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Dėl pasaulį sukausčiusios pandemijos praėję metai vis dar buvo kitokie: privertė sustoti ir dar labiau 

puoselėti žmogiškąsias vertybes – atjautą, pagalbą žmogui, sveikatą, bendradarbiavimą ir 

bendravimą. Tam, kad apsaugotume vieni kitus, visus metus kontaktavome praktiškai tik nuotoliniu 

būdu.  

 

Išmokome ir įpratome dirbti kitaip, prisitaikydami prie esamos situacijos ir aplinkos. Neįprastomis 

sąlygomis pavyko užtikrinti nepertraukiamą ir sklandų teismo darbą: asmenų aptarnavimą, 

dokumentų priėmimą, bylų nagrinėjimą. 

 

Džiaugiamės profesionaliu ir greitu bylų nagrinėjimu – daugiau kaip 96 procentai administracinių 

nusižengimų bylų Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtos per trumpesnį nei 6 mėnesių laikotarpį. 

Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė mažiau nei pusantro mėnesio. Iš 913 išnagrinėtų 

baudžiamųjų bylų ilgiau nei metus buvo nagrinėjamos 53 bylos, vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė 

sudarė šiek tiek daugiau nei pustrečio mėnesio. Iš 10 998 išnagrinėtų civilinių bylų 242 bylų 

nagrinėjimas truko ilgiau kaip metus. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė – šiek tiek daugiau nei 

pusantro mėnesio.  Per 2021 m. buvo surengti 3 082 nuotoliniai posėdžiai per „Zoom“ programą ir 

net 76 posėdžiai vyko naudojantis teismų konferencine įranga. Pateikti skaičiai rodo, kad teismo 

krūvis išliko aukštas, tačiau bylų išnagrinėjimo tempas nepakito. 

 

2021 m. Klaipėdos apylinkės teisme inicijuoti 63 teisminės mediacijos procesai, t. y.  beveik 54 proc. 

daugiau nei 2020 m.  Iš jų – 26 procesai baigėsi pasirašius taikos sutartį, teismas patvirtino 17 

taikos sutarčių. Vidutinė teisminės mediacijos bylų išnagrinėjimo trukmė – kaip ir 2020 m. – apie 1 

mėnuo. Tokia statistika rodo žmonių norą spręsti ginčus taikiai bei, padedant profesionaliems 

mediatoriams, patiems ieškoti priimtiniausio taikaus ginčų sprendimo.  

 

Teismo atvirumo, skaidrumo skatinimas, teigiamo įvaizdžio formavimas, kaip ir daugelis veiklų, 

vyko elektroninėje erdvėje – per publikacijas, interviu, straipsnius, konferencijas. 
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Klaipėdos apylinkės teismas ypatingą dėmesį skiria teismo darbuotojų mikroklimato gerinimui. Viso 

karantino ir ekstremalios situacijos metu daugeliui darbuotojų buvo sudarytos sąlygos dirbti 

namuose.  Per 2021 metus darbuotojų kaita sudarė 16,9 proc., iš kurių didžiausią dalį sudarė 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kaita.  

 

Pandemija palietė ne tik teismo darbą, tačiau turėjo įtakos ir teisme veikusiai savanorių tarnybai. 

Dėl apriboto žmonių patekimo į teismo erdves pagalbos teikti negalėjo ir teismo savanoriai. Todėl 

džiaugiamės, kad, pamažu keičiantis situacijai dėl „Covid-19“, savanorių tarnybos veikla buvo 

atnaujinta ir metų pabaigoje teikti pagalbą žmonėms pradėjo naujai suformuota savanorių 

komanda.     
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I. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ 

ANALIZĖ 

 

1.1. Administracinių nusižengimų bylos 

2021 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos 1 352 administracinių nusižengimų bylos, 229 

bylos perkeltos iš 2020 metų. Iš viso išnagrinėtos buvo 1 503 administracinių nusižengimų bylos. 

Kaip ir pernai, beveik visos (96,6 proc.) administracinių nusižengimų bylos buvo išnagrinėtos 

greičiau kaip per 6 mėnesius. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė 1,46 mėnesio. 2021 metais 

Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtose bylose administracinėn atsakomybėn buvo traukiami / 

patraukti 1 463 asmenys. Nuobaudos paskirtos 582 asmenims, 423 nuobaudos paskirtos vyrams, 

84 –  moterims, likusios nuobaudos – juridiniams asmenims ir/ar juridinių asmenų vadovams.  

 

Daugiausiai – 798 – administracinių nusižengimų bylos buvo išnagrinėtos dėl padarytų 

nusižengimų, susijusių su transportu ir kelių ūkiu (ANK 370–463 straipsniai). 

 

Antrą didžiausią bylų dalį sudarė nusižengimai, susiję su prekyba, finansų sistema ir statistika (ANK 

150–223 straipsniai). Dėl tokių nusižengimų teismas išnagrinėjo 252 bylas.  

 

Dėl nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka (ANK 481–496 straipsniai), išnagrinėtos 95 bylos. 

Dėl nusižengimų,  susijusių su valdymo tvarka (ANK 497–555 straipsniai), išnagrinėtos 157 bylos. 

46 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais 

interesais (ANK 108–125 straipsniai). 

Dėl nusižengimų, susijusių su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga (ANK 45–71 straipsniai), 

išnagrinėta 141 byla. 

Dėl nusižengimų, susijusių su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis (ANK 95–107 straipsniai), buvo 

išnagrinėtos 35 bylos. 

34 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir 

paveldo apsauga (ANK 235–319 straipsniai). 
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20 bylų išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba (ANK 

349–369 straipsniai), 1 byla dėl nusižengimų, susijusių su disponavimu ginklais, šaudmenimis ar 

sprogmenimis (ANK 227–234 straipsniai). 

7 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su vaikais ir šeima (ANK 72–80 straipsniai) 

6 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su ekonomika ir verslo tvarka (ANK 126–149 

straipsniai), 7 – dėl nusižengimų, susijusių su žemės ūkio, veterinarijos veikla ir gyvūnų globa (ANK 

333–348 straipsniai).  

Išnagrinėtas 1 administracinis nusižengimas, susijęs su ryšių sistema (ANK 464–480 straipsniai). 
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1.2. Baudžiamosios bylos 

2021 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos 874 baudžiamosios bylos, 222 bylos perkeltos iš 

2020 metų. Išnagrinėta buvo 913 bylų. 84,7 proc. bylų buvo išnagrinėta per trumpesnį kaip 6 

mėnesių laikotarpį. 87 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn., 53 bylų – metus ir ilgiau. Vidutinė 

bylos nagrinėjimo trukmė siekė 2,7 mėnesio. 

 

 

 

Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2021 metais Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtos 

baudžiamosios bylos pasiskirstė taip: 

• Nusikaltimai žmogaus sveikatai – 256. 

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 214. 

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams 

interesams – 188. 

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar 

psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 74.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 48.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar 

matavimo priemonių klastojimu – 38.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 35. 

BAUDŽIAMOSIOS BYLOS

396 išnagrinėtos priimant nuosprendį 458 išnagrinėtos priimant baudžiamąjį įsakymą

17 išnagrinėta priimant nutartį 4-bylos nutrauktos
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• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 29.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 24.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai – 19. 

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis, 

sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis, karine įranga – 18.  

• Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 15. 

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams – 9.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 8. 

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir 

neliečiamumui – 8. 

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešojo administravimo funkcijas atliekančio 

asmens veiklai – 6.   

• Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 5.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 5.  

• Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 5.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 4.  

• Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 2. 

• Nusikaltimai žmogaus laisvei – 2. 
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1.3. Ikiteisminis tyrimas 

2021 metais Klaipėdos apylinkės teisme ikiteisminio tyrimo teisėjo funkcijas atliko trys Klaipėdos 

miesto rūmų teisėjai.  

Klaipėdos apylinkės teisme per 2021 m.  buvo išnagrinėti  4 827 ikiteisminio tyrimo dokumentai. 

 

1.4. Civilinės bylos 

2021 metais Klaipėdos apylinkės teisme gauta 10 901 byla, 1 428 bylos perkeltos iš 2020 metų.  

Išnagrinėtos buvo 10 994 bylos. Iš jų 93  proc. bylų buvo išnagrinėta per trumpesnį kaip 6 mėnesių 

laikotarpį. 527 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn. 242 bylų nagrinėjimas truko ilgiau kaip 

12 mėn. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,66 mėnesio.  

Per 2021 metus nutrauktos buvo 744 bylos, iš jų – patvirtinus taikos sutartį – 241. 

Išnagrinėti 942 prašymai civilinių bylų vykdymo procese. 
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Per 2021 metus Klaipėdos apylinkės teisme 

buvo išnagrinėta: 

❖ 70 bylų dėl darbo teisinių santykių; 

❖ 3 336 su prievolių teise susijusios 

bylos; 

❖ 1 284 bylos, kylančios iš šeimos 

teisinių santykių; 

❖ 179 bylos, kylančios iš daiktinių 

teisinių santykių; 

❖ 64 bylos dėl paveldėjimo; 

❖ 9 bylos dėl asmenų neturtinių 

teisių ir intelektinės nuosavybės; 

❖ 37 bylos dėl juridinių asmenų; 

❖ 310 bylų dėl fizinių asmenų 

bankroto; 

❖ 4 bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo; 

❖ 6 678 kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka; 

❖ 165 bylos su tarptautiniu elementu. 
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1.4. Teisminė mediacija 

Per 2020 m. Klaipėdos apylinkės teisme inicijuoti 63 teisminės mediacijos procesai. Iš jų 26 

procesai baigėsi pasirašius taikos sutartį, teismas patvirtino 17 taikos sutarčių. Ataskaitiniu 

laikotarpiu 31 teisminės mediacijos procesas dar nebuvo užbaigtas. Vidutinė teisminės mediacijos 

bylų išnagrinėjimo trukmė – 1,21 mėnesio. 

Inicijuoti teisminės mediacijos procesai pagal bylų kategorijas pasiskirstė taip: 

3 bylos dėl darbo teisinių santykių; 

23 bylos, susijusios su prievolių teise (dėl sutartinių teisinių santykių, susijusios su civiline 

atsakomybe, dėl neturtinės žalos atlyginimo ir kt.) 

29 bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių (susijusios su santuoka, vaikų ir tėvų teisėmis ir 

pareigomis, dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir kt.) 

12 bylų, kylančių iš daiktinių teisinių santykių (dėl nuosavybės teisės gynimo, dėl teisės į svetimus 

daiktus, uzufrukto ir kt.) 
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II. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

2.1. Teismo personalas 

2021 m. Klaipėdos apylinkės teisme patvirtintas 201 darbuotojų etatas. 2021 m. teismo komandą 

sudarė: 41 bylas nagrinėjantis teisėjas (įskaitant teismo pirmininką, teismo pirmininko 

pavaduotojus civilinėms ir baudžiamosioms byloms), teismo kancleris, teismo pirmininko patarėja, 

teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene, teismo administracijos 

sekretorius, teisėjų padėjėjai, du vyriausieji specialistai (darbui su personalu), vyriausiasis 

specialistas (darbui su viešaisiais pirkimais), vyriausiasis specialistas (teismo psichologas), Teismo 

raštinės, Archyvo, Finansų ir apskaitos, Ūkio, Informacinių technologijų skyrių darbuotojai. Iš viso: 

96 etatai – valstybės tarnautojų, 64 etatai – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

 

Klaipėdos apylinkės teisme dirbančių valstybės tarnautojų kaita per 2021 metus sudarė 17,7 proc., 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 18,7 proc., teisėjų – 12 proc.  

Bendra Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų kaita 2021 metais sudarė 16,9 proc.. 

 

 

 

Per 2021 m. laikotarpį priimta: 

2 teisėjai 

11 valstybės tarnautojų; 

4 darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis. 

 

Per 2021 m. laikotarpį atleista: 

3 teisėjai  

6 valstybės tarnautojai; 

 8 darbuotojai, dirbantys  pagal darbo 

sutartis.

Per 2021 metus 48 valstybės tarnautojai dalyvavo 162 mokymuose, iš kurių net 57 kartus dalyvavo 

valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų sąraše patvirtintose programose: 

profesinės etikos, analizės ir pagrindimo kompetencijos stiprinimo, asmenų aptarnavimo kokybės 

gerinimo, žmogiškųjų išteklių valdymo ir t. t. 
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Nuo 2021 m. rugsėjo 6 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus papildė 4 teisėjai: 

Aušra Diržienė, perkelta iš Telšių apylinkės teismo Akmenės rūmų, Lina Šakarnienė, perkelta iš 

Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų, Asta Matulevičienė, perkelta iš Klaipėdos apylinkės teismo 

Klaipėdos rajono rūmų, Vytautas Pliuskevičius, perkeltas iš Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos 

rajono rūmų.  Į uostamiesčio teismą teisėjai buvo perkelti Lietuvos Respublikos prezidento 2021 m. 

liepos 30 d. dekretais. Teisėja Lina Šakarnienė nagrinėja baudžiamąsias ir administracinių 

nusižengimų bylas, teisėjai Aušra Diržienė, Asta Matulevičienė ir Vytautas Pliuskevičius nagrinėja 

civilines bylas. 

 

 

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjai:  

Lina Šakarnienė, Asta Matulevičienė, Vytautas Pliuskevičius ir Aušra Diržienė 
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2.2. Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas) 

Per 2021 m. Klaipėdos apylinkės teismo psichologas atliko 98 veiksmus civilinėse bylose (vaiko, jo 

atstovų nuomonės išklausymas posėdžio metu, individualiai, išvados raštu bei žodžiu), 59 

apklausas ikiteisminiuose tyrimuose, 5 nepilnamečių asmenų apklausas baudžiamajame procese, 

1 nepilnamečių asmenų apklausą administracinių nusižengimų pobūdžio byloje.  

 

Taip pat Klaipėdos apylinkės teismo psichologas didelį dėmesį skyrė savo kvalifikacijos kėlimui: apie 

60 valandų buvo skirta vien dalyvavimui NTA organizuojamose supervizijose bei pasitarimuose, 

130 val. sudarė kiti mokymai, kongresai bei susirinkimai. 

 

Apie 100 valandų buvo skirta įvairiems tyrimams Klaipėdos apylinkės teisme bei jų duomenų 

analizei. Vienas iš minėtų tyrimų, jau įsitvirtinęs – Klaipėdos apylinkės teismo mikroklimato 

tyrimas, kurio tikslas – suprasti ir pastebėti darbuotojų psichologinės savijautos pokyčius, lūkesčius 

bei vertinimus. Šį kartą vertinome šiuos bendrus psichologinio įstaigos mikroklimato kriterijus: 

darbo krūvis ir darbo sąlygos, požiūris į darbą, savęs ir kitų asmenų vertinimas, darbo 

organizavimas, nuotolinis darbas, stresas ir kt. veiksniai, subjektyvus psichologinio mikroklimato 

vertinimas, saugumas, tarpasmeniniai santykiai ir bendradarbiavimas, asmenybės savybės.  

 

Savo atsakymus pateikė 70 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono rūmų 

darbuotojų, iš kurių 9 teisėjai, 10 teisėjo padėjėjų, 22 teismo posėdžių sekretorės, 7 teismo 

administracijos / teismo kanclerio tarnybos / finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojai, 21 teismo 

raštinės skyriaus / archyvo skyriaus darbuotojas ir 1 ūkio skyriaus darbuotojas. 

 

Atsižvelgiant į gautus rezultatus (darbo krūvis – didelis, darbo sąlygos – geros, požiūris į darbą – 

teigiamas, savęs ir kitų asmenų vertinimas – teigiamas, darbo organizavimas – teigiamas, 

nuotolinis darbas – teigiamas, stresas ir kt. veiksniai – vidutinis (nerimas – žemas, sveikata – gera), 

subjektyvus psichologinio mikroklimato vertinimas – vidutinis, saugumas – aukštas, tarpasmeniniai 

santykiai ir bendradarbiavimas – teigiamas, asmenybės savybės – pakankamas laikas sau ir savo 

pomėgiams, dominančios veiklos bei savo vidinio tobulėjimo įvairiose gyvenimo srityse pajauta), 

gerėjančias 2021 m. tendencijas beveik visose srityse (lyginat su 2019 m. atlikto tyrimo 

duomenimis) bei Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų ir administracijos gebėjimą prisitaikyti 
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prie ekstremalios situacijos, bendra Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų psichologinė / fizinė / 

emocinė savijauta vertinama teigiamai; bendras įstaigos psichologinis mikroklimatas vertinamas 

gerai. 

 

Taip pat norime pasidžiaugti, kad kiekvienais metais Klaipėdos apylinkės teismo psichologo veiklos 

rodikliai gerėja, darbo apimtis didėja ir, pagal NTA vertinimo ataskaitą, kai kuriais aspektais netgi 

užima lyderio pozicijas lyginant su kitais apylinkės bei apygardos teismais.  

 

Vyriausioji specialistė (teismo psichologė) 

Kristina Černiauskaitė-Raukė 

 

 

 
Lietuvos teismų psichologai ir konsultantai 
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2.3. Teismo finansavimas 

2021 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos apylinkės teismui buvo skirta 3 831 000  eurų, panaudota 

– 3 831 000  eurų. 

 

Iš jų 3 560 000,00 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui. Socialinio draudimo įmokoms 

buvo skirti ir panaudoti 51 655,00 eurai, prekėms ir paslaugoms – 194 405,00  eurai, darbdavių 

socialinei paramai (pirmos dvi nedarbingumo dienos, kurios apmokamos iš darbdavio lėšų) – 

13 500,00 eurų, materialiojo turto įsigijimui – 11 440,00 eurų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbo užmokestis, 
3 560 000

Socialinio draudimo 
įmokos, 51 655

Prekės ir paslaugos, 
194 405

Darbdavių socialinė 
parama, 13 500

Materialaus turto 
įsigijimas, 11 440

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Darbo užmokestis

Socialinio draudimo įmokos

Prekės ir paslaugos

Darbdavių socialinė parama

Materialaus turto įsigijimas

Klaipėdos apylinkės teismo lėšų paskirstymas
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III. TEISMO RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR 

VISUOMENE 

 

3.1. Viešosios informacijos teikimas 

Klaipėdos apylinkės teismo interneto svetainėje (https://klaipedos.teismai.lt) yra skelbiama 

informacija apie teisme nagrinėjamas ir išnagrinėtas, žiniasklaidos ir visuomenės susidomėjimo 

sulaukusias bylas, teisme vyksiančius bei įvykusius viešus renginius, susitikimus, diskusijas, 

valstybinių ir kitų švenčių minėjimus Teisme, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, konferencijas. 

 

Teismo tinklalapyje taip pat pateikiama informacija apie asmenų aptarnavimo tvarką, finansines 

ataskaitas, veiklos planus, teismo darbuotojų kontaktus, asmens duomenų apsaugą ir kt.  

 

Be teismo interneto tinklalapyje skelbiamų pranešimų žiniasklaidai, teismo pirmininkas, teisėjai ir 

teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene teikia komentarus apie 

išnagrinėtas bylas, taip pat informuoja visuomenę kitais aktualiais klausimais. 

 

Teismo viešumo principo užtikrinimas karantino ir ekstremalios situacijos metu žiniasklaidos 

atstovams buvo įgyvendinamas sudarant galimybes dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu, 

naudojantis „Zoom“ programa, iš namų arba iš kitos teismo posėdžių salės teismo rūmuose. Esant 

nedideliam proceso dalyvių skaičiui, žiniasklaidos atstovams suteikta galimybė iš anksto 

užsiregistravus dalyvauti teismo posėdžiuose teismo posėdžių salėje, laikantis Vyriausybės ir 

Sveikatos apsaugos ministerijos karantino ir ekstremalios situacijos metu nustatytų saugumo 

reikalavimų. 

 

Remiantis 2021 m. žiniasklaidos monitoringo ataskaita, Klaipėdos apylinkės teismas žiniasklaidoje 

buvo paminėtas 190 kartų.  Per II –ąjį metų pusmetį  pagal paminėjimų kiekį uostamiesčio teismas 

pakilo trimis pozicijomis ir buvo paminėtas 101 kartą.  

 

https://klaipedos.teismai.lt/
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2021 metais dėl šalyje paskelbto karantino, o vėliau ekstremalios situacijos, bendravimas su 

visuomene ir žiniasklaida didžiąja dalimi vyko elektroninėje erdvėje. Visuomenei ir žiniasklaidai 

pranešimais spaudai, taip pat teismo interneto tinklalapio atitinkamose skiltyse buvo teikiama 

informacija apie naujoves teisme, vizitus, renginius, vykusias konferencijas, ir kt. Tiek teismo 

viešosiose erdvėse, tiek teismo interneto tinklalapyje žiniasklaidos atstovams, visuomenei ir 

darbuotojams periodiškai teikta atnaujinta informacija apie teismo darbą ir su darbo organizavimu 

susijusius pakeitimus, būtinas sveikatos apsaugos ir savisaugos priemones karantino laikotarpiu 

bei ekstremalios situacijos metu. 

         

 

 

 

 

 

 

Didelio žiniasklaidos susidomėjimo 

sulaukė interviu su teisėja Rūta 

Zubrickaite, papasakojusia apie 

elektroninių paslaugų portalą ir šio 

portalo teikiamas paslaugų galimybes 

 

 

Klaipėdos apylinkės teisme dar 2016 m. buvo įkurta savanorių tarnyba. Tačiau dėl pandemijos 

apribojus žmonių patekimą į teismo erdves, pagalbos teikti nebegalėjo ir teismo savanoriai. 

Pamažu keičiantis situacijai dėl „Covid-19“, aktyviai pradėta ieškoti asmenų, norinčių ir galinčių 

būti savanoriais teisme. Šiam tikslui 2021 m. lapkričio 8 d. kadenciją bebaigiantis Klaipėdos 

apylinkės teismo pirmininkas Svajūnas Bliudsukis ir pirmininko padėjėja ryšiams su žiniasklaida ir 

visuomene, tarpininkaujant Klaipėdos universiteto administracijai, surengė vaizdo konferenciją su 

šio universiteto socialinių, psichologijos, viešojo administravimo studijų studentais. Konferencijos 
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tikslas – supažindinti studentus su savanorių tarnybos veikla ir pakviesti prisijungti prie naujai 

formuojamos savanorių tarnybos komandos.  Netrukus po šios konferencijos Klaipėdos apylinkės 

teisme veiklą atnaujino savanorių tarnyba. 

 

  

Savanorių tarnybos komanda 

 

     

3.2. Renginiai ir viešosios akcijos teisme 

Dėl koronaviruso pandemijos ir šalyje paskelbto karantino, o nuo 2021 m. liepos 1 d.  – 

ekstremalios situacijos, vadovaujantis SAM rekomendacijomis ir Vyriausybės nurodymais, teisme 

buvo vengiama kontaktinių renginių, susitikimų bei susibūrimų. Daugelis veiklų persikėlė į atviras 

ar virtualias erdves. Tačiau pandemija nesugebėjo nustelbti Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų 

aktyvumo. 2021 m. uostamiesčio teismo bendruomenė aktyviai prisidėjo prie pilietinių ir Lietuvos 

teismų vykdomų iniciatyvų, tokių kaip „Atmintis gyva, nes liudija“, „Keliu vėliavą“, Tarptautinės 

vaikų gynimo dienos rengiamos paramos vaikams bei pasaulinės gyvūnų dienos vykdomų akcijų.   

 

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti žiniasklaidos priemonių atstovai profesinės 

šventės proga pasveikinti nuotoliniu būdu. Be to, minėta proga Klaipėdos apylinkės teismo 
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darbuotojai parėmė vaikų, turinčių raidos sutrikimų, centrą „Špokas“. Taip jau sutapo, kad dovanos 

vaikučius pasiekė Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Simboliškos dovanos tik įprasmina tikėjimą, kad 

Lietuvos ateitis mūsų vaikuose.  

 

 

Vaikų gynimo dienai paminėti uostamiesčio teismo darbuotojai dalyvavo Lietuvos teismų 

organizuotoje akcijoje ir parėmė NVO „SOS vaikai. Klaipėdos fondas“ remiamus nepasiturinčių 

šeimų vaikučius žaislais ir rūbais. 

 

 

Klaipėdos apylinkės teismo ir Klaipėdos apygardos teismų parama 

 nepasiturinčių šeimų organizacijai „SOS VAIKAI“ 
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2021 m. rugsėjo 3 d., siekiant stiprinti vidinę teismo komunikaciją, suorganizuota darbuotojų 

vasaros išvyka laivu po Klaipėdos uosto ekvatoriją.  

 

 

 

 

2021 m. rugsėjo 28 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose įvyko teisėjų, Lietuvos 

probacijos tarnybos Klaipėdos regiono skyriaus bei Klaipėdos prokuratūros atstovų apskritojo stalo 

diskusija dėl nuteistųjų elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo ir taikymo. Diskusijos metu 

probacijos tarnybos atstovai pristatė nuteistųjų priežiūros priemones, atliktą monitoringą šioje 

srityje ir aptarė pagrindines elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo ir taikymo problemas. 

Diskusijos metu taip pat buvo nutarta stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą, siekiant 

efektyvesnio nuteistųjų stebėjimo. 
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Klaipėdos apylinkės teismo bendruomenė, minėdama Pasaulinę gyvūnijos dieną, būtiniausiais 

daiktais ir maistu parėmė VšĮ „Linksmosios pėdutės“ globojamus gyvūnėlius. 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos teisės dienai paminėti teismuose kasmet 

organizuojamas nemokamų teisinių konsultacijų renginys. Šįkart, kaip ir 2020 m.,  asmenis 

rūpimais klausimais telefonu konsultavo teisėjų padėjėjai. Džiugu, kad šis renginys kasmet 

susilaukia vis didesnio susidomėjimo ir daugiau asmenų išdrįsta pasinaudoti unikalia proga 

išsiaiškinti rūpimus teisinius klausimus.  

 

2021 m. gruodžio 15 d. Klaipėdos apylinkės teismas minėjo Lietuvos teismų dieną. Šia proga teismo 

darbuotojai ir teisėjai susirinko kino teatro salėje, kurioje padėkos raštais buvo apdovanoti 

labiausiai nusipelnę uostamiesčio teismo darbuotojai. 
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Biudžetinė įstaiga,  

S. Daukanto g. 8, LT-92129 Klaipėda, 

Tel. (846) 39 71 00, faks. (846) 39 71 33, el. p. klaipedos.apylinkes@teismas.lt 

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191443889 

 


