš jų: už elektrą
už šilumą
už vandenį ir kanalizaciją
už atliekų tvarkymą
Kitos paslaugos

Eurais
19317,99
217,05
8541,63
567,50
10403,72
4143,23
5879,61
77,11
303,77
883,34

Ekonominis str.
2.2.1.1.1.05
2.2.1.1.1.06
2.2.1.1.1.10
2.2.1.1.1.16
2.2.1.1.1.20

2.2.1.1.1.30

Kitų prekių ir paslaugų įsiskolinimas susidaro dėl to, kad sąskaitos už gruodžio mėnesį
gaunamos sausio mėnesio pradžioje. Didžiausias įsiskolinimas susidarė už pašto paslaugas – 19
194,18 Eur, kurios nuo lapkričio mėnesio pabrango 2,1 karto. Įsiskolinimas padengtas 2017 metų
sausio mėnesio pradžioje. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai susidaro dėl darbo užmokesčiui
nepakankamai skiriamo finansavimo.
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Kauno apylinkės teismas sudaro 2016 metų metinio biudžeto vykdymo suvestinių ataskaitų
rinkinį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016 m. gruodžio 19 d. raštu Nr.
(3.5.1-04)-6K-1608503 „Dėl 2016 metų metinio ir 2017 metų tarpinių biudžeto vykdymo suvestinių
ataskaitų rinkinių sudarymo ir pateikimo“, kuris yra skelbiamas teismų internetiniame puslapyje.
4.2. Teismo materialinė-techninė bazė
2016 metais teismui įsigyti ilgalaikio materialiojo turto, lėšų iš biudžeto nebuvo skirta.
Nacionalinė teismų administracija, vykdydama viešuosius centralizuotus pirkimus teismą
aprūpina kopijavimo popieriumi, bylų viršeliais, vokais, kompiuteriais, spausdintuvais, kopijavimo
aparatais. Tam tikslui iš centralizuoto aprūpinimo teismas gavo prekių už 20 665,50 Eur, ilgalaikio
materialaus turto už 15 374,26 Eur, nematerialaus ilgalaikio turto (programinės įrangos ir licencijų)
– 4 308,37 Eur. Buvo pakeistas sugedęs šildymo cirkuliacinis siurblys, kurio pakeitimas buvo
apmokėtas taip pat centralizuotai ir kainavo 7 647,20 Eur. Kauno apylinkės teisme 2016 m. buvo
atlikti 37 supaprastinti mažos vertės pirkimai.
Atsižvelgiant į teismų pastatų ir patalpų projektavimo ir įrengimo pagrindinius principus ir
siekiant užtikrinti darbo vietų atitikimą nustatytiems reikalavimams, 2016 metais imtasi aktyvių
veiksmų darbo kabinetų bei visų pastatų būklės įvertinimui. Imant domėn tai, kad teismas – valstybinė
institucija, finansuojama iš valstybės biudžeto, bendradarbiaujant su Nacionaline teismų
administracija, ieškota būdų, kaip pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, kokių imtis priemonių, norint
pradėti pastatų atnaujinimo bei rekonstravimo darbus.
Teisėjų taryba 2015 m. kovo 27 d., atsižvelgdama į Nacionalinės teismų administracijos
siūlymą, protokoliniu sprendimu pritarė valstybės investicijų projekto „Kauno miesto apylinkės
teismo pastato Kaune, Laisvės al. 103 / J. Gruodžio g. 12, rekonstravimas“ nutraukimui ir pritarė
žemės sklypo, esančio Europos pr. 105A, Kaune, perėmimui Kauno apylinkės teismo reikmėms,
numatant sklypą panaudoti naujo teismo pastato statybai. Tuo pačiu protokoliniu sprendimu Teisėjų
taryba pavedė Nacionalinei teismų administracijai inicijuoti valstybės investicijų projekto išbraukimą
iš valstybės investicijų programos bei inicijuoti žemės sklypo, esančio Europos pr. 105A, Kaune,
perėmimą Kauno apylinkės teismo reikmėms. Nacionalinė teismų administracija siūlė perimti
siūlomą žemės sklypą ir numatyti naujo teismo pastato statybą ne anksčiau kaip 2022 m., užsitikrinus
pakankamą finansavimą. Teismo pirmininkui šį sprendimą įvertinus kaip skubotą, kreiptasi į Teisėjų
tarybą bei Nacionalinę teismų administraciją, nurodant, jog dėl numatyto naujo teismo pastato
statybos Kauno apylinkės teismas dar ne vienerius metus negali tikėtis jokių didesnių finansinių
investicijų, būtų tikslinga atnaujinti pastato rekonstrukcijos planą ir tęsti pradėtus remonto darbus.
Tokiu būdu būtų išsaugotas istorinis teismo ir susisiekimui patogioje vietoje – Kauno centrinėje
dalyje – esantis pastatas, o finansinės investicijos į atkurtą rekonstrukciją būtų kur kas mažesnės, nei
investicijos į naujo pastato statybą. Atkreiptas dėmėsys į tai, kad prasidėjus teismų reorganizavimo
procesui, galbūt dalį šiam projektui skiriamų lėšų būtų galima nukreipti senojo pastato atnaujinimo
darbams vykdyti. Nacionalinė teismų administracija, kreipdamasi į Teisėjų tarybą, pažymėjo, jog
vykdant esamų patalpų rekonstrukciją teismo personalui reikėtų išsikelti į kitas patalpas, o
persikraustymas ir laikinų patalpų nuoma per 3 metus gali kainuoti iki 0,6 mln. eurų, tačiau šiuo
atveju buvo pažymėta, kad personalo perkraustymas į laikinas patalpas nėra būtinas, kadangi
rekonstrukcinius remonto darbus galima atlikti dalimis (remontuojant po atskirą teismo pastato dalį)
ir teismo darbuotojai „pasispaustų“ tame pačiame pastate.
Kol buvo sprendžiami klausimai dėl minėto kreipimosi bei svarstomi prioritetai ir galimybės
pradėti teismo rekonstravimo darbus, teismo pirmininko sudaryta Poreikių nustatymo komisija,
susidedanti iš stuktūrinių padalinių vadovų, sprendė klausimus dėl būtiniausių prekių įsigijimo bei
smulkesnių remonto darbų atlikimo, disponuojant teismo turimais finansiniais asignavimais. Itin
didelis dėmesys kreiptas į teismo archyvo patalpų būklę, bylų saugojimui skirtų stelažų įsigijimą ir
archyvo patalpų kosmetinį remontą. Per 2016 metus suremontuota archyvo patalpa, esanti teismo
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rūsyje, įsigytos ir sumontuotos kelios eilės byloms saugoti skirtų lentynų. Apsvarstytos galimybės
įrengti bent du darbo kabinetus, išplėsti bei atnaujinti teismo Finansų skyriaus darbo kabinetą, senus
bei nusidėvejusius baldus pakeisti naujais. Šių tikslų siekimui ir realiam jų įgyvendinimui, sudarytos
numatytų atlikti darbų sąmatos ir, įvertinus teismo finansines galimybes, pradėti naujų kabinetų
įrengimo bei juose įrengiamų kompiuterinių tinklų tvarkymo darbai, pakeista pasenusi elektros
instaliacijos sistema, imtasi Finansų skyriaus kabineto atnaujinimo.
Per aptariamuosius metus pavyko atnaujinti keletą kabinetų, senus baldus pakeisti naujais,
įgyti būtiniausių darbui priemonių. Teismo pirmininko padėjėjos (ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene) iniciatyva, teismo poreikių komisijai pritarus bei siekiant glaudesnio ir pozityvesnio
darbuotojų bendravimo, gero psichologinio klimato esant tokiam dideliam teismo kolektyvui, įrengta
bibliotekėlė bei poilsio zona, kurioje darbuotojai bet kurią dieną pietų pertraukos metu turi galimybę
susirinkti ir aptarti jiems aktualius klausimus, maloniai pabendrauti prie kavos puodelio.
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5.

Teismo ryšiai su žiniasklaida ir visuomene

5.1. Kauno apylinkės teismo teikiama informacija
Teismo interneto tinklalapyje www.kat.lt skelbiama ir nuolat atnaujinama informacija
visuomenei apie viešąjį interesą turinčias bylas bei įvykius teisme, taip pat apie teismo veiklą bei
renginius. Teismo interneto svetainės skyrelyje ,,Informacija, naujienos“ buvo paskelbti 52
pranešimai spaudai, didelė dalis jų sulaukė plataus atgarsio visuomenėje ir žurnalistų dėmesio.
Kauno apylinkės teismo pirmininko 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-184 ir 2016 m.
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-272 paskirti teisėjai spaudai civilinėms, administracinių teisės
pažeidimų ir administracinių nusižengimų byloms, baudžiamosioms byloms, ikiteisminio tyrimo
teisėjo ir kitoms operatyvioms teismo kompetencijai priskirtoms funkcijoms.
2016 metais Kauno apylinkės teismo teisėjai davė interviu visuomenei aktualiomis temomis:
skolines bylas, mediaciją, nepilnamečių apklausas, naujai įsigaliojusį administracinių nusižengimų
kodeksą. Pavyzdžiui, interviu su teisėja Lina Žemaitiene dėl skolinių bylų (,,Savaitraštis Kaunui“),
interviu su teismo mediatore, teisėja Giedre Jakštiene (,,Kauno diena“), interviu su naujai paskirtu
teismo pirmininku Dariumi Kantaravičiu (,,Savaitraštis Kaunui“), interviu su ikiteisminio tyrimo
teisėja Indre Averkiene apie nepilnamečių apklausas (,,Savaitraštis Kaunui“), interviu su teismo
pirmininko pavaduotoja Laima Šeputiene apie naujai įsigaliojusį administracinių nusižengimų
kodeksą (,,Kauno diena“), interviu ,,Savaitraštyje Kaunui“ apie teisėjo Broniaus Varsackio
laisvalaikį: ,,Apylinkės teismo teisėjo svajonė – šturmuoti Everestą“.
Teismo pirmininko 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. V-78 buvo paskirtas darbuotojas,
atsakingas už Asmenų aptarnavimo kokybės monitoringo koordinavimą. Taip pat, teismo pirmininko
2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-129 patvirtinta Asmenų aptarnavimo kokybės monitoringo
darbo grupė.
2016 m. lapkričio 14 d. iki 2016 m. gruodžio 2 d. Kauno apylinkės teisme buvo atlikta
anoniminė teismuose besilankančių asmenų apklausa, kuria buvo siekiama išsiaiškinti esamą asmenų
aptarnavimo kokybės lygį teisme, sužinoti, kokie veiksniai apsilankiusiems teisme asmenims kėlė
pasitenkinimą ar nepasitenkinimą aptarnavimu. Buvo paruoštos asmenų apklausos Kauno apylinkės
teisme anketos ir išdalintos dokumentų priimamojo, civilinių, baudžiamųjų, administracinių teisės
pažeidimų nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų raštinėms, susipažinimo su bylomis salės darbuotojai bei
paprašyta, kad anketą teisme užpildytų įvairių auditorijų visuomenės atstovai. Buvo apklausti 52
asmenys: 27 vyrai ir 25 moterys. 29 apklaustieji į teismą kreipėsi tiesiogiai, 10 – tiesiogiai ir telefonu,
5 – tiesiogiai, telefonu ir elektroniniu paštu, 1 telefonu ir 7 kreipimosi į teismą būdo nenurodė.
Apklaustųjų amžius nuo 21 iki 65 metų, amžiaus vidurkis – 39 metai. 9 apklaustieji savo amžiaus
nenurodė. 49 besikreipiantys į teismą asmenys gyvena mieste ir 3 kaimo gyvenamojoje vietovėje. 34
asmenys turi aukštąjį, 15 – aukštesnįjį, 2 – vidurinį išsilavinimą. Vienas apklaustasis išsilavinimo
nenurodė. Buvo apklausti 46 dirbantieji, 5 nedirbantys ir 1 pensininkas.
Atsakant į anketoje pateiktus klausimus galima buvo pasirinkti vieną iš 6 galimų atsakymų
variantų: „visiškai nesutinku“ (1 balas), „nesutinku“ (2 balai), „nei sutinku, nei nesutinku“ (3 balai),
„sutinku“ (4 balai), „visiškai sutinku“ (5 balai), „neturiu nuomonės“.
Pildžiusieji anketas galėjo pažymėti, kokie veiksniai jiems kėlė nepasitenkinimą
aptarnavimu Kauno apylinkės teisme. Buvo nurodyti šie veiksniai: neveikė kompiuterinė programa,
teko laukti, viena sekretorė elgėsi šališkai, per ilgi bylos atidėjimo terminai, senos posėdžių salės ir
baldai, iš pradžių buvo juntamas nesusišnekėjimas, bet vėliau viskas išsisprendė. Šiuos veiksnius
nurodė po vieną apklaustąjį.
Pildžiusieji anketas galėjo nurodyti, kokie veiksniai jiems kėlė pasitenkinimą aptarnavimu
Kauno apylinkės teisme. Apklaustieji nurodė šiuos veiksnius: mandagus bendravimas (9
apklaustieji), malonus bendravimas ir aptarnavimas (10 apklaustųjų), paslaugumas (2 apklaustieji),
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informacija ir pagalba suteikta greitai (4 apklaustieji). Taip pat buvo pažymėta, kad aptarnavimas
kompetentingas, bendrauta paprastai, tiksliai suteikta informacija, teismo raštinės darbuotojos visada
besišypsančios, viskas aišku ir konkretu, suteikta informacija ir pagalba, lakoniškumas, konkretumas,
operatyvumas, pagalba pildant dokumentus, paslaugios posėdžių sekretorės, darbuotojai geranoriškai
informavo apie priežastis dėl kurių gali užtrukti prašymo tenkinimas, draugiški, lankstūs ir linkę
padėti darbuotojai, informacija pakankamai prieinama, turint laiko yra suteikiamos visos sąlygos
susipažinti su norima informacija, tikslus, kokybiškas, informatyvus aptarnavimas, gauti atsakymai į
visus klausimus. Šiuos veiksnius nurodė po vieną apklaustąjį.
Bendras vertinimų vidurkis yra 4,47 balo, todėl galima teigti, kad suteiktos paslaugos ir
aptarnavimas Kauno apylinkės teisme yra kokybiški.
5.1. Visuomenei skirti renginiai
Teisme 2016 m. buvo gausūs reikšmingų renginių, vizitų ir susitikimų. Teisme gausiai
lankėsi miesto moksleiviai – nuo pradinukų iki gimnazistų abiturientų. Moksleiviams organizuotos
ekskursijos po teismą, jie supažindinti su teismo veikla. Su moksleiviais susitiko ir apie savo darbą
pasakojo teismo teisėjai ir kiti darbuotojai.

Akimirkos iš moksleivių ekskursijų
Praėjusiais metais Kauno apylinkės teisme viešėjo kaunietis Justinas Jarusevičius, vienas
pirmųjų lietuvių, gavusių Harvardo teisės mokyklos magistro laipsnį. Harvardo teisės mokykloje
išsilavinimą įgijo buvęs JAV prezidentas Barackas Obama ir pirmoji šalies ponia Michelle Obama,
didžioji dalis JAV Aukščiausiojo Teismo teisėjų. Justinas pasakojo, kaip kilo mintis ir kas jį padrąsino
stoti į Harvardo teisės mokyklą – vietą, į kurią susirenka geriausi ir gabiausi studentai iš viso pasaulio.
Susitikimo metu diskutuota apie JAV šimtametes tradicijas turintį prisiekusiųjų institutą bei
mediaciją, gana sėkmingai taikomą ir Lietuvos teismuose.

24

Susitikimas su Justinu Jarusevičiumi
2016 metais teismas minėjo ir spalio 1-ąją švenčiamą Tarptautinę pagyvenusių žmonių
dieną. Teismo pirmininkas lankėsi Kauno miesto socialinių paslaugų centre, kur aktualiomis
teisinėmis temomis bendravo su šio centro lankytojais. Atsakė į juos dominančius klausimus,
padovanojo įvairaus žanro knygų, kompaktinių diskų, stalo žaidimų bei kompiuterį, kuriuo galės
naudotis ar mokytis juo dirbti šio centro lankytojai, daugiausia – vieniši senoliai.

Susitikimas su Kauno miesto socialinių paslaugų centro lankytojais
Konstitucijos bei Europos teisės dienai paminėti teismas organizavo du renginius: teisme
moksleiviams buvo pristatytas komiksas ,,Teismiesčio byla“, o miesto gyventojams – nemokamos
teisinės konsultacijos, sulaukusios didžiulio kauniečių susidomėjimo. Per mažiau nei pusdienį teisme
apsilankė trisdešimt asmenų, kuriems Kauno rajono savivaldybės ir Valstybės garantuojamos teisinės
pagalbos tarnybos Kauno skyriaus specialistai teikė nemokamas teisines konsultacijas. Renginio
metu buvo aptariami žemės grąžinimo, įmonės išregistravimo, ,,Sodros“ išmokų, rūpybos ir globos,
kelio servituto, testamento sudarymo, asmens pripažinimo neveiksniu klausimai. Keli asmenys
teiravosi dėl žemės išsipirkimo, jos matavimų ir atkūrimo teisių. Profesionalūs teisininkai, talkinę
renginyje, ypač daug klausimų sulaukė dėl daugiabučių namų savininkų bendrijų.
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Nemokamos teisinės konsultacijos
2016 metais Kauno apylinkės teismas prisijungė prie Nacionalinės teismų administracijos ir
Lietuvos universitetų kasmet organizuojamo projekto ,,Diena su teisėju“. Būsimieji teisininkai turėjo
galimybę stebėti Kauno apylinkės teisėjų – Indrės Averkienės, Laimos Šeputienės ir Tomo Romeikos
– darbą iš arti ir realiai pajausti ,,su kuo valgoma teisėjų duona“.

Akimirkos iš „Dienos su teisėju“
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2016 m. gruodžio mėnesį Kauno apylinkės teismo teisėjai ir teismo darbuotojai, dirbantys
Kęstučio g. 29, Kaune, prisidėjo prie projekto „Vaikų svajonės“. Už surinktas lėšas (180 Eur) buvo
išpildytos 5 vaikų, augančių socialinės rizikos bei socialinių įgūdžių stokojančiose šeimose, svajonės
– buvo nupirkta lėlė Elzė, sportinis kostiumas, ryškiaspalviai sportiniai bateliai, konstruktorius
„Lego“, stalo žaidimas „Monopolis“. Šią gražią akciją vainikavo teismo darbuotojų vakaronė.

Projektui „Vaikų svajonės“ nupirktos dovanos.
2016 metais Kauno apylinkės teisme surengta keliautojo, alpinisto ir fotografo Sauliaus
Damulevičiaus fotografijų paroda ,,Siera Leonės deimantai“.

Nuotraukos – Sauliaus Damulevičiaus
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6. Kauno apylinkės teismo darbuotojų laisvalaikis
2016 metais Kauno apylinkės teisme įkurta ,,Knygų mainų biblioteka“. Erdvioje teismo fojė
įsikūrusią biblioteką apsupo patogūs, gražūs ir spalvingi sėdmaišiai. Radę laisvą minutę, teismo
darbuotojai gali ne tik skaityti kolegų atneštas knygas, žurnalus, bet ir gurkšnodami kavą maloniai
šnekučiuotis, daugiau dėmesio skirti ramiems pokalbiams ir aktyvioms diskusijoms apie knygas, jų
personažus.

Poilsio zona Kauno apylinkės teisme
Praėjusiais metais buvo organizuoti 5 renginiai, skirti skatinti bendradarbiavimą,
komunikaciją ar tiesiog geriau pažinti kolegas. Tai – keturios ekskursijos (V. Adamkaus muziejų,
Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčią (dar žinomą kaip Kauno soboras), Karines oro
pajėgas, išvyka į Anykščius) ir Kalėdinis keitimasis simbolinėmis dovanomis.

Ekskursijų akimirkos
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APIBENDRINIMAS

2016-ieji Kauno aplinkės teisme buvo darbingi, aktyvūs ir turiningi metai. Kauno apylinkės
teismas yra pirmosios instancijos bendrosios kompetencijos teismas, kuris 2016 metais siekė
pagrindinio savo veiklos tikslo: vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą.
Kauno apylinkės teismas yra antras pagal dydį Lietuvos Respublikos apylinkės teismas, todėl
teisme per 2016 metus buvo gauta ir išnagrinėta tūkstančiai bylų. Teisme daugiausia buvo išnagrinėta
civilinių bylų: 2016 metais buvo išnagrinėtos 26 653 civilinės bylos. Palyginus su 2015 metais, Kauno
apylinkės teisme išnagrinėtų civilinių bylų skaičius sumažėjo dviem tūkstančiais bylų. Kauno
apylinkės teisme išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius palyginti su 2015 metais taip pat sumažėjo
daugiau nei trimis šimtais bylų. Tačiau Kauno apylinkės teisme išnagrinėtų administracinių teisės
pažeidimų bylų skaičius padidėjo beveik keturiais šimtais bylų.
Teismas 2016 metais aktyviai bendradarbiavo su žiniasklaida, informavo visuomenę apie
teisme nagrinėjamas rezonansines bylas, taip pat apie teismo veiklą bei renginius. 2016 metais Kauno
apylinkės teismo teisėjai davė interviu visuomenei aktualiomis temomis: apie skolines bylas,
mediaciją, nepilnamečių apklausas, naujai įsigaliojusį Administracinių nusižengimų kodeksą.
2016 metai buvo gausūs reikšmingų renginių, vizitų ir susitikimų. Teisme buvo organizuotos
teisinio švietimo programos moksleiviams, teismo darbuotojai prisijungė prie visuomeninių projektų.
2016 metais teisme darbą pradėjo pirmieji savanoriai, kurie tai pat aktyviai dalyvavo teismo veikloje,
padėjo organizuoti renginius.
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