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1. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teisme 2020 metais gautos 303 administracinių nusižengimų bylos. Išnagrinėtos
297 bylos. Taip pat buvo tęsiamas 23 administracinio nusižengimo bylų, gautų ankstesniais metais,
nagrinėjimas, o iš 2020 m. į 2021 m. toliau nagrinėti perkeltos 29 administracinių nusižengimų bylos.
2020 m. gautos 303, 2019 m. – 346,
2018 m. – 429 administracinio
nusižengimo bylos

2020 m. išnagrinėtos 297, 2019 m. –
360, 2018 m. – 409 administracinio
nusižengimo bylos

2020 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

128
20

Tauragės apylinkės
teismo Tauragės
rūmai

27

Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos
rajono rūmai

36
(1 byla grąžinta
nenagrinėta)

Atmesta apeliacinių
/
atskirųjų skundų

Pakeista
nutarimų /
nutarčių

Panaikinta
nutarimų / nutarčių

101

8

19

79 %
9

6%
4

15 %
7

45 %

20 %

35 %

19

1

7

70 %

4%

26 %

29

2

4

82 %

6%

5

_

Tauragės apylinkės
teismo Šilalės rūmai

7

Tauragės apylinkės
teismo Šilutės rūmai

8

71 %
6

Plungės apylinkės
teismo Kretingos
rūmai
Plungės apylinkės
teismo Palangos
rūmai
Plungės apylinkės
teismo Skuodo
rūmai
Iš viso

4

11 %
2

_

29 %
2

11

75 %
7

1

25 %
3

33

64 %
20

9%
4

27 %
9

61 %

12 %

27 %

3

1

_

274

75 %

25 %

199

21

53

73 %

8%

19 %

Atmesti apeliaciniai skundai

73 %

Pakeisti nutarimai

19 %
8%

Panaikinti nutarimai

2018–2020 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

2020 m.

128

36

27

8

7

2019 m.

197

32

37

26

2018 m.

173

42

38

38

Plungės
rūmai

Palangos
rūmai

Kretingos
rūmai

Skuodo
rūmai

20

33

11

4

12

17

22

14

7

13

21

23

18

5

2. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje 2020 metais pirmosios ir apeliacinės instancijos
baudžiamąsias bylas nagrinėjo 10 teisėjų, nuo 2020 m. liepos mėn. skyriuje dirba 9 teisėjai.

2.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ ANALIZĖ
2020 m. iš viso gauta 180 baudžiamųjų bylų. Išnagrinėtos 183 baudžiamosios bylos. Taip pat buvo
tęsiamas 43 baudžiamųjų bylų, gautų ankstesniais metais, nagrinėjimas. Iš 2020 m. į 2021 m. toliau nagrinėti
perkelta 40 baudžiamųjų bylų. Priimti 67 nuosprendžiai, 2 baudžiamosios bylos persiųstos pagal teismingumą,
1 byla perduota tirti prokuratūrai, 1 byla dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo buvo nutraukta, taip
pat priimti 7 baudžiamieji įsakymai.
Išnagrinėti 89 teikimai / prašymai dėl priimtų nuosprendžių vykdymo procese. Išduota 16 Europos arešto
orderių dėl nuteistųjų, pasislėpusių nuo bausmės atlikimo, perdavimo Lietuvos Respublikai.

Palyginimui:
2020 m. gautos 75, 2019 m. – 92, 2018
m. – 112 baudžiamųjų bylų

2020 m. išnagrinėtos 77, 2019 m. – 92,
2018 m. – 130 baudžiamųjų bylų

(Skaičiai pateikiami tik dėl nuosprendžių / nutarčių,
(Skaičiai

pateikiami tik dėl nuosprendžių / nutarčių,
priimtų pagal bendrąsias proceso taisykles)

Palyginimui:

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.
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.

2020 m. vidutinė vienos bylos
nagrinėjmo trukmė buvo 5,82 mėn.

priimtų pagal bendrąsias proceso taisykles)

2020 m. 72 baudžiamosios bylos buvo išnagrinėtos per
trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 14 bylų nagrinėta ilgiau nei
pusmetį, o 8 bylos – ilgiau nei metus.
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme dažniausiai užsitęsė:
- dėl paskelbtų kaltinamųjų paieškų – 5 bylos;
- 1 baudžiamoji byla buvo sustabdyta, nes dėl kaltinamojo
psichinės būklės jis negalėjo būti traukiamas baudžiamojon
atsakomybėn, jam buvo skirtas gydymas;
- 3 bylose procesas užsitęsė ilgiau nei vienerius metus laiko, nes
bylos sudėtingos, didelės apimties.

2019 m. vidutinė vienos bylos
nagrinėjimo trukmė buvo 4,89 mėn.

2.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teisme gautos 194 baudžiamosios bylos dėl apylinkės teismo priimtų
nuosprendžių / nutarčių. Iš viso išnagrinėtos 244 baudžiamosios bylos dėl apylinkių teismų priimtų
nuosprendžių / nutarčių. Taip pat buvo tęsiamas 126 baudžiamųjų bylų, gautų ankstesniais metais,
nagrinėjimas. Iš 2020 m. į 2021 m. toliau nagrinėti perkeltos 76 baudžiamosios bylos.

Palyginimui:
2019 m. gauta 278, 2018
m. – 331 baudžiamoji byla dėl
apylinkių
teismų
priimtų
nuosprendžių / nutarčių.

Palyginimui:
2019 m. išnagrinėta 290,
2018 m. – 325 baudžiamosios
bylos dėl apylinkių teismų priimtų
nuosprendžių / nutarčių.

alyginimui:
65 %
Atmesti apeliaciniai skundai

26 %
Pakeisti apylinkių teismų
nuosprendžiai / nutartys

9%

Panaikinti teismų
nuosprendžiai / nutartys

2020 m. išnagrinėtos baudžiamosios bylos dėl apylinkių teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių
Teismo rūmų
Apskųsta
Atmesta
Pakeista
Panaikinta
pavadinimas
nuosprendžių /
apeliacinių
nuosprendžių /
nuosprendžių /
nutarčių
skundų
nutarčių
nutarčių
Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos miesto
rūmai
Plungės apylinkės teismo
Plungės rūmai
Tauragės apylinkės teismo
Tauragės rūmai
Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos rajono
rūmai

101
(1 byla grąžinta
nenagrinėta)

20
(

27
(1 byla grąžinta
nenagrinėta)

28
(1 byla grąžinta
nenagrinėta)

Tauragės apylinkės teismo
Šilalės rūmai

5

Tauragės apylinkės teismo
Šilutės rūmai

25

Plungės apylinkės teismo
Kretingos rūmai

20

Plungės apylinkės teismo
Palangos rūmai

12

Plungės apylinkės teismo
Skuodo rūmai

9

Iš viso

61

27

12

61 %

27 %

12 %

13

5

65%

25 %

16

8

2

61 %

30 %

7%

19

7

1

69 %
5

(3 bylos grąžintos
nenagrinėtos)

10 %

4%

_

_

100 %
21

4

_

84 %

16 %

9
45 %
9
75 %

247

25 %

2

4

8
40 %
2
17 %
3

3
15 %
1
8%
2

44 %
157

34 %
64

22 %
23

65 %

26 %

9%

2018–2020 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

2020 m.

101

28

27

25

5

20

12

20

9

2019 m.

104

31

26

35

11

28

20

30

3

2018 m.

127

33

31

43

15

30

7

24

7

Klaipėdos apygardos teisme 2020 m.
taip pat priimtos 359 nutartys, susijusios su
ikiteisminiu tyrimu.
Palyginimui: 2019 m. priimtos 376
nutartys, 2018 m. – 335 nutarčių.
.

Dėl
žemesniųjų
teismų
nutarčių,
susijusių
su
nuosprendžio
vykdymu
(Baudžiamojo proceso kodekso VII dalis),
priimtos 93 nutartys.
Palyginimui: 2019 m. priimtos 73
nutartys, 2018 m. – 90 nutarčių.

3. IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2020 metais pirmosios instancijos ir apeliacines
civilines bylas nagrinėjo 14–16 teisėjų (2020 m. rugsėjo ir spalio mėnesiais šiame skyriuje darbą pradėjo dvi
naujos teisėjos).
Vienas Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2020 m. vidutiniškai išnagrinėjo
46 pirmosios instancijos civilines bylas, 39 bylas pagal apeliacinius skundus ir 57 bylas pagal atskiruosius
skundus.

3.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ ANALIZĖ*
Klaipėdos apygardos teisme 2020 m. buvo nagrinėjama 1220 pirmosios instancijos civilinių bylų (į šį
skaičių įtrauktas 2020 metais gautų bylų skaičius (542 bylos) ir iš 2019 metų perkeltų bylų likutis (678 bylos).
2020 m. išnagrinėtos 687 pirmosios instancijos civilinės bylos, 533 neišnagrinėtos civilinės bylos buvo
perkeltos į 2021 m.
Palyginimui: 2019 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo išnagrinėtos 889, 2018 m. – 886 civilinės
bylos.
2018–2020 m. gautų ir išnagrinėtų bylų santykis
542

2020

687
735

2019

889
796

2018
0

100

200

300

400
500
600
700
gautos bylos išnagrinėtos bylos

886
800

900

1000

Klaipėdos apygardos teisme 2020 m. iš 687 išnagrinėtų civilinių bylų buvo:
1) ginčo teisenos tvarka nagrinėjamos – 404 bylos;
2) dėl juridinių asmenų bankroto – 240 bylų;
3) dėl juridinių asmenų restruktūrizavimo – 8 bylos;
4) dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamos – 24 bylos;
5) dėl proceso atnaujinimo – 7 bylos;
6) kitos – 4 bylos†.

Vidutinė vienos bylos nagrinėjimo
trukmė sudarė 11,95 mėn.
Palyginimui: 2019 m. vidutinė vienos
bylos nagrinėjimo trukmė buvo 12,72
mėn.

2020 m. 331 (~48 proc.) byla buvo išnagrinėta per
trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 124 (~18 proc.) bylos
nagrinėtos ilgiau nei pusmetį, o 232 (~34 proc.) bylos
nagrinėtos ilgiau nei metus.

__________________________________________

Analizė atlikta pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančios ataskaitos (forma Nr. 0301-BS)
duomenis, taip pat duomenis LITEKO generuojant ir rankiniu būdu.
†
Dėl teismo įsakymo išdavimo, taip pat ir bylos, iškeltos vykdymo proceso metu.
*

3.2. CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ APELIACINE TVARKA, ANALIZĖ ‡
2020 metais Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo nagrinėjama 1660 civilinių bylų: buvo
gauta 1317 apeliacine tvarka nagrinėjamų bylų (pagal apeliacinius skundus – 494 bylos, pagal atskiruosius
skundus – 782 bylos, dėl proceso atnaujinimo – 3 bylos ir 38 bylos, kurios priskirtos išimtinai tik teismo
pirmininko arba Civilinių bylų skyriaus pirmininko kompetencijai), taip pat buvo tęsiamas 343 bylų,
neišnagrinėtų 2019 metais, nagrinėjimas.
Per 2020 metus apeliacine tvarka išnagrinėtos 1482 civilinės bylos, iš jų pagal apeliacinius skundus –
582 bylos, pagal atskiruosius skundus – 857 bylos. 178 neišnagrinėtos civilinės bylos perkeltos į 2021 metus.
2020 m. gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų santykis
782

pagal atskiruosius skundus
494

pagal apeliacinius skundus

857

582

38
38

kitos (2KT)
0

100

200

300

gautos bylos

400

500

600

700

800

900

išnagrinėtos bylos

Palyginimui: 2019 metais Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo išnagrinėtos 1656 (~11
proc. daugiau nei 2020 m.), 2018 metais – 1398 (~6 proc. mažiau nei 2020 m.) civilinės bylos.
Klaipėdos apygardos teisme 2020 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų
pasiskirstymas pagal apylinkių teismus
61

Tauragės apylinkės teismas

88
142
129

Plungės apylinkės teismas

650

Klaipėdos apylinkės teismas

375
0

100

200

bylos pagal atskiruosius skundus

300

400

500

600

700

bylos pagal apeliacinius skundus

2020 metais apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose ~ 59 procentai pirmosios instancijos teismo
procesinių sprendimų palikti nepakeisti.
853

592
114 117
Bylos pagal
apeliacinius skundus

‡

išnagrinėta bylų

494

357

262
37
Bylos pagal
atskiruosius
skundus

sprendimas / nutartis nepakeisti

sprendimas / nutartis pakeisti
(taip pat ir iš dalies) arba
patikslinti

Analizė atlikta pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančios ataskaitos (forma Nr. 0303) duomenis,
taip pat Nacionalinės teismų administracijos pateiktus duomenis.

2020 m. paliktų nepakeistų, panaikintų, pakeistų ir patikslintų pirmosios instancijos teismų (pagal
teismo rūmus) sprendimų santykis su visomis šio teismo rūmų apeliacine tvarka
(pagal apeliacinius skundus) 2020 m. išnagrinėtomis bylomis
Šilalės rūmai

1

3

Skuodo rūmai

3

7

8

Tauragės rūmai

2

23

Kretingos rūmai

10

26

Palangos rūmai

21

Plungės rūmai

53

Klaipėdos m. rūmai

174

36

5

36

12

6

37

17

6

45

32

Klaipėdos r. rūmai

10

2

5

19

Šilutės rūmai

0

4

10

46

13

17

83

65

292

51

sprendimas paliktas nepakeistas, o skundas atmestas

sprendimas panaikintas (taip pat ir iš dalies)

sprendimas pakeistas (taip pat ir iš dalies), patikslintas

iš viso šio teismo išnagrinėta bylų

2020 m. paliktų nepakeistų, panaikintų ir pakeistų pirmosios instancijos teismų (pagal teismo rūmus)
nutarčių santykis su visomis šio teismo rūmų apeliacine tvarka
(pagal atskiruosius skundus) 2020 m. išnagrinėtomis bylomis
Šilalės rūmai

10

Skuodo rūmai

10

7

Tauragės rūmai

8

Kretingos rūmai

17

Palangos rūmai

4
4

10%

1

168
20%

30%

29

1

70

3

37

319
0%

15

4

52

Klaipėdos m. rūmai

1

12
23

Klaipėdos r. rūmai

14

22

18

Plungės rūmai

1
10

39

Šilutės rūmai

11

40%

35
1

29

6

103

23

547

50%

60%

70%

80%

nutartis palikta nepakeista

nutartis panaikinta (taip pat ir iš dalies)

nutartis pakeista

iš viso šio teismo išnagrinėta bylų

90%

100%

4. TEISMŲ (TEISĖJŲ) ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS
VEIKLOS PRIEŽIŪROS APŽVALGA
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatais 4, 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 2020 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 gauta 17 skundų, pareiškimų, prašymų, kurie kartu toliau vadinami
skundais. Buvo inicijuoti patikrinimai ir tyrimai pareiškėjų skunduose išdėstytiems argumentams ištirti ir
situacijoms išaiškinti.
2020 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo gauti ir išnagrinėti pareiškėjų skundai dėl šių teismų /
rūmų (teisėjų) (palyginti lentelėje pateikiami 2015–2019 m. statistiniai duomenys):

Teismas

2020 m.
gauta
skundų

2019 m.
gauta
skundų

2018 m.
gauta
skundų

2017 m.
gauta
skundų

2016 m.
gauta
skundų

2015 m.
gauta
skundų

KLAIPĖDOS APYGARDOS
KLAIPĖDOS APYLINKĖS
Klaipėdos miesto rūmai

11
3
3

13
8
7

16
10
9

13
11

21
10

21
21

-

1

1

1

1

1

1
-

3
1

1
-

1

-

2

-

2

-

4

3

3

1

-

-

2

3

3

-

-

1

-

-

-

2
2

4
1

3
1

1

2

1

-

3

2

-

-

4

-

-

-

2

-

-

17*

28

30

35

40

56

(buv. Klaipėdos miesto apylinkės)

Klaipėdos rajono rūmai
(buv. Klaipėdos rajono apylinkės)

PLUNGĖS APLYLINKĖS
Plungės rūmai
(buv. Plungės rajono apylinkės)

Kretingos rūmai
(buv. Kretingos rajono apylinkės)

Palangos rūmai
(buv. Palangos miesto apylinkės)

Skuodo rūmai
(buv. Skuodo rajono apylinkės)

TAURAGĖS APYLINKĖS
Tauragės rūmai
(buv. Tauragės rajono apylinkės)

Šilutės rūmai
(buv. Šilutės rajono apylinkės)

Šilalės rūmai
(buv. Šilalės rajono apylinkės)

IŠ VISO

* Į gautų skundų skaičių neįskaičiuoti 6 prašymai, dėl kurių administravimo procedūros nebuvo pradėtos, nes jų nagrinėjimas
nepriskiriamas apygardos teismo pirmininko kompetencijai (dėl teisinių konsultacijų; dėl nemokamos teisinės pagalbos skyrimo).
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Patvirtinti Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) (su vėlesniais pakeitimais).

Atlikus skunduose išdėstytų aplinkybių tyrimus paaiškėjo, kad beveik pusė skundų (8) 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 (gauti ir išnagrinėti 9 tokie skundai (2019 ir 2018 metais – po 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 įpareigojimą raštu paaiškinti skunduose dėstomas aplinkybes, papildomos
informacijos pateikimą iš apylinkės teismo.
Pareiškėjų skunduose buvo nurodomos aplinkybės, kurios tikrintos kaip išorinės ar vidinės
administracinės veiklos priežiūros objektas. Paminėtinos šios aplinkybės:
▪
dėl galimo atskirojo skundo perdavimo apeliacinės instancijos teismui vilkinimo;
▪
dėl bylų skirstymo skaidrumo;
▪
dėl procesinių dokumentų ir jų kopijų siuntimo adresatams;
▪
dėl drausmės bylų teisėjams iškėlimo;
▪
dėl teismo pirmininko naudojamų vadovavimo teismui principų suderinamumo su galiojančiais
teisėjo etikos reikalavimais;
▪
dėl informacijos apie bylas suteikimo;
▪
dėl paskyros Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale;
▪
dėl susipažinimo su byla tvarkos.
Praėjusiais metais skunduose nurodytos aplinkybės nepasitvirtino, todėl nelaikytos aplaidžiu pareigų
atlikimu, poelgiais, kurie nesuderinami su teisėjo garbe ir etikos taisyklėmis. Vis dėlto vienas atvejis, kuris
apygardos teismo pirmininką pasiekė anonimiškai ir nepaisant šios aplinkybės buvo tiriamas, tam tikrus
teismo darbo organizavimo nesklandumus išryškino. Po skundu nepasirašęs pareiškėjas(-ai) nurodė, kad
Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko elgesys bendraujant su kolektyvo nariais atitinkamais teismo (atskirų
darbuotojų) veiklos klausimais kelia abejonių jo profesinės etikos požiūriu, todėl prašė įvertinti, ar pirmininko
veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, ar vadovo veikla grindžiama tinkamais vadovavimo principais. 2020 m.
balandžio mėn. apygardos teismo pirmininkas inicijavo drausmės bylos iškėlimą Klaipėdos apylinkės teismo
pirmininkui Svajūnui Bliudsukiui dėl teismo vidaus administravimo pareigų vykdymo tinkamumo. Teisėjų etikos
ir drausmės komisija 2020 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. 18 P-4 atsisakė iškelti drausmės bylą, tačiau
Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkui pateikė tinkamo elgesio rekomendacijas vadovaujant apylinkės teismo
organizaciniam darbui bei komunikuojant su teismo darbuotojais.
Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad asmenų skundų dėl nepalankių teismų sprendimų ar
atliekamų atskirų procesinių veiksmų, palyginti su ankstesniais metais, skaičius mažėjo. 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 dėl šalyje paskelbto karantino iš dalies pristabdžius
teismų darbą (bylų nagrinėjimą) šio skaičiaus ryškus sumažėjimas sietinas ir su šia aplinkybe.
Praėjusiais metais Teisėjų tarybos pavedimų tirti interesantų skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo
ir šio teismo teritorijoje veikiančių apylinkių teismų (teisėjų) veiksmų kaip ir pernai nebuvo, tačiau buvo pavesta
tirti Klaipėdos apylinkės teismo teisėjų grupės prašymą dėl šio teismo pirmininko tinkamumo toliau vykdyti
pareigas – atlikus patikrinimą teismo pirmininkui rekomenduota pagilinti teorines ir praktines žinias
organizacijos vidinės komunikacijos ir vidaus administravimo priemonių taikymo srityse. Tik vienu atveju į
apygardos teismą pasikreipusios pareiškėjos skundas buvo perduotas nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismo
pirmininkui, nurodant atsakymo pareiškėjai kopiją pateikti apygardos teismui susipažinti.
2020 metais teismo pirmininką laikinai pavaduojantis skyriaus pirmininkas vieną kartą susitiko su iš
anksto į priėmimą užsiregistravusiu asmeniu (2019 metais teismo pirmininkas susitiko 3 kartus, 2018 metais
susitiko 1 kartą, 2017 ir 2016 metais susitiko po 5 kartus (2016 metais tas pats asmuo lankėsi 2 kartus).
Susitikimo metu interesantas su skyriaus pirmininku aptarė jam aktualų teisinį reguliavimą ir nurodė teismų
veiklos problemas. Skyriaus pirmininkas interesantui aiškino savo ir teismo pirmininko kompetencijos

nagrinėjant su bylų nagrinėjimu nesusijusius skundus ribas, nurodė proceso įstatymų reikalavimus, kaip skųsti
juos netenkinančius teismų priimtus procesinius veiksmus.
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 5 nustatytą 20 darbo dienų terminą. Užsitęsus skunduose
nurodytų aplinkybių tyrimui, terminą teismo pirmininkas galėjo pratęsti, tačiau praėjusiais metais to daryti
neteko. 2020 metais į pareiškėjų skundus, nagrinėtus nurodyta tvarka, vidutiniškai buvo atsakoma per 5 darbo
dienas nuo skundo gavimo teisme dienos (2019 metais vidutiniškai buvo atsakoma per 5 darbo dienas, 2018
metais – per 6 darbo dienas, 2017 metais – per 7 darbo dienas, 2016 metais – per 8 darbo dienas, 2015
metais – per 9 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, 2020 metais atliktas 1 toks tyrimas, kurį atlikus
pareiškėjui apie rezultatus pranešta per 14 darbo dienų nuo tyrimo pradžios. 2019 metais atlikti 4 tokie tyrimai,
2018 metais – 2, 2017 metais – 7, 2016 metais – 3, juos atlikus pareiškėjams apie rezultatus pranešta
vidutiniškai per 36 darbo dienas nuo tyrimo pradžios 2019 metais, per 15 darbo dienų nuo tyrimo pradžios
2018 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 2020 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, analizes.
2020 metais atliktas Tauragės apylinkės teismo Šilalės ir Šilutės rūmų planinis kompleksinis
administracinės ir organizacinės veiklos priežiūros patikrinimas. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko
sudaryta teisėjų komisija tikrino apylinkės teisme 2019 m. balandžio–2020 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,
peržiūrėjo Tauragės apylinkės teismo parengtus ir patikrinimo metu galiojančius organizacinį ir administracinį
Šilalės ir Šilutės rūmų darbą reglamentuojančius vidinius norminius aktus (ir naujausius paskelbtus Tauragės
apylinkės teismo interneto svetainėje), susipažino su taikomomis vidinio administravimo priemonėmis, atliko
jų įvertinimą. Atlikus patikrinimą teisėjams ir teismo vadovams pateikti nurodymai, pasiūlymai, rekomendacijos
darbo kokybei gerinti.
Praėjusiais metais atliktas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų planinis kompleksinis
administracinės ir organizacinės veiklos priežiūros patikrinimas. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko
sudaryta teisėjų komisija tikrino apylinkės teisme 2019 m. rugsėjo–2020 m. rugsėjo 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,
peržiūrėjo Klaipėdos apylinkės teismo parengtus ir patikrinimo metu galiojančius organizacinį ir administracinį
Klaipėdos rajono rūmų darbą reglamentuojančius vidinius norminius aktus (ir naujausius paskelbtus Klaipėdos
apylinkės teismo interneto svetainėje, Teisės aktų registre), susipažino su taikomomis vidinio administravimo
priemonėmis, atliko jų įvertinimą. Atlikus patikrinimą teisėjams ir teismo vadovams nurodyti darbo
organizavimo trūkumai, akcentuota geroji darbo organizavimo praktika, pateikti nurodymai, pasiūlymai,
rekomendacijos darbo kokybei gerinti, atitinkamų teismo (rūmų) veiklos sričių tobulinimui.

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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2020 metais pirmą kartą, vadovaujantis Administravimo teismuose nuostatų 21 1 punktu, apylinkių teismų
administracinės veiklos priežiūros subjektas – apygardos teismo pirmininkas – atliko apylinkių teismų darbo
(su civilinėmis bylomis) krūvio analizę, kurios tikslas – nustatyti, ar egzistuoja esminis darbo su civilinėmis
bylomis krūvio apylinkių teismuose skirtumas. Turimomis priemonėmis analizuojant darbo krūvį bei įvertinus
aplinkybių ir apylinkių teismų veiklos rodiklių visumą, esminio Klaipėdos, Plungės ir Tauragės apylinkių teismų
darbo su civilinėmis bylomis krūvio skirtumo nenustatyta. Tačiau nuspręsta kreiptis į Teisėjų tarybą išankstinės
nuomonės dėl bendros apylinkių teismų darbo krūvio tolygumo vertinimo metodikos nustatymo pagal
Administravimo teismuose nuostatų 21 punktą, nuomonė iki šiol dar nėra pareikšta.
Atlikta Klaipėdos ir Plungės apylinkių teismų procesinių dokumentų lingvistinės kokybės analizė, kurios
metu patikrinti atsitiktine tvarka atrinkti priimti procesiniai sprendimai, paskelbti Lietuvos teismų informacinėje
sistemoje „Liteko“. Analizės tikslas – atkreipti dėmesį į dažniausiai daromas klaidas, pateikti atskiruose
sprendimuose nustatytas kalbos klaidas ir netikslumus; abėcėlės tvarka pateikti procesiniuose dokumentuose
nustatytų klaidų su paaiškinimais sąrašą, kuris galėtų tapti procesinius teismų dokumentus rengiančių
darbuotojų kasdieniu įrankiu švarinant kalbą; pateikti rekomendacijas, kur ieškoti atsakymų ir tinkamų kalbos
vartojimo pavydžių, jei ruošiant procesinius teismų dokumentus kyla abejonių ir neaiškumų. Taip pat šia
analize skleidžiama geroji teismų procesinių sprendimų kokybės standartų laikymosi praktika ir dažniausiai
pasitaikančių kalbos klaidų taisymo rekomendacijos padeda visų apylinkių teismuose (ne tik tų, kurių
sprendimai buvo peržiūrėti) dirbantiems ir procesinius dokumentus (jų projektus) rengiantiems darbuotojams
atkreipti dėmesį į valstybinės kalbos vartoseną ir rengti kokybiškesnius, lingvistiškai korektiškesnius
dokumentus.
Taip pat atliktas Klaipėdos apygardos apylinkių teismų pranešimų spaudai kokybės patikrinimas, kurio
metu vertinti šie kriterijai: paskelbtų pranešimų spaudai kiekis, pranešimo tema ir jo aktualumas, Informacijos
apie teismų veiklą ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių reikalavimų laikymasis. Nustatyta,
kad ne visi teismai tikrintu laikotarpiu užtikrino aktualios informacijos viešinimą, todėl pateiktas siūlymas
informacijos sklaidai apie teismuose nagrinėjamas ir išnagrinėtas bylas skirti prioritetinį dėmesį, užtikrinti
reguliarių pranešimų spaudai apie bylas rengimą, jų turiniui kelti aukštus informacijos išsamumo reikalavimus.
Praėjusiais metais peržiūrėti 2018-2019 Klaipėdos apylinkės teisme gauti asmenų skundai ir prašymai
dėl teisėjų, teismo tarnautojų ir kitų darbuotojų neprocesinių veiksmų, nesusijusių su teisingumo vykdymu, ir
atsakymų į juos kokybė, operatyvumas ir skaidrumas. Analizės metu nurodyti šios srities tobulintini aspektai
ne tik tikrinamam subjektui, bet pateiktos bendrosios rekomendacijos visiems Klaipėdos apygardos teismo
veiklos teritorijoje veikiantiems apylinkių teismams.
Įgyvendindamas vidinę Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) organizacinės veiklos priežiūrą, Klaipėdos
apygardos teismo pirmininkas kaip ir pernai 2020 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; patikrino bei
įvertino išnagrinėtas ir nagrinėjamas baudžiamąsias bylas, kuriose nuo bylos gavimo dienos iki bylos
parengimo nagrinėti teisiamajame posėdyje praėjo daugiau nei vienas mėnuo; peržiūrėjo baudžiamosiose
bylose priimtų ir įsiteisėjusių procesinių sprendimų pateikti vykdyti terminų laikymąsi (visose patikrintose bylose
šio termino buvo preciziškai laikytasi); analizavo sustabdytų civilinių bylų eigą ir kontrolės veiksmų žymėjimą
LITEKO; peržiūrėjo ir įvertino, kaip civilinėse bylose laikytasi nustatytų terminų ir tvarkos skelbiant teismo
pranešimus specialiame interneto tinklalapyje; analizavo, kaip priimti galutiniai procesiniai dokumentai atitiko
Rekomenduojamuose teismų procesinių sprendimų kokybės standartuose nustatytas rekomendacijas teismų
sprendimų formai, turiniui ir struktūrai, vertino, ar teisėjai atsižvelgė į Lietuvos apeliacinio teismo patikrinimo
metu pateiktas pastabas ir pasiūlymus šios srities nustatytų standartų laikymosi srityje; pavedė teismo
kancleriui išanalizuoti teisėjų ir teismo personalo mokymų ir kvalifikacijos kėlimo situaciją bei šioms sritims
skirtų finansinių išteklių panaudojimą, taip pat teismo materialinių išteklių panaudojimo ekonomiškumą
atskirose srityse. Atlikus analizes ir patikrinimus, įvertinta tikrinamų skyrių ir teismo padalinių veiklos sričių
būklė, imtasi veiksmų nustatytiems trūkumams šalinti ir darbo kokybei gerinti.

4.3. PRIŽIŪRIMŲ APYLINKIŲ TEISMŲ VEIKLOS APTARIMAI, BENDRADARBIAVIMAS
SU KITOMIS INSTITUCIJOMIS
Dėl šalyje paskelbto karantino Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Mariaus Dobrovolskio neturėjo
galimybių organizuoti kasmetinį apylinkių teismų darbo ir administracinės veiklos aptarimo su šių teismų
vadovais ir kitais specialistais, todėl 2019 metų regiono apylinkių teismų darbo apžvalga pristatyta ir
rekomendacijos teismų veiklos kokybei gerinti pateiktos informaciją išplatinant teismo interneto svetainėje ir
žiniasklaidoje.

4.4. KLAIPĖDOS APYGARDOS TEISMO VEIKLOS KOMPLEKSINIS
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 Klaipėdos apygardos
teismo veiklos per 2019–2020 metų trečią ketvirtį planinį kompleksinį patikrinimą. Pagrindinis dėmesys skirtas
bylų nagrinėjimo organizavimo srities patikrai. Patikrinimo metu komisija taip pat siekė išsiaiškinti, ar teismo
pareigūnų veiksmai tikrinamu laikotarpiu vidaus administravimo srityje buvo tinkami ir pakankami, kad būtų
laiku nustatyti ir pašalinti teisėjų, teismo tarnautojų, darbuotojų darbinės veiklos trūkumai, kiti probleminiai
reiškiniai, trukdantys sklandžiai nagrinėti bylas ir teismui, kaip institucijai, tinkamai funkcionuoti. Antra, ar
užtikrintas pakankamas apygardos teismo veiklos teritorijoje veikiančių apylinkių teismų administracinės
kontrolės lygis.
Konstatuota, kad Klaipėdos apygardos teismo organizacinė ir administracinė veikla vertintina kaip
tinkama ir atitinkanti Teismų įstatyme, Administravimo teismuose nuostatuose nustatytus reikalavimus.
Apygardos teisme funkcionuoja iš esmės veiksminga vidaus kontrolės ir jos planavimo sistema. Apygardos
teismo organizacinė veikla bylų nagrinėjimo organizavimo srityje laikytina veiksminga. Nors tam tikrų rūšių
bylų nagrinėjimo trukmė išaugo, tačiau nenustatyta bylų vilkinimo faktų ir negauta dėl to skundų, reaguojama
į nustatytus teisėjų darbo trūkumus ir imamasi priemonių jiems pašalinti. Vidaus teisės aktuose iš esmės
tinkamai aprašytos teismo struktūrinių padalinių ir darbuotojų funkcijos. Organizacinės veiklos planai rengiami
atsižvelgiant į aktualias teismo veiklos sritis. Apygardos teismo vykdoma apylinkių teismų veiklos priežiūra
laikytina pakankamai intensyvia ir veiksminga. Ji atitinka Administravimo teismuose nuostatų 21 punkte ir
Teismų įstatymo 104 straipsnyje numatytus teismų administracinės veiklos priežiūros turinį, įgyvendinimo
formas ir tvarką. Dėl tam tikrų Klaipėdos apygardos teismo veiklos sričių tobulinimo pateiktos rekomendacijos
ir siūlymai, kurie įgyvendinami iki 2021 m. rugpjūčio mėn.

5. FINANSAVIMO IR PERSONALO VADYBOS APŽVALGA
5.1. TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS
Klaipėdos apygardos teismui 2020 metais buvo skirta 2 795,1 tūkst. eurų. Iš jų:
1) darbo užmokesčio fondui skirta 2 609 tūkst. eurų (ši suma sudaro 93,34 proc. gauto finansavimo);
2) socialinio draudimo įmokoms – 77,5 tūkst. eurų (2,77 proc.);
3) kitoms išlaidoms (prekėms ir paslaugoms, socialinėms išmokoms, kvalifikacijai kelti ir kt.) – 104,6
tūkst. eurų (3,74 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 (4,1 tūkst. eurų, skirtų prekėms
įsigyti, ir 2,8 tūkst. eurų, skirtų ilgalaikiam turtui įsigyti).
Teismas 2020 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 2 795,1 tūkst. eurų. Programos planas įvykdytas 99,99 proc. Plano maksimaliai
įvykdyti nebuvo galimybių dėl mažesnių nei planuota pirkimų kainų.
Be to, lyginant su biudžetiniais 2019 metais pagal finansavimo šaltinius, 2020 metais padaugėjo
valstybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms dėl pareiginės algos bazinio dydžio,
minimaliosios mėnesinės algos, valstybės įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo koeficientų didinimo.

5.2. SVARBIAUSI PERSONALO VADYBOS ASPEKTAI
Per 2020 metus 2 karjeros valstybės tarnautojai (1 teisėjo padėjėjas ir 1 teismo posėdžių sekretorius)
paskirti į pareigas tarnybinio kaitumo būdu perkėlus valstybės tarnautojus iš kitos įstaigos.
Teisės aktų nustatyta tvarka 2020 metų gruodžio mėnesį pateiktas prašymas organizuoti pakaitinio
valstybės tarnautojo – teisėjo padėjėjo – atranką, kuri įvyko 2021 metais. Dėl konkursų organizavimo 2020
metais nesikreipta.
2020 metais paskirti 2 teisėjai, tarnybinio kaitumo būdu iš kitos įstaigos perkelti 2 valstybės tarnautojai
(1 teisėjo padėjėjas, 1 teismo posėdžių sekretorius). Priimti 2 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, – į
Teismo raštinės skyriaus dokumentų tvarkytojo ir kompiuterių sistemų administratoriaus (0,5 etato) pareigas.
2020 metais savo noru iš pareigų pasitraukė 1 teisėjas, atleisti 3 valstybės tarnautojai (2 paskirti į teisėjo
pareigas, 1 tarnautojas perkeltas į kitą įstaigą tarnybinio kaitumo būdu) ir 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo
sutartį.
2020 metų gruodžio mėnesį įstatymo nustatytų švenčių proga 60 Klaipėdos apygardos teismo valstybės
tarnautojų paskatinti skiriant vienkartines pinigines išmokas, 18 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, –
išmokant premijas už labai gerą veiklos vertinimą bei svarbių įstaigos veiklai užduočių atlikimą. Tarnybinių
nuobaudų 2020 metais netaikyta.

Teisme 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 25 teisėjai, 60 valstybės tarnautojų ir 22 darbuotojai, dirbantys
pagal darbo sutartį:

Teismo personalo sudėtis (pagal statusą)
Teisėjai

Valstybės
tarnautojai
Darbo
sutartininkai

Teisme 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 87 moterys ir 20 vyrų:

Teismo personalo sudėtis (pagal lytį)
Vyrai

Moterys

Teisme 2020 m. gruodžio 31 d. dirbo 3 darbuotojai iki 30 metų amžiaus, 30 darbuotojų – nuo 30 iki 40,
33 darbuotojai – nuo 40 iki 50, 26 darbuotojai – nuo 50 iki 60, 15 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

2020 m. gruodžio 31 d. darbo stažas teisme (nuo paskutinio paskyrimo į pareigas): 29 darbuotojų – iki
5 metų, 34 darbuotojų – nuo 5 iki 9 metų, 19 darbuotojų – nuo 10 iki 14 metų, 13 darbuotojų – nuo 15 iki 19
metų, 12 darbuotojų – daugiau nei 19 metų:

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

2020 metais kvalifikaciją tobulino ir iš viso 77 mokymuose dalyvavo 59 teismo darbuotojai: 17 teisėjų,
34 valstybės tarnautojai ir 8 pagal darbo sutartis dirbantys darbuotojai. Taigi mokymuose dalyvavo daugiau
kaip pusė iš 103 teisme kvalifikuotą darbą dirbančių darbuotojų (2019 metais – 67, 2018 metais – 67, 2017
metais – 76, 2016 metais – 64, 2015 metais – 56). Kvalifikacijos kėlimo renginių, vykusių 2020 metais,
pasidalijimas pagal darbuotojų grupes:

Mokymuose dalyvavę teismo darbuotojai
Teisėjai

Valstybės tarnautojai

Darbo sutartininkai

5.3. PAGRINDINIAI TEISMO PSICHOLOGO VEIKLOS ASPEKTAI
2014 metais Lietuvos apygardos 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. 2020 metais Lietuvos teismuose dirbančių psichologų komanda padidėjo –
apygardų ir apylinkių teismuose dirba 16 šios srities specialistų.
Klaipėdos apygardos teismo psichologė, vykdydama nuolatinio pobūdžio jai priskirtas funkcijas,
praėjusiais metais aktyviai dalyvavo susitikimuose su kolegomis, kuratoriais ir ekspertais, skirtuose aptarti
aktualius darbo klausimus, sudėtingus apklausų atvejus, dalytis gerąja praktika, rengti bendrą teismų
psichologų veiklos duomenų bazę. Parengė aiškinamąjį raštą, rekomendacijas apie nepilnamečių ikiteisminio
tyrimo apklausų organizavimą ir vykdymą, taip prisidėdama prie vienodos nepilnamečių vaikų apklausų
praktikos teisiniuose procesuose formavimo. Atliko Klaipėdos apygardos teismo darbuotojų mikroklimato
tyrimą, kurio rezultatus kolektyvui pristatė 2021 m. 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. Be kita ko, 2020 metais teko prie karantino sąlygų prisitaikyti ir apygardos teismo
psichologei, kuri apklausas vykdė mišriu būdu, kontaktuodama ir bendraudama su vaikais, kitais proceso
dalyviais nuotoliniu būdu.

Klaipėdos apygardos teismo vyriausiojo specialisto (psichologo) veiklos pagal sritis
statistiniai duomenys

Veiklos sritys pagal
metus
Nepilnamečių ikiteisminio
tyrimo apklausos
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

2020

2019

2018

2017

2016

2015

56

61

141

224

74

29

21

21

42

21

62

61

20

17

28

55

57

53

7

7

10

12

6

4

__________________________

6. TEISINIS ŠVIETIMAS, ĮVYKIAI, RENGINIAI
6.1. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS
2020 metais, kurie buvo išskirtiniai dėl pasaulinės pandemijos ir šalyje paskelbto karantino,
tebesitęsiančio ir 2021 metais, visuomenės teisės žinoti užtikrinimas išliko prioritetinėmis teismo veiklos
kryptimis viešojo komunikavimo srityje. Dėl objektyvių aplinkybių teisinis visuomenės švietimas negalėjo būti
vykdomas kaip ankstesniais metais: buvo atšauktos mokinių ekskursijos po teismą ir jų supažindinimas su
teismo veikla, tiesioginio kontakto būdu neįvyko ir kasmet spalio mėn. pabaigoje visuose teismuose rengiamas
nemokamų teisinių konsultacijų renginys.
Teisinį visuomenės švietimą teismas vykdė teismo pranešimais informuodamas visuomenę apie
rezonansines bylas, taip pat apie bylas visuomenei aktualiais teisės taikymo klausimais (neturtinės žalos
priteisimas moksleiviui iš nuo patyčių neapsaugojusios mokyklos, administracinės nuobaudos
individualizavimas, namo bendrijos teisės daugiabučio namo modernizavimo procese ir kt.)
Nepaisant pakitusios teismo darbo specifikos bei teismui laikinai dėl karantino ribojimų užvėrus duris
lankytojams, užtikrinant profesionalią teisingos informacijos sklaidą, visuomenė buvo nuolat informuojama
apie aktualius, taip pat didelio rezonanso sulaukusius teismo procesinius sprendimus ir tokių bylų eigą. 2020
metais buvo parengti 38 teismo pranešimai spaudai apie nagrinėjamas bylas (pernai – 15, 2018 – 19
pranešimų spaudai; visų teismo skelbtų naujienų sraute jie sudarė du trečdalius naujienų), žiniasklaidos
priemonėms buvo teikiami teismo atstovo spaudai komentarai, atsakymai į visuomenei rūpimus klausimus,
visuomenė nuolat buvo informuojama apie pasikeitusias atvykimo ir patekimo į teismo patalpas sąlygas, apie
naujus saugumo reikalavimus, atnaujintą teismo posėdžių tvarką. Žiniasklaidos atstovams buvo sudarytos
stebėti teismo posėdžius nuotoliniu būdu, t. y. teismo posėdžių salėje, kai bylos dalyviai jungiasi per Zoom
programą arba retransliuojant gyvai vykstantį teismo posėdį į kitą teismo patalpą, kad būtų užtikrintas
saugumas ir visuomenės teisė žinoti. Visa informacija lankytojams ir teismo interesantams taip pat buvo
pasiekiama teismo svetainėje www.klat.teismas.lt, visa reikiama ir aktuali informacija buvo skelbiama
matomoje vietoje ir prie teismo paradinių durų.

6.2. KITI RENGINIAI, SOCIALINĖS INICIATYVOS
Klaipėdos apygardos teismo parodų vitrina ir karantino metu išliko jaunųjų kūrėjų meno ekspozicijų ir
eksperimentų vieta. 2020 m. čia surengtos 9 parodos: eksponuoti menininko marinisto Povilo Dirgėlos darbai,
menininkių Sigitos Mockutės ir Ugnės Nagrockaitės tapybos darbai, Klaipėdos laisvalaikio centro klubo
„Saulutė“' floristikos būrelių molbertai, Adomo Brako dailės mokyklos, Klaipėdos Litorinos mokyklos mokinių
piešiniai.

Vaikų gynimo dienos proga, minimos birželio 1-ąją, teismo darbuotojų vaikai piešė teismą, kaip
kiekvienas įsivaizduoja ar yra matęs. Vaikų piešiniai buvo iškabinti teismo vestibiulyje.

Šiemet
teismo
prieigose
buvo
eksponuojama ir meninė instaliacija „Arka“,
kurios tikslas – visuomenei pristatyti Lietuvoje
startuojančias investicijas į teisingumo sritį.

__________________________
Šiemet dėl pasaulinės pandemijos teismui nepavyko pratęsti Pyragų dienos tradicijos, sudalyvauti
Vilties bėgime ir taip paremti onkologinėmis ligomis sergančius, tačiau kaip ir įprastai buvo puoselėjamos
tradicijos paminėti Lietuvos Valstybės atkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienas, Laivės gynėjų
dieną, nuotoliniu būdu buvo paminėta Lietuvos teismų diena – darbuotojams nusiųstas teismo pirmininko
vaizdo sveikinimas, elektroniniais sveikinimais pasveikinti darbuotojai su Sekretorių diena, Valstybės
tarnautojo diena bei tarptautine auditorių diena.

6.3. SUSITIKIMAI, BENDRADARBIAVIMAS IR NAUJI TEISĖJAI
2020 m. sausio mėn. teismo vadovai, teisėjai-atstovai spaudai ir už teismo komunikaciją atsakingi
žurnalistai susitiko su Klaipėdos regiono žiniasklaidos atstovais ir, kaip ir kasmet, pasidalijo mintimis
apie praėjusių metų bylų išnagrinėjimo rezultatus, aktualią teismų praktiką, aptarė šių metų lūkesčius dėl
nagrinėjamų bylų.
Metų pradžioje įvyko ir pažintiniai vizitai: Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas Marius Dobrovolskis
ir Civilinių bylų skyriaus pirmininkas Aurimas Brazdeikis lankėsi Plungėje, kur su Lietuvos Respublikos
Prezidento Teisės grupės patarėjų komanda aptarė teismo veiklos klausimus bei susipažino su Plungės
apylinkės teismo teisėjų kolektyvu. Prezidentūros inicijuotame susitikime, vykusiame Plungės rajono
savivaldybės patalpose, aptartos teismui aktualios problemos, bendrieji su teismų sistemos veikla susiję
klausimai. Tęsdami pažintinius bei veiklos krypčių aptarimo vizitus, pradėtus Plungės apylinkes teisme,
Klaipėdos apygardos teismo vadovai lankėsi ir Tauragės apylinkės teisme.
(bendrų susitikimų nuotraukos darytos iki karantino paskelbimo: su LR Prezidentūra 2020-01-15, su Tauragės
apylinkės teismu 2020-01-21)

Vystant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 2020 m. sausio mėn., teisme įvyko Valstybės vaiko teisių
apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ir Tarnyba) inicijuotas
susitikimas su Klaipėdos apygardos ir apygardos apylinkių teisėjais, kuriame aptartos Tarnybos teikiamos
išvados bylose forma, turinys ir pateikimo momentas, Tarnybos atstovavimo vaiko teisėms teismo proceso
metu kokybė.
2020 m. rugsėjo mėn. teismo atstovai dalyvavo Klaipėdos apygardos prokuratūros inicijuotoje
diskusijoje apie baudžiamajame procese apklausiamų nepilnamečių interesų užtikrinimą. Diskusijoje aptartos
praktinės problemos dėl nepilnamečių apklausų ikiteisminio tyrimo ir bylos nagrinėjimo teisme metu.

Rugsėjo ir spalio mėnesiais teismo teisėjų korpusą papildė dvi teisėjos – Milda Skersienė ir Larisa
Šimanskienė.

Bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu
teismui pavyko operatyviai nagrinėti didelės
apimties baudžiamąją bylą, nes Klaipėdos
universitetas suteikė patalpas, kurioje laikantis visų
saugumo reikalavimų galėjo atvykti visi bylos
dalyviai.

_________________________________
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 2020 m. ataskaitoje pažymima,
kad Klaipėdos apygardos teismo interneto svetainė 94 proc. atitiko visus – bendruosius, struktūros,
informacijos ir aprašymo – reikalavimus (iki 100 proc. atitikimo, kaip ir absoliučiai daugumai Lietuvos teismų,
trūko svetainės pritaikymo neįgaliesiems).

