2019 METŲ VEIKLOS APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teismas teikia 2019 metų Klaipėdos apygardos teismo darbo apžvalgą 1, kurioje
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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1. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje 2019 metais pirmosios ir apeliacinės instancijos
baudžiamąsias bylas nagrinėjo 11 teisėjų, nuo 2019 m. spalio 4 d. skyriuje dirba 10 teisėjų.

1.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ ANALIZĖ
2019 m. gautos 92 naujos baudžiamosios bylos. Išnagrinėtos 83 baudžiamosios bylos. Taip pat buvo
tęsiamas 38 baudžiamųjų bylų, gautų ankstesniais metais, nagrinėjimas. Iš 2019 m. į 2020 m. toliau nagrinėti
perkeltos 43 baudžiamosios bylos.
Priimti 72 nuosprendžiai, 2 baudžiamosios bylos persiųstos pagal teismingumą, 1 byla perduota tirti
prokuratūrai, 1 byloje asmeniui taikytos priverčiamosios medicinos priemonės, taip pat priimti 7 baudžiamieji
įsakymai.
Išnagrinėtas 71 teikimas / prašymas dėl priimtų nuosprendžių vykdymo procese. Išduota 17 Europos
arešto orderių dėl nuteistųjų, pasislėpusių nuo bausmės atlikimo, perdavimo Lietuvos Respublikai.
Palyginimui:
2018
m.
Klaipėdos
apygardos teisme gauta 112, 2017 m. – 131
baudžiamoji byla.

Palyginimui:
2018
m.
Klaipėdos
apygardos teisme išnagrinėta 130, 2017 m. – 123
baudžiamosios bylos.
2019 m. gautos 92 baudžiamosios
bylos, 2018 m. – 112, 2017 m. –
131

2019 m. išnagrinėtos 83
baudžiamosios bylos, 71 teikimas,
išduota 17 Europos arešto orderių

2017–2019 m. gautų ir išnagrinėtų baudžiamųjų bylų santykis

2019

83

2018

112

2017

130
123

gautos bylos

Palyginimui:
2018 m. 94 bylos buvo išnagrinėtos per
trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 23 bylos
nagrinėtos ilgiau nei pusmetį, o 13 bylų
nagrinėta ilgiau nei metus.
2017 m. 91 byla buvo išnagrinėta per
trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 23 bylos
nagrinėtos ilgiau nei pusmetį, o 9 bylos
nagrinėtos ilgiau kaip metus

92

131

išnagrinėtos bylos

2019 m. 57 baudžiamosios bylos buvo išnagrinėtos per
trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 14 bylų nagrinėta ilgiau nei
pusmetį, o 10 bylų – ilgiau nei metus.
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme dažniausiai užsitęsė dėl
paskelbtų kaltinamųjų paieškų – 4 baudžiamosios bylos
nagrinėjamos ilgiau kaip vienerius metus laiko, nes jose nevyksta
teisiamieji posėdžiai, t. y. bylos, kuriose kaltinamieji yra pasislėpę
nuo baudžiamojo persekiojimo, vyksta paieškos, 1 baudžiamoji
byla buvo nagrinėjama ilgiau nei pusantrų metų dėl itin didelės
jos apimties ir sudėtingumo.

2018 m. vidutinė vienos bylos
nagrinėjimo trukmė buvo 5,68 mėn.

2019 m. vidutinė vienos bylos
nagrinėjimo trukmė buvo 4,89 mėn.
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1.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teisme gautos 278 baudžiamosios bylos dėl apylinkės teismo priimtų
nuosprendžių / nutarčių. Iš viso išnagrinėta 290 baudžiamųjų bylų dėl apylinkių teismų priimtų nuosprendžių /
nutarčių. Taip pat buvo tęsiamas 72 baudžiamųjų bylų, gautų ankstesniais metais, nagrinėjimas. Iš 2019 m. į
2020 m. toliau nagrinėti perkeltos 53 baudžiamosios bylos.
Palyginimui: 2018 m. išnagrinėta 325,
2017 m. – 330 baudžiamųjų bylų dėl apylinkių
teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių.

Palyginimui: 2018 m. gauta 331, 2017 m.
– 339 baudžiamosios bylos dėl apylinkių teismų
priimtų nuosprendžių / nutarčių.
2019 m. išnagrinėta 290
baudžiamųjų bylų, priimtos 376
nutartys, susijusios su ikiteisminiu
tyrimu, 73 nutartys, susijusios su
nuosprendžio vykdymu

2019 m. gautos 278, 2018 m. –
331, 2017 m. – 339
baudžiamosios bylos apeliacine
tvarka

2019 m. išnagrinėtos baudžiamosios bylos dėl apylinkių teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių
Teismo rūmų
pavadinimas

Apskųsta
nuosprendžių /
nutarčių

Atmesta
apeliacinių
skundų

Pakeista
nuosprendžių /
nutarčių

Panaikinta
nuosprendžių /
nutarčių

Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos miesto
rūmai

104

71

22

11

68%

21%

11%

Plungės apylinkės teismo
Plungės rūmai

28

24

2

2

7%

7%

Tauragės apylinkės teismo
Tauragės rūmai

26

20

3

3

Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos rajono
rūmai

31

77%
22

Tauragės apylinkės teismo
Šilalės rūmai
Tauragės apylinkės teismo
Šilutės rūmai

86%

11,5%
5

11,5%
4

71%

16%

13%

11

6

3

2

35

55%
23

27%
9

18%
2

66%

26%

6%

(1 skundas grąžintas
nenagrinėtas)

Plungės apylinkės teismo
Kretingos rūmai

30

20

8

2

Plungės apylinkės teismo
Palangos rūmai

20

67%
9

27%
5

7%
5

45%

25%

25%

Plungės apylinkės teismo
Skuodo rūmai
Iš viso

(1 skundas grąžintas
nenagrinėtas)

3

2

288

67%
197

_
57

33%
32

68%

20%

11%

(2 apeliaciniai
skundai palikti
nenagrinėti)

3

1

68%
Atmesti apeliaciniai skundai

20%

Panaikinti apylinkių teismų
nuosprendžiai / nutartys

11%

Pakeisti apylinkių teismų
nuosprendžiai / nutartys

2017–2019 m. išnagrinėtos bylos dėl apylinkių teismų procesinių sprendimų
Apylinkių
teismų
rūmai

Klaipėdos
miesto
rūmai

Klaipėdos
rajono
rūmai

Tauragės
rūmai

Šilutės
rūmai

Šilalės
rūmai

Plungės
rūmai

Palangos
rūmai

Kretingos
rūmai

Skuodo
rūmai

2019 m.

104

31

26

35

11

28

20

30

3

2018 m.

127

33

31

43

15

30

7

24

7

2017 m.

160

18

24

50

16

26

16

14

6

Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. taip
pat priimtos 376 nutartys, susijusios su ikiteisminiu
tyrimu.

Palyginimui: 2018 m. priimta 335, 2017 m.
– 420 nutarčių.

Dėl žemesniųjų teismo nutarčių, susijusių su
nuosprendžio vykdymu (Baudžiamojo proceso
kodekso VII dalis), priimtos 73 nutartys.

Palyginimui: 2018
2017 m. – 113 nutarčių.

m.

priimta

90,
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2. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teisme 2019 metais gautos 346 administracinių nusižengimų bylos. Išnagrinėtos
365 bylos. Taip pat buvo tęsiamas 55 administracinio nusižengimo bylų, gautų ankstesniais metais,
nagrinėjimas, o iš 2019 m. į 2020 m. toliau nagrinėti perkeltos 22 administracinių nusižengimų bylos.
2019 m. gautos 346, 2018 m. – 429,
2017 m. – 495 administracinio
nusižengimo bylos

2019 m. išnagrinėta 360, 2018 m. –
409, 2017 m. – 557 administracinio
nusižengimo bylos

2017–2019 m. gautų ir išnagrinėtų administracinių nusižengimų bylų
santykis

2019

346365

2018

409429

2017

495
gautos bylos

557

išnagrinėtos bylos

2019 m. išnagrinėtos administracinių nusižengimų bylos dėl apylinkių teismų priimtų nutarimų /
nutarčių
Teismo rūmų
pavadinimas
Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos
miesto rūmai
Plungės apylinkės
teismo Plungės
rūmai

Apskųsta nutarimų
/ nutarčių

195
(2 apeliaciniai skundai
palikti nenagrinėti)

16
(1 apeliacinis skundas
paliktas nenagrinėtas)

Tauragės apylinkės
teismo Tauragės
rūmai

37

Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos
rajono rūmai

32

Tauragės apylinkės
teismo Šilalės rūmai

12

Tauragės apylinkės
teismo Šilutės rūmai

26

Plungės apylinkės
teismo Kretingos
rūmai
Plungės apylinkės
teismo Palangos
rūmai

14

Plungės apylinkės
teismo Skuodo
rūmai
Iš viso

Atmesta apeliacinių
/
atskirųjų skundų

Pakeista
nutarimų /
nutarčių

142

8

43

73%

4%

22%

11

3

1

19%

6%

29

3

5

78%

8%

14%

69%

23
72%

2

7

6%

22%

7

2

58%

17%

19

_

73 %
8
57 %
21
(1 apeliacinis skundas
paliktas nenagrinėtas)

7

364

3
25%
7
27 %

3

3

21 %

21 %

17

1

2

81%

5%

9%

5

_

71%

(4 apeliaciniai skundai
palikti nenagrinėti)

Panaikinta
nutarimų / nutarčių

261
72%

5

2
29%

22
6%

73
20%

72%
Atmesti apeliaciniai skundai
20%

Pakeisti apylinkių teismų
nutarimai / nutartys

6%

Panaikinti apylinkių teismų
nutarimai / nutartys

2017–2019 m. išnagrinėtos administracinių nusižengimų bylos dėl apylinkių teismų priimtų
procesinių sprendimų
Apylinkių
teismų
rūmai

Klaipėdos
miesto
rūmai

Klaipėdos
rajono
rūmai

Tauragės
rūmai

Šilutės
rūmai

Šilalės
rūmai

2019 m.

197

32

37

26

12

2018 m.

173

42

38

38

2017 m.

254

53

50

60

Plungės
rūmai

Palangos
rūmai

Kretingos
rūmai

17

22

14

7

13

21

23

18

5

21

47

23

34

8

____________________________
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Skuodo
rūmai

3. IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2019 metais pirmosios instancijos ir apeliacines
civilines bylas nagrinėjo 14–15 teisėjų. Nuo 2019 m. gruodžio 2 d. Civilinių bylų skyriaus pirmininku paskirtas
teisėjas Aurimas Brazdeikis.
Vienas Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2019 m. vidutiniškai išnagrinėjo
63 pirmosios instancijos civilines bylas, 48 bylas pagal apeliacinius skundus ir 66 bylas pagal atskiruosius
skundus.
2019 metais Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje vidutiniškai per 1 darbo dieną išnagrinėta
10 civilinių bylų: ~ 4 pirmosios instancijos civilinės bylos ir ~ 6 apeliacine tvarka nagrinėjamos civilinės bylos.

3.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ ANALIZĖ
Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. buvo nagrinėjama 1567 pirmosios instancijos civilinių bylų (į šį
skaičių įtrauktas 2019 metais gautų bylų skaičius (735 bylos) ir iš 2018 metų perkeltų bylų likutis (832 bylos).
2019 m. išnagrinėtos 889 pirmosios instancijos civilinės bylos, 678 neišnagrinėtos civilinės bylos buvo
perkeltos į 2020 m.
Palyginimui: 2018 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo išnagrinėtos 886, 2017 m. – 955. .
2017–2019 m. gautų ir išnagrinėtų bylų santykis

735

2019

889
796

2018

886
891

2017
0

200

400

600
gautos bylos

800

955
1000

1200

išnagrinėtos bylos

Klaipėdos apygardos teisme 2019 m. iš 889 išnagrinėtų civilinių bylų buvo:
1) ginčo teisenos tvarka nagrinėjamų – 363 bylos;
2) dėl juridinių asmenų bankroto – 461 byla;
3) dėl juridinių asmenų restruktūrizavimo – 20 bylų;
4) dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamų – 26 bylos;
5) dėl proceso atnaujinimo – 9 bylos;
6) kitos – 10 bylų†.

Vidutinė vienos bylos nagrinėjimo
trukmė sudarė 12,72 mėn.
Palyginimui: 2018 m. vidutinė vienos
bylos nagrinėjimo trukmė buvo - 13,73
mėn.

†

2019 m. 364 (41 proc.) bylos buvo išnagrinėtos per
trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 209 (24 proc.) bylos
nagrinėtos ilgiau nei pusmetį, o 316 (35 proc.) bylų ilgiau
nei metus.

Civilinės bylos priskirtos apylinkių teismų kompetencijai, jose pareiškimus ir prašymus buvo atsisakyta priimti.
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3.2. CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ APELIACINE TVARKA, ANALIZĖ
2019 metais Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo nagrinėjamos 2056 civilinės bylos:
buvo gautos 1458 apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos (pagal apeliacinius skundus – 632 bylos, pagal
atskiruosius skundus – 786 bylos ir 40 bylų, kurios priskirtos išimtinai tik teismo pirmininko arba Civilinių bylų
skyriaus pirmininko kompetencijai), taip pat buvo tęsiamas 598 bylų, neišnagrinėtų 2018 metais, nagrinėjimas.
Per 2019 metus apeliacine tvarka išnagrinėtos 1656 civilinės bylos: 679 bylos pagal apeliacinius
skundus, 937 bylos pagal atskiruosius skundus, 40 bylų, priskirtų teismo pirmininko arba Civilinių bylų skyriaus
pirmininko kompetencijai. 335 neišnagrinėtos civilinės bylos perkeltos į 2020 metus. Be to, Lietuvos apeliacinio
teismo pirmininkas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 621 straipsnio 2 dalimi, t. y. konstatavęs esminį
darbo krūvio skirtumą apygardų teismuose, 65 bylas pagal apeliacinius skundus priskyrė nagrinėti kito
apygardos teismo teisėjams.
2019 m. gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų santykis
786

pagal atskiruosius skundus
632

pagal apeliacinius skundus
40

kitos (2KT)

937

679

40
gautos bylos

išnagrinėtos bylos

Palyginimui: 2018 metais Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo išnagrinėtos 1398 (15
proc. mažiau nei 2019 m.), 2017 m. – 1806 (9 proc. daugiau nei 2019 m.) civilinės bylos.
Klaipėdos apygardos teisme 2019 metais išnagrinėtų civilinių bylų
pasiskirstymas pagal apylinkių teismus
90
101

Tauragės apylinkės teismas

173
153

Plungės apylinkės teismas

674

Klaipėdos apylinkės teismas

425
bylos pagal atskiruosius skundus

bylos pagal apeliacinius skundus

2019 metais apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose ~ 60 procentų pirmosios instancijos teismo
procesinių sprendimų palikti nepakeisti.
937

744

išnagrinėta bylų

558
364

sprendimas / nutartis nepakeisti

240

158 137
43
Bylos pagal
apeliacinius
skundus

sprendimas / nutartis pakeisti arba patikslinti

Bylos pagal
atskiruosius
skundus

panaikinti (taip pat ir iš dalies) sprendimai / nutartys
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2019 m. paliktų nepakeistų ir pakeistų iš dalies pirmosios instancijos teismų (pagal teismo rūmus)
sprendimų santykis su visomis šio teismo apeliacine tvarka (pagal apeliacinius skundus) 2019 m.
išnagrinėtomis bylomis
Klaipėdos r. rūmai
Palangos rūmai

56

10

23

98

11

Klaipėdos m. rūmai

168

Kretingos rūmai

22

Šilutės rūmai

21

51

54

327

3

45
4

Plungės rūmai

41

31

Skuodo rūmai

3

13

Tauragės rūmai

20

Šilalės rūmai

10

39

1

18

2

42
4

18

sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas

sprendimas pakeistas iš dalies

iš viso šio teismo išnagrinėta bylų

2019 m. paliktų nepakeistų ir pakeistų, panaikintų iš dalies pirmosios instancijos teismų (pagal teismo
rūmus) nutarčių santykis su visomis šio teismo apeliacine tvarka (pagal atskiruosius skundus) 2019 m.
išnagrinėtomis bylomis
Klaipėdos r. rūmai
Palangos rūmai

80

3

36

Klaipėdos m. rūmai
Kretingos rūmai

3

26

Šilalės rūmai
nutartis palikta nepakeista

14

541

3

53

37
15

1

50

1

Skuodo rūmai
Tauragės rūmai

83

334

Šilutės rūmai
Plungės rūmai

133

28

7

1

13
10

0

9
22

0

18

nutartis pakeista arba panaikinta iš dalies

____________________________
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iš viso šio teismo išnagrinėta bylų

4. TEISMŲ (TEISĖJŲ) ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪROS
APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatais 3, 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
Klaipėdos apygardos teisme 2019 metais dėl Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) ir dėl šio teismo veiklos
teritorijoje veikiančių po reorganizacijos likusių 3 apylinkių teismų (teisėjų) (arba 9 rūmų (teisėjų)) administracinės
ir organizacinės veiklos gauti 28 skundai. Buvo inicijuoti patikrinimai ir tyrimai pareiškėjų skunduose išdėstytiems
argumentams ištirti ir situacijoms išaiškinti.
2019 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo gauti ir išnagrinėti pareiškėjų skundai dėl šių teismų / rūmų
(teisėjų) (palyginti lentelėje pateikiami 2012–2018 m. statistiniai duomenys):
Teismas

2019 m.
gauta
skundų

2018 m.
gauta
skundų

2017 m.
gauta
skundų

2016 m.
gauta
skundų

2015 m.
gauta
skundų

2014 m.
gauta
skundų

2013 m.
gauta
skundų

2012 m.
gauta
skundų

KLAIPĖDOS
13
16
13
21
21
45*
19
32
APYGARDOS
KLAIPĖDOS APYLINKĖS
8
10
Klaipėdos miesto rūmai
7
9
11
10
21
22
29
33
(buv. Klaipėdos miesto
apylinkės)
Klaipėdos rajono rūmai
1
1
1
1
1
1
2
(buv. Klaipėdos rajono
apylinkės)
PLUNGĖS APLYLINKĖS
3
1
Plungės rūmai
1
1
2
1
1
1
(buv. Plungės rajono
apylinkės)
Kretingos rūmai
2
4
3
3
1
6
(buv. Kretingos rajono
apylinkės)
Palangos rūmai
2
3
3
2
1
6
(buv. Palangos miesto
apylinkės)
Skuodo rūmai
1
1
(buv. Skuodo rajono
apylinkės)
TAURAGĖS APYLINKĖS
4
3
Tauragės rūmai
1
1
1
2
1
1
4
5
(buv. Tauragės rajono
apylinkės)
Šilutės rūmai
3
2
4
3
4
1
(buv. Šilutės rajono
apylinkės)
Šilalės rūmai
2
1
6
(buv. Šilalės rajono
apylinkės)
IŠ VISO
28**
30
35
40
56
76
68
83
* Į gautų skundų skaičių įskaičiuota 12 to paties pareiškėjo teismo pirmininkui pateiktų skundų.
** Į gautų skundų skaičių neįskaičiuota 13 pareiškimų, pranešimų, skundų, dėl kurių administravimo procedūros nebuvo pradėtos, nes jų
nagrinėjimas nepriskiriamas apygardos teismo pirmininko kompetencijai (dėl bendro pobūdžio pamąstymų apie teismų sistemą ir teisingumo
situaciją šalyje; dėl teisėjo nušalinimo byloje; dėl prašymo sudaryti mišrią teisėjų kolegiją; dėl bylų statistikos pateikimo; dėl neįgalumo
nustatymo; dėl teisinės konsultacijos).

3

Patvirtinti Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) (su vėlesniais pakeitimais).
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Atlikus skunduose išdėstytų aplinkybių tyrimus paaiškėjo, kad kiek mažiau nei pusė skundų atitiko
neprocesine tvarka apygardos teismo pirmininko atliekamos teismų (teisėjų) administracinės priežiūros objekto
sąvoką ir buvo nagrinėjami Administravimo teismuose nuostatuose nurodyta tvarka. Kitais atvejais pareiškėjai
išreiškė nesutikimą su teismų priimtų procesinių sprendimų ar atskirų veiksmų teisėtumu ir pagrįstumu (gauta ir
išnagrinėta 16 tokių skundų (2018 metais – 16 skundų; 2017 metais – 24 skundai; 2016 metais – 26 skundai).
Išnagrinėjus pastaruosius skundus pareiškėjams parengti atsakymai nurodant, 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 arba tokia prašymo dalis perduota nagrinėti bylą
nagrinėjančiam teisėjui ar teisėjų kolegijai. Pažymėtina, kad kai kuriuose skunduose nurodytoms situacijoms ištirti
apygardos teismo ar skyrių pirmininkai naudojo administracinės kontrolės priemones – bylos medžiagos analizę
Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO), teisėjo, teismo darbuotojo įpareigojimą raštu,
žodžiu paaiškinti skunduose dėstomas aplinkybes, papildomos informacijos pateikimą (iš apylinkės teismo ar
Nacionalinės teismų administracijos valdomų informacinių sistemų).
Svarbu pastebėti, kad praėjusiais metais tik 1 tas pats pareiškėjas dėl Klaipėdos apygardos teismo teisėjų
veiksmų kreipėsi 3 kartus (tokiems atvejams priskiriamos situacijos, kai tas pats asmuo į apygardos teismo
pirmininką kreipiasi 3 ir daugiau kartų). Šie skundai sudarė 11 procentų visų Administravimo teismuose
nuostatuose nustatyta tvarka nagrinėtų skundų (2018 metais – 33 proc., 2017 metais – 29 proc., 2016 metais –
25 proc.).
Pareiškėjų skunduose buvo nurodomos aplinkybės, kurios tikrintos kaip išorinės ar vidinės
administracinės veiklos priežiūros objektas. Paminėtinos šios aplinkybės:

dėl bylos nagrinėjimo, atskirojo skundo perdavimo apeliacinės instancijos teismui vilkinimo;

dėl bylų skirstymo skaidrumo;

dėl procesinių dokumentų ir jų kopijų siuntimo adresatams;

dėl teismo (teisėjo) veiksmų vykdymo procese;

dėl drausmės bylų teisėjams iškėlimo;

dėl teismo, teisėjo darbo organizavimo;

dėl teismo pirmininko šališkumo;

dėl ankstesnio teismo pirmininko atsakymo;

dėl konfidencialios informacijos, asmens duomenų apsaugos procese užtikrinimo.
Dauguma skunduose nurodytų aplinkybių nepasitvirtino ir nelaikytos aplaidžiu pareigų atlikimu, poelgiais,
kurie nesuderinami su teisėjo garbe ir etikos taisyklėmis. Tačiau 4 atvejais skunduose pareiškėjų nurodomos
darbo su tam tikrais trūkumais aplinkybės pasitvirtino, todėl atlikus išsamius jų tyrimus tikrintiems subjektams
pateiktos rekomendacijos trūkumams pašalinti.
Vienu atveju kritikos sulaukė Klaipėdos apylinkės teismo vadovybės veiksmai taikant vidaus
administravimo priemones (dėl darbo organizavimo, užduočių paskirstymo, kontrolės mechanizmo įvedimo).
Pareiškėjas skundėsi, jog Klaipėdos miesto rūmų byloje gauto atskirojo skundo perdavimo nagrinėti
aukštesniajam teismui klausimas išspręstas tik po pusmečio, o procesiniai dokumentai siųsti atstovavimo teisinius
santykius nutraukusiam advokatui, tinkamai teismui pranešusiam apie nutrauktą atstovavimo sutartį. Atlikus
išankstinį tyrimą, nustatyta, kad nesavalaikis atskirojo skundo ir kitų procesinių dokumentų perdavimas
apeliacinės instancijos teismui buvo sąlygotas netinkamai kontroliuotų apylinkės teismo darbuotojų veiksmų. Be
to, tyrimo metu paaiškėjo, kad LITEKO užregistruotas advokato pakeitimo prašymas šioje byloje (tiek įsakymo,
tiek ginčo teisenos bylų kortelėse, esančiose su vienu teisminio proceso numeriu) turėjo būti įvertintas ir
atitinkamai koreguojamas bylos kortelėje. Dėl šios priežasties atkreiptas bylą nagrinėjusio teisėjo dėmesys į tai,
kad spręsdamas tokio pobūdžio prašymus rezoliucija, joje užduotį personalui dėstytų detaliau. Riboto teksto
teisėjo rezoliucija turėjo įtakos teismo darbuotojų veiksmams LITEKO (ne)tikslinant advokato duomenų. Šis
netikslumas naudojant LITEKO funkcionalumą apygardos teisme apskundus nutartį automatiškai siejosi su tuo,
kas suvesta apylinkės teismo bylos kortelėje. Ir nors tai nepaneigė apeliacinės instancijos teismo darbuotojų
pareigos atidžiai susipažinti su bylos duomenimis, tačiau apylinkės teisme neatliktas LITEKO tikslinimas turėjo
tiesioginės įtakos, kad ir apygardos teismo priimta nutartis buvo išsiųsta ne tam advokatui. Dėl to ir apygardos
teismo teisėjas, nagrinėjęs pareiškėjo atskirąjį skundą turėjo pareigą atidžiai susipažinti su pirmosios instancijos
teismo civilinės bylos medžiaga, atitinkamai informuoti personalą dėl LITEKO duomenų tikslinimo. Pasitvirtino ir
dar viena pareiškėjo nurodyta aplinkybė, jog byloje buvo pateiktas atsiliepimas į atskirąjį skundą, dėl kurio
apygardos teismo nutartyje nebuvo pasisakyta. Išsiaiškinta, kad apygardos teismo teisėjas per klaidų taisymo
procesą pataisė priimtą nutartį dėl atskirojo skundo ir patikslino duomenis apie gautą atsiliepimą į atskirąjį skundą.
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Žodinio pokalbio su teisėju metu buvo atkreiptas jo dėmesys į kruopštumo, atidumo reikalavimus nagrinėjant
bylas. Apylinkės teismo vadovui pateiktos rekomendacijos atkreipti teisėjų, personalo dėmesį į LITEKO duomenų
tvarkymo principų įgyvendinimo užtikrinimą, teisėjų rezoliucijų turinio išsamumą ir aiškumą, teisėjų dėmesį į tai,
kad informuotų personalą apie dalyvaujančių byloje asmenų pasitraukimą, taikyti vidaus administravimo
priemones ir atlikti procesinių dokumentų civilinėse bylose priėmimo, įteikimo tvarkos laikymosi priežiūrą ir
LITEKO sistemos tvarkymo kontrolę.
Nustatyta, kad ir dar vienoje Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų civilinėje byloje pareiškėjo
pateikto atskirojo skundo priėmimo klausimas per Civilinio proceso kodekso nustatytą terminą nebuvo
išnagrinėtas ir neperduotas nagrinėti apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui. Kadangi bylą nagrinėjusi
teisėja pripažino nustatytus darbo trūkumus ir savo elgesį vertino kritiškai, įsipareigojo imtis priemonių, kad
trūkumai nesikartotų, taip pat įvertinus, kad sudaryta galimybė realizuoti pareiškėjui teisę į apeliacinį procesą,
drausminės atsakomybės tikslai šiuo atveju pasiekti apsiribojant drausminės atsakomybės teisėjai kėlimo
klausimo svarstymu. Atkreiptas teisėjos dėmesys į kruopštumo, atidumo ir pareigingumo reikalavimus. Nustačius,
kad šiuo atveju pažeidimams galėjo turėti ir vidinio administravimo trūkumai, apylinkės teismo pirmininkui kaip ir
pirmuoju atveju pasiūlyta taikyti organizacines priemones.
Trečias patikrinimas parodė, jog ne visada bylą nagrinėjančio Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmų
teisėjo taikytos priemonės užtikrino civilinės bylos operatyvumą, koncentruotumą ir ekonomiškumą. Šioje
situacijoje pareiškėjas prašė išsiaiškinti, ar bylą nagrinėjantis teisėjas pareiškėjo advokatui, nepateikusiam teismui
su pareiškėju sudarytos atstovavimo sutarties, nevilkino bylos nagrinėjimo, skirdamas 15 min. pertrauką ir
nurodydamas advokatui sutartį pateikti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą. Tokio nurodymo įvykdyti
objektyviai nebuvo įmanoma, todėl teismo nurodytu būdu sutarties nepateikus teisėjas atidėjo teismo posėdį.
Nors apygardos teismas nenustatė pagrindo konstatuoti tyčinius bylos vilkinimo požymius, teisėjui pasiūlyta
atkreipti dėmesį į šiuos reikalavimus: procesinių reikalavimų trūkumus šalinti pasirengimo stadijoje, ne teismo
posėdžio metu; bylą skirti į posėdį tik išsiaiškinus, ar surinkti visi reikiami duomenys pradėti bylos nagrinėjimą iš
esmės, įtraukti visi asmenys; posėdžius skirti kiek įmanoma operatyviau, atidėti kiek įmanoma trumpesniais
terminais; pertekliniai bylą nagrinėjančio teisėjo pastebėjimai, susiję su teisės elektronine forma tvarkomose
bylose teikti procesinius dokumentus apribojimu, ne tik neatitinka teisinio reguliavimo, bet nepagrįstai užtęsia
procesą. Teisėjas pripažino pažeidimus ir elgesį vertino kritiškai, imasi priemonių, kad nesikartotų pažeidimai.
Kadangi šioje byloje nagrinėjimas iš esmės buvo baigtas, konstatuota, kad drausmės atsakomybės tikslai pasiekti
apsiribojant teisėjo drausminės atsakomybės kėlimo klausimo svarstymu.
Ketvirtas atvejis signalizavo apie tam tikrus trūkumus konfidencialių duomenų apsaugos srityje Klaipėdos
apygardos teisme. Atlikus išankstinį tyrimą, buvo nustatyta, kad pareiškėjos elektroninėje civilinėje byloje
popierine forma pateikti dokumentai, kuriuos teismo prašė pripažinti ir laikyti nevieša bylos medžiaga, buvo
suskaitmeninti ir įkelti į LITEKO, o po pareiškėjos atstovės skambučio nedelsiant pašalinti. Nustatyta, kad visi
veiksmai, susiję su bylos medžiagos priskyrimu nevieša, turėjo būti atliekami bylą nagrinėjančiam teisėjui priėmus
procesinį sprendimą dėl pareiškėjos prašymo. Taip padaryta nebuvo. Todėl reaguojant į situaciją, taikytos šios
vidinės administravimo priemonės: individualus pokalbis su teismo posėdžių sekretore, inicijuotas skyriaus
sekretorių susirinkimas. Nustačius trūkumus sekretorės veiksmuose, kuriuos ji vertino kritiškai ir įsipareigojo imtis
priemonių, kad pažeidimas nesikartotų, laikyta, jog šios priemonės yra pakankamos užtikrinti jos ir kitų sekretorių
pareigų, susijusių su byloje dalyvaujančių asmenų pateiktų dokumentų konfidencialumo išsaugojimu, atlikimą.
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 vos sumažėjo (3 atvejais). Tačiau nustatyta žymiai daugiau atvejų (3 daugiau nei
pernai), kuriuos ištyrus konstatuoti tam tikri teismų (teisėjų) darbo kokybės trūkumai. Beje, praėjusiais metais
Teisėjų tarybos pavedimų tirti interesantų skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo ir šio teismo teritorijoje
veikiančių apylinkės teismų (teisėjų) veiksmų kaip ir pernai nebuvo. Nepavesta tokių tyrimų atlikti ir apylinkių
teismams. Ganėtinai nuoseklus skundų skaičiaus mažėjimas pastarąjį penkmetį aiškintinas tuo, kad yra
pastebimas išaugęs visuomenės teisinio išprusimo lygis, gaunama kvalifikuota teisinė pagalba, auga teismų
administracijų ir bylas nagrinėjančių teisėjų veiklos, į teismą besikreipiančių asmenų aptarnavimo kokybė. Tačiau
pagrįstų skundų skaičiaus didėjamas rodo, kad ir toliau turi būti keliami aukščiausi reikalavimai tiek apygardos,
tiek apylinkių teismų (teisėjų) veiklos kokybei.
2019 metais teismo pirmininkas su iš anksto į priėmimą užsiregistravusiais asmenimis susitiko 3 kartus
(2018 metais susitiko tik 1 kartą, 2017 ir 2016 metais susitiko po 5 kartus (2016 metais tas pats asmuo lankėsi 2
kartus). Susitikimų metu interesantai teismo, skyriaus pirmininkams skundėsi dėl, jų nuomone, neteisingų
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų, Plungės apylinkės teismo Kretingos rūmų veiksmų (raštų),
išsakė bendro pobūdžio teiginius apie savo gyvenimo situaciją. Teismo, skyriaus pirmininkai pareiškėjams aiškino
savo kompetencijos nagrinėjant tokius skundus ribas, nurodė proceso įstatymų reikalavimus, kaip skųsti juos
netekinančius teismų priimtus procesinius veiksmus.
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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 taisyklėse 4 nustatytą 20 darbo dienų terminą. Užsitęsus skunduose nurodytų
aplinkybių tyrimui, terminą teismo pirmininkas galėjo pratęsti, tačiau praėjusiais metais to daryti neteko.
2019 metais į pareiškėjų skundus, nagrinėtus nurodyta tvarka, vidutiniškai buvo atsakoma per 5 darbo
dienas nuo skundo gavimo teisme dienos (2018 metais – vidutiniškai buvo atsakoma per 6 darbo dienas, 2017
metais – per 7 darbo dienas, 2016 metais – per 8 darbo dienas, 2015 metais – per 9 darbo dienas, 2014 metais
– per 10 darbo dienų, 2013 metais – per 6 darbo dienas, 2012 metais – per 8 darbo dienas).
Aktualioje Administravimo teismuose nuostatų redakcijoje įtvirtinta 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 daugiau
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. Vadovaujantis šia nuostata, 2019 metais atlikti 4 tokie tyrimai, juos atlikus, pareiškėjams apie
rezultatus pranešta vidutiniškai per 36 darbo dienas nuo tyrimo pradžios (3 atvejais terminą pratęsus ir priėmus
sprendimą atlikti tikslinį patikrinimą). 2018 metais atlikti 2 tokie tyrimai, 2017 metais – 7, 2016 metais – 3, juos
atlikus pareiškėjams pranešta apie rezultatus per 15 darbo dienų nuo tyrimo pradžios 18 metais, per 19–20 darbo
dienų 2017 metais, per 20–27 darbo dienas 2016 metais.
Atsižvelgus į nurodytą terminų atsakant pareiškėjams į jų skundus ir atliekant išankstinius skunduose
nurodytų aplinkybių tyrimus dėl teismų (teisėjų) veiklos kokybės laikymosi praktiką, ir toliau keliamas tikslas
laikantis nustatytų terminų ne tik operatyviai, bet ir kokybiškai atlikti pareiškėjų skunduose nurodytų aplinkybių
tyrimus ir teikti išsamius atsakymus pareiškėjams.

4.2. PLANINIAI KOMPLEKSINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) VEIKLOS PATIKRINIMAI
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vykdydamas 2019 metų Klaipėdos apygardos apylinkių teismų
(teisėjų) ir Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) administracinės ir organizacinės veiklos priežiūros planą, atliko
planinius kompleksinius ir tikslinius teismų (teisėjų) patikrinimus.
2019 metais atliktas Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų planinis kompleksinis administracinės ir
organizacinės veiklos priežiūros patikrinimas. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko sudaryta teisėjų komisija
tikrino apylinkės teisme 2018 m. balandžio–2019 m. balandžio mėn. išnagrinėtas ir nagrinėjamas pagal nustatytus
kriterijus atrinktas visų kategorijų bylas, peržiūrėjo parengtus ir patikrinimo metu galiojančius organizacinį ir
administracinį teismo darbą reglamentuojančius vidinius norminius aktus, peržiūrėti Plungės apylinkės teismo
parengti ir patikrinimo metu galiojantys organizacinį ir administracinį Palangos rūmų darbą reglamentuojantys
vidiniai norminiai aktai (ir naujausi paskelbti Plungės apylinkės teismo interneto svetainėje), susipažinta su
taikomomis vidinio administravimo priemonėmis, atliktas jų įvertinimas. Atlikus patikrinimą nustatyti ir teismo
darbo organizavimo privalumai (geroji praktika) (pavyzdžiui, papildomų asmenų prašymų priėmimo Dokumentų
priėmimo skyriuje valandų (per pietų pertrauką) nustatymas, anoniminių apklausų asmenų aptarnavimo kokybės
klausimu reguliarus organizavimas ir kt.), ir tam tikri teismo darbo organizavimo, teismo ir teisėjų administracinės
veiklos trūkumai, todėl teisėjams ir teismo vadovams pateikti nurodymai, pasiūlymai, rekomendacijos darbo
kokybei gerinti.
Taip pat atliktas buvusio Palangos miesto apylinkės teismo (dabar – Plungės apylinkės teismo Palangos
rūmai) bylų skirstymo tvarkos laikymosi 2017 m. sausio – rugsėjo mėn. laikotarpiu patikrinimas. Nustatyta, kad
ne tik teisme galiojusios bylų skirstymą reglamentuojančios taisyklės neatitiko tuomet aktualios redakcijos Teisėjų
tarybos patvirtinto taisyklių aprašo, jų neatitiko ir teismo taisyklėse vartojamos sąvokos, tačiau baudžiamosios
bylos ne visais atvejais teisėjams buvo skirstomos tinkamai, laikantis taisyklėse nustatytos tvarkos, neaiškios
priežastys, dėl kurių buvo nukrypstama nuo LITEKO Bylų skirstymo modulio sudarytos teisėjų eilės, o civilinės
bylos teisėjams skirstomos ir teismo sudėtis keičiama ne visada laikantis įstatymuose ir Teisėjų tarybos
patvirtintame taisyklių apraše nustatytų reikalavimų. Įvertinus, kad patikrinimas buvo atliktas retrospektyviuoju
būdu ir tiek subjektas, atsakingas už vidinę administracinę bylų skirstymo priežiūrą, tiek bylų skirstymo tvarka
esamuoju metu yra pasikeitę, pasiūlyta Plungės apylinkės teismo vadovybei atkreipti dėmesį į patikrinimo metu
nustatytus trūkumus ir, esant poreikiui, atitinkamai tobulinti bylų skirstymą bei aktualios redakcijos teismo bylų
skirstymo taisykles pagal nurodytas pastabas.
Patvirtintos Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 2012 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V–26 (2014 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V–34
redakcija).
4
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Įgyvendinant minėtą planą, buvo atliktas Klaipėdos apygardos apylinkių teismų išnagrinėtų baudžiamųjų
bylų: 1) kuriose nuo parengimo nagrinėti bylą iki teisiamojo posėdžio praėjo daugiau nei 20 dienų (patikrintos 65
patikrinimo objektą atitinkančios bylos, išnagrinėtos 2019 m. I pusmetį), 2) nuo įvykio „įsiteisėjo“ arba nuo bylos
grąžinimo iš apeliacinės instancijos teismo dienos iki įvykio procese „atiduota vykdyti“ praėjo daugiau nei 3 dienos
(patikrinta 51 patikrinimo objektą atitinkanti byla, išnagrinėtos 2019 m. I pusmetį), patikrinimai. Pirmo patikrinimo
atveju nustatyta, kad, lyginant su ankstesniu analogišku patikrinimu, pastebimas tikrinimo kriterijų atitinkančių bylų
mažėjimas (praėjusiais metais buvo patikrintos 85 patikrinimo objektą atitinkančios bylos). Ši tendencija laikytina
pozityviu pokyčiu, tačiau konstatuota, kad kai kuriuose teismuose ir toliau nesilaikoma išorinio administravimo
subjekto teikiamų rekomendacijų. Teismams, kuriuose rasta bylų, kuriose nustatytas šiurkštus minėtų terminų
praleidimas, pateikti nurodymai, skirti tiek teisėjams, tiek teismų vadovams, dėl terminų kontrolės, proceso teisės
normų tinkamo taikymo praktikos; primintos ankstesnio patikrinimo metu teiktos rekomendacijos. Antruoju atveju
nustatyti atvejai, kai apylinkių teismuose terminai buvo praleisti dažniausiai dėl objektyvių priežasčių, 8 bylose
terminai praleisti žymiai arba nežymiai, dar keliose bylose nustatytas netinkamas įsiteisėjimo datos nurodymas
arba netinkamas įvykių žymėjimas LITEKO sistemoje, dėl to bylos pateko į tikrintinų bylų sąrašą, tačiau jose iš
esmės laikytasi įstatymo nustatytų terminų. Apylinkių teismų vidinį administravimą atliekantiems subjektams
pasiūlyta imtis kontrolinių priemonių, kad būtų užtikrintas savalaikis procesinių sprendimų vykdymas nepraleidžiat
įstatyme nustatytų terminų, organizuoti raštinių darbuotojų susirinkimus, nurodytų bylų kortelėse LITEKO tinkamai
suvesti duomenis. Dar vienas apylinkių teismų išnagrinėtų baudžiamųjų bylų, kuriose nuo procesinio įvykio
„atidėtas sprendimo (nutarties) priėmimas, paskelbimas“ iki įvykio „byla išnagrinėta“ praėjo daugiau nei 45 dienos,
patikrinimas, gavus statistinius duomenis, parodė, kad tikrinamu laikotarpiu (2019 m. balandžio–rugpjūčio mėn.)
visose baudžiamosiose bylose procesiniai sprendimai buvo paskelbti laikantis BPK 302 straipsnio 4 dalyje
įtvirtinto reikalavimo.
Taip pat buvo patikrintos Klaipėdos apygardos apylinkių teismų ilgiau nei 2 metus nagrinėjamos civilinės
bylos. Patikrinus 51 patikrinimo objektą atitinkančias civilines bylas, konstatuota, kad bylų proceso trukmė buvo
sąlygota objektyvių priežasčių (kitų nagrinėjamų bylų proceso, bylose egzistuojančio tarptautinio elemento, byloje
dalyvaujančių asmenų veiksmų, trečiųjų asmenų įtraukimą į procesą, apeliacinio proceso dėl bylose priimtų
procesinių sprendimų). Teisėjams pateiktos rekomendacijos, kaip užtikrinti operatyvesnį civilinių bylų procesą (ne
tik tų, kurios nagrinėjamos ilgiau kaip 2 metus). Nustačius tam tikrus bylų nagrinėjimo proceso operatyvumo
užtikrinimo sisteminius trūkumus, apylinkių teismų pirmininkams pasiūlyta reguliariai atlikti tikslinius civilinių bylų
patikrinimus pagal pasirinktą kriterijų (pavyzdžiui, kuriose parengiamieji teismo posėdžiai skiriami ir (ar) atidedami
nesilaikant civilinio proceso įstatyme nustatytų terminų ir kitų nuostatų; teismo posėdžiai skiriami ar / ir atidedami
ilgesniam nei 2 mėnesių laikotarpiui).
Be to, atliktas Klaipėdos apygardos apylinkių teismų nagrinėjamose civilinėse bylose esančių teismo
posėdžių garso įrašų ir informacinių pažymų įkėlimo į LITEKO terminų laikymosi patikrinimas. Rekomenduota
LITEKO bylų kortelėse duomenis įvesti vadovaujantis informacijos teisingumo, išsamumo ir tikslumo principais ir
kt., o teismų pirmininkams pasiūlyta atlikti tikslinius civilinių bylų, kuriose teismo posėdžių garso įrašai ir
informacinės pažymos perkeliamos / įsegamos į LITEKO nesilaikant nustatytos tvarkos, patikrinimus.
Pagal minėtą planą buvo atlikti vieno Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjo ir dviejų Civilinių bylų skyriaus
teisėjų administracinės ir organizacinės veiklos planiniai patikrinimai. Nustatyta, kad jų administracinė ir
organizacinė veikla, susijusi su jiems priskirtų bylų nagrinėjimu, atitiko teisės aktuose nustatytus reikalavimus,
esminių darbo trūkumų, bylų vilkinimo atvejų nenustatyta; pateiktos nedidelių veiklos trūkumų šalinimo ir
prevencijos rekomendacijos.
Įgyvendindamas vidinę Klaipėdos apygardos teismo organizacinės veiklos priežiūrą, Klaipėdos apygardos
teismo pirmininkas kaip ir pernai 2019 metais šiai sričiai skyrė didelį dėmesį, t. y. atliko Klaipėdos apygardos
teismo bylų skirstymo tvarkos laikymosi kontrolę, pavedė skyrių pirmininkams nustatyti ilgiau kaip metus
užsitęsusio bylų nagrinėjimo priežastis, sudaryti tokių priežasčių šalinimo veiksmų planus; patikrinti ir įvertinti
išnagrinėtas baudžiamąsias bylas, kuriose nuo procesinio įvykio „atidėtas sprendimo (nutarties) priėmimas,
paskelbimas“ iki įvykio „byla išnagrinėta“ praėjo daugiau nei 45 dienos (visose patikrintose bylose šio termino
buvo laikytasi); viešųjų pirkimų bylas, kurių nagrinėjimas nuo ieškinio priėmimo teisme trunka (truko) ilgiau nei 60
dienų; įmonių bankroto bylas, kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip 4 metus; peržiūrėti ir įvertinti, kaip civilinėse
bylose laikomasi nustatytų terminų ir tvarkos baigiamiesiems teismo aktams surašyti ir paskelbti; patikrinti, ar
tinkamai pildomos teisminės mediacijos kortelės ir bylos kortelės procesui, susijusiam su teismine mediacija,
civilinėse bylose; kontroliuoti LITEKO duomenų visų kategorijų bylose tvarkymą. Atlikus analizę ir tyrimus, įvertinta
tikrinamų skyrių veiklos sričių būklė, imtasi veiksmų nustatytiems trūkumams šalinti ir skyrių darbo kokybei gerinti.
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4.3. PRIŽIŪRIMŲ APYLINKIŲ TEISMŲ VEIKLOS APTARIMAI, BENDRADARBIAVIMAS
SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Gegužės 10 d. kasmetiniame tuomet Klaipėdos apygardos teismo pirmininko pareigas ėjusio Arvydo
Daugėlos organizuojamame apylinkių teismų darbo ir administracinės veiklos aptarime pristatyta praėjusių
metų regiono apylinkių teismų darbo apžvalga, rekomendacijos teismų veiklos kokybei gerinti.

4.4. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO ADMINISTRACINIO DARBO PATIKRINIMAS
Lietuvos apeliacinis teismas, kontroliuodamas apygardų teismų administracinę veiklą, atlieka išorinę penkių
Lietuvos apygardos teismų veiklos priežiūrą.
Praėjusiais metais Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko sudaryta komisija atliko Rekomenduojamų teismo
procesinių sprendimų kokybės standartų laikymosi Klaipėdos apygardos teisme planinį tikslinį patikrinimą.
Konstatuota, kad teisme nagrinėtose bylose priimant procesinius sprendimus ne visada taikyta geroji praktika –
ne visada laikytasi Rekomenduojamų teismų procesinių sprendimų kokybės standartų. Todėl pateikė
rekomendaciją taikant vidaus administravimo priemones gerinti teismų sprendimų rengimo įgūdžius siekiant, kad
teismo sprendimai būtų tinkamai motyvuoti, aiškūs ir suprantami.
____________________________
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5. FINANSAVIMO IR PERSONALO VADYBOS APŽVALGA
5.1. TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS
Klaipėdos apygardos teismui 2019 metais buvo skirta 2 732,3 tūkst. eurų. Iš jų:
1) darbo užmokesčio fondui skirta 2 549 tūkst. eurų (ši suma sudaro 93,29 proc. gauto finansavimo);
2) socialinio draudimo įmokoms – 74,6 tūkst. eurų (2,73 proc.);
3) kitoms išlaidoms (prekėms ir paslaugoms, socialinėms išmokoms, kvalifikacijai kelti ir kt.) – 104,7 tūkst.
eurų (3,83 proc.);
4) ilgalaikiam turtui įsigyti – 4,0 tūkst. eurų (0,15 proc.):

Teismui skiriamų asignavimų paskirstymas
Darbo užmokesčio
fondas
Socialinio draudimo
įmokos
Kitos išlaidos

Ilgalaikis turtas

Pažymėtina, kad iš šių lėšų susigrąžinta 6,9 tūkst. eurų specialiųjų lėšų (4,0 tūkst. eurų, skirtų prekėms
įsigyti, ir 2,9 tūkst. eurų, skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti).
Teismas 2019 m. vykdė vieną programą „Teisingumo vykdymas“, kuri finansuojama iš dviejų finansavimo
šaltinių: valstybės biudžeto lėšų ir biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Programos planą per ataskaitinį laikotarpį
sudarė 2 732,3 tūkst. eurų. Programos planas įvykdytas 99,99 proc. Plano maksimaliai įvykdyti nebuvo galimybių
dėl mažiau, nei planuota, surinktų pajamų įmokų.
Be to, lyginant su biudžetiniais 2018 metais pagal finansavimo šaltinius, 2019 metais padaugėjo valstybės
biudžeto lėšų darbo užmokesčiui, sumažėjo valstybės biudžeto lėšų socialinio draudimo įmokoms dėl darbo
užmokesčiui taikomų mokesčių reformos.

5.2. SVARBIAUSI PERSONALO VADYBOS ASPEKTAI
Dėl valstybės tarnautojų kaitos Klaipėdos apygardos teisme suorganizuoti 3 konkursai karjeros valstybės
tarnautojų – teismo posėdžių sekretoriaus ir teisėjo padėjėjo – pareigoms užimti.
Per 2019 metus 4 karjeros valstybės tarnautojai (1 teisėjo padėjėjas ir 3 teismo posėdžių sekretoriai)
paskirti į pareigas tarnybinio kaitumo būdu perkėlus valstybės tarnautojus iš kitos įstaigos.
2019 metais įsteigtas teisėjo vyresniojo padėjėjo (komunikacijai) etatas. Į šias pareigas, įvertinus tarnautojo
tarnybinę veiklą labai gerai, perkeltas teisėjo padėjėjo pareigas teisme ėjęs ir specialiuosius naujai pareigybei
keliamus reikalavimus atitikęs tarnautojas.
Pagal Valstybės tarnybos įstatymo reglamentuotą pakaitinių valstybės tarnautojų atrankos tvarką
suorganizuotos 7 tokios atrankos: 1 teismo posėdžių sekretoriaus ir 6 teisėjo padėjėjų pareigoms užimti. Iš visų
organizuotų atrankų 2 atrankos neįvyko: į 1 atranką neatvyko pretendentai, kitoje atrankoje apskritai nepateikta
prašymų dalyvauti. 3 vykusiose atrankose pretendentai nesurinko reikiamo balų skaičiaus, tad darbuotojai nebuvo
priimti į darbą. Teismo posėdžių sekretoriaus atranka vyko sėkmingai – priimtas darbuotojas.
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, 2019 metais nebuvo priimta. Reorganizavus Teismo raštinės
skyriaus darbą, panaikintas specialisto (kopijavimui) etatas ir atleistas šias pareigas ėjęs darbuotojas.
2019 metais atleisti 3 teisėjai (2 teisėjai iš pareigų pasitraukė savo noru, 1 teisėjas padarė karjerą
aukštesnės instancijos teisme), 2 valstybės tarnautojai ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Priimti /
paskirti 3 teisėjai, 6 valstybės tarnautojai (2 teisėjo padėjėjai, 4 teismo posėdžių sekretoriai).
16

2019 metais gruodžio mėnesį įstatymu nustatytų švenčių proga 60 teismo valstybės tarnautojų paskatinti,
skiriant vienkartines pinigines išmokas, tarnybinių nuobaudų 2019 metais netaikyta.
Teisme 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 24 teisėjai, 60 valstybės tarnautojų ir 21 darbuotojas,
dirbantis pagal darbo sutartį:
Teismo personalo sudėtis (pagal statusą)
Teisėjai

Valstybės tarnautojai

Darbo sutartininkai

Teisme 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 83 moterys ir 22 vyrai:
Teismo personalo sudėtis (pagal lytį)

Vyrai

Moterys

Teisme 2019 m. gruodžio 31 d. dirbo 4 darbuotojai iki 30 metų amžiaus, 29 darbuotojai – nuo 30 iki
40, 31 darbuotojas – nuo 40 iki 50, 29 darbuotojai – nuo 50 iki 60, 13 darbuotojų – vyresni nei 60 metų
amžiaus:
Teismo personalo sudėtis (pagal amžių)
Iki 30 metų
Nuo 30 iki 40 metų
Nuo 40 iki 50 metų
Nuo 50 iki 60 metų
Virš 60 metų
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Teisme 2019 m. gruodžio 31 d. 36 darbuotojų darbo stažas teisme sudarė mažiau nei 5 metus, 29
darbuotojų – nuo 5 iki 10 metų, 17 darbuotojų – nuo 10 iki 15, 12 darbuotojų – nuo 15 iki 20 ir 11
darbuotojų – daugiau nei 20:
Teismo personalo sudėtis (pagal darbo stažą teisme )
Iki 5 metų
Nuo 5 iki 10 metų
Nuo 10 iki 15 metų
Nuo 15 iki 20 metų
Virš 20 metų

2019 metais darbuotojai dalyvavo 67 kvalifikacijos kėlimo renginiuose (2018 metais – 67, 2017
metais – 76, 2016 metais – 64, 2015 metais – 56). Kvalifikacijos kėlimo renginių pasidalijimas pagal
darbuotojų grupes:

Mokymuose dalyvavę teismo darbuotojai
Teisėjai

Valstybės tarnautojai

Sutartininkai

5.3. PAGRINDINIAI TEISMO PSICHOLOGO VEIKLOS ASPEKTAI
2014 metais Lietuvos apygardų teismuose įsteigta vyriausiojo specialisto (psichologo) 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. 2019 metais Lietuvos teismuose suformuota didesnė psichologų komanda, apylinkių teismuose
priėmus dirbti šios srities specialistus.
Klaipėdos apygardos teismo vyriausioji specialistė (psichologė), vykdydama nuolatinio pobūdžio jai
priskirtas funkcijas, praėjusiais metais aktyviai prisidėjo ir prie naujai priimtos Plungės apylinkės teismo
psichologės kuravimo jai atliekant teismo psichologo funkcijas. Prireikus konsultavo Klaipėdos apylinkės teisme
dirbančią kolegę įvairiais darbo klausimais. Atliko šių psichologių veiklos profesinę priežiūrą. Tauragės apylinkės
teritorijoje pati užtikrino ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių nepilnamečių kvalifikuotą apklausų
atlikimą. Be to, tarpžinybiniuose pasitarimuose, mokymų metu kartu su kolegomis prisidėjo prie vienodos
nepilnamečių vaikų apklausų praktikos teisiniuose procesuose formavimo. Ir toliau Klaipėdos apygardos teismo
vyriausiojo specialisto (psichologo) veiklos prioritetas išlieka apklausos nepilnamečių seksualinės prievartos,
sunkių nusikaltimų bylose, vaikų nuomonės išklausymas, išvadų teikimas sudėtingais atvejais civilinėse bylose
visoje Klaipėdos apygardos teritorijoje.
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Klaipėdos apygardos teismo vyriausiojo specialisto (psichologo) veiklos pagal sritis statistiniai
duomenys

Veiklos sritys pagal metus
Nepilnamečių
apklausos

ikiteisminio

2019

2018

2017

2016

2015

61

141

224

74

29

21

42

21

62

61

17

28

55

57

53

7

10

12

6

4

tyrimo

Nepilnamečių apklausos
baudžiamųjų bylų posėdžiuose

Pokalbiai su nepilnamečiais ir jų
tėvais dėl ginčų civilinėse bylose
(dėl vaiko gyvenamosios vietos
nustatymo, bendravimo su vaiku
tvarkos patvirtinimo)
Psichologo išvados / nuomonės
ikiteisminiame
tyrime,
baudžiamosiose
bei
civilinėse
bylose

____________________________
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6. TEISINIS ŠVIETIMAS, ĮVYKIAI, RENGINIAI
Teisinis visuomenės švietimas, visuomenės teisės žinoti užtikrinimas – šioms prioritetinėms teismo veiklos
kryptims viešojo komunikavimo srityje 2019 metais buvo skiriamas didžiausias dėmesys.
Užtikrinant profesionalią teisingos informacijos sklaidą, visuomenė buvo nuolat informuojama apie
aktualius, taip pat didelio rezonanso sulaukusius teismo procesinius sprendimus ir tokių bylų eigą. 2019 metais
buvo parengta 15 tokio turinio teismo pranešimų spaudai (pernai – 19; visų teismo skelbtų naujienų sraute jie
sudarė trečdalį), žiniasklaidos priemonėms buvo teikiami teismo atstovų komentarai, atsakymai į visuomenei
rūpimus klausimus.

6.1. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS
Teismas, prisidėdamas prie visuomenės teisinio švietimo, 2019 m. inicijavo ir dalyvavo įvairiuose
šviečiamojo pobūdžio renginiuose: vyko atvirų nemokamų teisinių konsultacijų diena, susitikimai su
moksleiviais, teisinės ir praktinės diskusijos.
Minint Lietuvos teismuose dirbančių teismo psichologų penkmetį teisme gruodžio mėn. buvo eksponuojama
paroda „Teismo psichologo kasdienybė“. Parodoje buvo eksponuojami 5 apygardų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos,
Šiaulių ir Panevėžio – teismo psichologo darbą iliustruojantys stendai.

Pažymint Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-erių metų sukaktį spalio 25 d. teisme vyko nemokamų teisinių
konsultacijų diena „Jūs klausiate – mes atsakome“. Lankytojai aiškinosi jiems rūpimus paveldėjimo, turto
dovanojimo, žalos atlyginimo bei kitus klausimus.
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2019 m. gegužės 29 d. Klaipėdos apygardos teisme svečiavosi Klaipėdos „Aukuro“ gimnazijos paskutiniųjų klasių
auklėtiniai, besidomintys teismo, teisėjo ir teisėjo padėjėjo darbo specifika. Moksleiviams buvo parodytos
viešosios teismo patalpas, pristatytas bylos ar procesinio dokumento „judėjimo kelias“ – nuo jų registravimo
Dokumentų priėmimo langelyje iki patekimo į jau konkrečią bylą nagrinėti paskirto teisėjo rankas.

Tęsdami 2018 metų tradiciją, 2019 m. gegužės 7 d. Klaipėdos apygardos ir Klaipėdos apylinkės teismų vadovai
Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga pakvietė regiono žiniasklaidos atstovus į kavos skrudinimo
namus rytinės kavos puodelio. Jame aptartos teismų ir žiniasklaidos naujienos, bendradarbiavimo kryptys,
pasidalinta patirtimis nagrinėjant įdomias bylas ir jas stebint posėdžių salėje.

Klaipėdos apygardos teismo kolektyvas balandžio 29 d. – gegužės 3 d. prisijungė prie Nacionalinės teismų
administracijos inicijuoto projekto „Teisingumo kambarys“, kurio esmė - galvosūkis ant ratų, kuriame žaidėjai
valandai tapo teisėjais, nagrinėjusiais sudėtingą bylą.
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6.2. KITI RENGINIAI, SOCIALINĖS INICIATYVOS
Klaipėdos apygardos teismo parodų vitrina tampa vis labiau žinoma kaip unikali erdvė jaunųjų kūrėjų meno
ekspozicijoms ir eksperimentams. 2019 m. čia surengtos 7 moksleivių dailės darbų parodos, eksponuoti trijų
fotomenininkų darbai – Ramūno Danisevičiaus paroda „Teisingumo namai“ ir Boriso Belchevo gamtos fotografijų
paroda „10 metų laukinėje gamtoje“, Valerijoniaus slapyvardžiu pasivadinusio menininko darbai.

Teismo bendruomenė ne vienerius metus aktyviai dalyvauja bei asmeninėmis aukomis prisideda prie įvairių
socialinių, paramos iniciatyvų ir projektų.
Klaipėdos apygardos teismo darbuotojų per Pyragų dieną surinktos lėšos buvo skirtos šv. Pranciškaus
onkologijos centrui.
Solidarizuodamiesi su sergančiaisiais onkologinėmis ligomis bei paremdami Klaipėdos Šv. Pranciškaus
onkologijos centro veiklą, teismo darbuotojai bei jų vaikai gegužės 19 d. dalyvavo maratone „Vilties bėgimas“.
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2019 metais teismo darbuotojai du kartus – gegužės mėn. ir gruodžio mėn. tapo donorais ir paaukojo kraujo
Nacionaliniam kraujo centrui.

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,
minima Lietuvos teismų diena, Sekretorių diena..
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 2019 m. ataskaitoje pažymima, kad
Klaipėdos apygardos teismo interneto svetainė 100 proc. atitiko visus – bendruosius, struktūros, informacijos ir
aprašymo – reikalavimus.
____________________________
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