
 

 
 

2016 METŲ DARBO APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teismas teikia 2016 metų Klaipėdos apygardos teismo darbo apžvalgą1, 
kurioje aptariami teisme išnagrinėtų baudžiamųjų, administracinių teisės pažeidimų ir civilinių bylų 
rezultatai, svarbiausi išorinės ir vidinės teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos 
kontrolės, Klaipėdos apygardos teismo finansinio aprūpinimo ir personalo vadybos aspektai. 
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I. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje 2016 metais dirbo vienuolika teisėjų, kurie 
nagrinėjo pirmosios instancijos ir apeliacines baudžiamąsias bylas, taip pat šios kategorijos bylas nagrinėjo ir 
teismo pirmininkas. 

 
1.1. IŠNAGRINĖTOS PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS 

 
Per 2016 metus Klaipėdos apygardos teisme gautos 139 baudžiamosios bylos, nebaigtų bylų likutis 

ataskaitinio laikotarpio pradžioje – 65 baudžiamosios bylos. Iš viso išnagrinėta 154 baudžiamosios bylos 
(vienasmeniškai išnagrinėtos 135 baudžiamosios bylos, kaip kolegijos pranešėjo – 19 baudžiamųjų bylų, kaip 
kolegijos nario – 38 baudžiamosios bylos). Iš jų dėl 137 bylų priimti nuosprendžiai, 7 – nutartys, 8 – baudžiamieji 
įsakymai, 2 bylos persiųstos pagal teismingumą. Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 50 bylų. 
Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė mėnesiais – 6,49, 2015 metais – 8,52. 

Taip pat Klaipėdos apygardos teisme 2016 metais išnagrinėti 84 teikimai ir prašymai nuosprendžių bei 
nutarčių vykdymo procese. Išduoti 37 Europos arešto orderiai dėl nuteistųjų, kurie yra pasislėpę nuo bausmės 
atlikimo, perdavimo Lietuvos Respublikai.  
 

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 

 
154 

 
114 

 
25 

 
15 

 
Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų skaičiaus palyginimas 

 
2014 m. išnagrinėta 
baudžiamųjų bylų 

2015 m. išnagrinėta baudžiamųjų 
bylų 

2016 m. išnagrinėta 
baudžiamųjų bylų 

 
185 

 
157 

 
154 

 
Palyginimui: 2013 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo išnagrinėtos 128, 2012 m. – 157 

baudžiamosios bylos. 
Šiuo metu Klaipėdos apygardos teisme yra nagrinėjama 15 baudžiamųjų bylų (į šį skaičių taip pat patenka 

ir sustabdytos bylos dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo kaltinamiesiems), kurių nagrinėjimas užsitęsė 
ilgiau kaip vienerius metus. Išanalizavus priežastis, dėl kurių užsitęsia pirmosios instancijos baudžiamųjų bylų 
nagrinėjimas, nustatyta, kad baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme užtruko tik dėl objektyvių priežasčių – 
dažniausiai dėl paskelbtų kaltinamųjų paieškų –  bylų sudėtingumo, didelės apimties, bylose paskirtų ekspertizių, 
dėl teisinės pagalbos prašymų, priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, kaltinamųjų ir jų gynėjų, 
nukentėjusiųjų, liudytojų neatvykimo į teismo posėdžius bei kitų objektyvių priežasčių. Šešios baudžiamosios 
bylos patenka į ilgiau nei metus nagrinėjamų bylų sąrašą tik dėl tos priežasties, jog kaltinamieji pasislėpė nuo 
baudžiamojo persekiojimo ir yra paieškomi. 

Palyginimui: 2015 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo nagrinėjama 16 baudžiamųjų bylų, kurių 
nagrinėjimas buvo užsitęsęs ilgiau kaip vienerius metus, 2014 m. – 20, 2013 m. – 41 baudžiamoji byla.  

 

1.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teisme 2016 metais nebaigtų apeliacinės instancijos baudžiamųjų bylų likutis 
ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 105 baudžiamosios bylos. Per 2016 metus Klaipėdos apygardos teisme 
gauta 319 baudžiamųjų bylų dėl apylinkės teismų priimtų nuosprendžių/nutarčių. Iš viso išnagrinėtos 334 
baudžiamosios bylos (327 apeliaciniai skundai išnagrinėti dėl pirmosios instancijos teismų nuosprendžių, 7 
apeliaciniai skundai išnagrinėti dėl pirmosios instancijos teismų nutarčių). Išnagrinėjus minėtas baudžiamąsias 
bylas teismo posėdžiuose buvo priimta 70 nuosprendžių ir 264 nutartys, 9 baudžiamosiose bylose apeliaciniai 
skundai palikti nenagrinėti, o 79 baudžiamojoje byloje skundų nagrinėjimai buvo perkelti į 2017 metus.   
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2016 m. apskųstų ir pakeistų, panaikintų nuosprendžių rodikliai pagal apylinkių teismus  
 
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 

 
Teismo 

pavadinimas 

 
Apskųsta  

nuosprendžių  

 
Atmesti 

apeliaciniai 
skundai 

(procentinė 
išraiška) 

  

 
Pakeista  

nuosprendžių 
(procentinė 

išraiška) 

 
Panaikinta 

nuosprendžių 
(procentinė išraiška) 

Klaipėdos miesto 164 
(4 apeliaciniai skundai 

palikti nenagrinėti)  

            115 
  72 % 

 

36 
    22 % 

 

9 
   6 % 

 
Palangos miesto 18 13 

    72 % 
2 

   11 % 
3 

  17 % 

Klaipėdos rajono 17 
(2 apeliaciniai skundai 

palikti nenagrinėti)  

9 
   60 % 

5 
   33 % 

1 
  7 % 

Kretingos rajono 12 
(1 apeliacinis skundas 
paliktas nenagrinėtas)  

7 
   64% 

3 
    27 % 

1 
                  9 % 

Plungės rajono 24 13 
    54 % 

8 
    33 % 

3 
  13 % 

Skuodo rajono 2 1 
   50 % 

1 
50 % 

-  

Šilalės rajono 8 6 
   75 % 

- 
% 

2 
 25 % 

Šilutės rajono 50  35  
   70 % 

11 
   22 % 

                   4 
                   8 % 

Tauragės rajono 35 
(1 apeliacinis skundas 
paliktas nenagrinėtas)  

20 
59% 

9     
    26 % 

5      
 15 % 

Iš viso 330 
(8 apeliaciniai skundai 

palikti nenagrinėti) 

219 
   68 % 

75 
    23 % 

28 
  9 % 

 

Atmesti 

apeliaciniai 

skundai 

68 %

Panaikinti

nuosprendžiai 

9 %

Pakeisti 

nuosprendžiai 

23 %
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Palyginimui: Klaipėdos apygardos teismas 2015 metais panaikino 12,3 proc., pakeitė – 25,2 proc., o 62,5 proc. 
apeliacinių skundų atmetė. 2014 m. panaikino 11 proc., pakeitė – 20 proc., 68 proc. apeliacinių skundų atmetė. 
2013 m. panaikino 10 proc., pakeitė – 25 proc., 65 proc. apeliacinių skundų atmetė. 2012 m. panaikino 9 proc., 

pakeitė – 26 proc., atmetė 65 proc. apeliacinių skundų. 
 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais     26 

Panaikinti nuosprendžiai ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str. numatytais        
pagrindais    

 

    7 

Apeliaciniai skundai atmesti    115 

Nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos iš naujo nagrinėti apylinkės teisme      2 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais     10 

Skundai palikti nenagrinėti/bylos grąžintos apylinkės teismui      4 
 

 
Klaipėdos rajono apylinkės teismas 

 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais                      2 

Panaikinti nuosprendžiai ir bylos nutrauktos BPK 327 str. 2 p. numatytais pagrindais    1  
Apeliaciniai skundai atmesti    9  
Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais    3                

Skundai palikti nenagrinėti/bylos grąžintos apylinkės teismui    2  
 

Kretingos rajono apylinkės teismas 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais  
     2 

Panaikinti nuosprendžiai ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str. numatytais         
pagrindais    

      1 

Apeliaciniai skundai atmesti  
     7 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais       1 

Skundai palikti nenagrinėti/bylos grąžintos apylinkės teismui      1 

 
Palangos miesto apylinkės teismas 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais     1 

Panaikinti nuosprendžiai ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str. numatytais         
pagrindais    

 
   3 

Apeliaciniai skundai atmesti    13 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais     1 

 
Plungės rajono apylinkės teismas 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais     3 

Panaikinti nuosprendžiai ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str. numatytais         
pagrindais    

 
   3 

Apeliaciniai skundai atmesti    13 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais     5 

 
Skuodo rajono apylinkės teismas 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais     1 

Apeliaciniai skundai atmesti     1 
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Šilalės rajono apylinkės teismas 

Panaikinti nuosprendžiai ir bylos nutrauktos BPK 327 str. 2 p. numatytais pagrindais     1 

Apeliaciniai skundai atmesti         6 

Nuosprendžiai panaikinti ir bylos perduotos prokuratūrai     1 

 
Šilutės rajono apylinkės teismas 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais     6 

Panaikinti nuosprendžiai ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str. numatytais          
pagrindais  

   4 

Apeliaciniai skundai atmesti    35 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais     5 

 
Tauragės rajono apylinkės teismas 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 1 ir 2 p. numatytais pagrindais      6 

Panaikinti nuosprendžiai ir priimti nauji nuosprendžiai BPK 329 str. numatytais pagrindais                            3 

Apeliaciniai skundai atmesti     20 

Pakeisti nuosprendžiai BPK 328 str. 3 ir 4 p. numatytais pagrindais      3 

Panaikinti nuosprendžiai ir bylos nutrauktos BPK 327 str. 1 p. numatytais pagrindais      3 

Skundai palikti nenagrinėti/bylos grąžintos apylinkės teismui      1 

 
Apeliacine tvarka apskųstų nuosprendžių (nutarčių) skaičiaus palyginimas 

 

Eil. 
Nr. 

Teismas Apskųsta 
nuosprendžių  

 2014 m. 

Apskųsta 
nuosprendžių  

2015 m. 

Apskųsta 
nuosprendžių  

2016 m. 

1. Klaipėdos miesto 233 191 164 

2. Palangos miesto 23 19 18 

3. Klaipėdos rajono 39 31 17 

4. Kretingos rajono 13 12 12 

5. Plungės rajono 41 27 24 

6. Skuodo rajono 9 13 2 

7. Šilalės rajono 15 10 8 

8. Šilutės rajono 55 42 50 

9. Tauragės rajono 40 36 35 

 Iš viso  468 381 334 

 
Skundų dėl žemesniųjų instancijų teismų nutarčių nagrinėjimo rezultatai 

 
Klaipėdos apygardos teisme per 2016 metus dėl žemesniųjų teismų nutarčių pagal proceso dalyvių 

skundus (X dalis) priimtos 369 nutartys.  
Palyginimui: Klaipėdos apygardos teisme 2015 m. išnagrinėti 326, 2014 m. – 376, 2013 – 423, 2012 m. – 

380 skundai.  
 
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių paskirti suėmimą arba pratęsti suėmimo terminą  (III dalis) priimtos 96 

nutartys.  
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Palyginimui: Klaipėdos apygardos teisme 2015 m. išnagrinėti 107, 2014 m. – 115, 2013 m. – 134, 2012 
m. – 145 skundai. 

 
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu (VII dalis), priimtos 133 nutartys.  
Palyginimui: Klaipėdos apygardos teisme 2015 m. išnagrinėti 211, 2014 m. – 142, 2013 m. – 87, 2012 m. 

– 59 skundai. 
 
Skundų dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu (VII dalis), rodikliai 

pagal apylinkių teismus 

 
Apylinkės teismas 

 
Išnagrinėta 

skundų 

 
Nutartis  
pakeista 

 

 
Nutartis 

panaikinta 
 

 
Nutartis 

nepakeista 
 

Klaipėdos miesto 63 
(1 skundas paliktas 

nenagrinėtas) 

5 
   8 % 

7  
11% 

50 
   81% 

Palangos miesto 8 
(1 skundas paliktas 

nenagrinėtas) 

5 
   63 % 

1 
    12 % 

 2  
    25 % 

Klaipėdos rajono 12 2 
    17 % 

2  
  17 % 

8 
   66 % 

Kretingos rajono 13 
(1 skundas paliktas 

nenagrinėtas) 

- 3 
   25 % 

9 
   75 % 

Plungės rajono 10 
 

  1 
     10 % 

 2 
    20 % 

7 
  70 % 

Skuodo rajono 1 - 1 
  100 % 

- 

Šilalės rajono 1 - - 1 
   100 % 

Šilutės rajono 13   1    
      8 % 

3 
  23 % 

9 
    69 % 

Tauragės rajono 12 - 
% 

- 
      % 

12 
   100 % 

Iš viso 133 
(2 skundai palikti 

nenagrinėti) 

14 
    11 % 

19     
   14 % 

98 
    75 % 
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II. ADMINISTRACINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus visi 11 teisėjų ir teismo pirmininkas 2016 metais 
nagrinėjo apeliacines administracinių teisės pažeidimų bylas. 

Klaipėdos apygardos teisme 2016 metais nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje buvo 69 
administracinių teisės pažeidimo bylos. Per 2016 metus Klaipėdos apygardos teisme gauta 600 administracinių 
teisės pažeidimo bylų dėl apylinkės teismo priimtų nutarimų/nutarčių. Iš viso išnagrinėtos 628 administracinių 
teisės pažeidimų bylos, 399 bylose apeliaciniai skundai buvo atmesti, 105 bylose pirmosios instancijos teismo 
sprendimai panaikinti, 109 – pakeisti, 7 skundai palikti nenagrinėti, 9 bylos persiųstos pagal teismingumą. 
Nebaigtų bylų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 62 bylos.  

 
2016 m. apskųstų ir pakeistų, panaikintų nutarimų (nutarčių) rodikliai pagal apylinkių 

teismus 
 

 
Apylinkės teismas 

Išnagrinėta 
skundų 

Nutarimas 
(nutartis)  
pakeistas 

Nutarimas 
(nutartis) 

panaikintas 

Nutarimas 
(nutartis) 

nepakeistas 

 
Klaipėdos miesto 

265 
(2 skundai palikti 

nenagrinėti) 

35 
13 % 

44 
  17 % 

184 
    70 % 

Palangos miesto 36 

 
5 

   14 % 
10 

    28 % 
21 

   58 % 

Klaipėdos rajono 66 
(3 skundai palikti 

nenagrinėti) 

13     
     21 % 

 9   
   14 % 

41     
   65 % 

Kretingos rajono 28 9 
    32 % 

1 
   4 % 

18 
    64 % 

Plungės rajono 32 8 
   25 % 

  4 
   12 % 

20 
   63 % 

Skuodo rajono 8 8 
    100 % 

- 
 

- 
 

Šilalės rajono 30 
(1 skundas paliktas 

nenagrinėtas) 

7 
    24 % 

2 
  7 % 

20 
   69  % 

Šilutės rajono 78 
(1 skundas paliktas 

nenagrinėtas) 

12 
    15 % 

16 
    21 % 

49 
   64 % 

Tauragės rajono 77 12 
    15 % 

19 
    25 % 

46 
    60 % 

Iš viso 628 
 

109 
    18 % 

 105     
   17 % 

399      
    65 % 

 

Atmesti 

apeliaciniai/

atskirieji 

skundai 

65 %

Panaikinti

nutarimai/

nutartys 

17 %

Pakeisti 

nutarimai

/nutartys 

18 %
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Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų bylų skaičiaus palyginimas 

 
2014 m.  

Išnagrinėta administracinių 
teisės pažeidimų bylų 

2015 m.  
Išnagrinėta administracinių teisės 

pažeidimų bylų 

2016 m.  
Išnagrinėta administracinių 

teisės pažeidimų bylų 

 
907 

 
858 

 
628 

 
Palyginimui: 2013 m. Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėta 905, 2012 m. – 871 administracinių teisės 

pažeidimų byla. 
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III. IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 

 
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2016 metais dirbo keturiolika teisėjų, kurie nagrinėjo 

pirmosios instancijos ir apeliacines civilines bylas. 2016 metais dėl teisėjos Virginijos Nijolės Griškevičienės 
atleidimo iš užimamų pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui, t. y. sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus (nuo 
2016 m. balandžio 12 d.), naujai paskirta teisėja Kristina Domarkienė darbą Civilinių bylų skyriuje pradėjo 2016 
m. liepos 12 d. 

 

3.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ ANALIZĖ 
 

Klaipėdos apygardos teisme 2016 metais buvo nagrinėjama 1914 pirmosios instancijos civilinių bylų (į šį 
skaičių įtrauktas 2016 metais gautų bylų skaičius (1018 bylos) ir iš 2015 metų perkeltų bylų likutis (896 bylos). 
Buvo išnagrinėtos 937 pirmosios instancijos civilinės bylos, likusios 977 civilinės bylos iš 2016 metų buvo 
perkeltos į 2017 metus. 
 

2016 m. išnagrinėtų ir perkeltų į 2017 m. (neišnagrinėtų) bylų santykis 
 

 

 
 

 
Palyginimui: 2015 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo išnagrinėta 907 civilinės bylos iš visų 1802 

nagrinėtų bylų, 2014 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo išnagrinėta 892 civilinės bylos iš visų 1846 
nagrinėtų bylų, 2013 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo išnagrinėta 892 civilinės bylos iš visų 1809 
nagrinėtų bylų, 2012 metais – 1047 civilinės bylos iš visų 1917 nagrinėtų bylų,  2011 metais – 1511 civilinių bylų 
iš visų 2515 nagrinėtų bylų, 2010 metais buvo išnagrinėtos 1743 pirmosios instancijos civilinės bylos iš 2943 visų 
nagrinėtų bylų. 

 
Klaipėdos apygardos teisme 2010 – 2016 metais išnagrinėtų  

pirmosios instancijos bylų skaičius 
 

 
 

LITEKO duomenimis Klaipėdos apygardos teisme pirmosios instancijos bylų nagrinėjimas vidutiniškai 
trunka iki 6 mėnesių (per tokį terminą 2016 metais išnagrinėta 459 civilinės bylos). Per terminą nuo šešių iki 
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dvylikos mėnesių buvo išnagrinėta 170 civilinių bylų, dvylika ir daugiau mėnesių buvo nagrinėjamos 308 civilinės 
bylos (įskaitant bylas dėl bankroto bylos iškėlimo). Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė sudaro 12,06 mėnesio. 

Vienas Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2016 metus vidutiniškai išnagrinėjo 
67 pirmosios instancijos civilines bylas. Palyginti su 2015 metais, išnagrinėtų bylų skaičius beveik nepakito, nes 
2015 metais vienas teisėjas per metus vidutiniškai išnagrinėjo 65 pirmosios instancijos civilines bylas.   
 

Išnagrinėtų pirmosios instancijos bylų skaičius 
 

2016 metais Klaipėdos apygardos teisme, kaip pirmojoje instancijoje, išnagrinėtos 937 civilinės bylos. Iš jų: 
1) ginčo teisena – 390 bylų; 
2) dėl bankroto ir restruktūrizavimo – 512 bylų; 
3) dokumentinio proceso tvarka – 16 bylų; 
4) dėl proceso atnaujinimo – 13 bylų; 
5) dėl teismo įsakymo išdavimo – 5 bylos; 
6) ypatingąja teisena – 1 byla.  

 
2016 m. išnagrinėtų bylų skaičius 

 

 
 
 

3.2. CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ APELIACINE TVARKA, ANALIZĖ 
 

Klaipėdos apygardos teismas, kaip apeliacinės instancijos teismas, nagrinėja civilines bylas pagal byloje 
dalyvaujančių asmenų atskiruosius ir apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje 
veikiančių apylinkių teismų priimtų nutarčių bei sprendimų. 

2016 metais Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo nagrinėjama 2381 civilinė byla. Į šį skaičių 
įtrauktos 106 bylos (Nr. 2KT), kurios pagal įstatymą priskirtos išimtinai tik teismo pirmininko arba Civilinių bylų 
skyriaus pirmininko kompetencijai, t. y. dėl bylų teismingumo (CPK 34 str. 3 ir 5 d.), procesinių dokumentų 
grąžinimo, kai jie paduodami teismui, kuris nekompetentingas juos nagrinėti (CPK 115 str. 6 d.), taip pat dėl 
skirtinguose apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančiuose teismuose nagrinėjamų bylų sujungimo (CPK 136 
str. 4 d.) bei dėl antstolio veiklos teritorijos pakeitimo (CPK 590 str.).  

2016 metais gautos 2076 civilinės bylos su apeliaciniais ir atskiraisiais skundais, nagrinėtinos apeliacine 
tvarka, 305 neišnagrinėtos civilinės bylos buvo perkeltos iš 2015 metų. Išnagrinėta 1959 bylų (iš jų 780 pagal 
apeliacinius skundus, 1074 pagal atskiruosius skundus ir 105 bylos, kurios pagal įstatymą priskirtos išimtinai tik 
teismo pirmininko arba Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai), likusios neišnagrinėtos 422 bylos 
perkeltos į 2016 metus. Vidutiniškai per 2016 metus vienas Civilinių bylų skyriaus teisėjas išnagrinėjo 56 bylas su 
apeliaciniais skundais  ir 77 bylas su atskiraisiais skundais.  

CPK 336 straipsnio 2 dalis nustato, kad atskiruosius skundus nagrinėja vienas apeliacinės instancijos 
teismo teisėjas, tačiau apeliacinės instancijos teismo pirmininkas arba Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, 
atsižvelgdamas į bylos sudėtingumą, turi teisę atskirajam skundui nagrinėti sudaryti trijų teisėjų kolegiją. Nutartimi 
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perduoti atskirąjį skundą nagrinėti trijų teisėjų kolegijai turi teisę ir bylą nagrinėjantis teisėjas. 2016 metais Civilinių 
bylų skyriuje 3 atskiriesiems skundams nagrinėti buvo sudaryta trijų teisėjų kolegija (civilinių bylų Nr. 2S-290-
513/2016, Nr. 2S-423-613/2016, Nr. e2S-1347-513/2016). 

 
2016 m. išnagrinėtų ir neišnagrinėtų bylų skaičius 

 

2016 m. apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos 

2381 

Išnagrinėtos bylos 1959 

Neišnagrinėtos bylos 
Pagal apeliacinius 
skundus 

Pagal atskiruosius 
skundus 

Priskirtos pirmininko 
kompetencijai (Nr. 2KT) 

780 1074 105 422 

 
 

Išnagrinėtų ir perkeltų į 2017 m. (neišnagrinėtų) bylų santykis 
 

 
 
 

2012–2016 m. nagrinėjamų ir išnagrinėtų bylų (iš jų ir Nr. 2KT bylos) santykis 
 

Metai Nagrinėjamų bylų skaičius Išnagrinėtų bylų skaičius (iš jų 
Nr. 2KT bylos) 

2016 2381 1959 (105) 

2015 2323 2010 (111)  

2014 2289 1933 (84) 

2013 2259 1862 (74) 

2012 2532 2095 (109) 

 
Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje veikia devyni apylinkių teismai (Klaipėdos miesto, Palangos 

miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Plungės rajono, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir 
Tauragės rajono apylinkių teismai). Klaipėdos apygardos teismas atlieka procesinę šių apylinkių teismų priimtų 
procesinių sprendimų pagrįstumo ir teisėtumo kontrolę.  

2016 metais apeliacine tvarka buvo išnagrinėta 780 bylų pagal apeliacinius skundus ir 1074 bylos pagal 
atskiruosius skundus, t. y.:   

 dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 438 bylos pagal 
apeliacinius skundus ir 682 bylos pagal atskiruosius skundus; 

 dėl Klaipėdos rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 67 bylos pagal 
apeliacinius skundus ir 110 bylų pagal atskiruosius skundus; 

 dėl Kretingos rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 49 bylos pagal 
apeliacinius skundus ir 49 bylos pagal atskiruosius skundus; 
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 dėl Palangos miesto apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 54 bylos pagal 
apeliacinius skundus ir 66 bylos pagal atskiruosius skundus; 

 dėl Plungės rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 44 bylos pagal 
apeliacinius skundus ir 30 bylų pagal atskiruosius skundus; 

 dėl Skuodo rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 13 bylų pagal apeliacinius 
skundus ir 13 bylų pagal atskiruosius skundus; 

 dėl Šilalės rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjama 18 bylų pagal apeliacinius 
skundus ir 8 bylos pagal atskiruosius skundus; 

 dėl Šilutės rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 53 bylos pagal apeliacinius 
skundus ir 75 bylos pagal atskiruosius skundus; 

 dėl Tauragės rajono apylinkės teismo procesinių sprendimų buvo nagrinėjamos 44 bylos pagal 
apeliacinius skundus ir 41 byla pagal atskiruosius skundus. 

 
Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų procesinių sprendimų stabilumas 

sudaro 59 procentus (35 procentai visų Klaipėdos apygardos teisme 2016 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų 
apylinkių teismų procesinių sprendimų buvo panaikinta, pakeista, patikslinta).   

 
2016 metais išnagrinėtų civilinių bylų pagal apeliacinius skundus rodikliai (pagal apylinkių teismus) 

Eil. 
Nr. 

Teismas 
Išnagrinėta 
apskųstų 

sprendimų 

Išnagrinėjus 
sprendimas 

paliktas 
nepakeistas, 
o apeliacinis 

skundas 
atmestas 

Išnagrinėjus 
panaikinta 

(taip pat ir iš 
dalies) 

sprendimų 

Išnagrinėjus 
pakeista, 
patikslinta 

(taip pat ir iš 
dalies) 

sprendimų 

Panaikintų, 
pakeistų ir 
patikslintų 
sprendimų 
santykis su 

visais 
išnagrinėtais 
apskųstais 

sprendimais 

1. Klaipėdos m. 438 233 85 110 45% 

2. Klaipėdos r. 67 40 13 10 34% 

3. Kretingos r. 49 23 13 10 47% 

4. Palangos m. 54 37 9 8 31% 

5. Plungės r. 44 27 6 9 34% 

6. Skuodo r. 13 11 1 1 15% 

7. Šilalės r. 18 11 3 3 33% 

8. Šilutės r. 53 32 6 14 38% 

9. Tauragės r. 44 27 7 9 36% 

Iš viso apygardos 
teisme 

780 441 143 174 35% 

 
Apeliacinės instancijos teismas pirmosios instancijos teismo priimtus sprendimus ir nutartis naikina arba 

keičia, kai yra nustatomi pažeidimai, nurodyti Civilinio proceso kodekso 327, 329, 330 straipsniuose, tai yra 
pažeidus arba neteisingai pritaikius procesinės teisės normas arba (ir) pažeidus materialinės teisės normas. 

Pasitaiko, kad pirmosios instancijos teismo sprendimai naikinami byloje nustačius absoliučius teismo 
sprendimo negaliojimo pagrindus (CPK 329 str. 2 d. ir 3 d.). Tais atvejais, kada nustatomi CPK 329 straipsnio 2 
ir 3 dalyse numatyti pažeidimai, sprendimas naikinamas ir byla perduodama iš naujo nagrinėti pirmosios 
instancijos teismui, kadangi manoma, kad tinkamo proceso pirmosios instancijos teisme nebuvo. Pagal LITEKO 
duomenis, iš visų Klaipėdos apygardos teisme  2016 metais išnagrinėtų ir panaikintų apylinkių teismų sprendimų 
(143) 2 sprendimai buvo panaikinti dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, t. y.  nusprendus dėl neįtrauktų 
dalyvauti byloje asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 329 str. 2 d. 2 p.).  

2016 metais išnagrinėta 780 bylų pagal apeliacinius skundus:  
- 441 byloje (56,53 %) pirmosios instancijos teismo sprendimai palikti nepakeisti; 
- 90 bylų (11,54 %) sprendimai buvo pakeisti; 
- 75 bylose (9,62 %) sprendimai buvo pakeisti iš dalies;  
- 77 bylose (9,87 %) sprendimai buvo panaikinti (iš jų 12 bylų sprendimai panaikinti iš dalies ir 2 sprendimai 

dėl absoliučių sprendimų negaliojimo pagrindų) ir bylos perduotos pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo; 
- 66 bylose (8,46 %) sprendimai panaikinti ir priimti nauji sprendimai; 
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- 9 bylose sprendimai patikslinti, 8 bylose sudarytos taikos sutartys, 10 bylų apeliacinis procesas nutrauktas 
(taip pat ir atsisakius skundo), 2 bylose sprendimai panaikinti ir bylos nutrauktos, 1 byloje apeliacinis procesas 
nutrauktas dėl dalies  reikalavimų, 1 byloje apeliacinis skundas pripažintas nepaduotu ir grąžintas apeliantui. 

 
2016 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų rezultatai  

(pagal apeliacinius skundus) 
 

 
 
2016 metais išnagrinėta 1074 bylos pagal atskiruosius skundus: 
- 660 bylų (61,45 %) pirmosios instancijos teismo nutartys paliktos nepakeistos; 
- 38 bylose (3,54 %) nutartys buvo pakeistos; 
- 161 byloje (15 %) nutartys buvo panaikintos ir klausimas išspręstas iš esmės (iš jų 16 bylų nutartys 

panaikintos iš dalies); 
- 138 bylose (12,85 %) nutartys buvo panaikintos ir klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui 

nagrinėti iš naujo (iš jų 5 bylose nutartys panaikintos iš dalies); 
- 73 bylose (6,80 %) apeliacinis procesas nutrauktas (iš jų 8 bylose atsisakius atskirojo skundo); 
- 2 bylose nutartys panaikintos patvirtinus taikos sutartis; 2 bylose atskirieji skundai pripažinti nepaduotais 

ir grąžinti pareiškėjams.  
 
Pirmosios instancijos teismo nutarčių stabilumas 2016 metais sudarė beveik 62 procentus: 
- Klaipėdos miesto apylinkės teismo: iš 682 nutarčių 430 paliktos nepakeistos (63,05 %); 
- Klaipėdos rajono apylinkės teismo: iš 110 nutarčių 65 paliktos nepakeistos (59,10 %); 
- Kretingos rajono apylinkės teismo: iš 49 nutarčių 22 paliktos nepakeistos (44,90 %); 
- Palangos miesto apylinkės teismo: iš 66 nutarčių 40 paliktos nepakeistos (60,60 %); 
- Plungės rajono apylinkės teismo: iš 30 nutarčių 19 paliktos nepakeistos (63,33 %); 
- Skuodo rajono apylinkės teismo: iš 13 nutarčių 8 paliktos nepakeistos (61,54 %); 
- Šilalės rajono apylinkės teismo: iš 8 nutarčių 3 paliktos nepakeistos (37,50 %); 
- Šilutės rajono apylinkės teismo: iš 75 nutarčių 50 paliktos nepakeistos (66,67 %); 
- Tauragės rajono apylinkės teismo: iš 41 nutarties 23 paliktos nepakeistos (56,10 %).  

 
2016 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų rezultatai  

(pagal atskiruosius skundus) 
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IV. TEISMŲ (TEISĖJŲ) ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS 
APŽVALGA 

 
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatais2, pats 

asmeniškai ir pavesdamas skyrių pirmininkams bei teisėjams organizavo ir kontroliavo Klaipėdos apygardos 
teismo (teisėjų) ir Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių apylinkių teismų (teisėjų) administracinę 
ir organizacinę veiklą.  

 
4.1. SKUNDŲ DĖL TEISMŲ (TEISĖJŲ) ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS 

VEIKLOS APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teisme 2016 metais dėl Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) ir dėl šio teismo veiklos 
teritorijoje veikiančių devynių apylinkių teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos gauta 40 skundų 
(į šį skaičių įskaičiuoti ir teismų savivaldos institucijų teismo pirmininkui nagrinėti persiųsti skundai). Inicijuoti 
patikrinimai pareiškėjų skunduose išdėstytiems argumentams ištirti ir situacijoms išaiškinti. 

 
2016 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo gauti pareiškėjų skundai dėl šių teismų (teisėjų) (palyginti 

lentelėje pateikiami 2012–2015 m. statistiniai duomenys): 
 

 
Teismas 

2016 m. 
gauta 

skundų 

2015 m. 
gauta 

skundų 

2014 m. 
gauta 

skundų 

2013 m. 
gauta 

skundų 

2012 m. 
gauta 

skundų 

Klaipėdos apygardos  21 21 45* 19 32 

Klaipėdos miesto apylinkės  10 21 22 29 33 

Palangos miesto apylinkės  3 3 2 1 6 

Klaipėdos rajono apylinkės  1 1 1 2 - 

Kretingos rajono apylinkės  3 3 - 1 6 

Plungės rajono apylinkės  - 2 1 1 1 

Skuodo rajono apylinkės  - - - 1 - 

Šilutės rajono apylinkės  - 4 3 4 1 

Šilalės rajono apylinkės  - - 1 6 - 

Tauragės rajono apylinkės  2 1 1 4 5 

Iš viso 40** 56 76 68 83 
* Į gautų skundų skaičių įskaičiuota 12 to paties pareiškėjo teismo pirmininkui pateiktų skundų. 
** Į gautų skundų skaičių neįskaičiuota 10 pareiškimų, pranešimų, skundų, dėl kurių administravimo procedūros nebuvo pradėtos, nes jų 
nagrinėjimas nepriskiriamas apygardos teismo pirmininko kompetencijai (dėl antstolio, notaro veiksmų; dėl prašymo pradėti procesą privataus 
kaltinimo tvarka; dėl prašymo išslaptinti nutartis pagal Kriminalinės žvalgybos įstatymą; dėl bendro pobūdžio pamąstymų apie teismų sistemą; 
dėl asmens duomenų pateikimo) arba toks prašymas pagal kompetenciją persiųstas nagrinėti apylinkės teismo pirmininkui.  

 
Atlikus skunduose išdėstytų aplinkybių tyrimus paaiškėjo, kad daugiau nei pusėje skundų pareiškėjai 

išreiškė nesutikimą su teismų priimtų procesinių sprendimų ar atskirų veiksmų teisėtumu ir pagrįstumu (gauti ir 
išnagrinėti 26 tokie skundai), todėl apygardos teismo ar skyriaus pirmininkų atsakymuose buvo aiškiai pažymėta, 
kurie teismo ar teisėjo veiksmai gali būti tikrinami administracinės veiklos priežiūrą reglamentuojančių aktų 
nustatyta tvarka ir kurių tikrinimas šia tvarka pažeistų konstitucinį teismo ar teisėjo nepriklausomumo principą. 
Dažnai, pareiškėjams atsakant į jų pareiškimus, prašymus ar skundus, buvo nurodoma, kad teismai teisinių 
konsultacijų neteikia, todėl siūlyta kreiptis į advokatus ir teisininkus. Tačiau, atsižvelgus į pareiškėjų keliamas 
problemas, jiems dažnai 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 analizę, teismo posėdžio garso įrašo perklausą, 
įpareigojimą teisėjui ar teismo darbuotojui raštu arba žodžiu paaiškinti skunduose dėstomas aplinkybes.  

Svarbu pastebėti ir tai, kad 3 tie patys pareiškėjai dėl Klaipėdos apygardos ir Klaipėdos miesto apylinkės 
teismų (teisėjų) veiksmų kreipėsi 10 kartų (tai tokie atvejai, kai tas pats asmuo į apygardos teismo pirmininką 
kreipėsi 3 ir daugiau kartų). Šie skundai sudaro 25 procentus visų Administravimo teismuose nuostatuose 
nustatyta tvarka nagrinėtų skundų.  

                                                      
2 Patvirtinti Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) (su vėlesniais pakeitimais). 
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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, 
procesinio sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimo pagrindų; 

 dėl galimybės susipažinti su byla nesuteikimo; 
 dėl procesinių dokumentų ir jų kopijų siuntimo adresatams; 
 dėl teismo (teisėjo) veiksmų vykdymo procese; 
 dėl drausmės bylų teisėjams iškėlimo; 
 dėl teismo darbo organizavimo; 
 dėl teisėjų profesinės kultūros, etikos taisyklių laikymosi; 
 dėl teismo darbuotojo klientų aptarnavimo kokybės; 
 dėl teismo pirmininko, teisėjo šališkumo; 
 dėl ankstesnio teismo pirmininko atsakymo; 
 dėl dokumentų dingimo iš bylos aplinkybių; 
 dėl procesinio sprendimo kokybės; 
 dėl teismo pirmininko veiklos vidinio administravimo srityje. 

 
Dauguma skunduose nurodytų aplinkybių nepasitvirtino arba nelaikytos aplaidžiu pareigų atlikimu, 

poelgiais, kurie nesuderinami su teisėjo garbe ir etikos taisyklėmis. Tačiau vienu atveju pareiškėjas nurodė 
aplinkybes, kurios iš tiesų atspindėjo tam tikrus teismo ir teisėjo administracinės veiklos trūkumus. Skunde buvo 
teigiama, kad bylą nagrinėjusi teisėja nesiėmė veiksmų, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpiausią laiką, 
nesiėmė atitinkamų organizacinių veiksmų, kad būtų kontroliuojamas ieškovo procesinis elgesys. Pareiškėjas 
prašė įvertinti ir teismo vadovo veiksmus vidinio administravimo srityje, organizuojant teismo veiklą nagrinėjant 
skunde minimą civilinę bylą. Atlikus tikslinį patikrinimą nustatyta, kad nagrinėdama civilinę bylą teisėja 
nepakankamai tinkamai organizavo darbą (Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO netikrino ieškovo 
teikiamų prašymų dėl bylos nagrinėjimo atidėjimo pagrįstumo, priimdama procesinius sprendimus dėl ieškovo 
prašymų apsiribojo tik formaliu įrodymų vertinimu), laiko intervalai tarp posėdžių nepagrįstai ilgi, netinkamai 
taikytos procesinės teisės normos, reglamentuojančios teismo sprendimo priėmimo ir paskelbimo atidėjimą. Taip 
pat konstatuota, kad apylinkės teisme taikytos vidinės administravimo veiklos priežiūros priemonės, skirtos bylų 
nagrinėjimo kokybei ir proceso operatyvumui užtikrinti, nebuvo pakankamai efektyvios ir veikiančios prevenciškai. 
Atsižvelgus į bylą nagrinėjusios teisėjos kritišką savo elgesio nagrinėjant tirtą bylą vertinimą, apsiribota šios 
teisėjos drausminės atsakomybės kėlimo klausimo svarstymu. Taip pat nutarta atlikti visų šios teisėjos žinioje 
buvusių civilinių bylų nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo pakartotinį tikslinį patikrinimą. Šio patikrinimo 
atlikimas laikytas pakankama prevencine priemone, skatinančia teismo pirmininko veiklos efektyvumą 
įgyvendinant vidinio administravimo priemones. 

Pažymėtina, kad visgi keliais atvejais tam tikri teisėjų (teismų, teismų darbuotojų) veiklos vykdant 
teisingumą aspektai sulaukė Klaipėdos apygardos teismo vadovybės kritikos, nors jie ir nesukėlė neigiamų 
pasekmių pareiškėjams. Beje, visos aptariamos situacijos sietinos tik su civilinėmis bylomis. Trimis atvejais 
nustatyti Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų, darbuotojo) veiklos trūkumai: vienu atveju nustatyta, kad pareiškėjo 
pasigestas vykdomasis raštas per klaidą buvo įsiūtas į kitą civilinę bylą, tačiau skundo tyrimo metu šis 
nesklandumas ištaisytas ir vykdomasis dokumentas grąžintas į tinkamą bylą; antro tyrimo metu paaiškėjo, kad 
procesinio sprendimo kopija išsiųsta ne tuo adresu, nors pareiškėjas bylos nagrinėjimo metu savo adresą teismui 
patikslino, – dėl šios priežasties atkreiptas Civilinių bylų skyriuje dirbančių teismo posėdžių sekretorių dėmesys į 
tinkamą procesinių dokumentų išsiuntimo funkcijos vykdymą. Trečios situacijos, nurodytos pareiškėjos skunde, 
analizė parodė, kad teismo specialistės bendravimo kultūra su teismo lankytojais nevisiškai atitiko teisme 
nustatytus asmenų aptarnavimo principus, todėl imtasi atitinkamų vidinių priemonių gerinant į Klaipėdos 
apygardos teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimo kokybę. Nagrinėjant kitų dviejų pareiškėjų skundus 
pasitvirtino ir tam tikri Klaipėdos miesto apylinkės teismo (teisėjų) administracinės veiklos kokybės trūkumai. 
Vieno skundo tyrimo metu paaiškėjo, kad procesiniai dokumentai pareiškėjai išsiųsti nepažeidžiant procesinių 
terminų, tačiau teismo posėdžių sekretorės veiksmai teisėjos, dėl kurios veiksmų apygardos teismui skundėsi 
pareiškėja, poilsio dienų metu nebuvo kontroliuojami. Apie šią situaciją informuota Klaipėdos miesto apylinkės 
teismo vadovybė ir raštinės vedėja. Antruoju atveju ta pati pareiškėja skundėsi tos pačios teisėjos veiklos kokybe 
nagrinėjant bylą, skunde, be kitų aplinkybių, nurodydama ir tai, kad teismo sprendimo kalba neatitiko valstybinės 
kalbos taisyklingumo reikalavimų, jame buvo gramatikos ir skyrybos klaidų. Atlikus patikrinimą nustatyta, kad iš 
tiesų rašybos ir gramatikos klaidų būta, tačiau, įvertinus sprendimo apimtį ir visumą, šios klaidos laikytos 
techninėmis, neturėjusiomis įtakos sprendimo turiniui ir teisės į apeliacijos procesą realizavimui. Vienu atveju 
konstatuotas Palangos miesto apylinkės teismo pirmininkės perteklinis reikalavimas pareiškėjui, siekiančiam 
realizuoti teisę susipažinti su išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga. Teisėja, einanti teismo pirmininko pareigas, 
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suteikė šią teisę pareiškėjui tik įgyvendinus nurodytą reikalavimą – pateikti atstovavimą patvirtančius dokumentus. 
Atlikus skundo aplinkybių patikrinimą apygardos teisme, teismo vadovei pasiūlyta įvertinti apylinkės teisme 
patvirtintų Susipažinimo su bylų medžiaga taisyklių suderinamumą su Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
įsakymu patvirtintomis Susipažinimo su teismuose išnagrinėtų bylų medžiaga taisyklėmis (atstovavimą 
patvirtinančių dokumentų pateikimas aktualus tik vertinant prašymų susipažinti su neišnagrinėtos bylos medžiaga 
pagrįstumą). Kretingos rajono apylinkės teisme pastebėta ne visai tinkama atskirųjų skundų civilinėse bylose 
priėmimo klausimo ir prašymų nustatyti terminą procesiniam veiksmui atlikti (Civilinio proceso kodekso 72 
straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka) sprendimo įforminimo lydraščiu, o ne motyvuota nutartimi praktika. Ši klaida 
ištaisyta perduodant pareiškėjo skundo dalį dėl termino procesiniams veiksmams atlikti nustatymo Klaipėdos 
apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkei nagrinėti procesine tvarka. Dėl atskirųjų skundų priėmimo 
klausimo sprendimo netinkamos tvarkos nurodyta atlikti minėto teismo darbo trūkumų nustatymo procedūras, 
atitinkamai reaguoti į netikslumus. 

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad nors apygardos teismo pirmininkas, kaip priežiūros 
teismų išorinio ir vidinio administravimo srityse subjektas, nekompetentingas kištis į jurisdikcinę teismų (teisėjų) 
veiklą, asmenų skundų dėl nepalankių teismų sprendimų ar atliekamų atskirų procesinių veiksmų, palyginti su 
praėjusiais metais, skaičius sumažėjo (16 atvejų). Svarbu pastebėti, jog bendras neprocesinių skundų skaičius 
gerokai sumažėjo dėl Klaipėdos miesto ir Plungės rajonų apylinkės teismų (teisėjų) veiksmų. Dėl kitų apylinkių 
teismų (teisėjų) darbo skundų skaičius, palyginti su skundais, gautais praėjusiais metais, liko stabilus. Skundų dėl 
Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) veiklos pirmininkas gavo mažiau nei 2015 metais. Toks skundų skaičiaus 
mažėjimas aiškintinas tuo, kad yra pastebimas išaugęs visuomenės teisinio išprusimo lygis, gaunama kvalifikuota 
teisinė pagalba, auga teismų administracijų ir bylas nagrinėjančių teisėjų veiklos kokybė.  

 
2016 metais teismo pirmininkas su iš anksto į priėmimą užsiregistravusiais asmenimis susitiko 5 kartus. 

Susitikimų metu interesantai teismo pirmininkui skundėsi dėl, jų manymu, neteisingų Klaipėdos apygardos, 
Kretingos rajono apylinkės teismų priimtų procesinių sprendimų ar neteisėtų teisėjų, teisėjų kolegijų procesinių 
veiksmų, teismų darbo organizavimo 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 taisyklėse3 nustatytą 20 darbo dienų terminą. Užsitęsus skunduose nurodytų 
aplinkybių tyrimui, terminą teismo pirmininkas galėjo pratęsti, tačiau praėjusiais metais to daryti neteko.  

2016 metais į pareiškėjų skundus, nagrinėtus nurodyta tvarka, vidutiniškai buvo atsakoma per 8 darbo 
dienas nuo skundo gavimo teisme dienos (2015 metais – vidutiniškai buvo atsakoma per 9 darbo dienas, 2014 
metais – per 10 darbo dienų, 2013 metais – per 6 darbo dienas, 2012 metais – per 8 darbo dienas). Dėl tyrimų 
sudėtingumo ir darbo krūvio praėjusiais metais vienu atveju nežymiai (1 darbo diena) praleistas 20 darbo dienų 
terminas.  

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. Esant 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. 
Vadovaujantis šia nuostata, 2016 metais atlikti 3 tokie tyrimai, kuriuos atlikus pareiškėjams apie rezultatus 
pranešta per 20–27 darbo dienas nuo tyrimo pradžios.  

Atsižvelgus į nurodytą terminų atsakant pareiškėjams į jų skundus dėl teismų (teisėjų) veiklos kokybės 
laikymosi praktiką, ir toliau bus keliamas tikslas laikantis nustatytų terminų kuo operatyviau ir kokybiškiau atlikti 
pareiškėjų skunduose nurodytų aplinkybių tyrimus ir teikti atsakymus pareiškėjams. 

 
 

                                                      
3 Patvirtintos Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V–26 (2014 m. balandžio 30 d. įsakymo 
Nr. V–34 redakcija). 
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4.2. PLANINIAI KOMPLEKSINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMAI 

 
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vykdydamas 2016 metų Klaipėdos apygardos apylinkių teismų 

(teisėjų) ir Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos priežiūros planą, atliko 
planinius kompleksinius teismų (teisėjų) patikrinimus.  

2016 metais atlikti Kretingos ir Plungės rajonų apylinkės teismų planiniai kompleksiniai administracinės ir 
organizacinės veiklos priežiūros patikrinimai. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko sudarytos teisėjų komisijos 
tikrino šiuose apylinkių teismuose atitinkamu laikotarpiu išnagrinėtas ir nagrinėjamas bei pagal nustatytus 
kriterijus atrinktas visų kategorijų bylas, kaip laikomasi bylų paskirstymo teisėjams, taikant informacines 
technologijas, tvarkos (Kretingos rajono apylinkės teismo tikrinimo atveju), peržiūrėjo apylinkių teismų parengtus 
ir patikrinimo metu galiojančius organizacinį ir administracinį teismo darbą reglamentuojančius vidinius norminius 
aktus, analizavo apylinkių teismų pirmininkų vykdomą vidinę teismo (teisėjų) administracinės veiklos priežiūrą, 
teismų darbo organizavimo 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. Atsižvelgus į 
patikrinimo metu gautus duomenis apie bylų nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą, Plungės rajono 
apylinkės teismo pirmininkui rekomenduota 2017 metais atlikti vieno baudžiamąsias bylas nagrinėjančio teisėjo 
žinioje esančių bylų patikrinimą. Atskirai pažymėtina, kad 2016 metais atliekant kompleksinius apylinkių teismų 
patikrinimus taip pat įvertinta, kaip prižiūrimuose apylinkių teismuose taikomas Pavyzdinis kompensavimo 
teisėjams už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis bei budėjimą tvarkos aprašas4. Nustatyta, kad 
tikrintuose apylinkių teismuose galiojančios tvarkos suderintos 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. Konstatuota, kad tikrintose 
administracinių teisės pažeidimų bylose, kuriose procesas nutrauktas, buvo aiškiai nurodytas bylos nutraukimo 
pagrindas. Nustatytas vienas atvejis, kai byla nutraukta galimai dėl teismo aplaidumo, dėl to spręstas bylą 
nagrinėjusios Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos drausminės atsakomybės klausimas. Atlikus išankstinį 
administracinio teisės pažeidimo bylos patikrinimą nustatyta, kad teismo posėdžių pertraukų trukmės, siekiant 
iškviesti ir apklausti liudytojus, sąlygojo bylos nutraukimą suėjus nuobaudos skyrimo terminui, todėl nuspręsta, 
kad pagrindo inicijuoti drausmės bylos svarstymą bylą nagrinėjusiai teisėjai nėra, apsiribota teisėjai žodžiu teikta 
rekomendacija ateityje atidžiau, pareigingiau laikytis tokių bylų nagrinėjimo terminų, organizuoti bylų nagrinėjimą 
taip, kad nesueitų įstatyme įtvirtinti nuobaudos skyrimo senaties terminai. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 
vadovui rekomenduota į 2017 metų teismo administracinės veiklos priežiūros planą įtraukti priemonę, 
užtikrinančią šios teisėjos žinioje esančių bylų nagrinėjimo kokybę ir proceso operatyvumą. Klaipėdos apygardos 
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 ir, esant galimybei, šiuos terminus pratęsti. Teisėjams, 
nagrinėjantiems šios kategorijos bylas, rekomenduota tais atvejais, kai byloje paskiriama ekspertizė, įvertinti, ar 
per ekspertizės atlikimo laiką nesueis administracinės nuobaudos skyrimo terminai, ir prieš siunčiant bylą į 
ekspertizės įstaigą pratęsti nuobaudos skyrimo terminą. Taip pat informuoti pagrindinių institucijų (policijos 
komisariatų, muitinės, Teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atitinkamo skyriaus) vadovai apie atvejus, kai 
tokios bylos teismui perduodamos su besibaigiančiais ar pasibaigusiais minėtame kodekso straipsnyje įtvirtintais 
terminais. 

Įgyvendinant 2016 metų Klaipėdos apygardos apylinkių teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės 
veiklos priežiūros planą, buvo atlikti 2 Klaipėdos apygardos apylinkių teismų darbo bylų, kurių nagrinėjimas trunka 
ilgiau nei 6 mėnesius, planiniai kompleksiniai patikrinimai. Išanalizavus tikrintų darbo bylų medžiagą, apylinkių 
teismams rekomenduota siekti kuo operatyviau išnagrinėti šios kategorijos bylas, todėl atsiliepimams pateikti 
siūlyta nustatyti minimalų įstatyme nustatytą terminą, griežtai taikyti civilinio proceso įstatymą ribojant 
parengiamųjų teismo posėdžių skaičių pasirengimo nagrinėti darbo bylą stadijoje, teismo posėdžius šios 
kategorijos bylose atidėti tik išimtiniais atvejais ir trumpam terminui, trumpinti laikotarpius tarp posėdžių, byloje 
aiškiau nurodyti ir pažymėti ilgų pertraukų tarp posėdžių priežastis, griežtai taikyti įstatyme nurodytą teismo 
sprendimo priėmimo ir paskelbimo terminą, aktyviau kontroliuoti sustabdytų darbo bylų eigą ir išnykus 
aplinkybėms, dėl kurių byla sustabdyta, savo iniciatyva nedelsiant spręsti bylos atnaujinimo klausimą, tiksliau ir 
laiku įvesti duomenis ir dokumentus LITEKO sistemoje ir civilinių bylų kategorijų klasifikatoriuje, proceso įstatymo 
reikalavimą duomenis apie vidutinį darbo užmokestį ir kitus bylai nagrinėti būtinus dokumentus, jei jų negali 

                                                      
4 Patvirtintas 2014-12-19 Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-167-(7.1.2). 
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pateikti pats ieškovas, išreikalauti rengiantis bylą nagrinėti teisme. Apylinkių teismų vadovams pasiūlyta aktyviau 
taikyti vidines administracinės veiklos priežiūros priemones, skirtas šios kategorijos bylų nagrinėjimo vilkinimo 
prevencijai, atlikti tikslinius kai kurių darbo bylų ar konkrečių teisėjų žinioje esančių šios kategorijos bylų proceso 
operatyvumo tikslinius patikrinimus, aktyviau atlikti darbo bylų, turinčių tarptautinį elementą, kontrolės veiksmus. 
Pažymėtina, kad po antro tokių bylų patikrinimo pastebėta sveikintina apylinkių teismų (teisėjų) darbo bylų 
nagrinėjimo praktika, rodanti, kad buvo atsižvelgta į ankstesniuose apygardos teismo atliktų planinių kompleksinių 
patikrinimų aktų išvadose nurodytas tobulintinas sritis. 

Įgyvendinant 2016 metų Klaipėdos apygardos apylinkių teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės 
veiklos priežiūros planą, buvo atliktas kompleksinis Klaipėdos apygardos apylinkių teismų pranešimų spaudai, 
derintų su Klaipėdos apygardos teismo pirmininko padėjėju ryšiams su visuomene ir skelbtų interneto svetainėje, 
kokybės patikrinimas. Nustatyta, kad ne visi apylinkių teismai užtikrino aktualios informacijos viešinimą, t. y. buvo 
skelbiama daugiau pranešimų spaudai apie teismų veiklą (renginius ir pan.), o ne apie nagrinėjamas ir (ar) 
išnagrinėtas bylas. Atkreiptas apylinkių teismų vadovų dėmesys į tai, kad būtent informacijos sklaidai apie 
teismuose nagrinėjamas ir išnagrinėtas bylas turi būti skiriamas prioritetinis dėmesys ir dedamos pastangos, kad 
pranešimai spaudai apie bylas būtų rengiami reguliariai, o informacija apie rezonansinių bylų procesus viešinama 
nedelsiant, pranešimai spaudai atitiktų keliamus reikalavimus, jų turinys ir forma būtų kokybiški. 

Be to, pagal minėtą planą buvo atlikti Klaipėdos apygardos teismo dviejų Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų 
ir vieno Civilinių bylų skyriaus teisėjo administracinės ir organizacinės veiklos planiniai patikrinimai. Nustatyta, 
kad šių apygardos teismo teisėjų administracinė ir organizacinė veikla, susijusi su jiems priskirtų bylų nagrinėjimu, 
atitinka teisės aktuose nustatytus reikalavimus, esminių darbo trūkumų, bylų vilkinimo atvejų nenustatyta.   

Įgyvendindamas vidinę Klaipėdos apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūrą, Klaipėdos apygardos 
teismo pirmininkas 2016 metais pavedė skyrių pirmininkams nustatyti ilgiau kaip metus užsitęsusių bylų 
nagrinėjimo priežastis, sudaryti tokių priežasčių šalinimo veiksmų planus, analizuoti išnagrinėtų bylų perdavimo 
skyrių raštinėms savalaikiškumą, kontroliuoti LITEKO 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 

 
2016 metais Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas atliko vienos Klaipėdos miesto apylinkės teismo 

civilinės bylos nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo tikslinį patikrinimą, taip pat vertino teismo pirmininko, 
kaip apylinkės teismo vidinį administravimą atliekančio subjekto, veiklą, užtikrinant šios civilinės bylos nagrinėjimo 
kokybę ir proceso operatyvumą. Taip pat tikrino vieno Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus 
teisėjo bylų nagrinėjimo kokybę ir veiklos efektyvumą 2015 m. balandžio mėn.–2016 m. balandžio mėn., šis 
patikrinimas atliktas atsižvelgus į dar 2015 metais kompleksinio teisėjo veiklos patikrinimo metus pateiktas 
išvadas. Be to, Teisėjų tarybos pavedimu buvo atlikta apylinkių teismų vadovybės veiksmų pasirengiant teismų 
reorganizavimui peržiūra. 2016 metų spalį gavus Klaipėdos miesto apylinkės teismo posėdžių sekretorių grupės 
kreipimąsi dėl jų darbo sąlygų, atliktas darbuotojų rašte nurodytų aplinkybių tyrimas, pateiktos rekomendacijos 
šio teismo vadovams. 

 
4.3.1. Tikslinis Klaipėdos miesto apylinkės teismo civilinės bylos nagrinėjimo kokybės, proceso 

operatyvumo ir teismo veiklos skaidrumo patikrinimas 
 

Atlikus Klaipėdos miesto apylinkės teismo vienos civilinės bylos nagrinėjimo kokybės ir proceso 
operatyvumo tikslinį patikrinimą (inicijuotas bylos šalies) ir įvertinus šio teismo vadovės veiklą vidinio teismo 
administravimo srityje, konstatuota, kad civilinės bylos nagrinėjimo kokybė ir proceso operatyvumas nebuvo 
pakankamai efektyvūs. Nenustatyta, kad užsitęsus tikrintos bylos nagrinėjimui ją nagrinėjusi teisėja būtų siekusi 
kaip įmanoma greičiau išnagrinėti bylą. Taip pat konstatuota, kad teismo pirmininkė taikė nepakankamai 
efektyvias priemones, užtikrinančias analogiškų atvejų kontrolę ir prevenciją. Kadangi bylą nagrinėjusi teisėja 
pripažino nustatytus pažeidimus, savo elgesį įvertino neigiamai, įsipareigojo imtis priemonių, kad pažeidimai 
nesikartotų, drausminės atsakomybės tikslai šiuo atveju pasiekti apsiribojant drausminės atsakomybės kėlimo 
klausimo svarstymu. Be to, minėtos bylos tikslinio patikrinimo metu Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkė 
ėmėsi atitinkamų vidinės teismo veiklos kontrolės priemonių, skirtų užtikrinti civilinių bylų nagrinėjimo kokybę ir 
proceso operatyvumą, todėl nuspręsta, jog šio patikrinimo atlikimas buvo pakankama poveikio priemonė, 
skatinanti apylinkės teismo pirmininko veiklos efektyvumą įgyvendinant vidinio administravimo priemones.  
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4.3.2. Tikslinis Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos civilinių bylų proceso operatyvumo 
patikrinimas 

 
Atsižvelgus į 4.3.1 skyriuje nurodytus civilinės bylos nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo tikslinio 

patikrinimo metu nustatytus nepakankamai efektyvius bylą nagrinėjusios teisėjos veiksmus, buvo atliktas šios 
teisėjos 2016 m. gegužės–lapkričio mėn. išnagrinėtų civilinių bylų sprendimų priėmimo ir paskelbimo atidėjimo 
terminų, teismo posėdžių nagrinėtose ir išnagrinėtose civilinėse bylose skyrimo (atidėjimo po ilgesnio nei 3 
mėnesių laikotarpio) priežasčių patikrinimas. Susipažinus su tikrintų civilinių bylų medžiaga, konstatuota, kad 
teisėja atsižvelgė į ankstesnio tikrinimo akte pateiktas rekomendacijas, – tikrinamu laikotarpiu laikėsi proceso 
įstatyme imperatyviai nustatyto termino priimdama ir skelbdama teismo sprendimus, teismo posėdžius skyrė, bylų 
nagrinėjimą atidėjo, paskirtų teismo posėdžių datas perskyrė laikydamasi proceso įstatymuose nustatytų 
reikalavimų, darbą planavo sklandžiai. 

 
4.3.2. Tikslinis apygardos teismo teisėjo bylų nagrinėjimo kokybės ir veiklos efektyvumo patikrinimas 

 
Tikslinis Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo bylų nagrinėjimo kokybės ir veiklos 

efektyvumo 2015 m. balandžio mėn.–2016 m. balandžio mėn. patikrinimas atliktas atsižvelgus į dar 2015 metais 
kompleksinio teisėjo veiklos patikrinimo metu pateiktas išvadas, t. y. jam rekomenduota: užtikrinti nagrinėjamų 
bylų proceso operatyvumą; griežčiau ir kritiškiau vertinti teismo posėdyje gautus prašymus atidėti teismo posėdį; 
tikslingiau taikyti procesines prievartos priemones, numatytas Lietuvos Respublikos 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 posėdžio laiką; užtikrinti, 
kad būtų skiriama pakankamai laiko pasiruošti bylą, nagrinėtiną apeliacine tvarka, teismo posėdžiui; laikytis 
Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30210 straipsnyje nustatyto trisdešimties darbo 
dienų apeliacinių skundų dėl nutarimų (nutarčių), priimtų dėl šios kategorijos bylų išnagrinėjimo termino. Atlikus 
patikrinimą konstatuota, kad teisėjas iš esmės įgyvendino 2015 metais atlikto patikrinimo akte jam pateiktas 
išvadas ir laikėsi rekomendacijų, tačiau dar kartą atkreiptas jo dėmesys į griežtesnį Baudžiamojo proceso kodekso 
302 straipsnio 4 dalyje nustatyto procesinių sprendimų surašymo ir paskelbimo termino laikymąsi. 

 
4.3.4. Klaipėdos apygardos apylinkių teismų archyvų tvarkymo situacijos išorinė priežiūra 

 
Reaguodamas į Teisėjų tarybos prašymą, Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas išanalizavo iš 

Klaipėdos apygardos apylinkių teismų vadovų gautą informaciją apie teismų archyvuose esančių bylų tvarkymą 
ir perdavimą (ar planavimą perduoti) valstybės archyvams, susipažino su būsimų centrinių apylinkių teismų 
vadovų pateiktais planais, kokių veiksmų imamasi ir bus imtasi bendradarbiaujant su reorganizuojamais apylinkių 
teismais archyvo, inventorizacijos, buhalterinės apskaitos ir viešųjų pirkimų klausimais. 2017 metais Klaipėdos 
apygardos teismo pirmininkas, kaip išorinės apylinkių teismų veiklos priežiūros subjektas, taip pat analizuos 
reorganizavime dalyvaujančių apylinkių teismų – Klaipėdos miesto, Tauragės ir Plungės rajonų – vadovų 
veiksmus minėtose srityse. 

 
4.3.5. Klaipėdos miesto apylinkės teismo posėdžių sekretorių grupės kreipimosi dėl darbo sąlygų 

tyrimas 
 
Išanalizavęs Klaipėdos miesto apylinkės teismo posėdžių sekretorių grupės kreipimąsi dėl darbo sąlygų, 

Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas 2016 m. spalį išklausė laikinai teismo pirmininko pareigas einančios 
pavaduotojos paaiškinimą, susipažino su šio teismo vidaus darbo taisyklėmis ir rekomendavo sudėtingu teismui 
laikotarpiu – nesant paskirto nuolatinio teismo vadovo, tiek teismo darbuotojams, tiek laikiniems vadovams 
užtikrinti tinkamą ir visapusišką teisingumo vykdymą, skubiai inicijuoti teismo posėdžių sekretorių darbo 
organizavimo korekcijas, o nuolatinio darbo organizavimo, funkcijų padalijimo, darbo krūvio paskirstymo, darbo 
tvarkos laikymosi, tinkamo apmokėjimo (motyvavimo) klausimų derinimą atnaujinti paskyrus naują teismo vadovą. 
Taip pat atkreiptas pareiškėjų ir laikinų teismo vadovų dėmesys į tai, kad tokio pobūdžio klausimai turi būti 
sprendžiamo vidinio administravo priemonėmis geranoriškai bendradarbiaujant, o ne juos keliant už institucijos 
ribų. 
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4.4. PRIŽIŪRIMŲ APYLINKIŲ TEISMŲ VEIKLOS APTARIMAI, BENDRADARBIAVIMAS 
SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS 

 
 
2016 m. sausio 23 d. Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Arvydas Daugėla pakvietė uostamiesčio 

žurnalistus kartu išgerti rytinės kavos. Teismo pirmininkas, teisėjai, administracijos darbuotojai ir atvykę svečiai 
pasidalijo praėjusių metų įspūdžiais, aptarė vieni kitų lūkesčius, puoselėjant puikų bendradarbiavimą, ir išsakė 
pastebėjimus. Susitikimo dalyviai apžvelgė ir šių dienų aktualijas. Žiniasklaidos atstovai domėjosi pabėgėlių 
integracijos, priverstinio gydymo nuo alkoholizmo bei asmens duomenų apsaugos teismo procesiniuose 
dokumentuose teisiniais aspektais. 

 
2016 m. kovo 18 d. Klaipėdos apygardos teisme suorganizuota apskritojo stalo diskusija, į kurią susirinkę 

šeimos teisinių santykių bylas nagrinėjantys apylinkių teismų teisėjai iš Klaipėdos regiono dalijosi efektyvaus 
teisėjo ir teismo psichologo bendradarbiavimo civilinėse bylose, išklausant vaiko nuomonę, patirtimi, analizavo 
vaiko dalyvavimo civilinių bylų procese aplinkybes, dalijosi gerąja patirtimi bei numatė ateities bendradarbiavimo 
galimybes. 

2016 m. balandžio 8 d. Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Arvydas Daugėla Palangoje surengė 
kasmetinį prižiūrimų apylinkių teismų darbo ir administracinės veiklos aptarimą. Aštuonių teismų vadovams 
pristatyta 2015-ųjų metų apžvalga, kurioje akcentuotas esminis pokytis – per pastarąjį penkmetį sulaukta 
mažiausiai skundų dėl teisėjų neprocesinių veiksmų. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 
pirmininkė Jolanta Gailevičienė, apžvelgdama apylinkių teismų civilines bylas, akcentavo, kad jų nagrinėjimo 
rezultatai išlieka pakankamai stabilūs, nėra žymaus apeliacinių skundų skaičiaus didėjimo, bylos nagrinėjamos 
gana sparčiai. Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkas Zigmas Pocius, apibendrindamas baudžiamųjų ir 
administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimą apeliacine tvarka, pažymėjo, kad šių kategorijų bylų 
nagrinėjimo rezultatai išlieka stabilūs. 

 
2016 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos apygardos teisme vyko susitikimas, kuriame Klaipėdos regiono teismų 

pirmininkai ir Klaipėdos apygardos probacijos tarnybos atstovai diskutavo apie operatyvų probacijos tarnybų 
kreipimųsi, susijusių su nuteistų asmenų priežiūra, nagrinėjimą. 

2016 m. gruodžio 29 d. artėjančių 2017-ųjų metų proga Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Arvydas 
Daugėla pakvietė uostamiesčio žurnalistus prisiminti prabėgusius metus ir sugrįžti prie ne vieną dešimtmetį 
menančios teismų veiklos pradžios. Jie aptarė, kaip anksčiau buvo nagrinėjama ir archyvuojama bylų medžiaga, 
atliekami kiti proceso veiksmai. „Jau tapo graži tradicija susitikti tokioje neformalioje aplinkoje ir pasidalyti 
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besibaigiančių metų įspūdžiais, pastebėjimais, aptarti vieni kitų lūkesčius. Nors iš pažiūros atrodo, kad esame 
skirtingose pusėse, mūsų darbo specifika panaši – intensyvus darbas, netikėtai kylantys iššūkiai. Tačiau 
svarbiausia, kad siekiame bendro tikslo – operatyvaus bei tikslaus visuomenės informavimo apie teismų veiklą ir 
bylas. Todėl galime drąsiai vieni kitus vadinti kolegomis. Tikimės, kad ir toliau išlaikysime šį nuoširdų 
bendradarbiavimą“, – kasmetiniame susitikime kalbėjo A. Daugėla. 

 
 

4.5. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO ADMINISTRACINĖS VEIKLOS I PUSMEČIO 
PATIKRINIMAS 

 
 
Lietuvos apeliacinis teismas, kontroliuodamas apygardų teismų administracinę veiklą, atlieka išorinę penkių 

Lietuvos apygardos teismų veiklos priežiūrą. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko sudaryta komisija atliko 
Klaipėdos apygardos teismo I pusmečio bylų paskirstymo teisėjams, teisėjų kolegijų sudarymo, bylų ir procesinių 
dokumentų registravimo, išsiuntimo patikrinimą. Nustatyta, kad bylos Klaipėdos apygardos teisme tikrintu 
laikotarpiu skirstytos, teisėjų kolegijos sudarytos ir teismo sudėtis keista, bylos ir procesiniai dokumentai tvarkyti 
iš esmės laikantis įstatymuose ir Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių apraše, 
patvirtintame Teisėjų tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 13P-123-(7.1.2), nustatytų reikalavimų. Komisija 
pateikė rekomendacijas dėl teismo Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių tobulinimo, 
rekomendavo imtis priemonių, kad naudojamos teisėjų skyrimo ir (ar) neskyrimo priežastys būtų suvienodintos ir 
formuluojamos laikantis Teisėjų tarybos nutarimu patvirtintame apraše ir Asmens duomenų teisinės apsaugos 
įstatyme nustatytų reikalavimų, nustatyti aiškią bylų sudėtingumo įvertinimo metodiką ir ją taikyti skirstant visų tipų 
bylas, apeliacine tvarka nagrinėjamas civilines bylas skirstyti atsižvelgiant į bylų nagrinėjimo eiliškumo principo 
reikalavimus, organizuoti ir vykdyti vidinę bylų skirstymo administracinę priežiūrą, užtikrinti, kad Lietuvos 
informacinėje sistemoje LITEKO būtų nurodytos kolegijų sudėties keitimo priežastys. Reaguodamas į išorinio 
administravimo subjekto pastebėjimus dėl teismo veiklos bylų skirstymo ir bylų bei dokumentų registravimo srityje 
kokybės gerinimo, Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas patvirtino patikrinimo akto išvadų įgyvendinimo 
priemonių planą, kuris sėkmingai įvykdytas, – 2017 m. sausio 5 d. įsigaliojo Teisės aktų registre paskelbtos naujos 
Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Klaipėdos apygardos teisme taisyklės. 
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V. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO FINANSAVIMO IR PERSONALO VADYBOS 
APŽVALGA 

 
 

5.1. TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS 
 

Klaipėdos apygardos teismui 2016 metais buvo skirta 2 161,9 tūkst. eurų. Iš jų: 
1. Darbo užmokesčio fondui skirta 1 570,3 tūkst. eurų (ši suma sudaro 73 proc. gauto finansavimo). 
2. Socialinio draudimo įmokoms – 491,1 tūkst. eurų (22 proc.). 
3. Kitoms išlaidoms (prekėms ir paslaugoms, socialinėms išmokoms, kvalifikacijos kėlimui ir kt.) – 100,5 

tūkst. eurų (5 proc.). Pažymėtina, kad iš šių lėšų susigrąžinta 6,3  tūkst. eurų specialiųjų lėšų. 
 
 

5.2. SVARBIAUSI PERSONALO VADYBOS ASPEKTAI 
 
Dėl valstybės tarnautojų kaitos Klaipėdos apygardos teisme suorganizuoti 7 konkursai karjeros valstybės 

tarnautojų – 4 teisėjų padėjėjų ir 3 teismo posėdžių sekretorių – pareigoms užimti. Pagal Valstybės tarnybos 
įstatymo reglamentuotą pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos tvarką priimti 4 pakaitiniai karjeros valstybės 
tarnautojai – 1 teismo posėdžių sekretorius ir 3 teisėjo padėjėjai (viena pakaitinio valstybės tarnautojo atranka 
neįvyko).  

Dėl darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, kaitos teisme į darbą pagal terminuotas darbo sutartis priimti 
rusų kalbos vertėjas, tarnautojas (administratorius), specialistas (ekspeditorius), pagal neterminuotą darbo sutartį 
– vertėjas (rusų ir (arba) anglų kalbos). 

2016 metais Klaipėdos apygardos teismo darbuotojai skatinami nebuvo; tarnybinių nuobaudų netaikyta. 
2016 metais teisėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, dalyvavo 64 

kvalifikacijos kėlimo renginiuose (2015 metais – 56).  
Atskirai aptartina 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) 2016 metais padėjo atlikti 74 nepilnamečių ikiteisminio tyrimo apklausas 
Klaipėdos apygardos veiklos teritorijoje (2015 metais – 29), apklausti 62 nepilnamečius baudžiamųjų bylų 
posėdžiuose (2015 metais – 61), vykdė pokalbius su 57 nepilnamečiais ir jų tėvais dėl ginčų civilinėse bylose (dėl 
vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo su vaiku tvarkos patvirtinimo; 2015 metais – 53), teikė 6 
išvadas / nuomones raštu ikiteisminiame tyrime ir baudžiamosiose bylose (2015 metais – 4), teikė 18 išvadų / 
nuomonių raštu civilinėse bylose (2015 metais – 22). Teismo psichologė nuolat dalyvavo (organizavo) su teismo 
psichologo veikla susijusiuose susitikimuose, pristatymuose, apskritojo stalo diskusijose, mokymuose, 
konferencijose, lankstinuko ir edukacinės knygelės vaikams leidyboje (veiklos teritorijos apylinkių teismuose, 
prokuratūroje, Nacionalinėje teismų administracijoje ar jos organizuotuose renginiuose), vyko į tarptautinę 
stažuotę Norvegijos Karalystėje, kuravo ir iki šiol kuruoja savanorystės projektą Klaipėdos miesto apylinkės 
teisme, vadovavo studentų mokomajai praktikai. 

Klaipėdos apygardos teisme 2017 m. sausio 1 d. dirba 26 teisėjai, 58 valstybės tarnautojai ir 22 darbuotojai, 
dirbantys pagal darbo sutartis. 

____________________________ 
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