2019 METŲ
KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMO
VEIKLOS APŽVALGA

Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas
Svajūnas Bliudsukis
2019 metais Klaipėdos apylinkės teismas siekė
užtikrinti

operatyvų

ir

nešališką

bylų

nagrinėjimą,

komunikacijos priemonėmis skatino teismo atvirumą,
visokeriopą prieinamumą ir teisinį visuomenės švietimą.
Galime pasidžiaugti profesionaliu ir greitu bylų
nagrinėjimu – daugiau kaip 90 procentų bylų Klaipėdos
apylinkės teisme išnagrinėtos per trumpesnį nei 6
mėnesių laikotarpį. Iš 956 išnagrinėtų baudžiamųjų
bylų, ilgiau nei metus buvo nagrinėjamos 28 bylos, iš
12 221 išnagrinėtos civilinės bylos – 246 bylos, o
administracinių nusižengimų bylų vidutinė nagrinėjimo
trukmė – 1,05 mėnesio. Siekiant aukščiausios teismo
procesinių sprendimų kokybės, 2019 metais teisme įsteigtas lituanisto etatas. Profesionalus
lituanistas redaguoja teisme rengiamus dokumentus bei viešai skelbtiną informaciją, teismo
darbuotojams teikia metodinę ir praktinę pagalbą lietuvių kalbos klausimais.
Kasmet pastebimas sistemingas inicijuojamų teisminės mediacijos procesų augimas. Jeigu
2016 m. Klaipėdos apylinkės teisme buvo inicijuoti 29 teisminės mediacijos procesai, tai 2019 m.
šių procesų skaičius išaugo iki 66. Tai neabejotinai rodo didėjantį žmonių norą spręsti ginčus
taikiai bei profesionalių mediatorių pagalba patiems ieškoti priimtiniausio taikaus ginčų
sprendimo.
Klaipėdos apylinkės teismas ypatingą dėmesį skiria teismo darbuotojų gerovei.
Stengiamės, kad žmogus, dirbdamas čia jaustųsi svarbia sistemos dalimi ir visi bendrai siektume
skaidraus teisingumo vykdymo. Mūsų manymu, teismų sistemos stiprybė – jos žmonės.
Džiaugiamės per 2019 metus daugiau kaip 3 procentiniais punktais sumažėjusia darbuotojų kaita,
kas rodo, jog einame teisingu keliu ir stengiamės ne veltui.
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KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS
Klaipėdos apylinkės teismas yra pirmoji
instancija jo kompetencijai įstatymo
priskirtoms civilinėms, baudžiamosioms,
administracinių nusižengimų byloms bei
su sprendimų ir nuosprendžių vykdymu
susijusioms byloms nagrinėti.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai
S. Daukanto g. 8, Klaipėda

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,
nusikaltimą,

paskiria

bausmę

nuobaudą

administracinį nusižengimą.

–

už
už

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai
Klaipėdos g. 1, Gargždai

Apylinkės teismo kaip pirmosios instancijos sprendimų pagrįstumą ir teisėtumą civilinėse,
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.
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I.

BYLŲ
NAGRINĖJIMO
ANALIZĖ

STATISTINĖ

1.1. Administracinių nusižengimų bylos
2019 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos 1650 administracinių nusižengimų bylos, 142 bylos
perkeltos iš 2018 metų. Viso išnagrinėta buvo 1670 administracinių nusižengimų bylų. Kaip ir
pernai, beveik visos (98,3 proc.) administracinių nusižengimų bylos buvo išnagrinėtos greičiau kaip
per 6 mėnesius. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė 1.05 mėnesio. Praėjusiais metais
Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtose bylose administracinėn atsakomybėn buvo
traukiami/patraukti 1653 asmenys.

Daugiausiai – 826 – 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 viešąja tvarka (ANK 481-496 straipsniai).
Dėl tokių nusižengimų teismas išnagrinėjo 290 bylų.

234 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su prekyba, finansų sistema ir statistika (ANK
150-223 straipsniai). Dėl nusižengimų, susijusių su valdymo tvarka (ANK 497-555 straipsniai),
išnagrinėtos 146 bylos.
79 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir turtiniais
interesais (ANK 108-125 straipsniai).
Dėl nusižengimų, susijusių su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis (ANK 95-107 straipsniai) buvo
išnagrinėtos 42 bylos.
13 bylų išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir
paveldo apsauga (ANK 235-319 straipsniai).
Dėl nusižengimų, susijusių su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga (ANK 45-71 straipsniai),
išnagrinėta 10 bylų.
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9 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba (ANK
349-369 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).
5 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su žemės ūkio, veterinarijos veikla ir gyvūnų globa
(ANK 333-348 straipsniai).
Dėl nusižengimų, susijusių su disponavimu ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis (ANK 227-234
straipsniai) išnagrinėtos 4 bylos.
Dėl nusižengimų, susijusių su teisingumu (ANK 224-226 straipsniai), išnagrinėtos 3 bylos.
1 byla išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su energetika (ANK 320-332 straipsniai).

IŠNAGRINĖTŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ
BYLŲ SKAIČIAUS KAITA
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1.2. Baudžiamosios bylos
2019 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos 973 baudžiamosios bylos, 157 bylos perkeltos iš
2018 metų. Išnagrinėtos buvo 956 bylos. 91,9 proc. bylų buvo išnagrinėta per trumpesnį kaip 6
mėnesių laikotarpį. 49 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn., 28 bylų – metus ir ilgiau. Vidutinė
bylos nagrinėjimo trukmė siekė 2,68 mėnesio.

Baudžiamosios bylos
434 bylos išnagrinėtos
priimant nuosprendį
472 priimant baudžiamąjį
įsakymą
6 priimant nutartį
6 bylos nutrauktos

Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2019 metais Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtos
baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
•

Nusikaltimai žmogaus sveikatai – 262.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 253.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 250.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 97.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 55.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 41.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar
matavimo priemonių klastojimu – 30.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 13.
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•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis,
sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis, karine įranga – 11.

•

Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 9.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 8.

•

Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 8.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams – 8.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 5.

•

Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 5.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklai – 4.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 3.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 3.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 2.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 2.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai – 2.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 1.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui – 1.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens lygiateisiškumui ir sąžinės laisvei – 1.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 1.

Išnagrinėtų baudžamųjų bylų skaičiaus kaita
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1.3. Civilinės bylos
2019 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos 11901 bylos, 1643 bylos perkeltos iš 2018 metų.

Išnagrinėtos buvo 12221 bylos. Iš jų 92,9 proc. bylų buvo išnagrinėta per mažesnį kaip 6 mėnesių
laikotarpį. 626 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn. 246 bylų nagrinėjimas truko ilgiau kaip
12 mėn.

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,66 mėnesio. Per 2019 metus buvo išnagrinėti 1108
prašymai civilinių bylų vykdymo procese.

Išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kaita
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Per 2019 metus Klaipėdos apylinkės teisme
buvo išnagrinėtos:
❖

92 bylos dėl darbo teisinių

santykių
❖

3851 su prievolių teise susijusi

byla
❖

1485 bylos, kylančios iš šeimos

teisinių santykių
❖

249 bylų, kylančių iš daiktinių

teisinių santykių
❖

23 bylos dėl paveldėjimo

❖

13 bylų dėl asmenų neturtinių

teisių ir intelektinės nuosavybės
❖

24 bylos dėl juridinių asmenų

❖

409 bylos dėl fizinių asmenų

bankroto
❖

4 bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo

❖

1 byla pagal skundus dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiančio arbitražo

sprendimų
❖

7252 kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka

❖

132 bylos su tarptautiniu elementu
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1.4. Teisminė mediacija
Per 2019 m. Klaipėdos apylinkės teisme inicijuoti 66 teisminės mediacijos procesai. Iš jų 22
procesai baigėsi pasirašius taikos sutartį, teismas patvirtino 15 taikos sutarčių. Ataskaitiniu
laikotarpiu 16 teisminės mediacijos procesų dar nebuvo užbaigti. Vidutinė teisminės mediacijos
bylų išnagrinėjimo trukmė – apie 1 mėnesį.
Inicijuoti teisminės mediacijos procesai pagal bylų kategorijas pasiskirstė taip:
1 byla dėl darbo teisinių santykių;
13 bylų, susijusių su prievolių teise (dėl sutartinių teisinių santykių, susijusios su civiline
atsakomybe, dėl neturtinės žalos atlyginimo ir kt.)
43 bylos, kylančios iš šeimos teisinių santykių (susijusios su santuoka, vaikų ir tėvų teisėmis ir
pareigomis, dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir kt.)
9 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių (dėl nuosavybės teisės gynimo, dėl teisės į svetimus
daiktus, uzufrukto ir kt.)

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISME INICIJUOTI
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II. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
2.1. Teismo personalas
2019 m. sausio 1 dienai Klaipėdos apylinkės teisme patvirtintas 201 darbuotojų etatas. 2019 m.
teismo komandą sudarė: 41 bylas nagrinėjantis teisėjas (tarp jų: teismo pirmininkas, teismo
pirmininko pavaduotojai 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.

Klaipėdos apylinkės teisme dirbančių valstybės tarnautojų kaita per 2019 metus sudarė 10,9%,
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 27,8%, teisėjų – 4,9%. Bendra Klaipėdos apylinkės
teismo darbuotojų kaita 2019 metais sudarė 15,4%.
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Per 2019 m. laikotarpį priimta:

Per 2019 m. laikotarpį atleista:

2 teisėjai

2 teisėjai

8 valstybės tarnautojai;

18 valstybės tarnautojų;

24 darbuotojai, dirbantys pagal darbo

22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo

sutartis.

sutartis.

Per 2019 metus teismo darbuotojai savo kompetencijas tobulino įvairaus pobūdžio mokymuose
ir seminaruose. Valstybės tarnautojai į mokymus vyko 118 kartų, daugiausia į specialiųjų ir
profesinių gebėjimų, reikalingų konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms
vykdyti, orientavimosi į klientą gebėjimų ir įgūdžių tobulinimo ir mokymus, skirtus darbuotojams,
teikiantiems paslaugas gyventojams.
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Nuo 2019 m. liepos 1 d. darbą Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose pradėjo
teisėja Kristina Sušinskaitė. Į uostamiesčio teismą Lietuvos Respublikos prezidento dekretu
teisėja buvo perkelta iš Telšių apylinkės teismo Telšių rūmų. Teisėja šiuo metu nagrinėja civilines
bylas.
K. Sušinskaitė gimė 1982 m. Gargžduose,
Klaipėdos rajone. 2005 m. Lietuvos teisės
universitete (Mykolo Riomerio universitetas)
įgijo teisės bakalauro, o 2007 m. ir teisės
magistro kvalifikacinį laipsnį.
Teisėjos teisinio darbo patirtis:
2007-03

–

2007-04

Antstolio

Albino

Zenkevičiaus kontora, teisininkė-konsultantė,
2007-04 – 2013-12 Klaipėdos miesto apylinkės
teismas, teisėjo padėjėja,
2013-12

–

2014-04

Klaipėdos

savivaldybės administracija, Teisės skyriaus vyriausioji specialistė,
2014-04 – 2019-06 Telšių apylinkės teismo Telšių rūmai, teisėja,
2019-07 – iki šiol Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai, teisėja.

14

miesto

Nuo liepos 29 dienos Klaipėdos apylinkės
teismo pirmininko pavaduotojo pareigas
pradėjo eiti Klaipėdos apylinkės teismo
Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras
Mineikis (nuotraukoje iš dešinės). Į šias
pareigas

tuometinės

prezidentės

dekretu

Lietuvos

teisėjas

buvo

paskirtas antrai kadencijai, o nuo 2019
m. rugsėjo 4 d. šias pareigas taip pat
pradėjo eiti ir teisėja Rima Gudienė.
Klaipėdos apylinkės teisme P. Mineikis
teisėjo pareigas eina nuo 2007 metų, turi
beveik 12 metų teisėjo darbo patirtį. Jis
taip pat yra dirbęs inžinieriumi, juristu,
advokato padėjėju, advokatu, Valstybės
kontrolės vyresniuoju specialistu, turi 22
metus teisinio darbo stažo, nuolat
aktyviai kelia kvalifikaciją dalyvaudamas nacionaliniuose teisėjams organizuojamuose
kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija Petrą
Mineikį apibūdino kaip turintį puikius bendravimo gebėjimus tiek su pavieniais asmenimis, tiek
su asmenų grupėmis, gerbiamą teisėjų ir teismo darbuotojų.
Rima Gudienė į Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus buvo perkelta iš Šiaulių
apylinkės teismo Šiaulių rūmų. Uostamiesčio teisme ji nagrinės baudžiamąsias bylas. R. Gudienė
nuo 2004 m. Klaipėdos apylinkės teisme dirbo teisėjo padėjėja, nuo 2013 metų Šiauliuose ji
pradėjo eiti teisėjo pareigas. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija teisėją apibūdina kaip
jaunos kartos, dinamišką, itin aukštos profesinės kultūros teisėją, užtikrintai siekiančią rezultatų
ir profesinės informacijos.
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2.2. Teismo raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas
(lituanistas)

2019 metais Klaipėdos apylinkės
teisme įsteigta teismo raštinės
skyriaus

vyriausiojo

specialisto

(lituanisto) pareigybė. Šias pareigas
pradėjo eiti Ramunė Drizgaitė.

Lituanisto

pareigybė

reikalinga

redaguoti

teisme

rengiamus

dokumentus bei viešai skelbtiną informaciją, teismo darbuotojams teikti metodinę ir praktinę
pagalbą lietuvių kalbos klausimais.

Lituanisto funkcijos:

1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais redaguoja teisme rengiamus (įskaitant teisės aktų ir
teismo procesinių sprendimų) dokumentų projektus ir viešai skelbtiną informaciją;

2. konsultuoja teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais;

3. pagal kompetenciją teikia siūlymus, rengia metodines rekomendacijas;

4. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

5. pagal kompetenciją vykdo kitus teismo raštinės skyriaus vedėjo pavedimus.
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2.3. Vyriausiasis specialistas (teismo psichologas)
Teismo psichologas užtikrina ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų
(nepilnamečių ir mažamečių) kvalifikuotą apklausą, suteikia jiems tinkamą psichologinę pagalbą,
įvertina jų raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir raidos problemas. Teismo psichologo
veiklos tikslas – apsaugoti vaiką nuo traumuojančio poveikio teismo procese, padedant
teisėsaugos institucijai surinkti su įvykiu susijusią informaciją, tapti kvalifikuotu tarpininku tarp
vaiko (jo šeimos narių, artimųjų, atstovo) ir teisininko.

Kaune vykusios teismo psichologų konferencijos akimirka

Klaipėdos apylinkės teismo vyriausiojo specialisto (teismo psichologo) pareigas nuo 2019 m.
sausio 7 d. eina Kristina Černiauskaitė-Lohynovych. Per ataskaitinius metus ji:
Dalyvavo 49 teismo posėdžiuose, kuriuose buvo apklausiami arba išklausomi nepilnamečiai
asmenys (baudžiamosiose bylose – 3, ikiteisminiuose tyrimuose – 19, civilinėse bylose – 22,
administracinėse – 3, sprendžiant vaiko paėmimą iš šeimos – 2).
Tiek pat laiko (kartų) buvo skirta ir įvadiniams pokalbiams su vaikais (prieš apklausas arba jų
nuomonės išklausymą).
Pateikė 12 nuomonių raštu civilinėse bylose, kai dėl įvairių priežasčių teismas nusprendė
išklausyti vaiko nuomonę ne posėdžio metu, o per teismo psichologą individualaus susitikimo su
juo metu, raštu atsakant į nutartyje pateikiamus klausimus.
17

2.4. Teismo finansavimas
2019 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos apylinkės teismui buvo skirta 3 838 000 eurų, kurių
panaudota – 3 838 000 eurai.

Iš jų 3 512 000,00 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui. Socialinio draudimo įmokoms
buvo skirta ir panaudota 97 200,00 eurų, prekėms ir paslaugoms – 208 167,00 eurai, darbdavių
socialinei paramai (pirmos dvi nedarbingumo dienos, kurios apmokamos iš darbdavio lėšų) –
14 283,00 eurai, materialiojo turto įsigijimui – 6350,00 eurų.

Materialaus turto įsigijimas
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Darbdavių socialinė parama

Darbdavių socialinė
parama; 14283

Prekės ir paslaugos;
208167

Prekės ir paslaugos

Klaipėdos apylinkės teismo lėšų
paskirstymas

Socialinio draudimo
įmokos; 97200

Socialinio draudimo įmokos

Darbo užmokestis;
3512000

Darbo užmokestis

0

1000000 2000000 3000000 4000000

18

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 teisme vykdomus valstybės tarnautojų
konkursus ir atrankas, skelbiami pranešimai apie priimtus pareiškimus dėl fizinių asmenų
bankroto bylų iškėlimo, finansinės ataskaitos, informacija apie teisminę mediaciją, teismo
darbuotojų kontaktai ir kt.

Be teismo interneto tinklalapyje skelbiamų pranešimų, žiniasklaidoje teismo pirmininkas, teisėjai
ir teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene taip pat teikia komentarus
apie išnagrinėtas bylas, taip pat kitais visuomenei aktualiais klausimais.
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2019 metais itin didelio visuomenės susidomėjimo sulaukė šios Klaipėdos apylinkės teisme
nagrinėtos bylos:

➢ Dėl viešų neigiamų Klaipėdos politiko pasisakymų apie partizanų vadą A. RamanauskąVanagą. Šią baudžiamąją bylą nagrinėjo ir žiniasklaidai komentarus teikė teisėja Violeta
Balčiūnienė.
➢ Dėl papūgą prižiūrėjusio ir ją savavališkai pardavusio nuomininko. Bylą nagrinėjo teisėjas
Svajūnas Bliudsukis.
➢ Dopingo byloje, kurioje kaltinamaisiais tapo žymūs sporto treneriai. Bylą nagrinėjo
teisėjas Eugenijus Antanauskas.
➢ Dėl nekokybiškų studijų Klaipėdos universitete Indijos piliečio skundas teismui. Bylą
nagrinėjo ir žiniasklaidai komentarus teikė teisėjas Raimondas Dilys.
➢ Dėl neblaivaus gimusio kūdikio. Bylą šiuo metu nagrinėja teisėjas Gintaras Stonkus.
➢ Dėl nemalonių kvapų uostamiesčio pietinėje dalyje. Klaipėdos miesto mero skundą
nagrinėjo teisėja Kristina Serdiukienė.
➢ Dėl klaipėdiečio, kaltinamo nepilnamečių tvirkinimu. Bylą šiuo metu nagrinėja teisėjas
Vandalinas Vainius.
➢ Dėl 8 kaltinamųjų nusikalstamų veikų. Bylą šiuo metu nagrinėja teisėjas Svajūnas
Bliudsukis.
➢ Dėl parduotuvėje nukentėjusios pirkėjos patirtos žalos. Bylą šiuo metu nagrinėja teisėja
Justė Visakavičienė.
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3.2. Renginiai teisme
Per 2018 metus Klaipėdos apylinkės teisme buvo organizuojamos visuomeninės akcijos, teisinio
švietimo renginiai, susitikimai, pasitarimai, teisėjai ir teismo darbuotojai ne kartą jungėsi prie
mieste vykusių iniciatyvų.

Sausio 13 d. Klaipėdos apylinkės teismas prisijungė prie
pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Vasario 19 d. tesės studijų programos studentų vizitas teisme: teismo darbo pristatymas,
dalyvavimas teismo posėdyje.
Kovo 5 d. teismo darbuotojų Užgavėnių šventė.

Kovo 21 d. valstybinių įstaigų komandinis boulingo turnyras.
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Balandžio 17 d. sekretorių dienos minėjimas
teisme.
Balandžio 25 d. Klaipėdos rajono mokyklų
moksleivių karjeros dienos teisme.
Balandžio 29 d. – balandžio 30 d. projektas skirtas
klaipėdiečių ir miesto svečių teisiniams švietimui
„Teisingumo kambarys“.

Gegužės 5 d. Klaipėdos apygardos ir apylinkės
teismų teisėjų ir žiniasklaidos priemonių atstovų
susitikimas Spaudos, kalbos ir knygos dienos
proga.

Gegužės 16 d. Lietuvos verslo kolegijos
studentų vizitas teisme ir teismo posėdyje.

Gegužės 19 d. teismo darbuotojai prisijungė
prie socialinės akcijos „Vilties bėgimas
2019“.

Gegužės 20 d. studentų iš JAV vizitas teisme.
Birželio 6 d. projektas „Apie teisę iš pirmų lūpų“ Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto
rūmuose.

Birželio 8 d. Lietuvos teismų sąskrydis
Babtyno dvare.

Rugpjūčio 23 d. Klaipėdos apylinkės
teismo darbuotojų baidarių žygis.
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Rugsėjo 9 d. teisėjų iš užsienio vizitas teisme.
Rugsėjo 9 d. Klaipėdos socialinių mokslų kolegijos
studentų vizitas teisme.

Rugsėjo 19 d. Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojai
prisijungė

prie

Specialiųjų

tyrimų

tarnybos

visuomeninės akcijos prieš korupciją „Teisingumo
barometras“.
Spalio 10 d. pasaulinės gyvūnų dienos minėjimas
teisme.
Spalio 22 d. Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos moksleivių vizitas teisme.
Spalio 25 d. Konstitucijos ir
Europos teisės dienos minėjimas
teisme. Teikiamos nemokamos
teisinės konsultacijos visuomenei.

Lapkričio 11 d. Lietuvos verslo
kolegijos studentų vizitas teisme.

Lapkričio 12 d. teismo darbo ir teismo psichologo veiklos pristatymas Klaipėdos laivų statybos ir
remonto mokyklos moksleiviams.
Lapkričio 14 d. P. Mašioto progimnazijos moksleivių organizuotas projektas „Iš širdies į širdį“
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose.
23

Gruodžio
darbuotojų

10

d.

Klaipėdos

apylinkės

vizitas

teismo

tarpinstituciniam

bendradarbiavimui stiprinti Klaipėdos apskrities
vyriausiajame policijos komisariate.
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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
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