2016 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Klaipėda, 2017

Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkas
Svajūnas Bliudsukis
Klaipėdos miesto apylinkės teismo strateginis tikslas
– vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių
gynimą kaip pirmosios instancijos teismui. Siekiame
kuo efektyviau panaudoti turimus žmogiškuosius ir
materialiuosius išteklius savo pagrindinių funkcijų
įgyvendinimui. Kryptingai siekiame didinti teismo
atvirumą bei visuomenės pasitikėjimą teismų sistema.
Nuo 2016 metų Klaipėdos miesto apylinkės teisme
pradėti teismų reorganizavimo parengiamieji darbai.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. reorganizuojamo Klaipėdos
rajono apylinkės teismo teisės ir pareigos pereina
dalyvaujančiam reorganizavime Klaipėdos miesto
apylinkės teismui.
Teismų reorganizavimu siekiama:


Didinti bylų nagrinėjimo operatyvumą, suvienodinant teisėjų ir teismų

darbuotojų darbo krūvį bei sąlygas;


Palengvinti asmenų teisės kreiptis į teismą įgyvendinimą, sudarant galimybes

atlikti procesinius veiksmus kuo arčiau asmens gyvenamosios vietos;


Efektyviau panaudoti teismų žmogiškuosius ir materialinius išteklius,

koncentruojant teismų administravimui skiriamus išteklius;


Plėsti teisėjų specializacijos galimybes, didinant viename teisme dirbančių

teisėjų skaičių;


Panaikinti esamus organizacinius trukdžius nagrinėjant bylas – suderinti

teismų bei kitų teisėsaugos institucijų veiklos teritorijas.
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I.

KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMŲ ĮSTATYMAS
(Žin., 2012, Nr.6-181)
15 straipsnis. Apylinkės teismo kompetencija

Klaipėdos miesto apylinkės teismas yra
pirmoji instancija jo kompetencijai įstatymo
priskirtoms

civilinėms,

baudžiamosioms,

administracinių nusižengimų byloms bei su
sprendimų

ir

nuosprendžių

vykdymu

susijusioms byloms nagrinėti.
Įstatymų

nustatytais

atvejais

apylinkės

teismo teisėjai atlieka ikiteisminio tyrimo
teisėjo, taip pat kitas apylinkės teismo
kompetencijai įstatymų priskirtas funkcijas.

Teismo funkcinė paskirtis yra įgyvendinti teisingumą. Tai pasiekiama, kai nagrinėdamas
bylas teismas (teisėjas) priima procesinį dokumentą, kuriuo atstato teisingumą arba atkuria
teisinę taiką tarp šalių civiliniuose santykiuose, paskiria bausmę už nusikaltimą, nuobaudą
– už administracinį nusižengimą.
Apylinkės teismo kaip pirmosios instancijos sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą civilinėse
bylose, baudžiamosiose ir administracinių nusižengimų bylose apeliacine tvarka tikrina
Klaipėdos apygardos teismas, kuris nustato sprendimuose (plačiąja prasme) netinkamą
teisės taikymą, taip pat padarytus materialinės ar procesinės teisės pažeidimus.
Klaipėdos miesto apylinkės teismo veiklos teritorija apima Klaipėdos ir Neringos
savivaldybių teritorijas.
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II. BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ ANALIZĖ
2.1. Administracinių teisės pažeidimų bylos
2016 metais Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautos 4603 administracinių teisės
pažeidimų bylos (2015 m. – 4526 bylos), 272 bylos perkeltos iš 2015 metų. Viso
išnagrinėta buvo 4716 administracinių teisės pažeidimų bylų. Beveik visos (99,5 proc.)
administracinių teisės pažeidimų bylos buvo išnagrinėtos greičiau kaip per 6 mėnesius.
Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė 0.64 mėnesio.

Praėjusiais metais Klaipėdos miesto apylinkės teismas išnagrinėjo 1335 prašymus
administracinių teisės pažeidimų bylų vykdymo procese. Administracinėn atsakomybėn
buvo traukiami/patraukti 4705 asmenys.

Daugiausiai – 1566 – administracinių teisės pažeidimų bylų buvo išnagrinėta dėl padarytų
pažeidimų, kuriais pasikėsinta į nuosavybę (ATPK 45-50(8) straipsniai).
Antrą didžiausią bylų dalį sudarė pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje
(ATPK 111-155 straipsniai). Dėl tokių pažeidimų teismas išnagrinėjo 1438 bylas.
1163 bylos išnagrinėtos dėl pažeidimų, kuriais pasikėsinta į viešąją tvarką (ATPK 174186 straipsniai).

Dėl pažeidimų, kuriais pasikėsinta į nustatytą valdymo tvarką (ATPK 187-215
straipsniai) išnagrinėtos 337 bylos.
193 bylos išnagrinėtos dėl pažeidimų darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje
(ATPK 41-44(5) straipsniai).
Dėl pažeidimų prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje (ATPK 163-173(21)
straipsniai) buvo išnagrinėtos 133 bylos.
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Dėl pažeidimų aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, gamtos, istorijos ir
kultūros paminklų apsaugos srityje (ATPK 51-91(8) straipsniai) išnagrinėtos 24 bylos.
4 bylos išnagrinėtos dėl pažeidimų piliečių buto teisių, butų komunalinio ūkio ir
tvarkymo srityje (ATPK 156-162(1) straipsniai).
Po 1 bylą buvo išnagrinėta dėl pažeidimų pramonės, elektros ir šiluminės energijos
naudojimo srityje (ATPK 92-99(10) straipsniai) ir veterinarinių sanitarinių taisyklių
pažeidimų (ATPK 100-110(1) straipsniai).

Išnagrinėtų administracinių teisės pažeidimų
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2.2. Baudžiamosios bylos
2016 metais Klaipėdos miesto apylinkės teisme gautos 873 baudžiamosios bylos, 163
bylos perkeltos iš 2015 metų. Išnagrinėtos buvo 858 bylos. 90,9 proc. bylų buvo
išnagrinėta per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. 50 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki
12 mėn., 28 bylų – metus ir ilgiau. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 2,42 mėnesio.

Baudžiamosios bylos
452 bylos išnagrinėtos
priimant nuosprendį
317 priimant baudžiamąjį
įsakymą
26 priimant nutartį
15 bylų nutraukta

Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2016 metais Klaipėdos miesto apylinkės
teisme išnagrinėtos baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir
turtiniams interesams – 346
 Nusikaltimai žmogaus sveikatai – 175
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo
laisvei ir neliečiamumui – 8
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 11
 Nusikaltimai žmogaus laisvei – 2
 Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 2
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 3
7

 Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 10
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 7
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 53
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems
interesams – 22
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 20
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais,
šaudmenimis,

sprogmenimis,

sprogstamosiomis

ar

radioaktyviosiomis

medžiagomis, karine įranga – 13
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 97
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 13
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 68
 Nusikaltimai

ir

baudžiamieji

nusižengimai

viešojo

administravimo

funkcijas

atliekančio asmens veiklai – 14
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų
klastojimu – 34
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 10
 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai – 12
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Išnagrinėtų baudžamųjų bylų skaičiaus kaita
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2016 m. Klaipėdos miesto apylinkės teisme daugiausia baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėta
dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams (346 bylos). Antrąją didžiausią baudžiamųjų bylų dalį sudarė nusikaltimai
žmogaus sveikatai (175 bylos). 97 baudžiamosios bylos buvo išnagrinėtos dėl nusikaltimų
ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis,
nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis.
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2.3. Civilinės bylos
2016 metais Klaipėdos miesto apylinkės teisme gauta 15441 byla, 2007 bylos perkeltos iš
2015 metų. Išnagrinėtos buvo 15456 bylos. Iš jų 94,7 proc. bylų buvo išnagrinėta per
mažesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. 631 bylos nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn. 193
bylų nagrinėjimas truko ilgiau kaip 12 mėn. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,73
mėnesio. Per 2016 metus buvo išnagrinėta 2518 prašymų civilinių bylų vykdymo procese.

Civilinės bylos
3847 bylos išnagrinėtos
priimant sprendimą
2546 priimant teismo įsakymą
83 priimant preliminarų
sprendimą
624 priimant dalinį sprendimą
891 byla buvo nutraukta
280 bylų nutraukta patvirtinus
taikos sutartį

 5619 bylos išnagrinėtos ginčo teisena;
 1496 ypatingąja teisena;
 142 dokumentinio proceso tvarka;
 1499 supaprastinto proceso tvarka;
 6532 dėl teismo įsakymo išdavimo;
 38 dėl proceso atnaujinimo.
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Per 2016 metus Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo išnagrinėtos 82 bylos dėl darbo
teisinių santykių, 7241 su prievolių teise susijusios bylos, 1136 bylos, kylančios iš šeimos
teisinių santykių, 155 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių, 20 bylų dėl paveldėjimo,
15 bylų dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės, 3 bylos dėl juridinių
asmenų, 4 bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo, 9268 kitos bylos,
nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, 27 bylos su tarptautiniu elementu.

Išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kaita
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2.5. Elektroninės bylos

Nuo 2013 metų liepos 1 d. Lietuvoje pradėjo veikti teismų elektroninių paslaugų portalas
(EPP) e.teismas.lt. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2015 metais 54 procentai civilinių
bylų buvo elektroninės. 2016 metais 10443 bylos buvo elektroninės, tai sudarė 68
procentus visų teisme išnagrinėtų civilinių bylų.

2016 metais Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjos Danutė Žvinklytė ir Erika
Tamošaitienė buvo apdovanotos už daugiausiai parengtų elektroninių dokumentų bei
pelnė nominacijas „Aktyviausias e-teisėjas 2015/2016.
Teisėja D. Žvinklytė per 2015-2016 m. parengė 1330 elektroninių dokumentų, o teisėja E.
Tamošaitienė – 1246.

Teisėjos Danutė Žvinklytė ir Erika Tamošaitienė
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2.6. Teisminė mediacija
Teisminė mediacija - teisinio
ginčo sprendimas, kai aktyviai
dalyvauja

trečias

asmuo

(mediatorius), kuris padeda ginčo
šalims

rasti

tinkamą

ir

jiems

labiausiai

priimtiną

ginčo

sprendimo būdą.
Mediacijos

metu

pagrindinis

dėmesys

skiriamas

šalių

savitarpio supratimui, bendriems
interesams ir poreikiams, skatinamos ir vyksta abiems šalims priimtino ginčo sprendimo
būdo paieškos.
Lyginant su 2015 metais, per 2016 m. Lietuvos teismuose mediacijos procesų skaičius
išaugo 2,5 karto. 2016 m. Klaipėdos miesto apylinkės teisme 37 asmenų ginčai buvo
sprendžiami mediacijos būdu.
Tai yra penkis kartus daugiau negu 2015 metais. Beveik pusės mediacijos procedūrų
rezultatas – taikos sutartys.
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Teisminė mediacija Klaipėdos miesto apylinkės teisme 2016m.
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Prie darbščios ir entuziastingos
Klaipėdos

miesto

apylinkės

teismo mediatorių komandos
2016 m. prisijungė trys naujos
teismo mediatorės – tai teisėjos
Audronė

Gaižutienė,

Larisa

Šimanskienė ir Lina Giedrė.

Šiuo metu Teismo mediatoriaus veiklą vykdo 10 Klaipėdos miesto apylinkės teisme
dirbančių profesionalių teisininkų:


Teisėjas Raimondas Dilys



Teisėja Audronė Gaižutienė



Teisėja Lina Giedrė



Teisėjas Egidijus Mickevičius



Teisėjo padėjėja Erika Petrėtienė



Teisėja Kristina Serdiukienė



Teisėja Larisa Šimanskienė



Tiesmo pirmininko patarėja Aira Štrimaitienė



Teisėja Milda Valiulytė



Teisėja Danutė Žvinklytė
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III. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
3.1. Teismo personalas
2016 m. Klaipėdos miesto apylinkės teisme buvo 166 darbuotojų etatai. Teismo komandą
sudarė: teismo pirmininkas, teismo pirmininko pavaduotojai civilinėms ir baudžiamosioms
byloms,

teismo

pirmininko

patarėja,

teismo

pirmininko

padėjėjas ryšiams su žiniasklaida
ir

visuomene,

administracijos

teismo

sekretorius,

du

vyriausieji specialistai (darbui su
personalu),

Teismo

raštinės,

Archyvo, Finansų, Ūkio, Informacinių technologijų skyrių darbuotojai.

Per 2016 m. laikotarpį priimta:

Per 2016 m. laikotarpį atleista:

 5 teisėjai;

 1 teisėjas;

 36 valstybės tarnautojai;

 32 valstybės tarnautojai;

 16 darbuotojų, dirbančių pagal

 16 darbuotojų, dirbančių pagal

darbo sutartį.

darbo sutartį.
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2016

m.

Klaipėdos

miesto

apylinkės teisme teisėjo pareigas
pradėjo eiti penki nauji teisėjai:
Gintaras

Stonkus,

Zubrickaitė,

Monika

Laura

Spalvienė

pirmininkas,

Rūta
Lapukaitė,

ir

teisėjas

Teismo
Svajūnas

Bliudsukis.
Teisėjos Rūta Zubrickaitė ir Monika Lapukaitė

Teisėjas G. Stonkus LR Prezidentės dekretu Nr. 1K-516 „Dėl apylinkės teismo teisėjo
perkėlimo“ į Teismą buvo perkeltas iš Klaipėdos rajono apylinkės teismo.
R. Zubrickaitė ir M. Lapukaitė į Klaipėdos miesto apylinkės teismą paskirtos

LR

Prezidento dekretu Nr. 1K-598 „Dėl apylinkės teismų teisėjų skyrimo“.

Teisėjas G. Stonkus paskirtas ikiteisminio
tyrimo teisėju. Teisėjos R. Zubrickaitė, M.
Lapukaitė ir L. Spalvienė Klaipėdos miesto
apylinkės teisme nagrinėja civilines bylas.
Teismo pirmininkas nagrinėja civilines ir
baudžiamąsias bylas.

Teisėjas Gintaras Stonkus
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3.2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo apžvalga
2016 metais teisėjai, valstybės tarnautojai ir kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją tobulino
įvairaus pobūdžio mokymuose, konferencijose, seminaruose.

Mokymai, kuriuose dalyvavo Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjai:
 „Ikiteisminio tyrimo teisėjų mokymai“,
 „Nepilnamečių bylas nagrinėjančių teisėjų mokymai“,
 „Naujasis administracinių nusižengimų reglamentavimas“,
 „Teismo ekspertizė“,
 „Tarptautinė privatinė teisė I-II“,
 „Civilinė teisė“,
 „Lygios galimybės“,
 „Baudžiamoji teisė“.
Be to 5 teisėjai dalyvavo mokymuose, seminaruose ir konferencijose Prahoje, Singapūre,
Dubline, Rumunijoje, Ispanijoje, Briuselyje, Liuksemburge, Slovėnijoje ir Bratislavoje.

Per 2016 metus 31 mokymo programoje dalyvavo 84 teismo darbuotojai (išskyrus
teisėjus), iš jų 68 valstybės tarnautojai, o tai sudaro 87,2 proc. nuo visų dirbančių valstybės
tarnautojų ir 16 darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį, o tai sudaro 28 proc. nuo visų
darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį. Teismo darbuotojai dalyvavo: specialiųjų ir
profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms
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vykdyti arba mokymuose, skirtuose darbuotojams, teikiantiems paslaugas gyventojams,
orientavimosi į klientą gebėjimų ir įgūdžių tobulinimui.
Per 2016 m. teisėjo padėjėjai kvalifikaciją kėlė net 48 kartus ir 37 kartus mokymuose
dalyvavo teismo posėdžių sekretorės.

Mokymuose per 2016 m. viso dalyvavo 62,2 proc. nuo visų dirbančių teismo darbuotojų
(išskyrus teisėjus):
 29 teismo posėdžių sekretorės iš 34 dirbančių, tai sudaro 85,3 proc. nuo visų
teismo posėdžio sekretorių;
 26 teisėjų padėjėjai, o tai sudaro beveik 76,5 proc. visų dirbančių teisėjų padėjėjų.

3.3. Teismo finansavimas
2016 metais Klaipėdos miesto apylinkės teismui iš valstybės biudžeto buvo skirta 2 469
544 eurų, kurių panaudota – 2 469 544 eurai. Iš jų 1 768 760 eurų skirta ir panaudota
darbo užmokesčiui. Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota 547 784 eurų,
prekėms ir paslaugoms – 153 000 tūkst. eurų.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo lėšų
paskirstymas

Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekės ir paslaugos
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3.4. Nuotoliniai teismo posėdžiai
Nuotolinis teismo posėdis – tai posėdis, kai proceso dalyviui nebūtina vykti į teismą,
kuriame nagrinėjama byla. Naudojant vaizdo perdavimo, įrašymo ir saugojimo įranga
apklausiami proceso dalyviai, kurie dėl svarbių priežasčių (pvz.: dėl sveikatos sutrikimų,
gyvenantys užsienyje ir kt.) negali atvykti į teismo posėdį. Tokiu būdu nevilkinamas teismo
procesas, taupomos posėdžio organizavimo išlaidos ir asmeninės bylos dalyvių lėšos.
Nuotolinio
metu

teismo

proceso

galimybę

posėdžio

dalyvis

turi

televizoriaus

ar

kompiuterio

ekrane

tiesiogiai

stebėti kitoje vietoje vykstantį
teismo posėdį, atsakyti arba
pateikti

klausimų,

pasidalinti

dokumentais su kitapus ekrano
esančiais

proceso

Pastariesiems

dalyviais.

nuotoliniame

teismo posėdyje dalyvaujantis asmuo taip pat yra matomas ir jie turi galimybę pateikti jam
klausimų, pasidalinti turimais dokumentais ar kita medžiaga.

Nuotoliniams
reikalinga

posėdžiams
įranga

Teisme

įdiegta 2015 m. vasarį pagal
teismų

Nacionalinės
administracijos

projektą

„Vaizdo perdavimo, įrašymo ir
saugojimo sistemos sukūrimas
ir

įdiegimas

(Lietuvos
Šveicarijos

teismuose“

Respublikos

ir

Konfederacijos

bendradarbiavimo programa).
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3.5. Savanorių veikla
Nuo 2016 m. liepos Klaipėdos miesto apylinkės teisme jau galite sutikti teismo savanorius.
Pagrindinis jų tikslas – teikti lankytojams praktinę informaciją, susijusią su teismo procesu,
supažindinti proceso dalyvius su jų teisėmis ir pareigomis, nurodyti, kur kreiptis dėl
reikiamos informacijos.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo savanoriai
Šiuo metu Teisme yra keturiolika savanorių. Tai įvairaus amžiaus žmonės: nuo studentų
iki įvairių sričių specialistų. Vieni jų savanoriavimą teisme pasirinko norėdami įgyti žinių,
reikalingų studijose ar darbe, kitus čia atvedė tiesiog nuoširdus noras padėti ir būti
reikalingam. Dauguma jų jau yra ragavę savanorio duonos įvairiose nevyriausybinėse
organizacijose ir turi sukaupę nemažą žinių bagažą, reikalingą padėti stiprias emocijas,
stresą patiriantiems proceso dalyviams.
Susitikimui su savanoriu galima užsiregistruoti iš anksto telefonu (8 46) 39 71 09, arba
apsilankyti pas Teisme budintį savanorį 111 kabinete.
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IV. TEISMO RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE
4.1. Viešosios informacijos rengimas
Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene nuolat teikia informaciją apie teisme nagrinėjamas ir išnagrinėtas, žiniasklaidos
ir visuomenės susidomėjimo sulaukusias bylas. 2016 m. Klaipėdos apygardos apylinkių
teismų interneto svetainėje Klaipėdos miesto apylinkės teismo puslapyje buvo paskelbti 22
pranešimai. 4 iš jų buvo susiję su Teismo nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis bylomis, 18 –
su kita Teismo veikla susiję pranešimai: apie teisme vykusius renginius, naujai paskirtus ar
perkeltus teisėjus, valstybinių ir kitų švenčių minėjimus Teisme, tarpinstitucinį
bendradarbiavimą, konferencijas, diskusijas.

Visi pranešimai skelbiami svetainėje http://www.klat.lt. Be to, čia nuolat skelbiama
informacija apie Teisme vykdomus valstybės tarnautojų konkursus ir atrankas, pranešimai
apie priimtus pareiškimus dėl fizinių asmenų bankroto bylų iškėlimo, finansinės ataskaitos,
informacija apie teisminę mediaciją, teismo savanorius ir kt.
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4.2. Renginiai Teisme

Vasario

mėnesį,

prisijungdamas

prie uostamiesčio Šviesų festivalio,
Klaipėdos

miesto

apylinkės

teismas miestiečiams bei miesto
svečiams atvėrė duris ir pakvietė į
renginį „Naktis teisme“.

Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas renginyje „Naktis teisme“

Tai buvo unikali proga išvysti kitokį teismą. Svečius pasitiko jaukiai skambanti muzika,
garuojanti šilta arbata, gidai pakvietė pasivaikščioti po teismą, o teisėsaugos atstovai
pasakojo apie savo darbą.
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Balandį Klaipėdos miesto apylinkės teisme vyko susitikimas su Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo teisėja Janina Stripeikiene ir Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininku,
Lietuvos
Teismo

Aukščiausiojo
teisėju

Algiu

Norkūnu.
Lietuvos

Aukščiausiojo

Teismo teisėja, buvusi
šio teismo Civilinių bylų
skyriaus pirmininkė, J.
Stripeikienė

kalbėjo

tema „Europos

šeimos

teisė:

bylų

su

tarptautiniu

elementu

jurisdikcija,

vaikų

grobimo bylų civilinis aspektas“. Kalbėta apie skirtingas Europos šalių pilietybes turinčių
sutuoktinių skyrybų atveju taikomą teisę.
Teisėjų etikos ir drausmės komisijos pirmininkas bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
teisėjas Algis Norkūnas pasisakė tema „Teisėjo elgesys su proceso dalyviais etiškumo bei
nepriklausomumo kontekste“. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 50 teisėjų iš Klaipėdos
apygardai priklausančių teismų.
Gegužę spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse, Lietuvos teismai pakvietė
žurnalistus gudrumu bei sumanumu varžytis linksmame protų mūšyje.
Klaipėdos ir Šilalės teismuose
vykę protų mūšiai įrodė, jog
smagiausios kovos yra tos,
kuriose nugali draugystė.
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KLAIPĖDOS MIESTO APYLINKĖS TEISMAS
Biudžetinė įstaiga, S. Daukanto g. 8, LT-92129 Klaipėda,
Tel. (846) 39 71 00, Faks. (846) 39 71 33, El. p. klaipedos.miesto@teismas.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191443889
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