Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje iki teismų reorganizavimo veikė šie
apylinkių teismai1: Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto,
Plungės rajono, Skuodo rajono, Šilalės rajono, Šilutės rajono ir Tauragės rajono.
Klaipėdos apygardos teismo 2017 m. veiklos apžvalgoje glaustai aptariami teisme
išnagrinėtų baudžiamųjų, administracinių nusižengimų ir civilinių bylų rezultatai, svarbiausi
išorinės ir vidinės teismų (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos kontrolės,
Klaipėdos apygardos teismo finansinio aprūpinimo ir personalo vadybos aspektai,
apžvelgiamos įgyvendintos komunikavimo priemonės.
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Reorganizavus teismus, nuo 2018 m. Klaipėdos apygardos teismo teritorijoje veikia Klaipėdos apylinkės, Plungės
apylinkės ir Tauragės apylinkės teismai su savo padaliniais (teismo rūmais)
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I. Išnagrinėtų baudžiamųjų bylų apžvalga
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje 2017 metais dirbo vienuolika
teisėjų, kurie nagrinėjo pirmosios instancijos ir apeliacines baudžiamąsias bylas, taip pat šios
kategorijos bylas nagrinėjo ir teismo pirmininkas.
1.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS

I. 123
VADOVO
2017 m. išnagrinėtos
bylos,ŽODIS
100 teikimų ir prašymų,
II.
išduota 30 Europos arešto orderių
2017 metais Klaipėdos apygardos teisme gauta 131 nauja baudžiamoji byla (2016 m.
– 139, 2015 m. – 152), taip pat buvo tęsiamas 50 baudžiamųjų bylų, gautų ankstesniais
metais, nagrinėjimas. Iš viso 2017 metais išnagrinėtos 123 baudžiamosios bylos (2016 m. –
154, 2015 m. – 157); jose priimti 83 nuosprendžiai, 2 nutartys, 8 baudžiamieji įsakymai, 1
byla perduota prokuratūrai, 1 byla persiųsta pagal teismingumą.
Klaipėdos apygardos teisme 2017 metais taip pat išnagrinėta 100 teikimų ir prašymų
nuosprendžių ir nutarčių vykdymo procese. Išduota 30 Europos arešto orderių dėl nuo
bausmės atlikimo pasislėpusių nuteistųjų
perdavimo Lietuvos Respublikai.

2017 m. vidutinė bylos nagrinėjimo
trukmė sutrumpėjo iki 130 dienų,
2016 m. siekė 194 dienas,
o 2015 m. – 256 dienas.

2017 m. ilgiau nei metus nagrinėjamų
bylų, lyginant su 2016 m., sumažėjo 25,
o lyginant su 2015 m. – 43,8 proc.

2017 m. 91 byla (74 proc.) buvo
išnagrinėta per trumpesnį nei 6 mėn.
laikotarpį, 23 bylos (19 proc.) nagrinėtos
ilgiau nei pusmetį, o 9 bylos (7 proc.) ilgiau nei metus.

Išanalizavus priežastis nustatyta,
kad baudžiamųjų bylų nagrinėjimas
teisme
užsitęsė
dėl
objektyvių
priežasčių – dažniausiai dėl paskelbtų
nuo teismo pasislėpusių kaltinamųjų
paieškų, bylų sudėtingumo ir didelės jų
apimties, taip pat dėl bylose paskirtų
ekspertizių, teisinės pagalbos prašymų,
priverčiamųjų
medicinos priemonių
taikymo.

1.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMOSIOS BYLOS
2017 metais Klaipėdos apygardos teisme gautos 339 baudžiamosios bylos dėl
apylinkių teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių (2016 m. – 319, 2015 m. – 371), taip pat
buvo tęsiamas 67 baudžiamųjų bylų, gautų ankstesniais metais, nagrinėjimas. Iš viso
išnagrinėta 330 baudžiamųjų bylų (2016 m. – 334, 2015 m. – 381), 12 baudžiamųjų bylų
apeliaciniai skundai palikti nenagrinėti, o 66 baudžiamosiose bylose skundų nagrinėjimas
buvo perkeltas į šiuos metus.
2017 m. pakeisti, panaikinti žemesniosios instancijos teismų nuosprendžiai,
atmesti apeliaciniai skundai

Palyginimui:
Klaipėdos apygardos teismas
2016 m. panaikino 9 proc.
nuosprendžių
/
nutarčių,
pakeitė – 23 proc., o 68 proc.
apeliacinių skundų atmetė.
2015 metais panaikino 12,3
proc., pakeitė – 25,2 proc., o
62,5 proc. apeliacinių skundų
atmetė.

Pakeisti nuosprendžiai
24 %

Panaikinti
nuosprendžiai
7%

Atmesti apeliaciniai
skundai
65 %

2017 m. išnagrinėtos bylos dėl apylinkių teismų procesinių sprendimų
Apylinkės
teismas

Klaipėdos miesto

Apskųsta
nuosprendžių /
nutarčių

Atmesti
apeliaciniai
skundai
(vnt., proc.)

Pakeisti
nuosprendžiai
(vnt., proc.)

Panaikinti
nuosprendžiai
(vnt., proc.)

160

112

32

12

70 %

20 %

8%

(4 apeliaciniai skundai
palikti nenagrinėti)

Palangos miesto

16

10

5

1

Klaipėdos rajono

63 %
13

31 %
4

6%

18

72 %

22 %

–

(1 apeliacinis skundas
paliktas nenagrinėtas)

Kretingos rajono

14
(2 apeliaciniai skundai
palikti nenagrinėti)

7
50 %

5
36 %

–

Plungės rajono

26

14

(1 apeliacinis skundas
paliktas nenagrinėtas)

6

Skuodo rajono

(1 apeliacinis skundas
paliktas nenagrinėtas)

9

2

54 %

35 %

4

1

67 %

17 %

–

3

2

Šilalės rajono

16

11

Šilutės rajono

50

69 %
30

19 %
12

60 %

24 %

14

9

(3 apeliaciniai skundai
palikti nenagrinėti)

Tauragės rajono

24

Iš viso

330
(12 apeliacinių
skundų palikti
nenagrinėti)

8%

12 %
5
10 %
1

58 %

38 %

4%

215
65 %

80
24 %

23
7%

Šioje lentelėje viena baudžiamoji byla prilyginama vienam vienetui, neišskiriant, kiek apeliacinių skundų ir dėl kelių asmenų
buvo išnagrinėta byloje

2015–2017 m. išnagrinėtos bylos dėl apylinkių teismų procesinių sprendimų
Apylinkės Klaipėdos Palangos Klaipėdos Kretingos Plungės Skuodo Šilalės Šilutės Tauragės
teismas

miesto

miesto

rajono

rajono

rajono

rajono

rajono rajono

rajono

2017 m.

160

16

18

14

26

6

16

50

24

2016 m.

164

18

17

12

24

2

8

50

35

2015 m.

191

19

31

12

27

13

10

42

36

Klaipėdos apygardos teisme 2017 metais taip pat priimta 420 nutarčių dėl žemesniųjų
teismų nutarčių, susijusių su ikiteisminiu tyrimu. 2016 m. išnagrinėti 369 tokie skundai, 2015
m. – 326.
Dėl žemesniųjų teismų nutarčių, susijusių su nuosprendžio vykdymu (VII dalis), 2017
m. priimta 113 nutarčių (2016 m. – 133 nutartys, 2015 m. – 211 nutarčių ): 78 (69 proc.)
nutartys paliktos nepakeistos, 26 (23 proc.) buvo panaikintos, 6 (5 proc.) – pakeistos.
____________________________

II. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLOS
2017 metais Klaipėdos apygardos teisme gautos 495 administracinių nusižengimų
bylos ( 2016 m. – 600, 2015 m. – 831), išnagrinėtos 557 bylos (2016 m. – 628, 2015 m. –
858). 350 bylose apeliaciniai skundai buvo atmesti, 112 bylose pirmosios instancijos teismo
sprendimai panaikinti, 73 – pakeisti, 14 skundų palikti nenagrinėti, 7 bylos persiųstos pagal
teismingumą, 1 byloje apeliacinis procesas nutrauktas.

Pakeisti
nutarimai
/nutartys
13 %

2017 m. pakeisti, panaikinti
žemesniosios instancijos teismų
nutarimai / nutartys, atmesti
apeliaciniai / atskirieji skundai

Panaikinti
nutarimai/
nutartys
20 %

Atmesti
apeliaciniai/
atskirieji
skundai
64 %

2017 m. išnagrinėtos bylos dėl apylinkių teismų procesinių sprendimų
Apylinkės
teismas
Klaipėdos miesto

Palangos miesto

Išnagrinėti
skundai

Nutarimas
(nutartis)
pakeistas
(vnt., proc.)
34

Nutarimas
(nutartis)
panaikintas
(vnt., proc.)
57

Nutarimas
(nutartis)
nepakeistas
(vnt., proc.)
157

(6 skundai palikti
nenagrinėti)

13 %

22 %

62 %

23

3

4

13

254

(3 skundai palikti
nenagrinėti)

Klaipėdos rajono

53
(2 skundai palikti
nenagrinėti)

Kretingos rajono

34

13 %
8
15 %
5
15 %

Plungės rajono

Skuodo rajono

47

Tauragės rajono
Iš viso

36

11 %

68 %

7

22

20 %

65 %

1

8

36

2%

17 %

76 %

8

-

21
60
50
550
(14 skundų palikti
nenagrinėti)

1
12 %

4
19 %

Šilutės rajono

6

56 %

(2 skundai palikti
nenagrinėti)

(1 skundas paliktas
nenagrinėtas)

Šilalės rajono

17 %

4
19 %

6
75 %
13
62 %

12

15

33

20 %

25 %

55 %

6

10

34

12 %

20 %

68 %

73

112

350

13 %

20 %

64 %

III. CIVILINĖS BYLOS
Teisėjas 2017 m. išnagrinėjo vidutiniškai

68 pirmosios instancijos bylas,
53 bylas pagal apeliacinius skundus ir
76 bylas pagal atskiruosius skundus.

2017 m. Klaipėdos apygardos
teismo Civilinių bylų skyriuje dirbo
keturiolika teisėjų.
Per 1 darbo dieną išnagrinėta
vidutiniškai 11 civilinių bylų, iš jų 4
pirmosios instancijos civilinės bylos ir 7
apeliacinės bylos.

3.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINĖS BYLOS
Klaipėdos apygardos teisme 2017 metais buvo nagrinėjamos 1872 pirmosios
instancijos civilinės bylos, iš jų – 891 nauja byla ir 981 byla, perkelta iš 2016 m.; iš viso buvo
išnagrinėtos 955 bylos.

I.

VADOVO ŽODIS

2017 m. išnagrinėta 7 proc.II.daugiau bylų nei gauta. Šis gautų ir
išnagrinėtų bylų santykis, lyginant su 2016 m., išaugo 15 proc.
Iš 955 teisme 2017 m. išnagrinėtų civilinių bylų buvo: ginčo teisenos tvarka nagrinėjamų
– 330 bylų; juridinių asmenų bankroto – 562 bylos; juridinių asmenų restruktūrizavimo – 23
bylos; dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamų – 17 bylų; dėl proceso atnaujinimo – 17
bylų; dėl teismo įsakymo išdavimo – 6 bylos.
2% 2% 2%
35%
59%

ginčo teisena
dėl juridinių asmenų bankroto
dėl juridinių asmenų restruktūrizavimo
dokumentinio proceso tvarka
dėl proceso atnaujinimo

LITEKO duomenimis, 2017 m. Klaipėdos apygardos teisme 401 pirmosios instancijos
civilinė byla išnagrinėta trumpiau nei per 6 mėnesius, 197 civilinės bylos nagrinėtos ilgiau nei
6 mėnesius, 357 civilinės bylos – ilgiau nei 12 mėnesių (įskaitant bylas dėl juridinių asmenų
bankroto bylos iškėlimo).

3.2. CIVILINĖS BYLOS, IŠNAGRINĖTOS APELIACINE TVARKA
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 procesinių
sprendimų.
2017 metais Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo nagrinėjamos 2345
civilinės bylos, iš jų 1934 gautos naujos bylos ir 411 bylų, perkeltų iš 2016 metų.
Per 2017 metus apeliacine tvarka išnagrinėtos 1915 civilinės bylos; 425 neišnagrinėtos
bylos perkeltos į 2018 metus.

2017 m. gautų ir išnagrinėtų bylų santykis
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Palyginimui: Klaipėdos
apygardos teismas 2016 m.
gavo 2076 naujas bylas,
išnagrinėjo 2064 bylas; 2015 m.
gavo 1970 bylų, išnagrinėjo
2121 bylą.

išnagrinėtos bylos

Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje 2017 metais veikė 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.

2017 m. išnagrinėtos bylos dėl apylinkių teismų procesinių sprendimų
Tauragės rajono
apylinkės teismas; 72;
4%
Šilalės rajono apylinkės
teismas; 39; 2%
Skuodo rajono
apylinkės teismas; 15;
1%
Plungės rajono
apylinkės teismas; 95;
5%
Palangos miesto
apylinkės teismas; 129;
7%

Klaipėdos miesto
apylinkės teismas;
1035; 57%

Kretingos rajono
apylinkės teismas; 113;
6%
Klaipėdos rajono
apylinkės teismas; 170;
10%

2017 m. bylose pagal apeliacinius skundus priimti procesiniai sprendimai
Sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas

424

Sprendimas pakeistas

105

Sprendimas panaikintas ir byla perduota iš naujo
nagrinėti

75

Sprendimas pakeistas iš dalies

58

Sprendimas panaikintas ir priimtas naujas sprendimas

38

Sprendimas panaikintas iš dalies ir byla dėl dalies
reikalavimų perduota nagrinėti iš naujo

14

Sprendimas patikslintas

9

Sprendimas panaikintas ir byla perduota nagrinėti iš
naujo dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų

3

Apeliacinis procesas nutrauktas atsisakius nuo skundo

3

Apeliacinis procesas nutrauktas

3

Sprendimas panaikintas ir byla nutraukta

2

Sprendimas panaikintas iš dalies ir dėl dalies
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Sprendimas panaikintas ir byla nutraukta patvirtinus
taikos sutartį
Sprendimas iš dalies panaikintas ir byla dėl tos dalies
nutraukta patvirtinus taikos sutartį

1
1
1

Byla persiųsta pagal teismingumą

1
0

100

200

300

400

500

2017 metais apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose 58 proc. pirmosios instancijos
teismo procesinių sprendimų buvo palikti nepakeisti, iš jų 57,45 proc. – bylose pagal
apeliacinius skundus ir 58,43 proc. – bylose pagal atskiruosius skundus.

Nutartis palikta nepakeista

624

Nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esmės

154

Nutartis panaikinta ir klausimas perduotas nagrinėti iš
naujo I instancijos teismui

123

Procesas nutrauktas

79

Nutartis pakeista

48

Procesas nutrauktas atsisakius nuo skundo

17

Nutartis panaikinta iš dalies ir klausimas perduotas
nagrinėti I instancijos teismui

14

Nutartis panaikinta iš dalies ir klausimas išspręstas iš
esmės

8

Atskirasis skundas pripažintas nepaduotu ir grąžintas
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2017 m. išnagrinėtų ir paliktų nepakeistų apylinkių teismų procesinių
sprendimų santykis
Klaipėdos miesto apylinkės teismas
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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 NAGRINĖJIMO APŽVALGA

Gautų skundų, lyginant su 2016 m.,

2017 m. buvo gauti 35 skundai (2016
m. – 40, 2015 m. – 56). Klaipėdos
apygardos
teisme
kasmet
mažėja
gaunamų skundų dėl Klaipėdos apygardos
teismo ir jo veiklos teritorijoje veikiančių
apylinkių
teismų
administracinės
ir
organizacinės veiklos.

12,5 proc.,
lyginant su 2015 m, – 37,5 proc.
sumažėjo

Gauti ir išnagrinėti skundai dėl teismų (teisėjų):
25
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Klaipėdos Klaipėdos Palangos Klaipėdos Kretingos Plungės
Skuodo
Šilutės
Šilalės
Tauragės
apygardos miesto
miesto
rajono
rajono
rajono
rajono
rajono
rajono
rajono
apylinkės apylinkės apylinkės apylinkės apylinkės apylinkės apylinkės apylinkės apylinkės
2017 m.

2

2016 m.

2015 m.

Patvirtinti Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) (su vėlesniais pakeitimais).

Dauguma skunduose nurodytų
aplinkybių nepasitvirtino arba
nelaikytos
aplaidžiu
pareigų
atlikimu,
poelgiais,
kurie
nesuderinami su teisėjo garbe ir
etikos taisyklėmis.

Ištyrus skunduose išdėstytas aplinkybes
paaiškėjo, kad tik trečdalis skundų atitiko
neprocesine tvarka atliekamos apygardos
teismo
pirmininko
teismų
(teisėjų)
administracinės priežiūros objekto sąvoką.
Kitais atvejais (24 skundai) pareiškėjai išreiškė
nesutikimą su teismų priimtų procesinių
sprendimų ar atskirų veiksmų teisėtumu ir
pagrįstumu. 10 skundų, kurie sudarė 29 proc.
visų išnagrinėtų skundų, pateikė tie patys 4
asmenys.

Pareiškėjų skunduose nurodytos aplinkybės: dėl procesinių dokumentų pasirašymo
ir jų siuntimo adresatams, dėl bylos ar procesinio sprendimo priėmimo vilkinimo, dėl
galimybės susipažinti su byla nesuteikimo, dėl teismo (teisėjo) veiksmų vykdymo procese,
dėl ankstesnio teismo pirmininko atsakymo, dėl teisėjo darbo organizavimo, dėl teismo
pirmininko, teismo (teisėjo) šališkumo, dėl
teisės į gynybą ribojimo, dėl procesinio
Keliais atvejais tam tikri teisėjų
sprendimo kokybės, dėl priimto procesinio
sprendimo išaiškinimo, dėl informacijos apie
(teismų, teismų darbuotojų) veiklos
bylos eigą suteikimo, dėl teismo viešųjų
vykdant teisingumą aspektai, nors jie
patalpų atitikimo higienos normoms ir kt.
ir nesukėlė neigiamų pasekmių
pareiškėjams, sulaukė Klaipėdos
apygardos
teismo
vadovybės
kritikos.
Nuosekliam
tokių
skundų
skaičiaus mažėjimui įtakos turi
išaugęs
visuomenės
teisinio
išprusimo
lygis,
gaunama
kvalifikuota
teisinė
pagalba,
didėjanti teismų administracijų ir
bylas nagrinėjančių teisėjų veiklos
kokybė.

2017 metais gerokai sumažėjo bendras
neprocesinių skundų skaičius dėl Klaipėdos
apygardos teismo veiksmų, dėl kitų apylinkių
teismų liko nepakitęs.
Pažymėtina, kad skundų dėl nepalankių
teismų sprendimų ar atliekamų atskirų
procesinių veiksmų skaičius 2017 m., lyginant
su 2016 m., išliko stabilus.

2017 metais pareiškėjų skundai buvo išnagrinėti ir į juos atsakyta
vidutiniškai per 7 darbo dienas nuo jų gavimo,
2016 m. – per 8, 2015 m. – per 9 darbo dienas.

Apie atlikus išankstinius skunduose nurodytų aplinkybių tyrimus dėl teismų (teisėjų)
veiklos kokybės (2017 m. atlikta 10 tokių tyrimų) pareiškėjams buvo pranešta laikantis
nustatytų terminų: per 19–20 ir per 20–27 darbo dienas nuo tyrimo pradžios.
2017 metais iš anksto į priėmimą pas teismo pirmininką užsiregistravo 4 asmenys.
Susitikimų metu nenustatyta atvejų, patvirtinančių teismų darbo trūkumus.
4.2 PLANINIAI KOMPLEKSINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMAI
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vykdydamas 2017 metų Klaipėdos apygardos
apylinkių teismų (teisėjų) ir Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) administracinės ir
organizacinės veiklos priežiūros planą, atliko planinius kompleksinius teismų (teisėjų)
patikrinimus. Jų metu išskirti privalumai (geroji praktika) ir nustatyti tam tikri trūkumai bei
pateikti nurodymai, pasiūlymai, rekomendacijos ir priemonės jiems šalinti, darbo kokybei
gerinti. Taip pat nepertraukiamai stebėtas ir analizuotas reorganizavime dalyvaujančių ir
reorganizuojamų teismų pasirengimas reorganizacijai.
____________________________

V. FINANSAVIMO IR PERSONALO VADYBOS
APŽVALGA

2017 metais Klaipėdos apygardos teisme dirbo 26 teisėjai,
ŽODIS
57 valstybės tarnautojai I.ir 22VADOVO
darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
II.
Klaipėdos apygardos teisme ypatingas dėmesys skiriamas teismo psichologo veiklai,
kurio pastangomis užtikrinamas jaunųjų proceso dalyvių – nepilnamečių, mažamečių –
psichologinis saugumas. Psichologas atlieka kvalifikuotą ikiteisminiame tyrime ir teismo
procese dalyvaujančių asmenų apklausą, suteikia jiems tinkamą psichologinę pagalbą,
įvertina jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas.

2017 metais Klaipėdos apygardos teismo psichologė padėjo atlikti 224
nepilnamečių ikiteisminio tyrimo apklausas, 21 nepilnamečio apklausą baudžiamųjų
bylų posėdžiuose, padėjo vesti pokalbius su nepilnamečiais ir jų tėvais dėl ginčų 55
civilinėse bylose, pateikė 27 išvadas/nuomones raštu ikiteisminiame tyrime ir bylose.

Teismo psichologė organizavo bei dalyvavo su teismo psichologo veikla susijusiuose
susitikimuose, pristatymuose, apskritojo stalo diskusijose, mokymuose, konferencijose,
lankstinuko leidyboje, vadovavo studentų mokomajai praktikai, atnaujino rekomendacijas
ikiteisminio tyrimo teisėjams nepilnamečių apklausų tema.

FINANSAVIMAS
Klaipėdos apygardos teismui
2017 metais skirta 2 374,8 tūkst. eurų
lėšų; iš gauto finansavimo 73 proc.
skirti darbo užmokesčio fondui, 23
proc. – socialinio draudimo įmokoms,
4 proc. - kitoms išlaidoms (prekėms ir
paslaugoms, socialinėms išmokoms,
kvalifikacijos kėlimui ir kt.).

Pastarąjį dešimtmetį – nuo 2007 m. –
teismo finansinio aprūpinimo procentinė
išraiška iš esmės nekito.
Užfiksuota tik 1–2 proc. paklaida darbo
užmokesčio fondui bei socialinio draudimo
įmokoms.

Teisme yra įdiegta kokybės vadybos sistema, periodiškai stebima lankytojų
aptarnavimo kokybė, vykdoma lankytojų nuomonių apklausa.
___________________________

VI. TEISINIS ŠVIETIMAS, ĮVYKIAI, RENGINIAI
Užtikrinant profesionalią teisingos informacijos sklaidą, visuomenė buvo nuolat
informuojama apie teismo veiklą, aktualius, taip pat didelio rezonanso sulaukusius teismo
procesinius sprendimus bei tokių bylų eigą.
Teisinis visuomenės švietimas, visuomenės
teisės žinoti užtikrinimas –
šioms prioritetinėms teismo veiklos kryptims
viešojo komunikavimo srityje
2017 metais buvo skiriamas didžiausias
dėmesys.

2017 metais buvo parengti
45 tokio turinio teismo pranešimai
spaudai (visų teismo skelbtų
naujienų sraute tai sudaro 66
proc.), žiniasklaidos priemonėms
buvo teikiami teismo atstovų
komentarai,
atsakymai
į
visuomenei rūpimus klausimus.

TEISINIO VISUOMENĖS ŠVIETIMO RENGINIAI
Pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-erių metų sukaktį spalio 25 d.
teisme vyko nemokamų teisinių konsultacijų diena.

Teismas, prisidėdamas prie visuomenės
teisinio švietimo, 2017 m. inicijavo ir dalyvavo
įvairiuose šviečiamojo pobūdžio renginiuose:
vyko nemokamų teisinių konsultacijų diena,

Lankytojai aiškinosi jiems
rūpimus
paveldėjimo,
turto
dovanojimo, žalos atlyginimo,
pažeistos nuosavybės teisės bei
kitus klausimus.

susitikimai su moksleiviais ir senjorais, teisinės ir
praktinės diskusijos, seminarai.

Rugsėjo 27 d. Klaipėdos apskrities viešojoje I.
Simonaitytės bibliotekoje įvyko susitikimas su senjorais
„Teisės ABC senjorams: apie teismo darbą iš pirmų
lūpų“. Jo metu pristatyta Lietuvos teismų sistema, teisėjo
darbo ypatybės, aptarti alternatyvūs ginčų sprendimo
būdai ir kiti aktualūs klausimai.

Vasario–balandžio mėn. teisme lankėsi Jaunųjų
policininkų mokyklėlės auklėtiniai,
taip pat
uostamiesčio gimnazijų moksleiviai, dalyvaujantys
Lietuvos moksleivių sąjungos projekte „Karjeros
savaitė 2017“. Klaipėdos apygardos teismo
pirmininkas, teisėjai, teisėjų padėjėjai moksleivius
supažindino su teismo darbu, teisininko darbo
ypatybėmis, Lietuvos teismų sistema.

BENDRADARBIAVIMAS
Klaipėdos apygardos teisme Lietuvos apeliacinio teismo iniciatyva surengta apskritojo
stalo diskusija „Nepilnamečių apklausų baudžiamajame procese ypatumai: realybė,
praktika, ateities perspektyvos“, joje aptarti efektyvių nepilnamečių apklausų
baudžiamajame procese ypatumai ir psichologo pagalba teismo procese.
Diskusijoje dalyvavo Lietuvos apeliacinio
teismo pirmininkas Algimantas Valantinas ir Teismų
praktikos skyriaus vadovė dr. Dovilė Murauskienė,
Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Viktorija
Šelmienė, Lietuvos psichologų sąjungos prezidentė,
psichologė, teismo psichologų kuratorė Neringa
Grigutytė, Klaipėdos apygardos teismo ir jo veiklos
teritorijoje esančių teismų teisėjai, šio teismo
psichologė Aušra Augaitienė.

Teisme suorganizuota apskritojo stalo
diskusija „Teisė į gynėją Lietuvoje ir
tarptautiniai standartai“. Žmogaus teisių
stebėjimo instituto inicijuotoje diskusijoje
nuomonėmis dalijosi Klaipėdos regiono teismų,
prokuratūros, policijos, advokatų bei Valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos
atstovai.

KITI RENGINIAI
Klaipėdos apygardos teismo parodų vitrina
tampa vis labiau žinoma kaip unikali erdvė jaunųjų
kūrėjų meno ekspozicijoms ir eksperimentams – 2017
m. čia surengtos 9 moksleivių dailės darbų
parodos,
eksponuoti
tarptautinėse
studentų
kūrybinėse meno dirbtuvėse sukurti plakatų darbai,
skirti pasaulinei Tolerancijos dienai.
Plėsdamas bendradarbiavimą su miesto bendruomene, teismas atvėrė duris ir
netradiciniams kultūros renginiams – 2017 m. lapkričio 29 d. teisme įvyko Klaipėdos
muzikinio teatro vieno iš premjerinių spektaklių pristatymas.
SOCIALINĖS INICIATYVOS

Teismo bendruomenė ne vienerius metus aktyviai dalyvauja bei asmeninėmis
aukomis prisideda prie įvairių socialinių, paramos iniciatyvų ir projektų.

Klaipėdos
apygardos
teismo
darbuotojai
praėjusiais metais dalyvavo paramos akcijoje „Vaikų
svajonės“ – kolektyvo iniciatyva daugiavaikė
klaipėdiečių šeima sulaukė kalėdinių dovanų. Svajonių
dovanos vaikams nupirktos iš „Pyragų dieną“ teisme
suaukotų darbuotojų lėšų.

Solidarizuodamiesi su onkologiniais ligoniais bei
paremdami Klaipėdos šv. Pranciškaus onkologijos
centro veiklą, teismo darbuotojai gegužės 21 d.
dalyvavo maratone „Vilties bėgimas“.

Teismas puoselėja ne tik turimas, bet ir kuria
naujas kolektyvo tradicijas: įprastai kasmet mini
Lietuvos
Valstybės
atkūrimo
ir
Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dienas, Laivės gynėjų
dieną ir kitas atmintinas datas. Praėjusiais metais
teisme pirmąkart paminėta ir Lietuvos teismų diena.
Lietuvos teismų dienos proga teismo bendruomenę
sveikino Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos
moksleiviai.
___________________________

Vienas iš pagrindinių informacijos apie teismą šaltinių – Klaipėdos apygardos teismo
tinklalapis. Jame, be teismo naujienų, skelbiama ir bendro pobūdžio informacija apie teismo
veiklą, viešinamos teismo veiklos apžvalgos, finansinės ir kt. ataskaitos, kita lankytojams ir
plačiajai visuomenei naudinga informacija.
Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių tyrimo 2017 m.
ataskaitoje pažymima, kad Klaipėdos apygardos teismo interneto svetainė 100 proc.
atitiko visus – bendruosius, struktūros, informacijos ir aprašymo – reikalavimus.

2018 m. kovo mėn. pradėjo veikti atnaujinta teismo interneto svetainė
klat.teismas.lt, kuria naudotis tapo dar paprasčiau.

