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Lietuvos Respublikos teismų įstatymas 

(Žin., 2012, Nr. 6-181) 

19 straipsnis. Apygardos teismo kompetencija 

Apygardos teismas: 

1) yra pirmoji instancija civiline ms byloms, 

įstatymų priskirtoms jo kompetencijai; 

2) yra pirmoji instancija baudž iamosioms byloms, 

įstatymų priskirtoms jo kompetencijai; 

3) yra apeliacine  instancija byloms de l apylinkių 

teismų sprendimų, nuosprendž ių, nutarc ių, 

nutarimų ir įsakymų; 

4) atlieka kitas jo kompetencijai įstatymų priskirtas 

funkcijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaipe dos apygardos teismo veiklos teritorijoje veikia s ie 

apylinkių teismai: Klaipe dos miesto, Klaipe dos rajono, 

Kretingos rajono, Palangos miesto, Plunge s rajono, Skuodo 

rajono, S ilale s rajono, S ilute s rajono, Taurage s rajono. 
 

Apygardos teismo kaip pirmosios instancijos sprendimų 

pagrįstumą ir teise tumą civiline se ir baudž iamosiose 

bylose apeliacine tvarka tikrina Lietuvos apeliacinis 

teismas. 

Klaipe dos apygardos teismas teikia 2015 metų Klaipe dos 

apygardos teismo darbo apž valgą1, kurioje aptariami 

teisme is nagrine tų baudž iamųjų, administracinių teise s 

paž eidimų ir civilinių bylų režultatai, svarbiausi is orine s ir 

vidine s teismų (teise jų) administracine s ir organižacine s 

veiklos kontrole s, Klaipe dos apygardos teismo finansinio 

apru pinimo ir personalo vadybos aspektai. 

                                                                    
1 Pareigą teismų pirmininkams parengti ir is leisti metines teismų darbo apž valgas 
nustato Teismų tarybos 2004 m. sausio 16 d. nutarimo Nr. 175 „De l visuomene s 
informavimo apie teismų veiklą“ 3.2. p. 
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I. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

Klaipe dos apygardos teismo Baudž iamųjų bylų skyriuje 2015 metais 

dirbo dvylika teise jų, kurie nagrine jo pirmosios instancijos ir 

apeliacines baudž iamąsias bylas. 2015 metais de l teise jo Stasio 

Valuž io atleidimo is  už imamų pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui, t. 

y. sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amž iaus, Klaipe dos 

apygardos teismo Baudž iamųjų bylų skyriuje nuo 2015 m. lapkric io 

3 d. darbą prade jo naujai paskirta teise ja Edita Lapinskienė. 

 

 1.1 IŠNAGRINĖTOS PIRMOSIOS INSTANCIJOS 

BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 

Per 2015 metus Klaipe dos apygardos teisme gautos 152 

baudž iamosios bylos, nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio 

pradž ioje – 70 baudž iamųjų bylų.  

Is  viso is nagrine ta 157 baudž iamosios bylos (vienasmenis kai 

is nagrine ta – 142 baudž iamosios bylos, kaip kolegijos pranes e jo – 15 

baudž iamųjų bylų, kaip kolegijos nario – 30 baudž iamųjų bylų). Is  jų 

de l 97 bylų priimti nuosprendž iai, 3 – nutartys, 18 – baudž iamųjų 

įsakymų, 1 byla nutraukta, 1 – persiųsta pagal teismingumą, 1 – 

grąž inta prokuratu rai.  

Klaipe dos apygardos teisme is duoti 35 Ėuropos ares to 

orderiai de l nuteistųjų, kurie yra pasisle pę nuo bausme s atlikimo, 

perdavimo Lietuvos Respublikai.  

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 65 

bylos. Taip pat Klaipe dos apygardos teisme 2015 metais is nagrine ti 

167 teikimai ir pras ymai nuosprendž ių ir nutarc ių vykdymo procese.  

Vidutine  bylos nagrine jimo trukme  me nesiais – 8,52, 2014 

metais – 8,11. 

              Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų nagrinėjimo trukmė 
 

Iš viso 

išnagrinėta 

Nagrinėjimas 

truko iki 6 

mėn. 

Nagrinėjimas 

truko nuo 6 

iki 12 mėn. 

Nagrinėjimas 

truko 12 

mėn. ir ilgiau 

157 101 35 21 

 

Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičius 

 

Palyginimui: 2014 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo 

išnagrinėta 185 baudžiamosios bylos, 2013 m. – 128 baudžiamosios, 

2012 m. – 157 baudžiamosios bylos,  2011 m. – 137 baudžiamosios 

bylos, 2010 m. – 100 baudžiamųjų bylų. 

S iuo metu Klaipe dos apygardos teisme yra nagrine jama 16 

baudž iamųjų bylų (į s į skaic ių taip pat patenka ir sustabdytos bylos 

de l priverc iamųjų medicinos priemonių taikymo kaltinamiesiems), 

kurių nagrine jimas už sitęse  ilgiau kaip vienerius metus.  

2016 metų pradž ioje buvo analižuojamos priež astys, de l 

kurių už sitęsia pirmosios instancijos baudž iamųjų bylų 

nagrine jimas. Nustatyta, kad baudž iamųjų bylų nagrine jimas teisme 

už truko tik de l objektyvių priež asc ių – daž niausiai de l paskelbtų 

kaltinamųjų paies kų, taip pat de l kaltinamųjų ir jų gyne jų, 

nukente jusiųjų, liudytojų neatvykimo į teismo pose dž ius, teisme 

paskirtų ekspertižių atlikimo, bylos sude tingumo ir didele s apimties 

bei kitų objektyvių priež asc ių.  

2013 m. 

išnagrinėta bylų 

2014 m. 

išnagrinėta bylų 

2015 m. 

išnagrinėta bylų 

128 185 157 

I. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
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Teise jai tinkamai is naudojo įstatymų numatytas galimybes 

už tikrinti sklandų bylų nagrine jimą teisme. Buvo siekiama 

operatyviai is siais kinti asmenų neatvykimo priež astis, imtasi 

priemonių už tikrinti jų dalyvavimą kituose teismo pose dž iuose. 

Neatvykus kaltinamiesiems de l teismui než inomų priež asc ių, buvo 

operatyviai sprendž iami griež tesne s kardomosios priemone s 

skyrimo bei paies kos paskelbimo klausimai. Į teismo pose dž ius 

neatvykus liudytojams buvo taikomos procesine s prievartos 

priemone s – atvesdinimas. Atide dami bylų nagrine jimą ir skelbdami 

pertraukas, teise jai suderina keletą pose dž ių į priekį. Bylų 

nagrine jimo teisme pertraukų ir atide jimų trukme s is  esme s atitinka 

BPK 243 ir BPK 244 straipsniuose numatytus reikalavimus. Bylų 

vilkinimo faktų nenustatyta. 

 

1.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

Klaipe dos apygardos teisme 2015 metais nebaigtų bylų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pradž ioje buvo 106 baudž iamosios bylos.  

Per 2015 metus Klaipe dos apygardos teisme gauta 371 

baudž iamoji byla de l apylinke s teismo priimtų 

nuosprendž ių/nutarc ių. Is  viso is nagrine ta 381 baudž iamoji byla. 

Is nagrine jus mine tą 381 baudž iamąją bylą teismo pose dž iuose 

buvo priimta 110 nuosprendž ių ir 271 nutartis, 4 baudž iamosiose 

bylose apeliaciniai skundai palikti nenagrine ti, o 91 baudž iamojoje 

byloje skundų nagrine jimai buvo perkelti į 2016 metus.  
 

238 baudž iamosiose bylose apeliaciniai skundai atmesti, paliekant 

galioti apylinkių teismų priimtus nuosprendž ius;  
 

34 bylose pirmosios instancijos teismo nuosprendž iai panaikinti ir 

priimti nauji nuosprendž iai BPK 329 str. numatytais pagrindais, t. y. 

pirmosios instancijos teismas prie me  apkaltinamąjį nuosprendį, o 

apeliacine s instancijos teismas padare  is vadą, jog neįrodyta, kad 

kaltinamasis dalyvavo padarant nusikalstamą veiką, arba 

nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudž iamojo nusiž engimo 

pož ymių; pirmosios instancijos teismas prie me  is teisinamąjį 

nuosprendį, o apeliacine s instancijos teismas padare  is vadą, jog 

reikia priimti apkaltinamąjį nuosprendį; pirmosios instancijos 

teismas nuosprendž iu nutrauke  baudž iamąją bylą, o apeliacine s 

instancijos teismas teismo pose dyje padare  is vadą, kad reikia priimti 

apkaltinamąjį arba is teisinamąjį nuosprendį; pirmosios instancijos 

teismas padare  esminį BPK paž eidimą, kurį apeliacine s instancijos 

teismas gali is taisyti apeliacine s instancijos teismo pose dyje;  
 

4 nuosprendž iai panaikinti BPK 327 str. 2 p. pagrindu, nes egžistavo 

BPK numatyti pagrindai atleisti kaltinamąjį nuo baudž iamosios 

atsakomybe s;  
 

7 bylose priimtos nutartys panaikinti nuosprendž ius ir nutraukti 

bylas BPK 327 str. 1 p. numatytu pagrindu, konstatuojant, kad yra 

BPK 3 str. 1 d. 2–9 p. nurodytos aplinkybe s, de l kurių baudž iamasis 

procesas negalimas; 
 

 2 bylos panaikintos ir grąž intos is  naujo nagrine ti pirmosios 

instancijos teismui;  
 

72 bylose nuosprendž iai pakeisti, nes pirmosios instancijos teismas 

netinkamai pritaike  baudž iamąjį įstatymą arba neteisingai paskyre  

bausmę (BPK 328 str. 1 p. 2 p.);  
 

24 bylose apylinkių teismų nuosprendž iai pakeisti BPK 328 str. 3 ir 

4 p. numatytais pagrindais, t. y. apygardos teismas konstatavo, jog 

nuosprendyje is de stytos teismo is vados neatitinka bylos aplinkybių 

ar netinkamai is spręsti kiti nuosprendž io klausimai.  

I. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
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2015 m. apskųstų, pakeistų, panaikintų nuosprendžių rodikliai pagal  

 

apylinkių teismus   

   

 

Palyginimui: Klaipėdos apygardos teismas 2015 metais panaikino 

12,3 proc. nuosprendžių, pakeitė – 25,2 proc. nuosprendžių, o 62,5 

proc. apeliacinių skundų atmetė. 2014 m. teismas panaikino 11 proc. 

nuosprendžių, pakeitė – 20 proc. nuosprendžių, 68 proc. apeliacinių 

skundų atmetė. 2013 m. teismas panaikino 10 proc. nuosprendžių, 

pakeitė – 25 proc. nuosprendžių, 65 proc. apeliacinių skundų atmetė. 

2012 m. teismas panaikino 9 proc. nuosprendžių, pakeitė – 26 proc. 

nuosprendžių, atmetė 65 proc. apeliacinių skundų.  

 

 

 

 

Apylinkės teismas 

Iš viso išnagrinėta 

baudžiamųjų bylų  

Apskųsta 

nuosprendžių 

Atmesti apeliaciniai 

skundai 

(procentinė išraiška) 

Pakeista 

nuosprendžių 

(procentinė išraiška) 

Panaikinta 

nuosprendžių 

(procentinė išraiška) 

Klaipėdos miesto 810 191 127  

(66,5 %) 

41 (21,5 %) 

 

23 (12 %) 

) Palangos miesto 116 19 11 (57,9 %) 6 (31,6 %) 2 (10,5 %) 

Klaipėdos rajono 197 31 18 (58,1 %) 8 (25,8 %) 5 (16,1 %) 

Kretingos rajono 121 12 4 (33,3 %) 6  (50 %) 2 (16,7 %) 

Plungės rajono 276 27 16 (59,2 %) 9 (33,3 %) 2 (7,4 %) 

Skuodo rajono 76 13 9 (69,2 %) 2 (15,4 %) 2 (15,4 %) 

Šilalės rajono 109 10 7 (70 %) 3 (30 %) - 

 Šilutės rajono 284 42 24 (57,1 %) 13 (30,9 %)  5(12  %) 

Tauragės rajono 246 36 22 (61,1 %) 8 (22,2 %) 6 (16,7 %) 

Iš viso 2235 381 

 

238 

    62,5 % 

96 

    25,2 % 

47 

     12,3 % 

Nutartys atmesti 
apeliacinius 

skundus 
62,5%

Panaikinti
nuosprendžiai 

12,3%

Pakeisti 
nuosprendžiai 

25,2 %

Nutartys atmesti
skundus

Nuosprendžiai
panaikinti

Pakeisti
nuosprendžiai

I. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

Šioje lentelėje pateikti bylų skaičiai 

apskaičiuoti, vieną baudžiamąją bylą 

prilyginant vienam vienetui, nepriklausomai 

nuo to, kiek apeliacinių skundų ir dėl kelių 

asmenų buvo išnagrinėta toje byloje 

Šioje lentelėje pateikti bylų skaičiai apskaičiuoti, vieną baudžiamąją bylą 

prilyginant vienam vienetui, nepriklausomai nuo to, kiek apeliacinių skundų ir 

dėl kelių asmenų buvo išnagrinėta toje byloje 
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Apeliacine tvarka apskųstų nuosprendžių (nutarčių) skaičius 

 

1.2.1. Skundų dėl žemesniųjų instancijų teismų nutarčių 

nagrinėjimo rezultatai 

Klaipe dos apygardos teisme 2015 metais gauti 668 skundai de l 

ž emesniųjų instancijų teismų nutarc ių. Nebaigtų bylų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pradž ioje – 21 byla. Per 2015 metus is  viso 

is nagrine tos ir priimtos 675 nutartys. 

 Dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal proceso dalyvių skundus (X 

dalis) priimta 351 nutartis. 262 bylose priimtos nutartys skundą 

atmesti ir palikti galioti apylinke s teismo nutartį, 2 bylose priimtos 

nutartys pakeisti teismo nutartį, 62 bylose priimtos nutartys 

panaikinti teismo nutartį ir de l skundo priimti naują sprendimą, 25 

bylos buvo grąž intos nenagrine tos.  

Dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu 

(VII dalis) priimta 211 nutarc ių. 174 bylose priimtos nutartys 

skundą atmesti ir palikti galioti apylinke s teismo nutartį, 13 bylų 

priimtos nutartys pakeisti teismo nutartį, 18 bylų priimtos nutartys 

panaikinti teismo nutartį ir de l skundo priimti naują sprendimą, 6 

bylos buvo grąž intos nenagrine tos.  

Dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti suėmimą arba pratęsti 

suėmimo terminą  (III dalis) – priimta 113 nutarc ių. 100 bylų 

priimtos nutartys skundą atmesti ir palikti galioti apylinke s teismo 

nutartį, 1 byloje priimta nutartis pakeisti teismo nutartį, 6 bylose 

priimtos nutartys panaikinti teismo nutartį ir priimti de l skundo 

naują sprendimą, 6 bylos buvo grąž intos nenagrine tos. 

Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 14 bylų. 

Palyginimui: Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. išnagrinėjo 381 

apeliacine tvarka apskustą nuosprendį, 2014 m. – 468 apskųstus 

nuosprendžius, 2013 m. – 466 apskųstus nuosprendžius, 2012 m. – 453 

apskųstus nuosprendžius, 2011 m. – 480 apskųstus nuosprendžius. 

 

 

 

 
 

Eil. 

Nr. 

Apylinkės 

teismas 

Apskųsta 

nuosprendžių 

(nutarčių) 

 2013 m. 

Apskųsta 

nuosprendžių 

(nutarčių) 

2014 m. 

Apskųsta 

nuosprendžių 

(nutarčių) 

2015 m. 

1. Klaipėdos miesto 

 

212 233 191 

2. Palangos miesto 
 

14 23 19 

3. Klaipėdos rajono 

 

39 39 31 

4. Kretingos rajono 

 

37 13 12 

5. Plungės rajono 

 

33 41 27 

6. Skuodo rajono 

 

10 9 13 

7. Šilalės rajono 17 15 10 

8. Šilutės rajono 51 55 42 

9. Tauragės rajono 53 40 36 

 Iš viso  466 468 381 
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Palyginimui: Klaipėdos apygardos teismas 
2015 metais pakeitė 174, panaikino 
(panaikino apylinkės teismo nutartį ir dėl 
skundo priėmė naują sprendimą) – 18, o 
nepakeitė (skundas atmestas ir paliktas galioti 
apylinkės teismo sprendimas) – 174 nutartis.   

2014 metais teismas pakeitė 8, panaikino – 19, 
o nepakeitė – 112 nutarčių.  

2013 metais teismas pakeitė 2, panaikino – 20, 
o nepakeitė – 65 nutartis.  

 

 

 

 

 

 

 

Palyginimui: Klaipėdos apygardos teismas 
2015 metais pakeitė 2, panaikino – 62, o 
nepakeitė – 262 nutartis.   

2014 m. teismas pakeitė 14, panaikino – 75, o 
nepakeitė – 280 nutarčių.  

2013 m. teismas pakeitė 15, panaikino – 102, o 
nepakeitė – 300 nutarčių.  

 

 

 

 

 

 

Apylinkės teismas 

Išnagrinėta 

skundų 

Nutartis  

pakeista 

Nutartis 

panaikinta 

Nutartis 

nepakeista 

Klaipėdos miesto 92 6 (6,5%) 9 (9,8 %) 77 (83,7 %) 

Palangos miesto 6 - 1 (16,7 %) 5 (83,3 %) 

Klaipėdos rajono 15 - 2 (13,3 %) 13 (86,7 %) 

Kretingos rajono 16 1 (6,25 %) 1 (6,25 %) 14 (87,5 %) 

Plungės rajono 20 2 (10 %) 2 (10 %) 16 (80 %) 

Skuodo rajono 6 - - 6 (100 %) 

Šilalės rajono 8 - 1 (12,5 %) 7 (87,5 %) 

Šilutės rajono 28 3 (10,7 %) 1 (3,6 %) 24 (85,7 %) 

Tauragės rajono 14 1 (7 %) 1 (7 %) 12 (86 %) 

Iš viso 205 13 (6,3 %) 18 (8,8 %) 174 (84,9 %) 

 

Apylinkės teismas 

 

Išnagrinėta 

skundų 

 

Nutartis  

pakeista 

 

 

Nutartis 

panaikinta 

 

 

Nutartis 

nepakeista 

 

Klaipėdos miesto 196 1 (0,6 %) 36 (18,4 %) 159 (81 %) 

Palangos miesto 12 - 3 (25 %) 9 (75 %) 

Klaipėdos rajono 40 1 (2,5 %) 6 (15 %) 33 (82,5 %) 

Kretingos rajono 11 - 3 (27 %) 8 (73 %) 

Plungės rajono 14 - 5 (36 %) 9 (64 %) 

Skuodo rajono 3 - 2 (67 %) 1 (33 %) 

Šilalės rajono 8 - - 8 (100 %) 

Šilutės rajono 9 - 1 (11 %) 8 (89 %) 

Tauragės rajono 33 - 6 (18 %) 27 (82 %) 

Iš viso 326 2 (0,6 %) 62 (19 %) 262 (80,4 %) 

 

Skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių, 

susijusių su nuosprendžio vykdymu (VII 

dalis), rodikliai pagal apylinkių teismus 

 

 

Skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių 

pagal proceso dalyvių skundus (X dalis) 

rodikliai pagal apylinkių teismus 
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Palyginimui: Klaipėdos apygardos teismas 
2015 metais išnagrinėjo 107 skundus. Dėl jų 
priėmė 6 nutartis, kuriomis ankstesni apylinkių 
teismų sprendimai buvo panaikinti, ir 62 
nutartis, kuriomis sprendimai nepakeisti.   

2014 m. metais išnagrinėjo 115 skundų. Dėl jų 
priėmė 10 nutarčių, kuriomis ankstesni 
apylinkių teismų sprendimai buvo panaikinti, ir 
105 nutartis, kuriomis sprendimai nepakeisti. 

2013 m. metais išnagrinėjo 134 skundus. Dėl jų 
priėmė 11 nutarčių, kuriomis ankstesni 
apylinkių teismų sprendimai buvo panaikinti, 3 
nutartis, kuriomis sprendimai pakeisti, ir 105 
nutartis, kuriomis sprendimai nepakeisti. 

 

 

 

 

Palyginimui: Klaipėdos apygardos teisme  2015 
metais buvo gauti 107, 2014 m. – 115, 2013 m. – 
134, 2012 m. – 145, 2011 m. – 144 skundai.  

 

 

 

 

 

Apylinkės teismas 

 

Išnagrinėta 

skundų 

 

Nutartis panaikinta 

 

Nutartis  

nepakeista 

Klaipėdos miesto 66 4 (6 %) 62 (94 %) 

Palangos miesto - - - 

Klaipėdos rajono 11 - 11 (100 %) 

Kretingos rajono 3 1 (33 %) 2 (67 %) 

Plungės rajono 2 - 2 

Skuodo rajono 3 - 3 (100 %) 

Šilalės rajono - - - 

Šilutės rajono 9 1 (1 pakeista) (11 %) 7 (78 %) 

Tauragės rajono 13 - 13 (100 %) 

Iš viso  107 6 (6 %) 100 (94 %) 

Apylinkės teismas Apskųsta nutarčių 
2013 m. 

Apskųsta nutarčių 
 2014 m. 

Apskųsta nutarčių 
2015 m. 

Klaipėdos miesto 83 70 66 

Palangos miesto 2 4 - 

Klaipėdos rajono 11 5 11 

Kretingos rajono 4 2 3 

Plungės rajono 6 2 2 

Skuodo rajono 1 9 3 

Šilalės rajono 4 2 - 

Šilutės rajono 12 7 9 

Tauragės rajono 11 14 13 

Iš viso  134 115 107 

Skundų dėl nutarčių, kuriomis paskirtas 

ar nepaskirtas suėmimas, pratęstas ar 

nepratęstas suėmimo terminas, rodikliai 

pagal apylinkių teismus 

 

Skundų dėl nutarčių, kuriomis paskirtas 

ar nepaskirtas suėmimas,  pratęstas ar 

nepratęstas suėmimo terminas, skaičius 
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II. IŠNAGRINĖTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS 
PAŽEIDIMŲ BYLŲ APŽVALGA 

 Klaipe dos apygardos teisme 2015 metais nebaigtų bylų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pradž ioje buvo 88 administracinio teise s 

paž eidimo bylos.  

Per 2015 metus Klaipe dos apygardos teisme gauta 831 

administracinio teise s paž eidimo byla de l apylinke s teismo priimtų 

nutarimų/nutarc ių.  

Is  viso is nagrine tos 858 administracinių teise s paž eidimų bylos, 536 

bylose apeliaciniai skundai buvo atmesti, 172 bylose pirmosios 

instancijos teismo sprendimai panaikinti, 127 – pakeisti, 12 skundų 

palikti nenagrine ti, 10 bylų persiųstos pagal teismingumą. Nebaigtų 

bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 69 bylos.  

 

                 

 

 

 

Palyginimui: 2015 metais Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta 

858, 2014 m. – 907, 2013 m. – 905, 2012 m. – 871, o 2011 m. – 387 

administracinių teisės pažeidimų bylos. 

 

 

2013 m.  

Is nagrine ta 

administracinių 

teise s paž eidimų bylų 

2014 m.  

Is nagrine ta 

administracinių teise s 

paž eidimų bylų 

2015 m.  

Is nagrine ta 

administracinių 

teise s paž eidimų 

bylų 

905 907 858 

 

Apylinkės teismas 

Išnagrinėta 

skundų 

Nutarimas 

(nutartis)  

pakeistas 

Nutarimas 

(nutartis) 

panaikintas 

Nutarimas 

(nutartis) 

nepakeistas 

Klaipėdos miesto 355 48 (13,6 %) 76 (21,4 %) 231 (65 %) 

Palangos miesto 46 6 (13 %) 12 (26 %) 28 (61 %) 

Klaipėdos rajono 78 15 (19 %) 17 (22 %) 46 (59 %) 

Kretingos rajono 44 7 (16 %) 6 (14 %) 31 (70 %) 

Plungės rajono 64 6 (9,4 %) 13 (20,3 %) 45 (70,3 %) 

Skuodo rajono 13 3 (23 %) - 10 (77 %) 

Šilalės rajono 25 4 (16 %) 5 (20 %) 16 (64 %) 

Šilutės rajono 105 21 (20 %) 21 (20 %) 63 (60 %) 

Tauragės rajono 105 17 (16,2 %) 22 (21 %) 66 (63 %) 

Iš viso 835 127 (15,2 %) 172 (20,6 %) 536 (64,2 %) 

II. IŠNAGRINĖTŲ ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

 

2015 m. apskųstų ir pakeistų, 

panaikintų nutarimų (nutarčių) 

rodikliai pagal apylinkių 

teismus 

 

Išnagrinėtų administracinių teisės 

pažeidimų bylų skaičiaus palyginimas 
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III. IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ 
APŽVALGA 

Klaipe dos apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2015 metais 

dirbo keturiolika teise jų, kurie nagrine jo pirmosios instancijos ir 

apeliacines civilines bylas. 2015 metais de l teise jos Rimvidos 

Žuberniene s atleidimo is  už imamų pareigų, pasibaigus įgaliojimų 

laikui, t. y. sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amž iaus (nuo 2015 

m. spalio 18 d.), naujai paskirta teise ja Giedrė Seselskytė darbą 

Civilinių bylų skyriuje prade jo 2015 m. spalio 20 d. 

 

3.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ ANALIZĖ 

Klaipe dos apygardos teisme 2015 metais buvo nagrine jamos 1802 

pirmosios instancijos civiline s bylos (į s į skaic ių įtrauktas 2015 

metais gautų bylų skaic ius (845 bylos) ir is  2014 metų perkeltų bylų 

likutis (957 bylos). Buvo is nagrine tos 907 pirmosios instancijos 

civiline s bylos, likusios 895 civiline s bylos is  2015 metų buvo 

perkeltos į 2016 metus. 

2015 m. išnagrinėtų ir perkeltų į 2016 m. (neišnagrinėtų) bylų santykis 

 

Palyginimui: 2014 metais Klaipe dos apygardos teisme buvo 

is nagrine ta 892 civiline s bylos is  visų 1846 nagrine tų bylų, 2013 m. 

– 892 civiline s bylos is  visų 1809 nagrine tų bylų, 2012 metais – 1047 

civiline s bylos is  visų 1917 nagrine tų bylų,  2011 metais – 1511 

civilinių bylų is  visų 2515 nagrine tų bylų, 2010 metais buvo 

is nagrine tos 1743 pirmosios instancijos civiline s bylos is  2943 visų 

nagrine tų bylų. 

Paž yme tina, kad į Klaipe dos apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 

2015 metais is nagrine tų bylų skaic ių ne ra įtraukti skundai de l 

bankrutavusios bendrove s kreditorių susirinkimo nutarimo 

panaikinimo, pras ymai de l įtraukimo į bankroto bylą trec iuoju 

asmeniu, de l bankroto byloje ginc ijamų kreditinių reikalavimų 

(ne)tvirtinimo, de l bankroto pripaž inimo tyc iniu. Pastarieji 

procesiniai dokumentai registruojami į jau teisme nagrine jamą 

bankroto bylą, tode l nauja byla neformuojama.  

 
Klaipėdos apygardos teisme 2010 – 2015 metais išnagrinėtų 

pirmosios instancijos bylų skaičius 

 

907; 50,33 %895; 49,67 %
Išnagrinėta 2015 m.

Neišnagrinėta ir perkelta į
2016 metus

1743

1511

1047
892 892 907

2010 M. 2011 M. 2012 M. 2013 M. 2014 M. 2015 M.
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LITĖKO duomenimis, Klaipe dos apygardos teisme pirmosios 

instancijos bylų nagrine jimas vidutinis kai trunka iki 6 me nesių (per 

tokį terminą 2015 metais is nagrine ta 414 civilinių bylų). Per terminą 

nuo s es ių iki dvylikos me nesių buvo is nagrine tos 175 civiline s bylos, 

dvylika ir daugiau me nesių buvo nagrine jama 318 civilinių bylų 

(įskaitant bylas de l bankroto bylos is ke limo).  

Vienas Klaipe dos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teise jas 

per 2015 metus vidutinis kai is nagrine jo 65 pirmosios instancijos 

civilines bylas. Palyginti su 2014 metais, is nagrine tų bylų skaic ius 

beveik nepakito, nes 2014 metais vienas teise jas per metus 

vidutinis kai is nagrine jo 64 pirmosios instancijos civilines bylas.   

 

 

Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 

2015 metais Klaipe dos apygardos teisme, kaip pirmojoje 

instancijoje, is nagrine tos 907 civiline s bylos. Is  jų: 

1. Ginc o teisena – 402 bylos. 

2. De l teismo įsakymo is davimo – 8 bylos. 

3. Dokumentinio proceso tvarka – 20 bylų. 

4. De l bankroto ir restruktu rižavimo – 464 bylos. 

5. De l proceso atnaujinimo – 13 bylų. 

 

 

 

2015 m. išnagrinėtų bylų skaičius

 
 

3.2. CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ APELIACINE TVARKA, 

ANALIZĖ 

Klaipe dos apygardos teismas, kaip apeliacine s instancijos teismas, 

nagrine ja civilines bylas pagal byloje dalyvaujanc ių asmenų 

atskiruosius ir apeliacinius skundus de l Klaipe dos apygardos teismo 

veiklos teritorijoje veikianc ių apylinkių teismų priimtų nutarc ių bei 

sprendimų. 

2015 metais Klaipe dos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo 

nagrine jama 2320 civilinių bylų. Į s į skaic ių įtraukta 111 bylų (Nr. 

2KT), kurios pagal įstatymą priskirtos is imtinai tik teismo 

pirmininko arba Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai, t. 

y. de l bylų teismingumo (CPK 34 str. 3 ir 5 d.), procesinių dokumentų 

grąž inimo, kai jie paduodami teismui, kuris nekompetentingas juos 

nagrine ti (CPK 115 str. 6 d.), taip pat de l skirtinguose apygardos 

teismo veiklos teritorijoje veikianc iuose teismuose nagrine jamų bylų 

sujungimo (CPK 136 str. 4 d.) bei de l antstolio veiklos teritorijos 

pakeitimo (CPK 590 str.).  

402; 44%

8; 1%

464; 51%

13; 2% 20; 2%

Ginčo teisena Dėl teismo įsakymo išdavimo

Dėl bankroto ir restruktūrižavimo Dėl proceso atnaujinimo

Dokumentinio proceso tvarka
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2015 metais gauta 1970 civilinių bylų su apeliaciniais ir atskiraisiais 

skundais, nagrine tinų apeliacine tvarka, 353 neis nagrine tos civiline s 

bylos buvo perkeltos is  2014 metų. Lietuvos apeliacinio teismo 

nutartimis 2 bylos su apeliaciniais skundais ir 4 bylos su atskiraisiais 

skundais buvo perduotos nagrine ti apeliacine tvarka kitiems 

apygardos teismams (CPK 34 str. 5 d.), 1 byla Klaipe dos apygardos 

teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko nutartimi buvo sujungta su 

kita apeliacine tvarka nagrine jama byla (CPK 136 str. 4 d.) ir 1 byla 

su atskiruoju skundu grąž inta pirmosios instancijos teismui (byla 

apeliacine s instancijos teismui atsiųsta per klaidą).  

Is nagrine ta 2010 bylų (is  jų 823 pagal apeliacinius skundus, 1076 

pagal atskiruosius skundus ir 111 bylų, kurios pagal įstatymą 

priskirtos is imtinai tik teismo pirmininko arba Civilinių bylų 

skyriaus pirmininko kompetencijai), likusios neis nagrine tos 305 

bylos perkeltos į 2016 metus. Vidutinis kai per 2015 metus vienas 

Civilinių bylų skyriaus teise jas is nagrine jo 56 bylas su apeliaciniais 

skundais  ir 77 bylas su atskiraisiais skundais.  

CPK 336 straipsnio 2 dalis nustato, kad atskiruosius skundus 

nagrine ja vienas apeliacine s instancijos teismo teise jas, tac iau 

apeliacine s instancijos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų 

skyriaus pirmininkas, atsiž velgdamas į bylos sude tingumą, turi teisę 

atskirajam skundui nagrine ti sudaryti trijų teise jų kolegiją. 

Nutartimi perduoti atskirąjį skundą nagrine ti trijų teise jų kolegijai 

turi teisę ir bylą nagrine jantis teise jas. 2015 metais Civilinių bylų 

skyriuje 5 atskiriesiems skundams nagrine ti buvo sudaryta trijų 

teise jų kolegija (civilinių bylų Nr. e2S-1012-460/2015, 2S-984-

253/2015, e2S-736-826/2015, 2S-114-253/2015, 2S-113-

253/2015). 

Vadovaudamasis CPK 268 straipsnio 9 dalimi, vienoje apeliacine 

tvarka is nagrine toje byloje, nesutikdamas su bylą nagrine jusios 

teise jų kolegijos priimtu procesiniu sprendimu, teise jų kolegijos 

narys is de ste  atskirąją nuomonę (civiline s bylos Nr. 2A-1668-

479/2015).  

 

2015 m. išnagrinėtų ir neišnagrinėtų bylų skaičius 

2015 m. apeliacine tvarka nagrine jamos civiline s bylos – 2320 

Is nagrine tos bylos - 2010 

Neis nagrine tos 

bylos 

Pagal 

apeliacinius 

skundus 

Pagal 

atskiruosius 

skundus 

Priskirtos 

pirmininko 

kompetencijai 

(Nr. 2KT) 

823 1076 111 305 

 

Išnagrinėtų ir perkeltų į 2016 m. (neišnagrinėtų) bylų santykis 

 

2010; 87%

305; 13%

Išnagrinėta bylų

Perkelta į 2016 m.
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2011–2015 m. nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų (iš jų ir Nr. 2KT 

bylos) santykis 

Metai Nagrinėjamų bylų 

skaičius 

Išnagrinėtų bylų 

skaičius (iš jų Nr. 

2KT bylos) 

2015 2323 2010 (111)  

2014 2289 1933 (84) 

2013 2259 1862 (74) 

2012 2532 2095 (109) 

2011 2289 1713 (57) 

 

Palyginti su 2011–2015 metais apeliacine tvarka nagrine tomis bei 

is nagrine tomis civiline mis bylomis, jų santykis is  esme s is lieka 

stabilus. Is  pateiktų statistinių duomenų matyti, jog 2015 metais, 

kaip ir 2014 metais, Klaipe dos apygardos teisme apeliacine tvarka 

buvo gauta ir is nagrine ta dvigubai daugiau bylų nei pirmosios 

instancijos.   

Klaipe dos apygardos teismo veiklos teritorijoje veikia devyni 

apylinkių teismai (Klaipe dos miesto, Palangos miesto, Klaipe dos 

rajono, Kretingos rajono, Plunge s rajono, Skuodo rajono, S ilale s 

rajono, S ilute s rajono ir Taurage s rajono apylinkių teismai). 

Klaipe dos apygardos teismas atlieka procesinę s ių apylinkių teismų 

priimtų procesinių sprendimų pagrįstumo ir teise tumo kontrolę.  

Pagal LITĖKO duomenis apibendrintai pateikiama informacija apie 

Klaipe dos apygardos teismo veiklos teritorijoje veikianc ių apylinkių 

teismų 2015 metais apeliacine tvarka is nagrine tus sprendimus ir jų 

santykį su visais priimtais teismo sprendimais. 

 

Apylinkių teismuose 2015 metais išnagrinėtų civilinių bylų 

santykis su išnagrinėtais apskųstais sprendimais  

Apylinke s teismas 
Is  viso is nagrine ta 

civilinių bylų 

Is nagrine ta  

apskųstų 

sprendimų 

Klaipe dos miesto 15326 416 

Palangos miesto 1314 75 

Klaipe dos rajono 2961 87 

Kretingos rajono 1931 47 

Plunge s rajono 2170 51 

Skuodo rajono 604 13 

S ilale s rajono 1009 17 

S ilute s rajono 3077 80 

Taurage s rajono 2672 37 
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Išnagrinėtų apskųstų sprendimų skaičiaus palyginimas 

2012–2015 m. (pagal apylinkių teismus) 

 

 

Klaipe dos apygardos teismo veiklos teritorijoje esanc ių 

apylinkių teismų sprendimų stabilumas sudaro 57 

procentus, 39 procentai visų Klaipe dos apygardos teisme 

2015 metais apeliacine tvarka is nagrine tų apylinkių teismų 

sprendimų buvo panaikinta arba pakeista.  

                                                                    
2 Į skaičių įraukti CPK 326 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktuose numatyti apeliacinės instancijos teismo 
procesiniai sprendimai. 

Apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų rodikliai pagal 

apylinkių teismus 2015 metais 

3 Į skaičių įtraukti ir apeliacinės instancijos teismo procesiniai sprendimai, kuriais I-osios instancijos 
teismo sprendimas pakeistas iš dalies. 

Apylinkės 

teismas 

Išnagrinėta 

apskųstų 

sprendimų  

2012 m. 

Išnagrinėta 

apskųstų 

sprendimų  

2013 m. 

Išnagrinėta 

apskųstų 

sprendimų  

2014 m. 

Išnagrinėta 

apskųstų 

sprendimų  

2015 m. 

Klaipe dos miesto 437 420 428 416 

Palangos miesto 53 60 82 75 

Klaipe dos rajono 49 50 79 87 

Kretingos rajono 39 38 38 47 

Plunge s rajono 40 42 37 51 

Skuodo rajono 21 20 10 13 

S ilale s rajono 18 27 19 17 

S ilute s rajono 62 44 52 80 

Taurage s rajono 29 39 33 37 

Iš viso 

apygardos 

teisme 

748 740 778 823 

Apylinkės 

teismas 

Išnagrinėta

apskųstų 

sprendimų 

Išnagrinėjus 

sprendimas 

paliktas 

nepakeistas, 

o apeliacinis 

skundas 

atmestas 

Išnagrinėjus 

panaikinta 

sprendimų2 

Išnagrinėju

spakeista 

sprendimų
3 

Panaikintų ir 

pakeistų 

sprendimų 

santykis su 

visais 

išnagrinėtais 

apskųstais 

sprendimais 

Klaipe dos 

miesto 
416 243 60 99 38% 

Palangos 

miesto 
75 43 17 15 43% 

Klaipe dos 

rajono 
87 57 16 13 33% 

Kretingos 

rajono 
47 27 8 12 43% 

Plunge s 

rajono 
51 28 11 10 41% 

Skuodo 

rajono 
13 7 1 5 46% 

S ilale s 

rajono 
17 8 2 4 35% 

S ilute s 

rajono 
80 40 16 18 43% 

Taurage s 

rajono 
37 20 8 8 43% 

Iš viso  

apygardos 

teisme 

823 473 139 184 39% 
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Apeliacine s instancijos teismas pirmosios instancijos teismo 

priimtus sprendimus ir nutartis naikina arba keic ia, kai yra 

nustatomi paž eidimai, nurodyti Civilinio proceso kodekso                           

327, 329, 330 straipsniuose, tai yra paž eidus arba neteisingai 

pritaikius procesine s teise s normas arba (ir) paž eidus materialine s 

teise s normas. 

Pasitaiko, kad pirmosios instancijos teismo sprendimai naikinami 

byloje nustac ius absoliuc ius teismo sprendimo negaliojimo 

pagrindus (CPK 329 str. 2 d. ir 3 d.). Tais atvejais, kada nustatomi CPK 

329 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatyti paž eidimai, sprendimas 

naikinamas ir byla perduodama is  naujo nagrine ti pirmosios 

instancijos teismui, kadangi manoma, kad tinkamo proceso 

pirmosios instancijos teisme nebuvo. Pagal LITĖKO duomenis, is  visų 

Klaipe dos apygardos teisme 2015 metais is nagrine tų ir panaikintų 

apylinkių teismų sprendimų (139) 3 sprendimai buvo panaikinti de l 

absoliuc ių sprendimo negaliojimo pagrindų, t. y.  nusprendus de l 

neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (LR 

CPK 329 str. 2 d. 2 p.).  

2015 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų 

rezultatai (pagal apeliacinius skundus) 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal apeliacinius skundus 

Baigta bylų pagal apeliacinius skundus – 823. 

Palikta nepakeistų sprendimų – 474. 

Pakeista I-osios instancijos teismo sprendimų – 103. 

Pakeista I-osios instancijos teismo sprendimų is   dalies  ir  patikslinta 

– 84. 

Panaikinta I-osios instancijos teismo sprendimų ir priimta naujų 

sprendimų – 80. 

Panaikinta I-osios instancijos teismo sprendimų ir perduota bylų is  

naujo nagrine ti I-osios instancijos teismui – 59. 

Panaikinta I-osios instancijos teismo sprendimų ir nutraukta bylų – 

8. 

Panaikinta I-osios instancijos teismo sprendimų ir nutraukta bylų 

de l taikos sutarties sudarymo – 9. 

Nutraukta apeliacinių procesų – 5. 
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Klaipe dos apygardos teismo veiklos teritorijoje esanc ių apylinkių 

teismų procesinių sprendimų stabilumas sudaro 57 procentus, 

beveik 37 procentai visų Klaipe dos apygardos teisme 2015 metais 

apeliacine tvarka (su atskiraisiais skundais) is nagrine tų apylinkių 

teismų procesinių sprendimų buvo panaikinta arba pakeista.  

 

2015 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų 

rezultatai (pagal atskiruosius skundus) 

 

 

 

 

 

 

 

Pagal atskiruosius skundus 

Baigta bylų – 1076. 

Palikta nepakeistų nutarc ių – 618. 

Panaikinta I-osios instancijos teismo nutarc ių ir klausimas 

is spręstas is  esme s – 161. 

Panaikinta nutarc ių is  dalies ir klausimas is spręstas is  esme s – 17. 

Panaikinta I-osios instancijos teismo nutarc ių ir perduota nagrine ti 

is  naujo I-osios instancijos teismui – 140. 

Panaikinta I-osios instancijos teismo nutarc ių is  dalies ir perduota 

nagrine ti is  naujo I-osios instancijos teismui – 15. 

Pakeista I-osios instancijos teismo nutarc ių – 61. 

Apeliacinis procesas nutrauktas – 63 (is  jų 7 atsisakius skundo).  

Atskirasis skundas pripaž intas nepaduotu ir grąž intas pareis ke jui – 

1. 
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 IV. TEISMŲ (TEISĖJŲ) 
ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS 

VEIKLOS PRIEŽIŪROS APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, 

vadovaudamasis Administravimo teismuose 

nuostatais4, pats asmeniškai ir pavesdamas skyrių 

pirmininkams bei teisėjams organižavo ir kontroliavo 

Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) ir Klaipėdos 

apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių 

teismų (teisėjų) administracinę ir organižacinę veiklą.  

 
4.1. SKUNDŲ DĖL TEISMŲ (TEISĖJŲ) 

ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS 
APŽVALGA 

 
Klaipėdos apygardos teisme 2015 metais dėl Klaipėdos 

apygardos teismo (teisėjų) bei dėl šio teismo veiklos 

teritorijoje veikiančių devynių apylinkių teismų 

(teisėjų) administracinės ir organižacinės veiklos gauti 

56 skundai (į šį skaičių įskaičiuoti ir teismų savivaldos 

institucijų teismo pirmininkui nagrinėti persiųsti 

skundai). Dėl jų inicijuoti patikrinimai pareiškėjų 

skunduose išdėstytiems argumentams ištirti ir 

situacijoms išaiškinti. 

 
2015 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo gauti 

pareiškėjų skundai dėl šių teismų (teisėjų) (palyginimui 

lentelėje pateikiami 2011–2014 m. statistiniai 

duomenys): 

                                                                    
4 Patvirtinti Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2). Iki 2015 m. gruodžio 
22 d. galiojo Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-31-(7.1.2) (2012 m. spalio 26 d. nutarimo Nr. 13P-171-

* į gautų skundų skaičių įskaičiuota 12 to paties pareiškėjo teismo pirmininkui 
pateiktų skundų. 
** į gautų skundų skaičių neįskaičiuota 30 pareiškėjų pareiškimų, pranešimų, dėl 
kurių administravimo procedūros nebuvo pradėtos, nes jų nagrinėjimas 
nepriskiriamas apygardos teismo pirmininko kompetencijai (dėl advokato veiksmų; 
dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiksmų; dėl 
bendruomenės pirmininko galbūt neteisėtų veiksmų; dėl vižos panaikinimo 
aplinkybių ir deportacijos; dėl prašymo nurodyti teisinius pagrindus dėl valstybės 
ir kitokios paslapties saugojimo; dėl bendro pobūdžio pamąstymų apie teismų 
sistemą).  

 
 

(7.1.2) redakcija, 2012 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 13P-199-(7.1.9) redakcija) patvirtinta 
Administravimo teismuose nuostatų redakcija. 

 
Teismas 

2015 m. 
gauta 
skundų 

2014 m. 
gauta 
skundų 

2013 m. 
gauta 
skundų 

2012 m. 
gauta 
skundų 

2011 m. 
gauta 
skundų  

Klaipėdos 
apygardos  

21 45* 19 32 44 

Klaipėdos miesto 
apylinkės  

21 22 29 33 36 

Palangos miesto 
apylinkės  

3 2 1 6 8 

Klaipėdos rajono 
apylinkės  

1 1 2 - 6 

Kretingos rajono 
apylinkės  

3 - 1 6 6 

Plungės rajono 
apylinkės  

2 1 1 1 1 

Skuodo rajono 
apylinkės  

- - 1 - - 

Šilutės rajono 
apylinkės  

4 3 4 1 - 

Šilalės rajono 
apylinkės  

- 1 6 - 1 

Tauragės rajono 
apylinkės  

1 1 4 5 3 

Iš viso: 56** 76 68 83 105 
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Atlikus skunduose išdėstytų aplinkybių tyrimus paaiškėjo, kad 
daugiau nei pusės skundų atveju pareiškėjai išreikšdavo nesutikimą 
su teismų priimtų procesinių sprendimų ar atskirų veiksmų 
teisėtumu ir pagrįstumu (gauti ir išnagrinėti 32 tokie skundai), 
todėl apygardos teismo ar skyriaus pirmininkų atsakymuose buvo 
aiškiai pažymėta, kurie teismo ar teisėjo veiksmai gali būti tikrinami 
administracinės veiklos priežiūros nustatyta tvarka ir kurių 
tikrinimas šia tvarka pažeistų konstitucinį teismo ar teisėjo 
nepriklausomumo principą. Dažni atvejai, kai pareiškėjams atsakant 
į jų pareiškimus, prašymus ar skundus buvo nurodoma, kad teismai 
teisinių konsultacijų neteikia, todėl pasiūlyta kreiptis į advokatus ir 
teisininkus. Tačiau, atsižvelgus į pareiškėjų keliamas problemas, 
dažnai jiems buvo aiškinamos procesinių teisės aktų taikymo 
taisyklės, siūloma procesine tvarka skųsti jiems nepalankius teismų 
sprendimus arba su prašymu kreiptis tiesiogiai į bylą nagrinėjantį 
teisėją. Pažymėtina, kad kai kuriuose skunduose nurodytoms 
situacijoms ištirti apygardos teismo  ar skyrių pirmininkai naudojo 
administracinės kontrolės priemones – bylos medžiagos analižę, 
teismo posėdžio garso įrašo perklausą, įpareigojimą teisėjui ar 
teismo darbuotojui paaiškinti skunduose dėstomas aplinkybes.  

 
Svarbu pastebėti ir tai, kad 2 tie patys pareiškėjai į Klaipėdos 
apygardos ir Klaipėdos miesto apylinkės teismus kreipėsi net 15 
kartų (tai tokie atvejai, kai tas pats asmuo į teismo pirmininką 
kreipėsi 3 ir daugiau kartų). Šie skundai sudaro 28 procentus visų 
Administravimo teismuose nuostatuose nustatyta tvarka nagrinėtų 
skundų.  
 
Pareiškėjų skunduose buvo nurodomos aplinkybės, kurios 
tikrintos kaip išorinės ar vidinės administracinės veiklos priežiūros 
objektas. Paminėtinos šios aplinkybės: 

 dėl bylos ar procesinio sprendimo priėmimo vilkinimo, 
nepagrįstai atidedamų teismo posėdžių; 

 dėl galbūt neskaidraus bylų skirstymo; 
 dėl galimybės susipažinti su byla nesuteikimo; 
 dėl teismo (teisėjo) veiksmų vykdymo ikiteisminio tyrimo 

procese; 

 dėl procesinių dokumentų ir jų kopijų siuntimo 
adresatams, informavimo apie teismo posėdžius, kopijų 
(elektroninių dokumentų) įforminimo; 

 dėl drausmės bylų teisėjams iškėlimo; 
 dėl teismo darbo, teismo posėdžio organižavimo; 
 dėl teisėjų profesinės kultūros, etikos taisyklių laikymosi; 
 dėl teismo pirmininko, teisėjo šališkumo; 
 dėl ankstesnio teismo, skyriaus pirmininko, pirmininko 

pavaduotojo atsakymo; 
 dėl teisės į gynybą ribojimo; 
 dėl galimybės bylą nagrinėti greičiau; 
 dėl su Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo (EPP) 

techniniais trikdžiais susijusių problemų; 
 dėl informacijos apie bylas, kuriose dalyvavo pareiškėjai, 

suteikimo; 
 dėl bankroto administratoriaus kandidatūros atrankos 

kompiuterine programa; 
 dėl asmens duomenų apsaugos; 
 dėl dokumentų dingimo iš bylos aplinkybių; 
 dėl su PLAIS (VĮ Registrų centro sukurtos Piniginių lėšų 

apribojimų informacinės sistemos) diegimu susijusių 
pasekmių, taikant areštą piniginėms lėšoms. 

 
Dauguma skunduose nurodytų aplinkybių nepasitvirtino arba 
nelaikytos aplaidžiu pareigų atlikimu, poelgiais, kurie nesuderinami 
su teisėjo garbe ir etikos taisyklėmis, taip pat kitais administracinės 
veiklos trūkumais. Tačiau keturiais atvejais  pareiškėjai nurodė 
aplinkybes, kurios iš tiesų atspindėjo tam tikrus teismo (teisėjo) 
administracinės veiklos trūkumus. Pirmuoju atveju pareiškėja 
apygardos teismo pirmininko prašė nustatyti voko, kuriuo Klaipėdos 
miesto apylinkės teismui buvo siunčiamas atskirasis skundas, 
dingimo aplinkybes. Bylą nagrinėjanti teisėja dėl praleisto termino 
atsisakė priimti atskirąjį skundą, nors, pasak pareiškėjos, skundas su 
voku išsiųstas laiku. Dėl šio įvyko apylinkės teisme buvo atliktas 
tyrimas, tačiau nenustatyta priežasčių, ar atskirasis skundas 
išsiųstas paštu ir gautas voke ir kodėl bylą nagrinėjančiai teisėjai 
skundas perduotas be voko. Apygardos teismas atkreipė Klaipėdos 
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miesto apylinkės teismo dėmesį į tai, kad, siekiant išvengti 
analogiškų situacijų, turi būti atidžiau laikomasi dokumentų 
valdymo taisyklių. Antra nagrinėta situacija parodė tam tikrus 
Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos darbo organižavimo 
trūkumus, tačiau apygardos teismas nelaikė jų šiurkščiais ir 
sąlygojusiais dėl teisėjos veiksmų užsitęsusį bylos nagrinėjimą. 
Pareiškėja skundėsi nepagrįstais bylos nagrinėjimą vilkinančiais 
teisėjos nurodymais byloje pateikti visų bendrijos narių anketinius 
duomenis. Patikrinus bylos medžiagą nustatyta, kad bylos 
nagrinėjimas užsitęsė dėl kelių priežasčių – nors posėdžių atidėjimo 
terminai viršijo proceso įstatyme nustatytus, posėdžių datos 
derintos su šalių advokatais, atsižvelgiant į jų užimtumą, teisėjos 
atostogas. Be to, bylą nagrinėjantis teismas, nutartį išduoti liudijimą 
dėl duomenų gavimo priėmęs 2014 m. lapkritį, negavęs laiku šių 
dokumentų kitą procesinį veiksmą atliko tik po pusmečio, t. y. 2015 
m. balandį. Apygardos teismas pareiškėjai nurodė, kad tai nesąlygojo 
proceso operatyvumo ir tokie bylą nagrinėjančios teisėjos veiksmai 
nepateisinami. Tačiau atkreiptas pareiškėjos dėmesys į tai, kad bylos 
operatyvumas priklauso ir nuo pačių byloje dalyvaujančių asmenų. 
Trečiuoju skundu pareiškėja (kaltinamoji) kreipėsi į apygardos 
teismo pirmininką klausdama, ar Klaipėdos miesto apylinkės teismo 
teisėja, nagrinėdama privataus kaltinimo bylą, neviršijo įgaliojimų, 
reikalaudama posėdžio metu klausimus nukentėjusiajai uždavinėti 
atsistojus, nedaryti posėdžio garso įrašo mobiliuoju telefonu, 
nekonspektuoti. Apygardos teismo pirmininkas interesantei nurodė, 
kad iš tiesų bendrauti posėdžio metu tarpusavyje galima ir nestovint, 
tačiau atkreipė jos dėmesį į tai, kad posėdžiui vadovauja teisėjas, 
kurio patvarkymai proceso dalyviams yra privalomi. Apygardos 
teismas rekomendavo bylą nagrinėjančiai teisėjai laikytis 
Baudžiamojo proceso kodekso taisyklių ir nusistovėjusios teismų 
praktikos. Dėl garso įrašo darymo posėdžio metu paaiškinta, kad 
įstatymas nedraudžia jo daryti, kaip ir konspektuoti, tačiau, jei visose 
bylose ir taip daromas garso įrašas, dar jo įrašinėjimą mobiliuoju 
telefonu traktavo kaip perteklinę priemonę, todėl teisėjos siūlymą to 
nedaryti siejo su proceso operatyvumo siekimu. Ketvirtuoju atveju 
nustatytas Palangos miesto apylinkės teismo teisėjos darbo 
organižavimo trūkumas, susijęs su teisės susipažinti su bylos 

medžiaga, gauti jos kopijas tinkamu įgyvendinimu. Pareiškėjas prašė 
įpareigoti bylą nagrinėjančią teisėją pateikti dokumentų ir garso 
įrašų kopijas, kuriuos, paprašius tiesiogiai, teismas atsisakė išduoti. 
Apylinkės teismo teisėja tokį sprendimą motyvavo tuo, kad garso 
įrašas nebuvo daromas, o neiškėlus baudžiamosios bylos negalima 
išduoti ir jokių bylos dokumentų. Patikrinus bylą nustatyta, kad 
garso įrašas taikinamojo posėdžio metu nebuvo daromas. Tai įrodė 
ir protokolas. Kadangi buvo nagrinėjama privataus kaltinimo byla, 
nutartimi ji nebuvo perduota nagrinėti teisiamajame posėdyje 
(vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodeksu garso įrašas daromas 
kiekviename teisiamajame posėdyje). Teisėja nepažeidė proceso 
įstatymo, nes taikinamojo posėdžio metu neprivaloma daryti garso 
įrašo. Tačiau pagrįstais laikyti skundo teiginiai, susiję su teisės 
susipažinti su bylos medžiaga, gauti jos kopijas netinkamu 
įgyvendinimu. Ši teisė, pasak apygardos teismo, negali būti varžoma. 
Apygardos teismas informavo teisėją, kad reikia atidžiau laikytis 
Baudžiamojo proceso kodekso reikalavimų, o pareiškėjui išdavė 
prašomas bylos dokumentų kopijas. 

 
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad asmenų skundų 
dėl nepalankių teismų sprendimų ar atliekamų atskirų procesinių 
veiksmų, nors apygardos teismo pirmininkas, esantis priežiūros 
teismų išorinio ir vidinio administravimo srityse subjektas, 
nekompetentingas kištis į jurisdikcinę teismų (teisėjų) veiklą, 
lyginant su praėjusiais metais, skaičius nežymiai sumažėjo (5 
atvejais). Reikia pastebėti, jog bendras neprocesinių skundų skaičius 
sumažėjo dėl Plungės ir Šilalės rajonų apylinkės teismų (teisėjų) 
veiksmų, padidėjo dėl Kretingos, Šilutės rajonų ir Palangos miesto 
apylinkės teismų (teisėjų) veiksmų, dėl kitų apylinkių teismų 
(teisėjų) darbo skundų skaičius, lyginant su gautais praėjusiais 
metais, liko stabilus. Skundų dėl Klaipėdos apygardos teismo 
(teisėjų) veiklos pirmininkas gavo mažiau nei 2014 metais. Toks 
skundų skaičiaus mažėjimas aiškintinas tuo, kad pastebimas išaugęs 
visuomenės teisinio išprusimo lygis, gaunama kvalifikuota teisinė 
pagalba.  
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2015 metais teismo pirmininkas su iš anksto į priėmimą 
užsiregistravusiais asmenimis susitiko 14 kartų (9 kartus su 2 tais 
pačiais pareiškėjais). Susitikimų metu interesantai teismo 
pirmininkui skundėsi dėl neteisingų Klaipėdos apygardos, Klaipėdos 
ir Palangos miestų, Klaipėdos rajono apylinkių teismų priimtų 
procesinių sprendimų ar neteisėtų teisėjų, teisėjų kolegijų 
procesinių veiksmų, teismų darbo organižavimo trūkumų. Teismo 
pirmininkas pareiškėjams aiškino savo kompetencijos nagrinėjant 
tokius skundus ribas, rekomendavo procesinius dokumentus ir 
veiksmus skųsti įstatymuose nustatyta tvarka. Susitikimų metu 
nenustatyta atvejų, patvirtinančių teismų darbo trūkumus. 
 
Iki 2015 m. gruodžio 22 d  galiojusi Administravimo teismuose 
nuostatų redakcija nenustatė konkrečių terminų asmenų skundams 
dėl teismų (teisėjų) veiklos išnagrinėti, todėl tokius skundus 
išnagrinėti buvo siekiama per Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarime Nr. 875 „Dėl asmenų prašymų 
nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, 
įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklių 
patvirtinimo“ ir Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų, pareiškimų bei 
skundų nagrinėjimo Klaipėdos apygardos teisme taisyklėse5 
nustatytą 20 darbo dienų terminą. Užsitęsus skunduose nurodytų 
aplinkybių tyrimui, terminą teismo pirmininkas galėjo pratęsti, 
tačiau praėjusiais metais to daryti neteko. 2015 metais į pareiškėjų 
skundus, nagrinėtus nurodyta tvarka, vidutiniškai buvo atsakoma 
per 9 darbo dienas nuo skundo gavimo teisme dienos (2014 metais 
– vidutiniškai buvo atsakoma per 10 darbo dienų, 2013 metais – per 
6 darbo dienas, 2012 metais – per 8 darbo dienas). Dėl personalo, 
padedančio teismo ar skyrių pirmininkams atlikti tyrimus ir rengti 
atsakymus, kaitos, tyrimų sudėtingumo ir darbo krūvio praėjusiais 
metais keturiais atvejais 20 darbo dienų terminas buvo praleistas (1, 
2, 3 arba 7 dienas).  
 

                                                                    
5 Patvirtintos Klaipe dos apygardos teismo pirmininko 2012 m. kovo 28 d. įsakymu 
Nr. V–26 (2014 m. balandž io 30 d. įsakymo Nr. V–34 redakcija). 

Pažymėtina, kad naujoje Administravimo teismuose nuostatų 
redakcijoje, įsigaliojusioje 2015 m. gruodžio 22 d., įtvirtinama 
išankstinio skundo ar kito dokumento dėl administracinės 
priežiūros veiksmų inicijavimo tyrimo stadija, trunkanti ne ilgiau 
kaip 20 darbo dienų. Ėsant būtinybei, teismo pirmininko motyvuotu 
sprendimu išankstinio patikrinimo terminas gali būti pratęstas ne 
ilgiau kaip 10 darbo dienų. Atlikęs šį tyrimą administravimo 
subjektas priima motyvuotą sprendimą dėl tikslinio ar kompleksinio 
patikrinimo tikslingumo, apie sprendimą privalo informuoti skundą 
ar kitą inicijuojantį dokumentą pateikusį asmenį. Taip pat įtvirtinta 
naujovė, kad tikslinis patikrinimas konkrečiam atvejui ištirti negali 
būti pradedamas praėjus 3 metams nuo ketinamo tirti įvykio. 
Atsižvelgus į šiuos įsigaliojusius Administravimo teismuose 
nuostatų pakeitimus, 2016 metais bus keliamas tikslas laikantis 
nustatytų terminų kuo operatyviau ir kokybiškiau atlikti pareiškėjų 
skunduose nurodytų aplinkybių tyrimus ir teikti atsakymus 
pareiškėjams. 

 
 

4.2. PLANINIAI KOMPLEKSINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS 
PATIKRINIMAI 

 
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vykdydamas 2015 metų 
Klaipėdos apygardos apylinkių teismų (teisėjų) ir Klaipėdos 
apygardos teismo (teisėjų) administracinės ir organižacinės veiklos 
priežiūros planą, atliko planinius kompleksinius teismų (teisėjų) 
patikrinimus.  
 
2015 metais atlikti Šilalės ir Skuodo rajonų apylinkės teismų planiniai 
kompleksiniai administracinės ir organižacinės veiklos priežiūros 
patikrinimai. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko sudarytos 
teisėjų komisijos tikrino atitinkamu laikotarpiu šiuose apylinkių 
teismuose išnagrinėtas ir nagrinėjamas bei pagal nustatytus 
kriterijus atrinktas visų kategorijų bylas, taip pat prieš pusmetį 
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gautas ir tikrinimo metu dar neišnagrinėtas darbo bylas, prieš metus 
ir anksčiau gautas ir tikrinimo metu dar neišnagrinėtas visų 
kategorijų bylas bei visas bylas, paskirtas Lietuvos teismų 
informacinės sistemos LITĖKO (toliau – LITĖKO) Bylų skirstymo 
modulio įrankiais „Privalo nagrinėti“, „Negali nagrinėti“, „Skirti 
skubos tvarka“, peržiūrėjo apylinkių teismų parengtus ir 
patikrinimo metu galiojančius organižacinį ir administracinį teismo 
darbą reglamentuojančius vidinius norminius aktus, analižavo 
apylinkių teismų pirmininkų vykdomą vidinę teismo (teisėjų) 
administracinės veiklos priežiūrą, teismų darbo organižavimo 
kokybę, atliko jų įvertinimą. Atlikus patikrinimus nustatyti ir teismų 
darbo organizavimo privalumai (geroji praktika), ir tam tikri 
trūkumai, todėl teisėjams ir teismų vadovams pateikti nurodymai, 
pasiūlymai, rekomendacijos ir priemonės nurodytiems trūkumams 
pašalinti ir darbo kokybei gerinti. Atskirai pažymėtina, kad 2015 
metais atliekant kompleksinius apylinkių teismų patikrinimus taip 
pat įvertinta, kaip prižiūrimuose apylinkių teismuose taikomas 
Pavyždinis kompensavimo teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą 
poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašas6. Nustatyta, 
kad apylinkių teismuose galiojanti tvarka dažniausiai nesuderinta su 
galiojančiu Teisėjų tarybos nutarimu. 
 
Įgyvendinant minėtą planą, buvo atlikti 2 Klaipėdos apygardos 
apylinkių teismų išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų, 
kuriose procesas nutrauktas, kompleksiniai patikrinimai. Nustatyta, 
kad tikrintose administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriose 
procesas nutrauktas, buvo aiškiai nurodytas bylos nutraukimo 
pagrindas. Atvejų, kad byla būtų nutraukta dėl teismo aplaidumo, 
neužfiksuota. Apylinkių teismams rekomenduota, gavus 
administracinio teisės pažeidimo bylą, pirmiausia atkreipti dėmesį į 
tai, ar institucija, perduodama nagrinėti bylą teismui, pasinaudojo 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 35 straipsnyje įtvirtinta 
teise pratęsti administracinės nuobaudos skyrimo terminus 
administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, patikrinti šių 
terminų pabaigą bei, esant galimybei, šiuos terminus pratęsti. Taip 

                                                                    
6 Patvirtintas 2014-12-19 Teise jų tarybos nutarimu Nr. 13P-167-(7.1.2). 

pat teismų vadovams pasiūlyta informuoti pagrindinių institucijų 
vadovybę apie atvejus, kai bylos teismui perduodamos su 
besibaigiančiais ar pasibaigusiais minėtame kodekso straipsnyje 
įtvirtintais terminais. 
 
Įgyvendinant 2015 metų Klaipėdos apygardos apylinkių teismų 
(teisėjų) administracinės ir organižacinės veiklos priežiūros planą, 
buvo atlikti 2 Klaipėdos apygardos apylinkių teismų darbo bylų, kurių 
nagrinėjimas trunka ilgiau nei 6 mėnesius, planiniai kompleksiniai 
patikrinimai. Išanaližavus tikrintų darbo bylų medžiagą, apylinkių 
teismams rekomenduota teismo posėdžius šios kategorijos bylose 
atidėti tik išimtiniais atvejais ir trumpam terminui, nustatyti 
minimalų terminą atsiliepimams pateikti, sklandžiau planuoti darbą, 
trumpinti laikotarpius tarp posėdžių, iš anksto planuoti (suderinti su 
byloje dalyvaujančiais asmenimis) kelių teismo posėdžių datas, 
byloje aiškiau nurodyti ir pažymėti ilgų pertraukų tarp posėdžių 
priežastis, atsižvelgti į advokatų užimtumą, suvestą LITĖKO, 
griežčiau vertinti byloje dalyvaujančių asmenų prašymus atidėti 
bylos nagrinėjimą, tiksliau įvesti duomenis ir dokumentus LITĖKO, 
atidžiau taikyti įstatymo nuostatas, reglamentuojančias teismo 
sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimą, aktyviau kontroliuoti 
sustabdytų bylų eigą, operatyviai perduoti bylą nagrinėti kitam 
teisėjui tuo atveju, kai bylą nagrinėjantis teisėjas perkeliamas dirbti 
į kitą teismą. Apylinkių teismų vadovams pasiūlyta aktyviau taikyti 
vidines administracinės veiklos priežiūros priemones, skirtas šios 
kategorijos bylų nagrinėjimo vilkinimo prevencijai, atlikti tikslinius 
kai kurių darbo bylų patikrinimus. 
 
Be to, pagal minėtą planą buvo atlikti 3 Klaipėdos apygardos teismo 
Baudžiamųjų bylų skyriaus ir 4 Civilinių bylų skyriaus teisėjų 
administracinės ir organizacinės veiklos planiniai patikrinimai. 
Nustatyta, kad 6 apygardos teismo teisėjų administracinė ir 
organižacinė veikla, susijusi su jiems priskirtų bylų nagrinėjimu, 
atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, esminių darbo 
trūkumų, bylų vilkinimo atvejų nenustatyta. Patikrinus vieno 
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Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo administracinę veiklą, buvo 
nustatyti tam tikri trūkumai, todėl jam rekomenduota užtikrinti 
nagrinėjamų bylų proceso operatyvumą, griežčiau ir kritiškiau 
vertinti teismo posėdyje gautus prašymus atidėti teismo posėdį, 
tikslingiau taikyti procesines prievartos priemones, numatytas 
Baudžiamojo proceso kodekso 142 ir 163 straipsniuose, atsakingiau 
derinti teismo posėdžių datas su advokatais, iš anksto sudaryti 
teisiamųjų posėdžių grafikus, tikslingai ir operatyviai naudoti 
kiekvieno paskirto teismo laiką, užtikrinti, kad būtų skiriama 
pakankamai laiko paruošti bylą, nagrinėtiną apeliacine tvarka, 
teismo posėdžiui (pavyždžiui, užtikrinti visų į posėdį šaukiamų 
asmenų atvykimą), laikytis Administracinių teisės pažeidimų 
kodekso 30210 straipsnyje nustatyto 30 darbo dienų apeliacinių 
skundų dėl šios kategorijos bylose priimtų nutarimų (nutarčių) 
išnagrinėjimo termino. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui 
2016 metais pavesta atlikti pakartotinį šio teisėjo administracinės 
veiklos patikrinimą, įvertinant teisėjui pateiktų rekomendacijų 
įgyvendinimą.  
 
Įgyvendindamas vidinę Klaipėdos apygardos teismo organižacinės 
veiklos priežiūrą, Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas 2015 
metais pavedė skyrių pirmininkams nustatyti ilgiau kaip metus 
užsitęsusių bylų nagrinėjimo priežastis, sudaryti tokių priežasčių 
šalinimo veiksmų planus, analižuoti išnagrinėtų bylų perdavimo 
skyrių raštinėms savalaikiškumą, kontroliuoti LITĖKO duomenų 
tvarkymą. Atlikę šiuos patikrinimus, skyrių pirmininkai įvertino 
tikrinamų skyrių veiklos sričių būklę, ėmėsi veiksmų nustatytiems 
trūkumams šalinti ir skyrių darbo kokybei gerinti. 

 
 

4.3. TIKSLINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMAI 
 

2015 metais Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Lietuvos 
apeliacinio teismo pavedimu atliko vienos apylinkės teismo 
nagrinėjamos civilinės bylos tikslinį nagrinėjimo kokybės, proceso 
operatyvumo ir apylinkės teismo veiklos skaidrumo patikrinimą bei 
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pavedimu atliko vienos 

apylinkės teismo teisėjos veiksmų, nagrinėjant dvi civilines bylas, 
įvertinimą. 

 
4.3.1. Tikslinis apylinkės teismo civilinės bylos nagrinėjimo 
kokybės, proceso operatyvumo ir teismo veiklos skaidrumo 

patikrinimas 
 

Vykdant Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 
pirmininkės pavedimą, buvo atliktas Palangos miesto apylinkės 
teismo vienos civilinės bylos nagrinėjimo kokybės, proceso 
operatyvumo ir teismo veiklos skaidrumo patikrinimas. 
Konstatuota, kad bylos nagrinėjimas yra užsitęsęs, tačiau bylos 
vilkinimo faktų nenustatyta. Atkreiptas civilinę bylą nagrinėjančios 
apylinkės teismo teisėjos dėmesys į tai, jog bylai turi būti skiriamas 
ypatingas dėmesys, kad ji būtų išnagrinėta per įmanomai 
trumpiausią terminą, taip pat į procesinių veiksmų atlikimo 
savalaikiškumą, operatyvumą ir teismo posėdžių skyrimą kiek 
įmanoma trumpesniais terminais. Be to, nustatyta, kad byloje ne 
visada laiku išsiunčiami priimti procesiniai sprendimai visiems 
byloje dalyvaujantiems asmenims, todėl pasiūlyta atkreipti dėmesį į 
savalaikį procesinių dokumentų siuntimą visiems byloje 
dalyvaujantiems asmenims. 

 
4.3.2. Apylinkės teismo teisėjos veiksmų, nagrinėjant dvi 

civilines bylas, įvertinimas 
 

Vykdant Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pavedimą, atliktas 
Kretingos rajono apylinkės teismo teisėjos veiksmų, nagrinėjant dvi 
to paties pareiškėjo civilines bylas, įvertinimas. Atlikus bylų 
patikrinimą, gavus teisėjos paaiškinimą, nenustatyta jos veiksmuose 
požymių, sudarančių teisinį pagrindą inicijuoti teisėjai drausmės 
bylos iškėlimą. Drausmės bylą kelti šiai teisėjai atsisakė ir Teisėjų 
etikos ir drausmės komisija. 
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4.4. PRIŽIŪRIMŲ APYLINKIŲ TEISMŲ VEIKLOS APTARIMAI, 
BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS  

 
2015 m. sausio 23 d. Klaipėdos 
apygardos teisme vyko pirmasis 
Lietuvos apygardos teismų psichologų 
susitikimas, kurio metu aptartos 
aktualios psichologinės pagalbos 
teikimo formos ir metodai, didelis 
dėmesys skirtas nepilnamečių 

apklausos specialižuotame vaikų kambaryje specifikai, sudėtingų 
apklausų atvejų analižei, dalyvavimui teismo posėdžiuose, išvadų 
rašymo ir teikimo klausimams, susitarta dėl gairių kuriant bendrą 
psichologinės pagalbos teikimo teismuose sistemą. 
 

2015 m. kovo 19 d. Klaipėdos apygardos 
teisme suorganizuota apskritojo stalo 
diskusija „Ėfektyvi vaiko apklausa – 
raktas į sėkmingą tyrimą“. Jos metu 
psichologai, teisėsaugos institucijų 
pareigūnai, teisėjai ir vaiko teisių 
sergėtojai dalijosi darbo patirtimi ir 
požiūriu, organižuojant vaikų apklausas, 
pateikė įžvalgas, kaip plėtoti 

tarpinstitucinį bendradarbiavimą ir tobulinti teisinių nepilnamečių 
apklausų organižavimo ir vykdymo procesą, susitarė dėl 
bendradarbiavimo gairių.  

 
2015 m. balandžio 3 d. Klaipėdos 
apygardos teismo pirmininkas Arvydas 
Daugėla Kretingoje surengė kasmetinį 
prižiūrimų apylinkių teismų darbo ir 
administracinės veiklos aptarimą. 
Susitikime dalyvavo ir Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo pirmininkas 
Rimvydas Norkus. Devynių apylinkių 

teismų vadovams pristatyta 2014 metų Klaipėdos apygardos teismo 

darbo apžvalga, nagrinėtų civilinių, baudžiamųjų, administracinių 
teisės pažeidimų bylų statistinių rodiklių analižė, aptarti atliktos 
išorinės teismų (teisėjų) administracinės veiklos kontrolės 
režultatai, pateiktos rekomendacijos, kaip gerinti teismų darbo 
būklę. Susitikime didelis dėmesys skirtas priemonių, skirtų 
apylinkių teismų kompleksiniuose administracinės veiklos 
priežiūros patikrinimuose nustatytų trūkumų šalinimui, 
įgyvendinimo kokybei, skundų dėl suėmimų mažėjimo tendencijos 
apžvelgimui, procesinių ir organižacinių civilinių bylų nagrinėjimo 
problemų gvildenimui. 
 
2015 m. gegužės 18 d. 
Lietuvos kriminalinės 
policijos biuro ir Lietuvos 
Respublikos generalinės 
prokuratūros Organižuotų 
nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo departamento 
vadovų iniciatyva Klaipėdos 
apygardos teisme vyko Kriminalinės žvalgybos įstatymo taikymo 
praktinių klausimų aptarimas. Susitikimo metu prieita prie išvados, 
kad Kriminalinės žvalgybos įstatymo taikymo tikslai gali būti 
pasiekiami bendradarbiaujant teismams ir kriminalinės žvalgybos 
subjektams bei pasitikint vieniems kitais, todėl ateityje siekiama 
išlaikyti sklandų abipusį bendradarbiavimą ir komunikavimą. 
 
2015 m. rugsėjo 24 d. JAV 
ambasados, Klaipėdos 
apygardos teismo ir Klaipėdos 
apygardos prokuratūros 
iniciatyva teisme lankėsi 
Jungtinių Amerikos Valstijų 
Ilinojaus apylinkės teismo 
teisėja Virginija Kendall. Viešnia 
susirinkusiesiems skaitė 
pranešimą prekybos žmonėmis prevencijos tema – pateikė išsamią 
prekybos žmonėmis aukų teisių analižę, atkreipė dėmesį į 
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teisėsaugos tyrimuose pasitaikančias kliūtis, pasidalijo patirtimi, 
kaip renkami nusikaltimo įrodymai, patarė, kaip paskatinti 
nukentėjusiuosius, liudytojus duoti parodymus, išvengti 
pakartotinių jų išgyvenimų aiškinantis nusikaltimo aplinkybes.  
 

 2015 m. gruodžio 9 d. 
Klaipėdos apygardos teisme 
vyko Teisėjų padėjėjų 
asociacijos organizuotas 
Vakarų Lietuvos teisėjų 
padėjėjų kvalifikacijos kėlimo 
renginys, kurio metu Lietuvos 
Aukščiausiojo Teismo teisėja 
doc. dr. Dalia Vasarienė, 
Lietuvos apeliacinio teismo 

Civilinių bylų skyriaus pirmininkė prof. dr. Ėgidija Tamošiūnienė ir 
advokatas dr. Darius Bolzanas analizavo civilinės ir civilinio proceso 
teisės subtilybes, kartu su teisėjų padėjėjais dalijosi teisine patirtimi. 
 

 2015 m. gruodžio 9 d. Klaipėdos 
apygardos teismo Civilinių bylų 
skyriaus pirmininkė Jolanta 
Gailevičienė Klaipėdos universitete 
vykusioje konferencijoje, skirtoje 
Tarptautinei antikorupcijos dienai 
paminėti, skaitė pranešimą, kuriuo 
uostamiesčio bendruomenei ir 
miesto svečiams pristatė Lietuvos 
teismų antikorupcinę programą. 

Konferenciją „Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas 
kovojant su korupcija“ organižavo Specialiųjų tyrimų tarnyba ir 
Klaipėdos miesto savivaldybė. 

 
 
 
 

4.5. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO KOMPLEKSINIS 
VEIKLOS PATIKRINIMAS 

 
Kas penkerius metus Lietuvos apeliacinis teismas, kontroliuodamas 
apygardų teismų administracinės veiklą, atlieka Lietuvos apygardos 
teismų veiklos planinius kompleksinius patikrinimus. 2015 m. 
rugsėjo 9–11 d. kompleksiškai patikrinta Klaipėdos apygardos 
teismo 2013–2014 metų administracinė ir organižacinė veikla – bylų 
nagrinėjimo kokybė bei proceso operatyvumas, darbo su LITĖKO 
tvarka, objektyvių ir subjektyvių vidaus administravimo priemonių 
taikymo praktika, personalo vadybos efektyvumas, teismo veiklos 
skaidrumas ir atvirumas visuomenei. Lietuvos apeliacinio teismo 
pirmininko sudaryta patikrinimo komisija teigiamai įvertino 
Klaipėdos apygardos teismo kompleksinio patikrinimo režultatus ir 
konstatavo, kad patikrinimo metu nustatyti pažeidimai viso teismo 
darbo tikrinamu laikotarpiu kontekste yra neesminiai, nenustatė jų 
sisteminio pobūdžio. Komisija nurodė, kad nustatyti pažeidimai gali 
būti lengvai likviduojami, o įgyvendinus ir toliau laikantis pateiktų 
rekomendacijų, tęsiant teigiamai įvertintą teismo darbo praktiką, 
Klaipėdos apygardos teismo veikla visapusiškai atitiks teisės aktų 
reikalavimus. Reaguodamas į išorinio administravimo subjekto 
pastebėjimus dėl teismo veiklos kokybės gerinimo, Klaipėdos 
apygardos teismo pirmininkas patvirtino patikrinimo akto išvadų 
įgyvendinimo priemonių planą, kuris sėkmingai įgyvendinamas. 
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V. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO FINANSAVIMO IR 
PERSONALO VADYBOS APŽVALGA 

 
5.1. TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS 

 
Klaipėdos apygardos teismui 2015 metais buvo skirta 2 143,8 tūkst. 
eurų. Iš jų: 

1. Darbo užmokesčio fondui skirta 1 555,3 tūkst. eurų (ši 
suma sudaro 73 proc. gauto finansavimo). 

2. Socialinio draudimo įmokoms – 480,1 tūkst. eurų (22 
proc.). 

3. Kitoms išlaidoms (prekių ir paslaugų naudojimui, 
socialinėms išmokoms, kvalifikacijos kėlimui ir kt.) – 108,4 tūkst. 
eurų (5 proc.). Pažymėtina, kad iš šių lėšų susigrąžinta 7,8  tūkst. 
eurų specialiųjų lėšų. 

 
5.2. SVARBIAUSI PERSONALO VADYBOS ASPEKTAI 

 
Dėl valstybės tarnautojų kaitos Klaipėdos apygardos teisme 
suorganižuota 10 konkursų karjeros valstybės tarnautojų – 1 
skyriaus pirmininko patarėjo, 1 teismo pirmininko padėjėjo ryšiams 
su visuomene, 5 teisėjų padėjėjų, 1 teismo administracijos 
sekretoriaus ir 2 teismo posėdžių sekretorių – pareigoms užimti. 
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo reglamentuotą pakaitinių 
valstybės tarnautojų atrankos tvarką priimti 5 pakaitiniai karjeros 
valstybės tarnautojai – 3 teismo posėdžių sekretoriai ir 2 teisėjo 
padėjėjai.  
 
Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kaitos teisme į darbą 
priimti Ūkio skyriaus vedėjas, tarnautojas (administratorius) ir 
valytojas. 
 
2015 metais 58 Klaipėdos apygardos teismo valstybės tarnautojai ir 
21 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartis, įstatymo nustatytų 
švenčių – Šv. Kalėdų – proga buvo paskatinti vienkartinėmis 
piniginėmis išmokomis.  

2015 metais 1 valstybės tarnautojui paskirta tarnybinė nuobauda – 
pastaba. 
 
2015 metais teisėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis, dalyvavo 56 kvalifikacijos kėlimo renginiuose.  
 
2015 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu antrai kadencijai 
į Klaipėdos apygardos teismo pirmininko pareigas paskirtas 
Arvydas Daugėla. 
 
Atskirai pažymėtina vyriausiojo specialisto (psichologo) veikla 
praėjusiais metais. 2014 
metais penkiuose Lietuvos 
apygardos teismuose įsteigta 
pareigybė skirta užtikrinti 
ikiteisminiame tyrime ir 
teismo procese dalyvaujančių 
asmenų – nepilnamečių, 
mažamečių – kvalifikuotą 
apklausą, suteikti jiems 
tinkamą psichologinę pagalbą, 
įvertinti jų raidos ypatumus, 
psichologines, asmenybės ir 
raidos problemas. Klaipėdos 
apygardos teismo vyriausioji 
specialistė (psichologė) Aušra 
Augaitienė 2015 metais padėjo atlikti 29 nepilnamečių ikiteisminio 
tyrimo apklausas Klaipėdos apygardos veiklos teritorijoje, apklausti 
61 nepilnametį baudžiamųjų bylų posėdžiuose, vykdė pokalbius su 
53 nepilnamečiais ir jų tėvais dėl ginčų civilinėse bylose (dėl vaiko 
gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos 
patvirtinimo), teikė 4 išvadas/nuomones raštu ikiteisminiame 
tyrime ir baudžiamosiose bylose, 22 išvadas/nuomones raštu 
civilinėse bylose, dalyvavo/organižavo 16 susitikimų, pristatymų, 
apskritojo stalo diskusijų, mokymų, konferencijų (veiklos teritorijos 
apylinkių teismuose, prokuratūroje, Nacionalinėje teismų 
administracijoje ar jos organizuotuose renginiuose).   

V. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO FINANSAVIMO IR PERSONALO VADYBOS APŽVALGA 
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Klaipėdos apygardos teisme 2016 m. sausio 1 d. dirba 26 
teisėjai, 58 valstybės tarnautojai ir 22 darbuotojai, dirbantys 
pagal darbo sutartis. 
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Teismo darbuotojų kontaktine  informacija 

Bendrieji kontaktiniai duomenys 

Klaipe dos apygardos teismas 

Herkaus Manto g. 26, Klaipe da 92131 

Tel.(8 46) 39 09 60 

Faksas (8 46) 31 03 25 

El. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt 

Interneto svetainė http://klat.lt/lt/klaipedos-apygardos-teismas.html

 

TEISMO PIRMININKAS   TEISMO ADMINISTRACIJOS 
SEKRETORIUS 

 TEISMO PIRMININKO 
PADĖJĖJAS RYŠIAMS SU 
VISUOMENE 

     

Tel. (8 46) 39 09 60 

Faks. (8 46) 31 03 25 

El. p. arvydas.daugela@teismas.lt 

 

 Tel. (8 46) 39 09 60 

Faks. (8 46) 31 03 25 

El. p. klaipedos.apygardos@teismas.lt 

 

Tel. (8 46) 39 09 83 

Mob. tel. (8 676) 85 940 

Faks. (8 46) 31 03 25 

El. p. kestutis.butvydas@teismas.lt 

 

BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ SKYRIAUS 
RAŠTINĖ  
VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ (BAUDŽIAMŲJŲ 
BYLŲ SKYRIAUS RAŠTINĖS DARBUOTOJA) 

 CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS 
RAŠTINĖ 
VYRIAUSIOJI SPECIALISTĖ 
(CIVILINIŲ BYLŲ SKYRIAUS 
RAŠTINĖS DARBUOTOJA) 

  

Tel. (8 46) 39 09 85 

Faks. (8 46) 31 03 25 

El. p. aina.kuprijanoviene@teismas.lt 

Siųsti ikiteisminio tyrimo 
dokumentus: 

El.p. ibps.klaipedos.apyg@teismas.lt 

 

 Tel. (8 46) 39 09 86 

Faks. (8 46) 31 03 25 

El. p.  asta.baristiene@teismas.lt 

  

mailto:klaipedos.apygardos@teismas.lt
http://klat.lt/lt/klaipedos-apygardos-teismas.html

