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1. IŠNAGRINĖTŲ BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriuje 2021 metais pirmosios ir 
apeliacinės instancijos baudžiamąsias bylas (administracinių nusižengimų bylas) nagrinėjo 
9 teisėjai, nuo 2021 m. rugsėjo mėn. skyriuje dirba 10 teisėjų.    

 

1.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ ANALIZĖ 
 

2021 m. gauta 193 baudžiamosios bylos. Išnagrinėta 81 baudžiamoji byla. Taip pat 
buvo tęsiamas 40 baudžiamųjų bylų, gautų ankstesniais metais, nagrinėjimas. Iš 2021 m. į 
2022 m. toliau nagrinėti perkelta 76 baudžiamosios bylos. Priimti 55 nuosprendžiai, 
išnagrinėtos 2 bylos dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo, 1 baudžiamoji byla 
persiųsta pagal teismingumą, 2 baudžiamosios bylos perduotos prokuratūrai, taip pat priimti 
7 baudžiamieji įsakymai.  

Išnagrinėti 78 teikimai / prašymai dėl priimtų nuosprendžių vykdymo procese. Išduota 
14 Europos arešto orderių dėl nuteistųjų, pasislėpusių nuo bausmės atlikimo, perdavimo 
Lietuvos Respublikai.  

 
Palyginti:  
 

 
Palyginti:  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2021 m. 52 baudžiamosios bylos buvo išnagrinėtos 
per trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 22 bylos 
nagrinėtos ilgiau nei pusmetį, o 7 bylos – ilgiau nei 
metus.  
Baudžiamųjų bylų nagrinėjimas teisme užsitęsė dėl 
paskelbtų kaltinamųjų paieškų – 5 baudžiamosios 
bylos nagrinėjamos ilgiau kaip vienerius metus, nes 
jose nevyksta teisiamieji posėdžiai, t. y. šiose bylose 
kaltinamieji yra pasislėpę nuo baudžiamojo 
persekiojimo, vyksta paieškos, 6 bylose procesas 
užsitęsė ilgiau nei vienerius metus, nes bylos 
sudėtingos, didelės apimties, 2 bylose procesas 
užsitęsė dėl šalyje paskelbto visuotinio karantino, 
numatytų apribojimų bylas nagrinėti žodinio proceso 
tvarka, byloje paskirtos ekspertizės ir proceso dalyvių 
užimtumo. 

 
 
 

 
 
 

2021 m. išnagrinėta 80, 
2020 m. – 77,  

2019 m. – 92 baudžiamosios bylos 
 

 

 

Palyginti: 
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.     
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.  
__________________________________
__ 

 

2021 m. vidutinė vienos bylos nagrinėjmo 
trukmė buvo 4,32 mėn.  

 

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

 

2021 m. gauta 193, 2020 m. – 75, 2019 
m. – 92 baudžiamosios bylos 
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1.2. APELIACINĖS INSTANCIJOS BAUDŽIAMŲJŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teisme gautos 265 baudžiamosios bylos dėl apylinkės teismo 
priimtų nuosprendžių / nutarčių. Iš viso išnagrinėta 260 baudžiamųjų bylų dėl apylinkių 
teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių. Taip pat buvo tęsiamas 76 baudžiamųjų bylų, gautų 
ankstesniais metais, nagrinėjimas. Iš 2021 m. į 2022 m. toliau nagrinėti perkelta 81 
baudžiamoji byla.

 
 
 
 
 
 

 
 

alyginimui:  
 

2021 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 

 

100 

 (3 bylos grąžintos 

nenagrinėtos) 

 

( 

    

62 

    62 % 

    

28 

      28 % 

 

7 

      7 % 

Plungės apylinkės teismo 
Plungės rūmai  

34 

(1 byla grąžinta 
nenagrinėta) 

 

24 

    70 % 

6 

    18 % 

3 

     9 % 

Tauragės apylinkės teismo 
Tauragės rūmai 

28 

(2 bylos grąžintos 
nenagrinėtos) 

16 

    57 % 

  8 

      29  % 

  2 

      7 % 

 

 

 

 

Klaipėdos apylinkės 
teismo Klaipėdos rajono 
rūmai 

22 

(1 byla grąžinta 
nenagrinėta) 

 

15 

    68 % 

3 

   14 % 

3 

     14  % 

Tauragės apylinkės teismo 
Šilalės rūmai  

4 3 

    75 % 

_ 1 

    25 % 

Tauragės apylinkės teismo 
Šilutės rūmai  

41 35 

     86 % 

 3 

    7 % 

3 

   7 % 

Plungės apylinkės teismo 
Kretingos rūmai  

16 10 

     63 % 

4    

    25 % 

2 

   12 % 

Plungės apylinkės teismo 
Palangos rūmai  

15 

 

13 

    87 % 

2 

   13 % 

 

 - 

 

 Plungės apylinkės teismo 
Skuodo rūmai  

5 3 

     60 % 

 - 

    

 

2 

   40 % 

Iš viso 265 

(7 bylos grąžintos 
nenagrinėtos) 

 

181 

      68   % 

 
 

 

54 

     20  % 

23 

   9 % 

 

Palyginti:  
2020 m. gautos 194, 2019 m. – 278 
baudžiamosios bylos dėl apylinkių 
teismų priimtų nuosprendžių / nutarčių. 

 

 

 
 
 

 
 

Palyginti:  
2020 m. išnagrinėta 244, 2019 m. – 290 
baudžiamųjų bylų dėl apylinkių teismų priimtų 
nuosprendžių / nutarčių. 
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 2019–2021 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 

2021 m.  100 22 28 41 4 34 15 16 5 

2020 m. 101 28 27 25 5 20 12 20 9 

2019 m. 104 31 26 35 11 28 20 30 3 

 
 

Klaipėdos apygardos teisme 2021 
m. taip pat priimta 320 nutarčių, susijusių 
su ikiteisminiu tyrimu, ir priimta 41 nutartis 
BPK 130 str., 440 str. numatyta tvarka.   

Palyginti: 2020 m. priimtos 359 
nutartys, 2019 m. priimtos 376 nutartys.  

 

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

Palyginti: 2020 m. priimtos 93 
nutartys 

2019 m. – 73 nutartys. 

 
 
 
 

68 %

20 %

9 %

Baudžiamųjų bylų pagal apeliacinius skundus stabilumas 2021 m.

Atmesti apeliaciniai skundai

Pakeisti apylinkių teismų
nuosprendžiai / nutartys

Panaikinti teismų
nuosprendžiai / nutartys



 
 

 

2. ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ BYLŲ APŽVALGA 
 

Klaipėdos apygardos teisme 2021 metais gautos 448 administracinių nusižengimų 
bylos. Išnagrinėta 431 byla, iš jų 6-iose spręstas klausimas dėl bylos teismingumo. Taip pat 
buvo tęsiamas 46 administracinių nusižengimo bylų, gautų ankstesniais metais, 
nagrinėjimas, o iš 2020 m. į 2021 m. toliau nagrinėti perkeltos 29 administracinių 
nusižengimų bylos. 

 

 

 

  

 

 
 

 
2021 m. išnagrinėtos administracinių nusižengimų bylos dėl apylinkių teismų priimtų nutarimų / 

nutarčių 
 

Teismo rūmų 
pavadinimas 

Apskųsta 
nutarimų / 
nutarčių  

Atmesta 
apeliacinių / 

atskirųjų skundų 
 

Pakeista  
nutarimų / 
nutarčių 

 

Panaikinta 
nutarimų / 
nutarčių 

 
Klaipėdos 
apylinkės teismo 
Klaipėdos miesto 
rūmai 

  164 
(8 bylos grąžintos 

nenagrinėtos) 

113  

  

69 % 

10 

 

6 % 

33 

 

20 % 

Plungės apylinkės 
teismo Plungės 
rūmai  

21 13    

     62 % 

4 

   19 % 

 

4 

   19 % 

Tauragės 
apylinkės teismo 
Tauragės rūmai 

26 20 

   77 % 

2 

    8 % 

4 

   15 % 

Klaipėdos 
apylinkės teismo 
Klaipėdos rajono 
rūmai 

72 

 (1 byla grąžinta 
nenagrinėta) 

 

  51   

     71 % 

 1 

    1 % 

19   

   26 % 

Tauragės 
apylinkės teismo 
Šilalės rūmai  

11  10 

     91 % 

   - 

 

1 

     9 % 

Tauragės 
apylinkės teismo 
Šilutės rūmai  

20  15 

      75 % 

4 

   20 % 

 1    

    4 % 

Plungės apylinkės 
teismo Kretingos 
rūmai  

28   22  

      79 % 

 5   

    18 % 

1    

   3 % 

Plungės apylinkės 
teismo Palangos 
rūmai  

52 

 (1 byla grąžinta 
nenagrinėta) 

 

  46 

       88 % 

 

-     

 

 5    

10 

% 
Plungės apylinkės 
teismo Skuodo 
rūmai  

4  3 

      75 % 

- 1 

    25 % 

Iš viso 398   294     

     74 % 

  26 

     7 % 

 69   

    17 % 

2021 m. gautos 448,  
2020 m. – 303, 2019 m. – 346 

administracinių 
nusižengimo bylos 

 

 
 
 
 

 

2021 m. išnagrinėta 431, 
2020 m. – 297, 2019 m. – 360 

administracinių 
nusižengimų bylų 

______________________________ 
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Administracinių bylų pagal apeliacinius skundus stabilumas 2021 m.  

 

 
 
 

2019–2021 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  

Plungės 
rūmai 

Palangos 
rūmai  

Kretingos 
rūmai  

Skuodo 
rūmai  

2021 m.  164 72 26 20 11 21 52 28 4 

2020 m. 128 36 27 8 7 20 33 11 4 

2019 m. 197 32 37 26 12 17 

 

22 14 7 

 
 

 
  

74 %

7 %

17 %

Atmesti apeliaciniai skundai

Pakeisti nutarimai

Panaikinti nutarimai
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3. IŠNAGRINĖTŲ CIVILINIŲ BYLŲ APŽVALGA 

 

Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriuje 2021 metais pirmosios instancijos 
ir apeliacines civilines bylas nagrinėjo 16 teisėjų.  

Vienas Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas per 2021 m. 
vidutiniškai išnagrinėjo 35 pirmosios instancijos civilines bylas, 38 bylas pagal apeliacinius 
skundus ir 41 bylą pagal atskiruosius skundus.  

 

3.1. PIRMOSIOS INSTANCIJOS CIVILINIŲ BYLŲ ANALIZĖ* 

 

Klaipėdos apygardos teisme 2021 m. buvo nagrinėjama 984 pirmosios instancijos 
civilinių bylų (į šį skaičių įtrauktas 2021 metais gautų bylų skaičius (451 bylos) ir iš 2020 
metų perkeltų bylų likutis (533 bylos).  

2021 m. išnagrinėta 571 pirmosios instancijos civilinė byla, 413 neišnagrinėtų civilinių 
bylų buvo perkeltos į 2022 m. 

 

Palyginimui: 

 2020 metais Klaipėdos apygardos teisme 
buvo išnagrinėtos 687, 2019 m. – 
889 civilinės bylos.   

___________________________________ 

 
 

2019–2021 m. gautų ir išnagrinėtų bylų santykis 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
* 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. 

889

687

571

735

542

451

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

2019

2020

2021

gautos bylos išnagrinėtos bylos
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Klaipėdos apygardos teisme 2021 m. iš 571 išnagrinėtų civilinių bylų buvo: 
 1) ginčo teisenos tvarka nagrinėjamos – 334 bylos; 
 2) dėl juridinių asmenų bankroto – 192 bylos; 
 3) dėl juridinių asmenų restruktūrizavimo – 12 bylų;  
 4) dokumentinio proceso tvarka nagrinėjamos – 12 bylų; 
 5) dėl proceso atnaujinimo – 9 bylos; 
 6) kitos – 12 bylų**. 

 

 
 
2021 m. 263 (~46 proc.) bylos buvo išnagrinėtos 
per trumpesnį nei 6 mėn. laikotarpį, 83 (~15 proc.) 
bylos nagrinėtos ilgiau nei pusmetį, o 225 (~39 
proc.) bylos nagrinėtos ilgiau nei metus. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

3.2. CIVILINIŲ BYLŲ, IŠNAGRINĖTŲ APELIACINE TVARKA, ANALIZĖ*  

 

2021 metais Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo nagrinėjamos 1 526 
civilinės bylos: buvo gautos 1 348 apeliacine tvarka nagrinėjamos bylos (pagal apeliacinius 
skundus – 675 bylos, pagal atskiruosius skundus – 631 byla, dėl proceso atnaujinimo – 3 
bylos ir 39 bylos, kurios priskirtos išimtinai tik teismo pirmininko arba Civilinių bylų skyriaus 
pirmininko kompetencijai), taip pat buvo tęsiamas 178 bylų, neišnagrinėtų 2020 metais, 
nagrinėjimas.  

Per 2021 metus apeliacine tvarka išnagrinėtos 1 304 civilinės bylos, iš jų pagal 
apeliacinius skundus – 609 bylos, pagal atskiruosius skundus – 653 bylos, kitos (dėl proceso 
atnaujinimo, priskirtos teismo arba skyriaus pirmininkų kompetencijai) – 42 bylos. 
222 neišnagrinėtos civilinės bylos perkeltos į 2022 metus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Analizė atlikta pagal Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančios ataskaitos (forma Nr. 0303) duomenis, 

taip pat Nacionalinės teismų administracijos pateiktus statistinius duomenis. 

 

 

Vidutinė vienos bylos nagrinėjimo trukmė  
2021 m. sudarė 13,82 mėn. 
 
Palyginimui: 2020 m. vidutinė vienos bylos 
nagrinėjimo trukmė buvo 11,95 mėn.  
2019 m. vidutinė vienos bylos nagrinėjimo 
trukmė buvo 12,72 mėn.  
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2021 m. gautų ir išnagrinėtų civilinių bylų santykis

 
 
 
 

Palyginimui:  
 
2020 m. Klaipėdos apygardos teisme apeliacine tvarka buvo 
išnagrinėtos 1 482 (~12 proc. daugiau nei 2021 m.); 
2019 m. – 1 656 (~21 proc. daugiau nei 2021 m.) civilinės bylos. 
_____________________________________________ 
 

 
 

Klaipėdos apygardos teisme 2021 metais apeliacine tvarka išnagrinėtų civilinių bylų  
pasiskirstymas pagal apylinkių teismus  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
** Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 622 straipsnio 2 dalimi, Klaipėdos apygardos teismui 

buvo priskirtos nagrinėti apeliacine tvarka Vilniaus ir Kauno apygardų teismų civilinės bylos pagal apeliacinius skundus 

(Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2021 m. lapkričio 4 d. ir 2021 m. gruodžio 2 d. nutartys civilinėse bylose 

Nr. 2KT-80-658/2021 ir  Nr. 2KT-91-658/2021). 

 
 

42

609

653

42

675

631

0 100 200 300 400 500 600 700 800

KITOS 

PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS

PAGAL ATSKIRUOSIUS SKUNDUS

gautos bylos išnagrinėtos bylos

28

102

129

350

0

68

109

477

0 100 200 300 400 500 600

KITI APYLINKIŲ TEISMAI**

TAURAGĖS APYLINKĖS TEISMAS

PLUNGĖS APYLINKĖS TEISMAS

KLAIPĖDOS  APYLINKĖS TEISMAS

bylos pagal atskiruosius skundus bylos pagal apeliacinius skundus
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2021 metais apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose ~ 58 procentai pirmosios instancijos teismo 

procesinių sprendimų palikti nepakeisti. 

 
 

Procesiniai sprendimai 2021 m. apeliacine tvarka išnagrinėtose civilinėse bylose 
dėl Klaipėdos apygardos teismo veiklos teritorijoje esančių pirmosios instancijos teismų procesinių  

sprendimų* 

 

 
* Nacionalinės teismų administracijos pateikti statistiniai duomenys. 

609
653

367 360

128 37106
211

8 45

BYLOS PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS BYLOS PAGAL ATSKIRUOSIUS SKUNDUS

išnagrinėta bylų

sprendimas / nutartis nepakeisti

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

panaikinti (taip pat ir iš dalies) sprendimai / nutartys

kita (bylų procesai nutraukti, bylos perduotos pagal teismingumą ar kt.)

151

48

29

29

20

7

8

31

21

56

11

2

8

4

4

3

10

9

53

28

8

5

11

1

2

12

6

261

89

40

42

35

12

13

53

36

KLAIPĖDOS M. RŪMAI

KLAIPĖDOS R. RŪMAI

KRETINGOS RŪMAI

PALANGOS RŪMAI

PLUNGĖS RŪMAI

SKUODO RŪMAI

ŠILALĖS RŪMAI

ŠILUTĖS RŪMAI

TAURAGĖS RŪMAI

Civilinėse bylose pagal apeliacinius skundus

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



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225

29

15

35

17

4

4

21

10

131

32

8

12

1

4

5

9

10

20

6

2

4

1

1

3

29

5

3

2

1

0

1

2

2

405

72

28

53

19

9

11

35

22

KLAIPĖDOS M. RŪMAI

KLAIPĖDOS R. RŪMAI

KRETINGOS RŪMAI

PALANGOS RŪMAI

PLUNGĖS RŪMAI

SKUODO RŪMAI

ŠILALĖS RŪMAI

ŠILUTĖS RŪMAI

TAURAGĖS RŪMAI

Civilinėse bylose pagal atskiruosius skundus

nutartis palikta nepakeista

nutartis panaikinta (taip pat ir iš dalies)

nutartis pakeista

kiti procesiniai sprendimai (procesas nutrauktas, skundas grąžintas ir kt.)

iš viso šio teismo išnagrinėta bylų
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4. TEISMŲ (TEISĖJŲ) ADMINISTRACINĖS IR ORGANIZACINĖS VEIKLOS 
PRIEŽIŪROS APŽVALGA 

 
Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vadovaudamasis Administravimo teismuose 

nuostatais4, 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 2021 metais dėl Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) ir 

dėl šio teismo veiklos teritorijoje veikiančių 3 apylinkių teismų (teisėjų) (arba 9 rūmų (teisėjų)) 
administracinės ir organizacinės veiklos gauta 14 skundų, pareiškimų, prašymų, kurie kartu 
toliau vadinami skundais. Buvo inicijuoti patikrinimai ir tyrimai pareiškėjų skunduose 
išdėstytiems argumentams ištirti ir situacijoms išaiškinti. 

2021 metais Klaipėdos apygardos teisme buvo gauti ir išnagrinėti pareiškėjų 
skundai dėl šių teismų / rūmų (teisėjų) (palyginti lentelėje pateikiami 2016–2020 m. 
statistiniai duomenys): 

 
Teismas 

2021 m. 
gauta 

skundų 

2020 m. 
gauta 

skundų 

2019 m. 
gauta 

skundų 

2018 m. 
gauta 

skundų 

2017 m. 
gauta 

skundų 

2016 m. 
gauta 

skundų 

KLAIPĖDOS APYGARDOS  8 11 13 16 13 21 

KLAIPĖDOS APYLINKĖS 3 3 8 10 - - 

Klaipėdos miesto rūmai  
(buv. Klaipėdos miesto 

apylinkės)  

3 3 7 9 11 10 

Klaipėdos rajono rūmai  
(buv. Klaipėdos rajono 

apylinkės) 

- - 1 1 1 1 

PLUNGĖS APLYLINKĖS 2 1 3 1 - - 

Plungės rūmai 
(buv. Plungės rajono 

apylinkės) 

1 - 1 - 1 - 

Kretingos rūmai 
(buv. Kretingos rajono 

apylinkės) 

1 - 2 - 4 3 

Palangos rūmai 
(buv. Palangos miesto 

apylinkės) 

- 1 - - 2 3 

Skuodo rūmai 
(buv. Skuodo rajono 

apylinkės)  

- - - 1 - - 

TAURAGĖS APYLINKĖS  1 2 4 3 - - 

Tauragės rūmai 
(buv. Tauragės rajono 

apylinkės) 

1 2 1 1 1 2 

Šilutės rūmai 
(buv. Šilutės rajono 

apylinkės) 

- - 3 2 - - 

Šilalės rūmai 
(buv. Šilalės rajono apylinkės) 

- - - - 2 - 

IŠ VISO 14* 17 28 30 35 40 

* Į gautų skundų skaičių neįskaičiuoti 9 (iš jų 6 to paties pareiškėjo) prašymai, dėl kurių administravimo procedūros nebuvo 
pradėtos, nes jų nagrinėjimas nepriskiriamas Klaipėdos apygardos teismo pirmininko kompetencijai (dėl Kauno apylinkės 
teismo civilinės bylos; dėl paskyros VEP posistemėje administravimo; dėl teisinių konsultacijų suteikimo).  

 
4 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 trečdalis skundų (4) 

atitinka 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 
10 tokių skundų (2019 ir 2018 metais – po 16 skundų; 2017 metais – 24 skundai; 2016 
metais – 26 skundai). Išnagrinėjus šiuos 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. 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 paaiškinti skunduose 
dėstomas aplinkybes, teismo posėdžio garso įrašo išklausymą, teismų pateiktų dokumentų 
analizę.   

Pareiškėjų skunduose buvo nurodomos šios aplinkybės: 
▪ dėl galimo atskirojo skundo perdavimo apeliacinės instancijos teismui vilkinimo; 
▪ dėl procesinių dokumentų ir jų kopijų siuntimo / įteikimo adresatams; 
▪ dėl drausmės bylų teisėjams iškėlimo; 
▪ dėl teisėjų šališkumo; 
▪ dėl teisėjų profesinės kultūros, etikos taisyklių laikymosi; 
▪ dėl teismo darbo organizavimo karantino metu ir COVID-19 ligos prevencijos 

priemonių taikymo teismų darbe; 
▪ dėl proceso viešumo principo laikymosi užtikrinimo; 
▪ dėl ankstesnio teismo pirmininko atsakymo. 
Skunduose nurodytos aplinkybės jas išanalizavus nepasitvirtino, todėl nelaikytos 

aplaidžiu pareigų atlikimu, poelgiais, kurie nesuderinami su teisėjo garbe ir etikos 
taisyklėmis. Vis dėlto vienu atveju pagal pareiškėjo informaciją inicijuotas išankstinio tyrimo 
atlikimas dėl to, kad, kaip vėliau paaiškėjo, baudžiamosios bylos posėdžiuose dalyvavo 
COVID-19 liga užsikrėtusi Klaipėdos apygardos teismo posėdžių sekretorė, o tai lėmė 
privalomą kitų pareigūnų izoliaciją, sutrikdžiusią tolesnį prokuratūros darbą. Pareiškėjas 
prašė imtis priemonių, jog tokios situacijos, kai darbuotojas žino ar gali įtarti, jog yra 
užsikrėtęs koronavirusu, tačiau šią aplinkybę ignoruoja ir nesilaiko nustatytų elgesio 
algoritmų karantino metu, nesikartotų. Nors tikslinis patikrinimas nebuvo atliekamas ir 
apsiribota susidariusios situacijos su atsakingais teismo darbuotojais aptarimu, visgi, 
susipažinus su darbuotojų paaiškinimais ir teisiniu reguliavimu, konstatuota, kad teismo 
posėdžių sekretorė nevykdė žodinio teismo kanclerio nurodymo dirbti iš nuotolio dėl sąlyčio 
su sergančiu šeimos nariu. Vėliau pasireiškus simptomams juos ignoravo ir nepranešė 
teismo kancleriui arba Teismo raštinės skyriaus vedėjui nustatyta tvarka, o ši situacija sukėlė 
neigiamas pasekmes kitiems teismo darbuotojams ir prokurorams, kurie privalėjo dėl sąlyčio 
su šia bendradarbe izoliuotis, buvo pakenkta teismo prestižui. Pareiškėjo atsiprašyta dėl šia 
situacija sukeltų darbo organizavimo pasekmių ir patikinta, kad nuolat imamasi priemonių, 
jog tokie atvejai nebepasikartotų. 

Antruoju atveju, atlikus išankstinį skundo dėl Tauragės apylinkės teismo teisėjo 
veiksmų ir elgesio nagrinėjant baudžiamąją bylą ir drausmės bylos iškėlimo tyrimą, 
pažeidimų ir pagrindų kelti teisėjui drausmės bylą nenustatyta, tačiau atkreiptas teisėjo 



15 
 

 

dėmesys į rekomendaciją posėdžių metu vengti situacijų, apgalvoti sakomų žodžių reikšmę 
ir vengti vartoti žodžius, formuluotes, dėl kurių gali kilti netinkamų interpretacijų, 
dviprasmybių (pavyzdžiui, tokių: „gražesnę liudytoją palikime pabaigai“, „negąsdinkite, 
nedarykite teismui spaudimo“, „gąsdinti apeliaciniu skundu nereikia, tai yra Jūsų procesinė 
teisė ir teismas dėl to neišsigąsta“ ir pan.).   

Taip pat dviem atvejais pareiškėjai į teismo pirmininką kreipėsi nurodydami situacijas, 
kurios prašymų nagrinėjimo metu atskleidė tam tikrus teismo darbo organizavimo 
nesklandumus, kurie vėliau buvo ištaisyti. Pavyzdžiui, praėjusių metų kovo mėnesį vienas 
pareiškėjas skundėsi teismo posėdžių viešumo principo pažeidimu, kadangi negalėjo stebėti 
viešo teismo posėdžio civilinėje byloje, kurioje dėl šalyje paskelbto karantino nutarta posėdį 
organizuoti vaizdo konferencijos būdu, o prieiga prie posėdį transliuojančios programos 
suteikta tik bylos dalyviams. Teismo atsakyme pareiškėjui buvo paaiškinta, kad tokios 
praktikos teismuose laikytasi dėl to, kad dalyvaudami nuotoliniame teismo posėdyje bylos 
proceso dalyviai turi teisę Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka daryti garso įrašą, todėl 
sukontroliuoti, kad to neteisėtai neatliktų kiti viešą teismo posėdį iš nuotolio stebintys 
asmenys, teismai neturėjo galimybių. Paaiškinta, kad teismas kitiems stebėtojams gali 
sudaryti sąlygas Teisėjų tarybos nustatyta tvarka retransliuoti posėdžio vaizdą ir garsą į 
visuomenei atvirą kitą teismo pastate esančią patalpą. Šia teise buvo pasiūlyta pasinaudoti 
pareiškėjui, o 2021 m. rugpjūčio 27 d. Teisėjų taryba visiems teismams ir proceso dalyviams 
patvirtino rekomendacijas dėl nuotolinių teismo posėdžių organizavimo. Kitu atveju į teismo 
pirmininką kreipusis pareiškėjui paaiškėjo, kad jo elektroniniu laišku atsiųstas skundas, 
pateiktas kaip laiško nuoroda, pateko į teismo pašto dėžutės „brukalo“ aplanką, o dėl 
nuorodos patikimumo trūkumo skundas apskritai nebuvo atidarytas. Nustatyta, kad dėl 
visoje teismų sistemoje egzistavusių techninių priežasčių ir elektroniniams laiškams 
nustatytų filtrų kriterijų ne visa siunčiama informacija pateko į pagrindinį teismo elektroninio 
pašto aplanką. Pareiškėjui tinkamai pateikus skundą, jis nustatyta tvarka perduotas 
nagrinėti. 

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, pažymėtina, kad asmenų skundų dėl nepalankių 
teismų sprendimų ar atliekamų atskirų procesinių veiksmų, palyginti su ankstesniais metais, 
skaičius šiek tiek mažėjo. Skundų skaičiaus mažėjimas pastarąjį penkmetį apskritai 
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. 

Praėjusiais metais Teisėjų tarybos pavedimu tirtas vienas interesanto skundas dėl 
Tauragės apylinkės teismo teisėjo veiksmų ir elgesio nagrinėjant baudžiamąją bylą ir 
drausmės bylos iškėlimo, kurio turinys ir išnagrinėjimo rezultatas aptartas šiame skyriuje. 
Trimis atvejais pareiškėjų, kurie kreipėsi į apygardos teismą, skundai buvo perduoti nagrinėti 
Klaipėdos ir Tauragės apylinkės teismų pirmininkams, nurodant atsakymo pareiškėjams 
kopijas pateikti apygardos teismui susipažinti.  

2021 metais teismo pirmininkas du kartus susitiko su iš anksto į priėmimą 
užsiregistravusiais asmenimis (teismo pirmininkas ar jį laikinai vaduojantis skyriaus 
pirmininkas 2020 metais susitiko vieną kartą, 2019 metais – 3 kartus, 2018 metais – 1 kartą, 
2017 ir 2016 metais – po 5 kartus (2016 metais tas pats asmuo lankėsi 2 kartus). Susitikimo 
metu interesantai su teismo pirmininku kalbėjosi nuosavybės teisės į žemę atkūrimo ir 
apygardos teismo išnagrinėtoje byloje nustatytų faktų patikimumo klausimais. Pirmininkas 
interesantams paaiškino teismo pirmininko kompetencijos nagrinėjant su bylų nagrinėjimu 
nesusijusius skundus ribas, nurodė proceso įstatymų reikalavimus, kaip skųsti jų 
netenkinančius teismų priimtus procesinius veiksmus, kur kreiptis siekiant parengti 
procesinius dokumentus teismui. 

Iki 2015 m. gruodžio 22 d. galiojusi Administravimo teismuose nuostatų redakcija 
nenustatė konkrečių asmenų skundų dėl teismų (teisėjų) veiklos išnagrinėjimo terminų, todėl 
tokius skundus išnagrinėti buvo siekiama per Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. 

https://klat.teismas.lt/data/public/uploads/2021/09/rekomendacijos-del-nuotoliniu-posedziu-patvirtintos_skelbimui-1.pdf
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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 nustatytą 20 darbo dienų terminą. 
Užsitęsus skunduose nurodytų aplinkybių tyrimui, terminą teismo pirmininkas galėjo pratęsti 
ir praėjusiais metais šis terminas pratęstas dukart. 2021 metais į pareiškėjų skundus, 
nagrinėtus nurodyta tvarka, vidutiniškai buvo atsakoma per 9 darbo dienas nuo skundo 
gavimo teisme dienos (2019–2020 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).  

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, 2021 metais atlikti 2 tokie tyrimai, 
juos atlikus pareiškėjams apie rezultatus pranešta vidutiniškai per 30 darbo dienų nuo tyrimo 
pradžios (pareiškėjai buvo informuoti apie pratęstą tyrimo terminą). 2020 metais atliktas 1 
toks tyrimas, 2019 metais atlikti 4 tokie tyrimai, 2018 metais – 2, 2017 metais – 7, 2016 
metais – 3, juos atlikus pareiškėjams apie rezultatus pranešta vidutiniškai per 14 darbo 
dienų nuo tyrimo pradžios 2020 metais, 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 IR NEPLANINIAI TIKSLINIAI TEISMŲ (TEISĖJŲ) 

VEIKLOS PATIKRINIMAI 
 

Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas, vykdydamas 2021 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.  

2021 metais atliktas Plungės apylinkės teismo veiklos organizavimo ir kontrolės 
sistemos  planinis kompleksinis patikrinimas. Klaipėdos apygardos teismo pirmininko 
sudaryta teisėjų komisija tikrino 2020 m. rugsėjo–2021 m. vasario mėn. laikotarpiu Plungės 
apylinkės teismo parengtus ir patikrinimo metu galiojusius veiklos organizavimą, 
administracinį Plungės apylinkės teismo darbą, organizacinės kontrolės sistemą 
reglamentuojančius vidinius norminius aktus, susipažino su taikomomis vidinio 
administravimo priemonėmis, atliko jų vertinimą. Taip pat atlikto Plungės apylinkės teismo 
bylų paskirstymo teisėjams tvarkos, taikant informacines technologijas, laikymosi kontrolės 
patikrinimą. Konstatuota, kad Plungės apylinkės teismo veiklos organizavimas ir 
organizacinės kontrolės sistema iš esmės atitinka Teismų įstatyme, Administravimo 
teismuose nuostatuose nustatytus reikalavimus, kituose šiai veiklai vykdyti aktualiuose 
Teisėjų tarybos nutarimuose pateiktas rekomendacijas. Tam tikrose komisijos analizuotose 
teismo veiklos srityse, o būtent: teisėjų darbo krūvio tarp rūmų tolygumo priežiūros, teismo 
vadovybės kompetencijų padalijimo Plungės apylinkės teismo pirmininko įsakyme, teismo 
vadovybės tarpusavio ir kolektyvo, ypatingą dėmesį skiriant Palangos rūmų darbuotojams, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b57d9a50b70111eb8371ea260d59d64b
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b57d9a50b70111eb8371ea260d59d64b
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santykių ir aukštos profesinės kultūros užtikrinimo, vidinės komunikacijos, pastebėta 
trūkumų, todėl nurodyta joms skirti prioritetinį dėmesį imantis priemonių, skirtų gerinti 
paminėtų sričių organizavimo kokybę, efektingumą ir veiksmingumą, pateiktos kitos veiklos 
organizavimo ir kontrolės sistemos rekomendacijos.  

Taip pat atliktas Plungės apylinkės teismo Plungės, Kretingos ir Skuodo rūmų bylų 
nagrinėjimo kokybės ir proceso operatyvumo planinis kompleksinis patikrinimas. Klaipėdos 
apygardos teismo pirmininko sudaryta teisėjų komisija tikrino apylinkės teisme 2020 m. 
rugsėjo–2021 m. rugpjūčio mėn. išnagrinėtas ir nagrinėjamas pagal nustatytus kriterijus 
atrinktas visų kategorijų bylas. Atlikus patikrinimą teisėjams ir teismo vadovams pateikti 
nurodymai, pasiūlymai, rekomendacijos darbo kokybei gerinti, nurodyti gerosios teismo 
(rūmų) praktikos pavyzdžiai. 

Vadovaudamasis Administravimo teismuose nuostatų 211 punktu, Klaipėdos 
apygardos teismo pirmininkas atliko regiono apylinkių teismų darbo krūvio analizę, kurios 
tikslas – nustatyti, ar egzistuoja esminis darbo su bylomis (dokumentais) krūvio apylinkių 
teismuose skirtumas. Atsižvelgus į bendrą nustatytą Klaipėdos apygardos apylinkių teismų 
metodiką apylinkių teismų krūviui su bylomis (dokumentais) nustatyti ir jo (ne)tolygumui 
stebėti, kuri priimta vadovaujantis Teisėjų tarybos rekomendacija, jog esminis darbo krūvių 
skirtumas gali būti konstatuojamas įvertinus visų, ne tik civilinių bylų, darbo krūvio skirtumą, 
Klaipėdos, Plungės ir Tauragės apylinkių teismų darbo krūvio 2021 m. II pusmečio analizė 
apėmė visų kategorijų bylas. Esminio Klaipėdos, Plungės ir Tauragės apylinkių teismų darbo 
su gautomis bylomis krūvio skirtumo 2021 m. II pusmetį nenustatyta. Nors fiksuotas 
mažiausias darbo krūvis pagal išnagrinėtas visų kategorijų bylas (dokumentus) Tauragės 
apylinkės teisme (27 procentais mažesnis už Klaipėdos apylinkės teismą), šis darbo krūvio 
skirtumas nelaikytinas esminiu dėl neužimtų teisėjų etatų situacijos 2021 m. II pusmetį 
Tauragės apylinkės teisme ir šio laikotarpio Klaipėdos apygardos apylinkių teismų veiklos 
rodiklių visumos.  

Analizuojant 2021 m. I pusmečio darbo su civilinėmis bylomis krūvio apylinkių 
teismuose situaciją (metodika dar nebuvo nustatyta), konstatuota, kad tarp Klaipėdos ir 
Tauragės apylinkės teismų darbo su civilinėmis bylomis krūvio 2021 m. I pusmetį skirtumas 
buvo esminis (23 procentais didesnis už Tauragės apylinkės teismo), tačiau dėl teisėjų 
perkėlimo tarp apylinkių teismų perduoti Klaipėdos apylinkės teismui teismingas civilines 
bylas nagrinėti Tauragės apylinkės teismui buvo netikslinga. 

Taip pat atliktas Klaipėdos apygardos apylinkių teismų interneto svetainėse 
skelbiamos informacijos aktualumo patikrinimas, kurio metu vertintas 2021 m. balandžio 
mėnesį teismų interneto svetainėse paskelbtų pranešimų kiekis, pranešimų temos ir jų 
aktualumas, Teisėjų tarybos nustatytų informacijos apie teismų veiklą ir bylas teikimo 
viešosios informacijos rengėjams reikalavimų laikymasis. Atsižvelgus į šio patikrinimo 
rezultatus, apylinkių teismų vadovams pasiūlyta raginti už ryšių su žiniasklaida ir visuomene 
palaikymą atsakingus darbuotojus rengti daugiau pranešimų apie bylas, užtikrinti interneto 
svetainių naujienų prenumeratoriams galimybę gauti teismo siunčiamus naujausius teismo 
pranešimus.  

Praėjusiais metais taikyta nauja Lietuvos apeliacinio teismo rekomenduota išorinio 
administravimo priemonė – apylinkių teismų posėdžių vedimo kultūros, nešališkumo, 
oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų 
laikymosi tikslinis kompleksinis patikrinimas. Nustatyta, kad Klaipėdos apygardos apylinkių 
teismų teisėjų posėdžių vedimo kultūra iš esmės atitiko teisėjų etikos reikalavimus. Daugeliu 
atvejų pastebėta, kad teismo posėdžiai vyko laikantis posėdžių vedimo kultūros reikalavimų, 
su proceso dalyviais bendrauta pagarbiai, mandagiai, oficialiai, tinkamai išaiškintos proceso 
dalyvių teisės, dėmesingai reaguota į jų prašymus, nedemonstruotas išankstinis 
nusistatymas proceso dalyvių atžvilgiu, užtikrinta posėdžio tvarka, rimtis ir dalykiškumas. 
Tačiau analizuotose apylinkių teismų teisėjų bylose nustatyti tam tikri teismo posėdžių 
vedimo kultūros ir etikos reikalavimų trūkumai, kuriuos, siekiant efektyvios, į visuomenės 
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pasitikėjimo teismų sistema orientuotos teismų administravimo veiklos, apylinkių teismų 
vadovams pasiūlyta šalinti vidaus administravimo tvarka, tokiu būdu užtikrinant deramą 
Teisėjų etikos kodekso laikymąsi. 

Įgyvendindamas vidinę Klaipėdos apygardos teismo (teisėjų) organizacinės veiklos 
priežiūrą, Klaipėdos apygardos teismo pirmininkas kaip ir pernai 2021 metais šiai sričiai 
skyrė didelį dėmesį: 

▪ kas ketvirtį atliko Klaipėdos apygardos teismo bylų skirstymo tvarkos laikymosi 
kontrolę, kas pusmetį – teismo teisėjų darbo krūvio analizę, teismo teisėjų vedamų teismo 
posėdžių kultūros, nešališkumo, oficialios kalbos, pagarbos proceso dalyviams ir kitų 
Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi patikrinimą, teismo interneto tinklalapio 
galimybių panaudojimo stiprinant ryšius su visuomene (įvertino atitiktį teisės aktų 
reikalavimams), informacijos, skelbtinos informaciniuose stenduose, aktualumo analizę, 
analizavo, kaip priimti galutiniai procesiniai dokumentai atitiko Rekomenduojamuose teismų 
procesinių sprendimų kokybės standartuose nustatytas rekomendacijas teismų sprendimų 
formai, turiniui ir struktūrai;  

▪ pavedė skyrių pirmininkams nustatyti užsitęsusių bylų nagrinėjimo priežastis, jas 
išanalizuoti ir aptarti su teisėjais;  

▪ pavedė Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkui nustatyti priežastis, dėl kurių 
išnagrinėtose ir nagrinėjamose baudžiamosiose bylose teismo posėdžiai vyko rečiau nei kas 
60 dienų, išanalizuoti, ar išnagrinėtose baudžiamosiose bylose procesiniai sprendimai 
surašomi ir paskelbiami laikantis nustatytų terminų, ar laiku į skyriaus Raštinės biurą 
perduodamos išnagrinėtos baudžiamosios ir administracinių nusižengimų bylos, patikrinti, 
kaip baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose tvarkomi LITEKO duomenys;  

▪ pavedė Civilinių bylų skyriaus pirmininkui išanalizuoti, ar laikytasi nustatytos tvarkos 
ir terminų skaitmeninant elektronine forma tvarkomose civilinėse bylose gautus procesinius 
su teismo proceso byla susijusius dokumentus, ar civilinėse bylose laiku įsiteisėjusių 
procesinių sprendimų viešai skelbtinos versijos įkeliamos į LITEKO, ar laikytasi Lietuvos 
Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme nustatytų terminų ir tvarkos išsiunčiant 
nutartis, kuriomis priimti pareiškimai dėl nemokumo bylos iškėlimo, atsisakyta iškelti 
nemokumo bylą ir kuriomis iškelta nemokumo byla, ar apeliacine tvarka išnagrinėtose 
civilinėse bylose laikytasi nustatyto termino atskirajam skundui dėl teismo nutarties leisti 
paimti vaiką iš jo atstovų pagal įstatymą arba atsisakyti duoti šį leidimą išnagrinėti, įvertinti 
nagrinėjamų pirmosios instancijos civilinių bylų, kuriose posėdžiai žodinio proceso tvarko 
vyko rečiau nei kas 70 dienų, nagrinėjimo intensyvumo ir posėdžių atidėjimo praktiką, 
patikrinti, ar tinkamai teisėjas įgyvendino ankstesnio patikrinimo išvadas ir rekomendacijas;  

▪ pavedė teismo kancleriui išanalizuoti teisėjų ir teismo personalo mokymų ir 
kvalifikacijos kėlimo situaciją pagal mokymų rūšis bei šioms sritims skirtų finansinių išteklių 
panaudojimą, taip pat teismo materialinių išteklių panaudojimo ekonomiškumą atskirose 
srityse (komandiruotėms ir tarnybiniams automobiliams, spausdinimui ir kopijų darymui, 
pašto paslaugoms), pranešimų apie viešai paskelbtas netinkamai nuasmenintų procesinių 
sprendimų versijas, patikrinti teismo darbuotojų privačių interesų deklaracijų pildymo, 
tikslinimo, papildymo ir pateikimo taisyklių laikymąsi.  

Atlikus patikrinimus, analizes ir apibendrinimus, įvertinta bendra teismo, tikrinamų 
skyrių ir teismo padalinių veiklos sričių būklė, imtasi veiksmų nustatytiems trūkumams šalinti 
ir darbo kokybei gerinti. 

Praėjusiais metais atliktas vienas tikslinis neplaninis patikrinimas – pagal Plungės 
apylinkės teismo kanclerio prašymus analizuotas Plungės apylinkės teismo pirmininko 
veiklos efektyvumas. Sudaryta komisija vertino, ar nurodytas teismo pirmininko elgesys 
atitiko asmeniui, užimančiam šias pareigas, keliamus reikalavimus ir teismo pirmininkas 
nepažeidė Lietuvos Respublikos teisėjų etikos kodekse numatytų pagrindinių teisėjų elgesio 
principų ir pan. Komisija konstatavo, kad, esant dabartiniams Plungės apylinkės teismo 
pirmininko ir teismo kanclerio santykiams, užtikrinti efektyvią ir sklandžią teismo veiklą yra 
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sudėtinga. Tarp šių pareigūnų pamatyti gilūs nesutarimai, požiūrių skirtumai, iš esmės 
konfliktiški, teismo darbo efektyvumui ir mikroklimatui kenkiantys santykiai. Nors kai kurie 
teismo pirmininko veiksmai, tikėtina, prisidėjo prie tokių santykių susiformavimo, tačiau 
komisija neturėjo pagrindo padaryti išvadą, kad pagrindinė ar vienintelė blogų teismo 
pirmininko ir kanclerio santykių priežastis yra teismo pirmininko elgesys. Teismo pirmininkas 
iš esmės tinkamai atliko savo pareigas. Kur kas didesnį susirūpinimą ir abejonių Komisijai 
sukėlė teismo kanclerio asmeninės savybės, gebėjimai, požiūris. Komisija abiem konflikto 
pusėms pateikė rekomendacijas dažniau susitikti ir bendrauti gyvai arba vaizdo konferencijų 
būdu, nuolat keistis turima informacija, vadovautis tarpusavio pagarbos ir bendradarbystės 
principais, vengti dirbtinio santykių formalizavimo, atkaklios klaidų veiksmuose paieškos (t. 
y. veiklos kontrolę atlikti įprasta tvarka ir intensyvumu), pastangas nukreipti bendrų teismo 
veiklos tikslų labui, stiprinti, atsakingiau organizuoti ir vykdyti vidinę komunikaciją, apmąstyti 
pastarųjų metų įvykius, pateiktus išorinio administratoriaus pastebėjimus ir padarytas 
išvadas, įvertinti ir, esant galimybei (matant perspektyvą), pabandyti (at)kurti tarpusavio 
santykius ir pasitikėjimą tarsi visiškai iš naujo, šiuo tikslu galbūt pasitelkiant atitinkamos 
srities specialistus (pvz., konfliktų psichologą) ar mokymus. Klaipėdos apygardos teismo 
pirmininkas šioms rekomendacijoms pritarė.  

 
4.3. PRIŽIŪRIMŲ APYLINKIŲ TEISMŲ VEIKLOS APTARIMAI 

 
Sausio 27 d. Klaipėdos apygardos teisme vyko susitikimas su Klaipėdos apygardos 

apylinkių teismų pirmininkais, jų pavaduotojais, kuriame nustatyta bendra metodika 
apylinkių teismų krūviui su bylomis (dokumentais) nustatyti ir jo (ne)tolygumui stebėti. 

Balandžio 30 d. kasmetiniame Klaipėdos apygardos teismo pirmininko Mariaus 
Dobrovolskio organizuojamame apylinkių teismų darbo ir administracinės veiklos aptarime 
pristatyta 2020 metų regiono apylinkių teismų darbo apžvalga, rekomendacijos teismų 
veiklos kokybei gerinti. Susitikimo metu akcentuota, kad dėl šalyje paskelbto karantino bei 
su tuo susijusių ribojimų 2020 metais keitėsi teismo darbo pobūdis, bylos buvo nagrinėjamos 
ne tik tiesiogiai teismo posėdžių salėse, bet ir nuotoliniu bei mišriu būdais. Tokios bylų 
nagrinėjimo alternatyvos leido užtikrinti, kad bylos būtų nagrinėjamos be nepateisinamo 
delsimo, o daugelio bylų išnagrinėjimo trukmė ne tik nepakito, bet ir sutrumpėjo. Keitėsi ne 
tik bylų nagrinėjimo pobūdis, teismo lankytojų aptarnavimo tvarka, bet ir teismo darbuotojų 
darbo ypatumai. Didelė dalis darbuotojų privalėjo dirbti nuotoliniu būdu arba slankiuoju 
grafiku, darbuotojų kvalifikaciniai mokymai persikėlė į virtualią erdvę. 

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 posėdžių vedimo kultūros planinį tikslinį patikrinimą. Šiuo 
patikrinimu siekta įvertinti Klaipėdos apygardos teismo posėdžių vedimo kultūrą, t. y. ar 
laikotarpiu nuo 2021 m. sausio iki liepos mėn. laikytasi nešališkumo, oficialios kalbos, 
pagarbos proceso dalyviams ir kitų Teisėjų etikos kodekso reikalavimų. Konstatuota, kad 
Klaipėdos apygardos teismo bylose teismo posėdžių vedimo kultūra iš esmės atitiko etikos 
reikalavimus. Kaip gerosios praktikos pavyzdžiai išskirti atsakingas požiūris į teismo 
posėdžio eigą (pavyzdžiui, reagavimas į netinkamą proceso dalyvių elgesį, proceso dalyvių 
informavimas apie daromą garso įrašą), rūpinimasis, kad būtų tinkamai garso įrašu 
užfiksuota posėdžio eiga, COVID-19 ligos prevencijos reikalavimų laikymosi užtikrinimas. 
Tačiau nustatyta ir tam tikrų teisėjų etikos principų laikymosi trūkumų, t. y. išklausius atrinktų 
teismo posėdžių garso įrašus konstatuota, kad ne visais atvejais laikytasi pareigingumo (per 
klaidą antrą kartą į apklausą iškviestas tas pats liudytojas), pavyzdingumo (nevisiškai 
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užtikrinta tvarka posėdžio metu), pagarbos žmogui (nesudrausmintas emocingai (rodant 
susierzinimą, pakeliant balso toną) kalbėjęs liudytojas) principų reikalavimų. Klaipėdos 
apygardos teismo pirmininkui pateiktos rekomendacijos taikyti vidinio administravimo 
(kontrolės) priemones Teisėjų etikos kodekso reikalavimų laikymosi užtikinimo srityje, taip 
pat organizuoti teisėjų kvalifikacijos kėlimą praktiniais teisėjų etikos, bendravimo 
psichologijos, efektyvios komunikacijos, streso valdymo klausimais, skatinti teisėjus 
savarankiškai domėtis šiomis temomis, kurios bus įgyvendinamos 2022 metais. 
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5. FINANSAVIMO IR PERSONALO VADYBOS APŽVALGA 

5.1. TEISMO FINANSINIS APRŪPINIMAS 

 
Klaipėdos apygardos teismui 2021 metais buvo skirta 2 693,5 tūkst. eurų. Iš jų: 
1) darbo užmokesčio fondui skirta 2 548 tūkst. eurų (ši suma sudaro 94,6 proc. gauto 

finansavimo); 
2) socialinio draudimo įmokoms – 37,3 tūkst. eurų (1,38 proc.); 
3) kitoms išlaidoms (prekėms ir paslaugoms, socialinėms išmokoms, kvalifikacijai kelti 

ir kt.)–  107,2 tūkst. eurų (3,98 proc.); 
4) ilgalaikiam turtui įsigyti – 1,0 tūkst. eurų (0,04 proc.): 
 
 

 
 
Pažymėtina, kad iš šių lėšų susigrąžinta 5,6 tūkst. eurų specialiųjų lėšų (skirtų prekėms 

ir paslaugoms įsigyti).  
Teismas 2021 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 2 693,5 tūkst. eurų. Programos planas 
įvykdytas 99,93 proc. Jo maksimaliai įvykdyti nebuvo galimybių dėl mažesnių nei planuota 
pirkimų poreikio ir už kopijavimo paslaugas surinktų mažesnių pajamų (nes padidėjo 
elektroninių bylų skaičius).  

Be to, lyginant su biudžetiniais 2020 metais pagal finansavimo šaltinius, 2021 metais 
taip pat padidėjo valstybės biudžeto lėšų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms 
dėl pareiginės algos bazinio dydžio, minimaliosios mėnesinės algos, valstybės įstaigų 
darbuotojų darbo apmokėjimo koeficientų didinimo. Tačiau darbo užmokesčio fondui jų 
skirta 2021 metais mažiau nei pernai todėl, kad 2020 metais teisėjams ir valstybės 
tarnautojams baigtas mokėti neproporcingai sumažintas darbo užmokestis, kuriam buvo 
skirtas papildomas finansavimas. 
 

5.2. SVARBIAUSI PERSONALO VADYBOS ASPEKTAI 

 
2021 m. Klaipėdos apygardos teisme pradėjo dirbti vienas naujas teisėjas, jis paskirtas 

ir į Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininko pareigas. 
2021 m. į darbą teisme buvo priimta 10 naujų darbuotojų: 

Teismui skiriamų asignavimų paskirstymas

Darbo užmokesčio fondas

Socialinio draudimo įmokos

Kitos išlaidos

Ilgalaikis turtas
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- 3 valstybės tarnautojai konkurso būdu (2 teisėjo padėjėjai ir 1 teismo posėdžių 
sekretorius); 

- 2 pakaitiniai valstybės tarnautojai atrankos būdu (1 teisėjo padėjėjas ir 1 teismo 
administracijos sekretorius); 

- 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį – 1 tarnautojas (administratorius), 4 Ūkio 
skyriaus valytojai. 

2021 m. savo noru iš pareigų pasitraukė 2 teisėjo padėjėjai, 2 teismo posėdžių 
sekretoriai, 3 Ūkio skyriaus valytojai ir 1 tarnautojas (administratorius). 1 Ūkio skyriaus 
valytojas pasitraukė iš darbo sulaukęs pensinio amžiaus. 

2021 m. gruodžio mėnesį įstatymo nustatytų švenčių proga, siekiant paskatinti 
darbuotojus, išmokėta: 60 valstybės tarnautojų vienkartinės piniginės išmokos; 21 
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, premijos už labai gerą veiklos vertinimą ar už 
svarbių teismo veiklai užduočių atlikimą.  

2021 m. gruodžio 31 d. teisme dirbo 26 teisėjai, 60 valstybės tarnautojų ir 21 
darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį: 

 

 
 
2021 m. gruodžio 31 d. teisme dirbo 88 moterys ir 19 vyrų: 

 
 
2021 m. gruodžio 31 d. teisme dirbo: 3 darbuotojai iki 30 metų amžiaus, 30 darbuotojų 

– nuo 30 iki 40 metų amžiaus, 33 darbuotojai – nuo 40 iki 50 metų amžiaus, 27 darbuotojai 
– nuo 50 iki 60 metų amžiaus, 15 darbuotojų – vyresni nei 60 metų amžiaus: 
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2021 m. gruodžio 31 d. darbo stažas teisme (nuo paskutinio paskyrimo į pareigas): 27 

darbuotojų – iki 5 metų, 34 darbuotojų – nuo 5 iki 9 metų, 22 darbuotojų – nuo 10 iki 14 
metų, 9 darbuotojų – nuo 15 iki 19 metų, 15 darbuotojų – daugiau nei 19 metų:  

 

 
 
2021 metais kvalifikaciją tobulino ir iš viso 114 mokymų dalyvavo 86 teismo 

darbuotojai: 20 teisėjų, 53 valstybės tarnautojai ir 13 pagal darbo sutartis dirbantys 
darbuotojai. Palyginus šiuos duomenis su 2020 metais, 2021 metais mokymuose dalyvavo 
27 proc. daugiau teismo darbuotojų. Kvalifikacijos kėlimo renginių, vykusių 2021 metais, 
pasidalijimas pagal darbuotojų grupes: 
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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. Nuo 2020 metų Lietuvos apygardų ir apylinkių teismuose dirba padidėjusi 
17 psichologų komanda. 

Klaipėdos apygardos teismo psichologė, vykdydama nuolatinio pobūdžio jai priskirtas 
funkcijas, praėjusiais metais reguliariai dalyvavo teismų sistemos psichologų susitikimuose, 
skirtuose aptarti kasdienėje veikloje kylančius iššūkius ir atlikti supervizijas (teismų 
psichologų profesinės veiklos priežiūrą). Organizavo Klaipėdos apygardos veiklos teritorijoje 
esančių apylinkių teismų psichologų konsultacijas, skirtas gerinti nepilnamečių teisinių 
apklausų civilinėse, baudžiamosiose bylose vykdymą, nuomonių, išvadų teikimą, aktualių 
organizacinių, techninių klausimų, atsižvelgiant į apygardos veiklos teritorijos specifiką ir 
problematiką, aptarimą. II pusmetį kuravo naujai priimtos Tauragės apylinkės teismo 
psichologės veiklą. Taip pat rengė ir teikė Klaipėdos apygardos teismo darbuotojų psichikos 
gerinimui ir asmeninių kompetencijų stiprinimui streso valdymo ir pandemijos keliamų rizikų 
prevencijos kontekste skirtą teorinę ir praktinę informaciją. Teikė kontaktines ir nuotolines 
konsultacijas teisėjams, teismo darbuotojams, kitiems teisininkams, kolegoms teismų 
psichologams. 

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. 
 

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

 

Veiklos sritys pagal 
metus 

 

 

2021 

 

2020 

 

2019 

 

2018 

 

2017 

 

2016 

 

2015 

Nepilnamečių 
ikiteisminio tyrimo 
apklausos 

 

128 

 

56 

 

61 

 

 

141 

 

 

224 

 

74 

 

29 

Nepilnamečių 
apklausos baudžiamųjų 
bylų posėdžiuose 

 

9 

 

21 

 

21 

 

 

42 

 

21 

 

62 

 

61 

Pokalbiai su 
nepilnamečiais ir jų 
tėvais dėl ginčų 
civilinėse bylose (dėl 
vaiko gyvenamosios 
vietos nustatymo, 
bendravimo su vaiku 
tvarkos patvirtinimo) 

 

17 

 

20 

 

17 

 

28 

 

55 

 

57 

 

53 

Psichologo išvados / 
nuomonės 
ikiteisminiame tyrime, 
baudžiamosiose bei 
civilinėse bylose 

 

7 

 

7 

 

7 

 

10 

 

12 

 

6 

 

4 
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6. TEISINIS ŠVIETIMAS, ĮVYKIAI, RENGINIAI 

6.1. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS 

 

2021 metais visuomenės teisės žinoti užtikrinimas išliko prioritetinė teismo veiklos 
kryptis viešojo komunikavimo srityje. Dėl objektyvių, su pandemija susijusių 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. 

2021 metais teismų veikla buvo vykdoma sėkmingai prisitaikius prie pakitusios 
specifikos, t. y. bylos buvo sėkmingai nagrinėjamos ir nuotoliniu būdu, o jas norėjusiems 
stebėti visuomenės atstovams, žurnalistams buvo sudaromos sąlygos dalyvauti teismo 
posėdžiuose nuotoliniu būdu, teismo posėdžių vaizdas ir garsas buvo retransliuojami ir į 
kitas teismo patalpas. 

Nepaisant pakitusios teismo darbo specifikos, užtikrinant profesionalią teisingos 
informacijos sklaidą, visuomenė buvo nuolat informuojama apie aktualius, taip pat didelio 
rezonanso sulaukusius teismo procesinius sprendimus ir tokių bylų eigą. 2021 metais buvo 
parengtas 31 teismo pranešimas spaudai apie teisme nagrinėjamas bylas (2020 m. – 38, 
2019 m. – 15), žiniasklaidos priemonėms buvo teikiami teismo atstovo spaudai komentarai, 
atsakymai į visuomenei rūpimus klausimus, visuomenė nuolat buvo informuojama apie 
pasikeitusias saugumo teisme sąlygas, apie galimybes stebėti nuotolinį teismo posėdį, buvo 
pateikiama išsami jungimosi prie nuotolinio teismo posėdžio instrukcija. Visa aktuali ir 
naujausia informacija lankytojams ir teismo interesantams taip pat buvo pasiekiama teismo 
svetainėje www.klat.teismas.lt. 

Pagal Nacionalinės teismų administracijos atlikto 2021 m. žiniasklaidos monitoringo 
duomenis, Klaipėdos apygardos teismas šalies žiniasklaidos priemonėse buvo paminėtas 
872 kartus.  

Teismo interneto svetainėje „Naujienų“ skiltyje šiemet buvo publikuojami ir žurnalo 
TEISMAI.LT straipsniai, todėl visuomenės švietimas svarbiais teisiniais klausimais buvo 
platesnio masto. 

 

6.2. TEISMO VITRINA 

 

Klaipėdos apygardos teismo parodų vitrina ir pandemijos metu išliko jaunųjų kūrėjų 
meno ekspozicijų ir eksperimentų vieta. 2021 m. čia surengtos 8 parodos: dukart eksponuoti 
menininkės Sigitos Mockutės, dukart – Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Saulutė“' 
ugdytinių darbai, triskart – Adomo Brako dailės mokyklos auklėtinių darbai. 

 

 

http://www.klat.teismas.lt/
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6.3. SUSITIKIMAI, SOCIALINĖS INICIATYVOS IR RENGINIAI 

 

2021 m. sausio mėn. teismo vadovai, teismo atstovas spaudai 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, pasidalyta įžvalgomis apie teismų finansavimą. Apie šį susitikimą rašyta ir vietinės 
žiniasklaidos priemonėse. 

Laisvės gynėjų dieną, minimą sausio 13-ąją, teismas prisidėjo prie pilietinės akcijos 
„Atminis gyva, nes liudija“ – teismo languose buvo uždegtos žvakutės žuvusiesiems atminti. 
Kovo 11-ąją teismo darbuotojai prisidėjo prie Nacionalinės teismų administracijos iniciatyvos 
„Keliu vėliavą“ ir savo namų aplinkoje kėlė trispalvę – nuotraukos buvo sudėtos į Lietuvos 
teismų paskyrą feisbuke. 
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Vaikų gynimo dienos, minimos birželio 1-ąją, proga teismas surengė konkursą „Mano 

saugi vaikystė“. Konkurse dalyvavo Klaipėdos mokyklų 2–4 klasių moksleiviai, dalyvių 
piešiniai buvo eksponuojami teismo vitrinoje visą birželio mėn. Išrinkti 4 nugalėtojai, jiems 
įteiktos dovanos – kvietimai į kiną, o paties geriausio piešinio autorės klasė bus pakviesta į 
ekskursiją teisme.  
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Gegužės 7 d. minimą Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną teismuose startavo 

akcija „Padovanok vaikui knygą“. Darbuotojai dovanojo savo turimas knygas, pratybas, 
žurnalus, kuriuos Vaikų gynimo dieną, minimą birželio 1-ąją, perdavėme socialiai remtinoms 
šeimoms. Minėdamas Vaikų gynimo dieną, teismo kolektyvas aukojo lėšas paspirtukui, kurį 
padovanojome jo norėjusiai mergaitei.  
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Šiemet teismui pavyko įgyvendinti lapkričio 6 d. minimos Pyragų dienos viziją: nors dėl 

su pandemija susijusių ribojimų pyragai nebuvo kepami, tačiau tądien pradėta aukų rinkimo 
akcija. Darbuotojai aukojo lėšas, už kurias nupirkta „Akropolio“ dovanų kortelė ir Šv. Kalėdų 
proga padovanota vienišai tris vaikus auginančiai mamai.  

Per 2021 m. teismo darbuotojai dukart atsiliepė į Nacionalinio kraujo centro prašymą 
aukoti kraujo. 

Kaip ir ankstesniais metais, teismas puoselėjo tradicijas paminėti Lietuvos valstybės 
atkūrimo ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienas, Laivės gynėjų dieną, laikantis 
saugumo reikalavimų paminėta Lietuvos teismų diena – darbuotojams įteiktos padėkos, 
teismo darbuotojai pasveikinti su Sekretorių diena, Valstybės tarnautojo diena bei 
Tarptautine auditorių 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 kitos ataskaitos, kita lankytojams 
ir plačiajai visuomenei naudinga informacija.  

Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių tyrimo 2021 m. 
ataskaitoje pažymima, kad Klaipėdos apygardos teismo interneto svetainė 94 proc. atitiko 
visus  –  bendruosius, struktūros, informacijos ir aprašymo – reikalavimus (iki 100 proc. 
atitikties, kaip ir absoliučiai daugumai Lietuvos teismų, trūko svetainės pritaikymo 
neįgaliesiems).  

 

7. ASMENŲ APTARNAVIMO TEISME KOKYBĖS VERTINIMAS 

 

Siekiant įvertinti asmenų aptarnavimo kokybę, Klaipėdos apygardos teisme 2021 m. 
rugsėjo 1 d. – spalio 29 d. buvo atliekama asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo apklausa. 

Į teismą atvykusiems ar su teismu kitu būdu susisiekusiems asmenims (toliau – ir 
respondentai) buvo pateikta ir užpildyta iš viso 61 apklausos anketa. 23 anketos užpildytos 
internete, Civilinių bylų skyriuje apsilankę asmenys pateikė 20 anketų, Baudžiamųjų bylų 
skyriuje – 12 anketų, 6 anketos pateiktos dokumentų priėmime. 
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Asmenų aptarnavimo kokybės lygis Klaipėdos apygardos teisme, vidurkiai: 

Nr. Monitoringo kriterijai  

1. Teismo lankytojams pateikiamos aiškios nuorodos į teisme esančias patalpas (raštinę, teismo 
posėdžių sales ir kt.). 

4
4,56 

2. Teismo viduje informaciniuose stenduose, ekrane ar interaktyvioje lentoje pateikta informacija 
apie teismo posėdžius ir kt. yra aktuali. 

4
4,42 

3. Teismo darbuotojų (ne teisėjų) apranga yra tvarkinga ir dalykiška. 4
4,58 

4.  Teismo darbo laiku teismo raštinėje (Dokumentų priėmimo / išdavimo langelyje) visada esu 
laiku (iš karto) aptarnaujamas, jei laukimo nelėmė objektyvios aplinkybės (eilė, darbuotojo 
užimtumas aptarnaujant kitą asmenį ir pan.). 

4
4,79 

5.  Teismo darbuotojai (ne teisėjai) su manimi bendrauja pagarbiai ir dalykiškai. 4
4,81 

6. Teismo darbuotojai (ne teisėjai) pagal savo kompetenciją aiškiai ir išsamiai atsako į man 
rūpimus klausimus (nevartoja man nesuprantamų profesinių terminų jų nepaaiškinę, žargono 
ir pan.). 

4
4,71 

7. Jei teismo posėdis atidedamas ar vėluoja, teismo darbuotojas (ne teisėjas) informuoja apie 
tai laukiančius asmenis, atsiprašo, nurodo vėlavimo priežastį ir (ar) kito posėdžio datą, laiką 
(jeigu data ir laikas nustatomi iš karto). 

4
4,73 

8. Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius. 4
4,64 

 Bendras vertinimų vidurkis 4
4,65 

 

 
Išanalizavus 61 teisme surinktos asmenų aptarnavimo anketos rezultatus, matyti, jog 

bendras teismo lankytojų aptarnavimo lygis yra 4,65 ir viršija metodikoje patvirtintą minimalų 
asmenų aptarnavimo kokybės lygį (4,1 balo) ir yra labai aukštas. Nors šis lygis yra šiek tiek 
žemesnis už nustatytą 2019 metų monitoringo metu (4,8 balo), tačiau yra aukštesnis nei 
2018 m. „slapto kliento“ tyrimo metu nustatytas balas (4,5) ir yra beveik identiškas 
nustatytam 2020 metais (4,63 balo). Apibendrinant 2021 m. III ketvirtį atlikto monitoringo 
rezultatus, daroma išvada, kad suteiktos paslaugos ir aptarnavimas Klaipėdos apygardos 
teisme vertinami kaip labai aukšti. 

 
__________________________________ 
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2022 m. Klaipėdos apygardos teismas  
     Herkaus Manto g. 26, LT-92131 Klaipėda 

          Tel. (8 46) 39 09 60   
           klaipedos.apygardos@teismas.lt 

             www.klat.teismas.lt 
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