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2017 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas
Svajūnas Bliudsukis

Nuo 2018 m. sausio 1 d., įgyvendinus teismų reformą, Lietuvoje veikia 22 (vietoj 49
funkcionavusių) apylinkių teismai. Apylinkių teismai šiuo metu turi po kelis savo padalinius
(vadinamuosius teismo rūmus). Teismai ir toliau veikia tose pačiose vietovėse ir patalpose,
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tačiau jie yra administruojami iš centrinių rūmų. Kreipdamiesi į apylinkės teismą gyventojai
gali patys pasirinkti, kuriame apylinkės teismo filiale (teismo rūmuose) teikti teismo procesą
pradedančius dokumentus.

Po teismų reformos prie Klaipėdos miesto apylinkės teismo prijungtas Klaipėdos rajono
apylinkės teismas ir šiuo metu funkcionuoja Klaipėdos apylinkės teismas. Teismą sudaro
dveji rūmai: Klaipėdos miesto rūmai (S. Daukanto g. 8, Klaipėda) ir Klaipėdos rajono rūmai
(Klaipėdos g. 1, Gargždai). Centriniai rūmai yra Klaipėdos miesto rūmai, o Klaipėdos rajono
rūmuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Teismų įstatymu, teismo pirmininko įsakymu
administravimo funkcijos suteiktos teisėjui Vandalinui Vainiui.

2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose civilines bylas nagrinėjo 22
teisėjai, baudžiamąsias – 10 teisėjų, teisme buvo 2 ikiteisminio tyrimo teisėjai.
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose bylas nagrinėjo 7 teisėjai.
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I.

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISMAS
Klaipėdos apylinkės teismas yra
pirmoji instancija jo kompetencijai
įstatymo

priskirtoms

baudžiamosioms,

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

administracinių

nusižengimų

byloms

sprendimų

ir

vykdymu

civilinėms,
bei

su

nuosprendžių

susijusioms

byloms

nagrinėti.

Įstatymų nustatytais atvejais
apylinkės
atlieka

teismo

ikiteisminio

teisėjai
tyrimo

teisėjo, taip pat kitas apylinkės
teismo kompetencijai įstatymų
priskirtas funkcijas.
Teismo funkcinė paskirtis yra
įgyvendinti

teisingumą.

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

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,
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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II.

BYLŲ NAGRINĖJIMO STATISTINĖ
ANALIZĖ

2.1. Administracinių nusižengimų bylos
2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautos 1142
administracinių nusižengimų bylos (2016 m. – 4603 bylos), 159 bylos perkeltos iš 2016 metų.
Viso išnagrinėta buvo 1214 administracinių nusižengimų bylų. Beveik visos (99,18 proc.)
administracinių nusižengimų bylos buvo išnagrinėtos greičiau kaip per 6 mėnesius. Vidutinė
bylų nagrinėjimo trukmė siekė 0.91 mėnesio.

Praėjusiais metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėti 1103
prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese. Administracinėn atsakomybėn
buvo traukiami/patraukti 1202 asmenys.
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Daugiausiai – 583 – 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 168 bylas.

109 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su valdymo tvarka (ANK 497-555
straipsniai).

Dėl nusižengimų, susijusių su prekyba, finansų sistema ir statistika (ANK 150-223
straipsniai) išnagrinėtos 104 bylos.
71 byla išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su nuosavybe, turtinėmis teisėmis ir
turtiniais interesais (ANK 108-125 straipsniai).
5

Dėl nusižengimų, susijusių su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis (ANK 95-107
straipsniai) buvo išnagrinėtos 48 bylos.
Dėl nusižengimų, susijusių su vaikais ir šeima (ANK 72-80 straipsniai) išnagrinėta 18 bylų.
10 bylų išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su aplinkos apsauga, gamtos išteklių
naudojimu ir paveldo apsauga (ANK 235-319 straipsniai).
8 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su žmonių gyvybės ir sveikatos apsauga
(ANK 45-71 straipsniai).
6 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba
(ANK 349-369 straipsniai).
Po 4 bylas išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su disponavimu ginklais, šaudmenimis ar
sprogmenimis (ANK 227-234 straipsniai) ir dėl nusižengimų, susijusių su ekonomika ir
verslo tvarka (ANK 126-149 straipsniai).
Po 2 bylas išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su teisingumu (ANK 224-226 straipsniai) ir
222 veterinarijos veikla ir gyvūnų globa (ANK 333dėl nusižengimų, susijusių su žemės ūkio,

348 straipsniai).
1 byla buvo išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su ryšių sistema (ANK 464-480 straipsniai).

6

Išnagrinėtų administracinių
nusižengimų bylų skaičiaus kaita
Klaipėdos miesto rūmuose
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2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gautos 355
administracinių nusižengimų bylos, 35 bylos perkeltos iš 2016 metų. Viso išnagrinėta buvo 352
administracinių nusižengimų bylų. Beveik visos (99,15 proc.) administracinių nusižengimų
bylos buvo išnagrinėtos greičiau kaip per 6 mėnesius. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė
0.93 mėnesio.
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Praėjusiais metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose išnagrinėti 119
prašymai administracinių nusižengimų bylų vykdymo procese. Administracinėn atsakomybėn
buvo traukiami/patraukti 344 asmenys.
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2.2. Baudžiamosios bylos
2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gautos 893
baudžiamosios bylos, 179 bylos perkeltos iš 2016 metų. Išnagrinėtos buvo 924 bylos. 90,4 proc.
bylų buvo išnagrinėta per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. 56 bylų nagrinėjimas truko nuo
6 iki 12 mėn., 32 bylų – metus ir ilgiau. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 2,2 mėnesio.

Baudžiamosios bylos Klaipėdos
miesto rūmuose
402 bylos išnagrinėtos
priimant nuosprendį
443 priimant baudžiamąjį
įsakymą
20 priimant nutartį
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12 bylų nutraukta

Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo
Klaipėdos miesto rūmuose išnagrinėtos baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 318.
❖ Nusikaltimai žmogaus sveikatai – 180.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei
ir neliečiamumui – 4.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 11.
❖ Nusikaltimai žmogaus laisvei – 2.
❖ Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 4.
8

❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 3.
❖ Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 9.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 7.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 58.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams
– 14.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 22.
❖ 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 – 109.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 86.
222
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
viešojo administravimo funkcijas atliekančio

asmens veiklai – 14.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų
klastojimu – 36.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 12.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai – 4.
❖ Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 13.
❖ Nusikaltimai intelektinei ir pramoninei nuosavybei – 1.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 105.
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2017 m. kaip ir 2016 m. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose daugiausia
baudžiamųjų bylų buvo išnagrinėta dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų nuosavybei,
turtinėms teisėms ir turtiniams interesams (318 bylų). Antrąją didžiausią baudžiamųjų bylų
222

dalį kaip ir pernai sudarė nusikaltimai žmogaus sveikatai (180 bylų). 109 baudžiamosios bylos
buvo išnagrinėtos dėl nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų, susijusių su disponavimu
narkotinėmis ar psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis.

2017 m. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gauta 231 baudžiamoji
byla, 28 bylos perkeltos iš 2016 metų. Išnagrinėtos buvo 205 bylos. 88,8 proc. bylų buvo
išnagrinėta per trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. 14 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12
mėn., 9 bylų – metus ir ilgiau. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 2,3 mėnesio.
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Baudžiamosios bylos Klaipėdos
rajono rūmuose
107 bylos išnagrinėtos
priimant nuosprendį
76 priimant baudžiamąjį
įsakymą
5 priimant nutartį
3 bylų nutraukta

Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo
Klaipėdos rajono rūmuose išnagrinėtos baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
❖ Nusikaltimai žmogaus sveikatai – 59.
❖ Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 4.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai
asmens garbei ir orumui – 1.
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❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 3.
❖ Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui -2.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 1.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 30.
❖ Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 1.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai -7.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 8.
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❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams
– 3.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 2.
❖ Nusikaltimai

ir

baudžiamieji

nusižengimai,

susiję

su

disponavimu

ginklais,

šaudmenimis, sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis
arba karine įranga – 1.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 27.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 57.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 2.
❖ Nusikaltimai valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio
asmens veiklai – 2.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar
matavimo priemonių klastojimu –222
7.
❖ Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 1.
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2.3. Civilinės bylos
2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose gauta 16675 byla,
2448 bylos perkeltos iš 2016 metų. Išnagrinėtos buvo 17074 bylos. Iš jų 94,5 proc. bylų buvo
išnagrinėta per mažesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. 733 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12
mėn. 209 bylų nagrinėjimas truko ilgiau kaip 12 mėn. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė
1,6 mėnesio. Per 2017 metus buvo išnagrinėti 3829 prašymai civilinių bylų vykdymo procese.

Civilinės bylos Klaipėdos miesto
rūmuose
3968 bylos išnagrinėtos
priimant sprendimą
3129 priimant teismo įsakymą
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122 priimant preliminarų
sprendimą
536 priimant dalinį sprendimą
1051 byla buvo nutraukta
359 bylų nutraukta patvirtinus
taikos sutartį

❖ 5800 bylos išnagrinėtos ginčo teisena;
❖ 1795 ypatingąja teisena;
❖ 204 dokumentinio proceso tvarka;
❖ 2050 supaprastinto proceso tvarka;
❖ 7034 dėl teismo įsakymo išdavimo;
❖ 32 dėl proceso atnaujinimo.
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Per 2017 metus Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose buvo išnagrinėtos
99 bylos dėl darbo teisinių santykių, 5071 su prievolių teise susijusi byla, 1218 bylų, kylančių
iš šeimos teisinių santykių, 140 bylų, kylančių iš daiktinių teisinių santykių, 34 bylos dėl
paveldėjimo, 14 bylų dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės, 6 bylos dėl
juridinių asmenų, 4 bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo, 127 bylos dėl fizinių
asmenų bankroto, 10547 kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, 136 bylos su
tarptautiniu elementu.

Išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kaita
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2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmuose gauta 3001 byla, 454
bylos perkeltos iš 2016 metų. Išnagrinėtos buvo 2986 bylos. Iš jų 92,6 proc. bylų buvo
išnagrinėta per mažesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį. 133 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12
mėn. 88 bylų nagrinėjimas truko ilgiau kaip 12 mėn. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė
1,9 mėnesio. Per 2017 metus buvo išnagrinėti 453 prašymai civilinių bylų vykdymo procese.
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Civilinės bylos Klaipėdos rajono
rūmuose
579 bylos išnagrinėtos priimant
sprendimą
693 priimant teismo įsakymą
16 priimant preliminarų
sprendimą
97 priimant dalinį sprendimą
202 byla buvo nutraukta
62 bylų nutraukta patvirtinus
taikos sutartį

❖ 919 bylos išnagrinėtos ginčo teisena;
❖ 288 ypatingąja teisena;
❖ 33 dokumentinio proceso tvarka;
❖ 439 supaprastinto proceso tvarka;
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❖ 1280 dėl teismo įsakymo išdavimo;
❖ 5 dėl proceso atnaujinimo.
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III. Teisminė mediacija
Teisminė mediacija – tai ginčų
sprendimo
paskirtis

procedūra,
–

padėti

kurios
šalims

civilinėse bylose išspręsti ginčą
taikiai tarpininkaujant vienam ar
keliems

mediatoriams

(tarpininkams).

Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai – specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų padėjėjai
arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių
sąrašą. Teisminė mediacija galima visuose bendrosios kompetencijos teismuose.
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Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. Be to, jei pasirinksite ginčą civilinėse bylose
išspręsti naudodamiesi teismine mediacija, sutaupysite nemažai savo laiko ir pastangų, kurie
eikvojami besibylinėjant, taip pat – pinigų, nes teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu
susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Teisminei mediacijai gali būti
perduodama ir dalis byloje pareikštų reikalavimų.

Sprendžiant ginčą šiuo būdu, galima kontroliuoti ginčo sprendimo eigą ir rezultatus, galimas
bylos šalių gerų santykių ir abipusės pagarbos atkūrimas. Teisminės mediacijos būdu
sprendžiant ginčą yra patiriama mažiau priešiškumo, o išsprendus ginčą taikiai atsiranda
didesnė tikimybė, kad jis bus vykdomas geruoju. Atkreiptinas dėmesys, kad sprendžiant ginčą
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teisminės mediacijos būdu yra užtikrinamas konfidencialumas, o bet kuri šalis gali pasitraukti
iš teisminės mediacijos procedūrų nenurodydama pasitraukimo priežasčių.

Ginčo perdavimą teisminei mediacijai gali inicijuoti civilinę bylą nagrinėjantis teisėjas (teisėjų
kolegija) arba bet kuri ginčo šalis. Ginčas perduodamas teisminei mediacijai civilinę bylą
nagrinėjančio teisėjo (teisėjų kolegijos) nutartimi, kai teismas išaiškina ginčo šalims teisminės
mediacijos proceso esmę, yra abiejų ginčo šalių sutikimas arba prašymas perduoti ginčą
teisminei mediacijai bei teismo mediatoriaus sutikimas. Mediatoriaus skyrimo ir pakeitimo
klausimus sprendžia teisėjas (teisėjų kolegija). Prireikus gali būti skiriami keli mediatoriai.
Skiriant mediatorių įvertinama šalių nuomonė, pareikšta prašant arba sutinkant ginčą perduoti
teisminei mediacijai.

Teisminės mediacijos procese ginčo šalys dalyvauja pačios, taip pat gali dalyvauti jų atstovai.
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Ginčo šalių prašymu arba susitarimu, teismo
mediatoriaus sprendimu teisminės mediacijos

metu gali dalyvauti ir kiti civilinėje byloje dalyvaujantys ar nedalyvaujantys asmenys, kurių
dalyvavimas galėtų padėti išspręsti ginčą. Teisminės mediacijos procedūros nėra
protokoluojamos.

Teisminės mediacijos procesas baigiamas:
✓ pasiekus taikų susitarimą ir ginčo šalims pasirašius taikos sutartį; taikos sutartį
tvirtina teisėjas (teisėjų kolegija);
✓ ginčo šalims pasitraukus iš teisminės mediacijos proceso;
✓ pasibaigus teismo nutartyje nustatytam teisminės mediacijos terminui;
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✓ teismo mediatoriui nutraukus teisminės mediacijos procesą tais atvejais, kai
taikus susitarimas, kuris gali būti ginčo šalių pasiektas, teismo mediatoriaus
manymu, bus neįvykdomas ar neteisėtas arba jei teismo mediatorius pripažįsta,
kad mažai tikėtina, kad tęsiant teisminę mediaciją ginčas bus išspręstas taikiai.

2017 m. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose 39 asmenų ginčai buvo
sprendžiami mediacijos būdu.
Tai yra 5,4 procento daugiau negu 2016 metais. Beveik 39 procentų mediacijos procedūrų
rezultatas – taikos sutartys.
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2017 metais prie Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose dirbančių teismo
mediatorių komandos prisijungė nauja teismo mediatorė – teisėjo padėjėja Rita Renkytė. Šiuo
metu Teismo mediatoriaus veiklą vykdo 11 Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto
rūmuose dirbančių profesionalių teisininkų:
❖

Teisėjas Raimondas Dilys

❖

Teisėja Audra Ežerskė

❖

Teisėja Lina Giedrė

❖

Teisėjas Egidijus Mickevičius

❖

Teisėjo padėjėja Erika Petrėtienė

❖

Teisėjo padėjėja Rita Renkytė

❖

Teisėja Kristina Serdiukienė

❖

Teisėja Larisa Šimanskienė

❖

Teismo pirmininko patarėja Aira Štrimaitienė

❖

Teisėja Milda Valiulytė

❖

Teisėja Danutė Žvinklytė

2017 m. pavasarį Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose įvyko pirmasis
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teisėjų ir teismo mediatorių susitikimas. „Nepaisant to, kad daugiau kaip pusė teismo
mediatorių yra ne teisėjai ar teismo darbuotojai, didžioji dalis bylų, perduodamų teisminei
mediacijai, atitenka būtent teisėjams – teismo mediatoriams. Renginio tikslas buvo sumažinti
šį santykį, suteikiant galimybę mediatoriams, dirbantiems ne teisme, prisistatyti teisėjams,
pateikti savo pasiūlymus bei įžvalgas mediacijos skatinimui“, - sakė renginio iniciatorė, Teisėjų
tarybos ir Teisminės mediacijos komisijos narė, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos
miesto rūmų teisėja, teismo mediatorė Audra Ežerskė.
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Renginio metu daugiausia teisminės mediacijos procesų įvykdžiusi teismo mediatorė,
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Danutė Žvinklytė didžiąją dalį
ginčų šalims padėjo išspręsti taikiai. Susitikimo dalyviams ir „Balticum“ televizijos žiūrovams
teisėja atskleidė būtiniausias savybes ir būdo bruožus, reikalingus sėkmingam mediacijos
procesui
Per

įvykdyti.

2017

m.

Klaipėdos apylinkės
teismo

Klaipėdos

miesto

rūmuose

mediacijos proceso
metu sudaryta 15
taikos sutarčių. Iš jų
222 vykdytų mediacijos procesų rezultatas.
12 – teisėjos, teismo mediatorės D. Žvinklytės

20

IV. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
4.1. Teismo personalas
2017 m. gruodžio 31 dienai Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose patvirtinti
169 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, teismo administracijos sekretorius,
du vyriausieji specialistai (darbui su personalu), Teismo raštinės, Archyvo, Finansų ir apskaitos,
Ūkio, Informacinių technologijų skyrių darbuotojai.
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Per 2017 m. laikotarpį priimta:

Per 2017 m. laikotarpį atleista:

❖ 2 teisėjai;

❖ 2 teisėjai;

❖ 14 valstybės tarnautojų;

❖ 19 valstybės tarnautojų;

❖ 22 darbuotojai, dirbantys pagal

❖ 23 darbuotojai, dirbantys pagal

darbo sutartis.

darbo sutartis.
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2017 m. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose teisėjo pareigas pradėjo
eiti du nauji teisėjai: Justė Visakavičienė ir Diana Navickienė. Iš pareigų buvo atleistos teisėjos
Eugenija Šatkuvienė ir Zita Romanovaitė.
Teisėja

Diana

Navickienė

Lietuvos

Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K1119 "Dėl apylinkės teismo teisėjos
perkėlimo" perkelta iš Kretingos rajono
apylinkės

teismo.

Teisėja

nagrinėja

civilines bylas.

Teisėja Justė Visakavičienė eiti teisėjos
pareigas paskirta Lietuvos Respublikos
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Prezidento dekretu Nr. 1K-980 „Dėl

apylinkių teismų teisėjų skyrimo“. Teisėja
nagrinėja civilines bylas.

2017 m. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos
rajono rūmuose (buv. Klaipėdos rajono apylinkės
teismas) teisėjo pareigas pradėjo eiti teisėjas
Vytautas Pliuskevičius. Į teisėjo pareigas Vytautas
Pliuskevičius paskirtas 2017 m. spalio 13 d. Lietuvos
Respublikos Prezidento dekretu Nr. 1K-1124 „Dėl
apylinkių teismų teisėjų skyrimo“. Teisėjas nagrinėja
civilines bylas.
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Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. Klaipėdos apylinkės teismo
kanclerio pareigas pradėjo eiti Erika Čikurkova.
Teismo kancleris:
o

koordinuoja ir kontroliuoja jam pavaldžių

teismo administracijos padalinių veiklą;
o

užtikrina,

kad

įgyvendinant

teismo

strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai,
materialiniai, intelektiniai ir informaciniai ištekliai;

o tvirtina teismo administracijos struktūrą, teismo administracijos padalinių nuostatus,
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo
užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus,
vadovaudamasis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais pareigybių sąrašais ir
aprašymais;
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o įstatymų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų teismo administracijos
padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, taip pat
juos skatina, skiria tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas;

o užtikrina teismo informacinį, finansinį ir techninį aptarnavimą, koordinuoja ir
kontroliuoja viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;
o koordinuoja teismo darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, padeda įgyvendinti
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis socialines ir kitas
garantijas;
o užtikrina teismo vidaus tvarką ir tinkamas darbo sąlygas;
o sprendžia teismo ūkinius ir finansinius klausimus, koordinuoja teismui
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skirtų biudžeto asignavimų panaudojimą ir teismo turtinių įsipareigojimų vykdymą,
pasirašo teismo

finansinius dokumentus, išskyrus tvirtinamus teismo pirmininko (teismo strateginį
veiklos planą, metų biudžeto sąmatą, finansines ataskaitas), sudaro pirkimo –
pardavimo, paslaugų teikimo ir kitas sutartis;
o užtikrina informacijos apie teismui skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą, finansų
valdymą ir teismo poreikių valstybės biudžeto asignavimams pateikimą atsakingoms
institucijoms;

o užtikrina, kad teismo pirmininkui būtų pateikta informacija, būtina teismo
administravimo sprendimams priimti;
o pagal kompetenciją rengia materialinių ir finansinių resursų poreikio projektus, teismo
veiklos normatyvinius dokumentus;
o pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;
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o pagal kompetenciją nagrinėja pareiškimus,
skundus ir pasiūlymus bei imasi priemonių,

kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
o kontroliuoja teismo veiklos atitikimą kokybiniams standartams;

o teismo pirmininko pavedimu gali atstovauti teismui Lietuvos Respublikos ir kitų
valstybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
o vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio
pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.
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4.2. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo apžvalga
2017 metais teisėjai, valstybės tarnautojai ir kiti teismo darbuotojai kvalifikaciją tobulino
įvairaus pobūdžio mokymuose, konferencijose, seminaruose.
Mokymai, kuriuose dalyvavo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjai:
❖ „Teisėjų emocinė kompetencija ir asmeninis
efektyvumas“;

❖ „Piktnaudžiavimas teise ir nusikaltimai
verslo santykiuose. Skolininko

❖ „Baudžiamoji teisė“;

nesąžiningumas. Tyčinis bankrotas“;

❖ „Civilinė teisė“;

❖ „Tarptautinis bylinėjimasis civiliniuose

❖ „Nepilnamečių bylų nagrinėjimas“;

santykiuose“;

❖ „Teisėjo elgesys su teismo proceso dalyviais“;

❖ „Teismų vadovų mokymai“;

❖ „Finansinių nusikaltimų apžvalga –

❖ „Teismo ekspertizė“;

naujausia LAT praktika ir kvalifikavimas.

❖ „Ikiteisminio tyrimo mokymai“;

Sukčiavimas PVM ir kitų mokesčių srityje.

❖ „Prekyba žmonėmis“;

LAT, LVAT, ES Teisingumo teismo praktika“;

❖ ‚Sprendimų priėmimas“.

❖ „Kritinės situacijos teismo procese: jų
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psichologija ir valdymas“;
➢ Be to 10 teisėjų dalyvavo mokymuose, seminaruose ir konferencijose Vokietijoje,
Slovėnijoje, Olandijoje, Portugalijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Latvijoje, Italijoje,
Slovakijoje, Estijoje.
➢ Per 2017 metus 129 mokymų programose dalyvavo 67 teismo darbuotojai (išskyrus
teisėjus), iš jų 57 valstybės tarnautojai, viso dalyvavo 43 proc. teismo darbuotojų nuo
visų dirbančių teisme. Įvairaus pobūdžio mokymuose dalyvavo 22 teismo posėdžių
sekretorės iš 34 dirbančių ir 23 teisėjų padėjėjai.
➢ Per 2017 m. teismo darbuotojai dalyvavo: specialiųjų ir profesinių gebėjimų, reikalingų
konkrečioms pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti arba mokymuose,
skirtuose darbuotojams, teikiantiems paslaugas gyventojams, orientavimosi į klientą
gebėjimų ir įgūdžių tobulinimui.
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4.3. Teismo finansavimas
2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmams (buv. Klaipėdos
miesto apylinkės teismas) iš valstybės biudžeto buvo skirta 2 673 645 eurų, kurių panaudota
– 2 673 645 eurai. Iš jų 1 923 378 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui. Socialinio
draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota 589 228 eurų, prekėms ir paslaugoms – 161
039 tūkst. eurų.

Klaipėdos apylinkės teismo lėšų
paskirstymas
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Darbo užmokestis
Socialinio draudimo įmokos
Prekės ir paslaugos

2017 metais Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmams (buv. Klaipėdos
rajono apylinkės teismas) iš valstybės biudžeto buvo skirta 499444,00 eurų, kurių
panaudota – 499444,00 eurai. Iš jų 347105,00 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui.
Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta ir panaudota 107639,00 eurų, prekėms ir
paslaugoms skirta – 44700,00 eurų, kurių panaudota 43901,32 eurai.
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V. TEISMO RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA IR
VISUOMENE
5.1. Viešosios informacijos rengimas
Klaipėdos apylinkės teismo pirmininko
padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene nuolat teikia informaciją apie
teisme

nagrinėjamas

ir

išnagrinėtas,

žiniasklaidos ir visuomenės susidomėjimo
sulaukusias bylas.

2017 m. Klaipėdos apygardos apylinkių
teismų interneto svetainėje Klaipėdos
222

miesto apylinkės teismo puslapyje buvo

paskelbtas 61 pranešimas. 16 iš jų buvo susiję
su Teismo nagrinėjamomis ir išnagrinėtomis
bylomis, 6 teisėjų komentarai, 29 – 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.
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Visi pranešimai 2017 metais buvo skelbiami
svetainėje http://www.klat.lt. (Nuo 2018 metų
svetainės adresas: https://klaipedos.teismai.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
darbuotojų kontaktai ir kt.
Per 2017 m. kituose interneto portaluose ir
televizijoje

sistemingai

pasirodydavo
Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto
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rūmų teisėjų ir teismo pirmininko komentarai
apie išnagrinėtas bylas, kitais visuomenei
aktualiais teisės taikymo klausimais.
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5.2. Renginiai Teisme
Per 2017 metus Klaipėdos
apylinkės teisme buvo
organizuojamos visuomeninės
akcijos, teisinio švietimo
renginiai, susitikimai,
pasitarimai, teisėjai ir teismo
darbuotojai ne kartą jungėsi
prie mieste vykusių iniciatyvų.

Vasario 13 d. teisme lankėsi Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai.
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Vasario 9 d. – teisėjų ir teisėsaugos institucijų atstovų diskusija „Teisėsaugos institucijų
bendradarbiavimas vaiko teisių apsaugos srityje“.
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Kovo 8 d. – „Moterys – gyvenimo
gėlės“ darbuotojų ir teismo lankytojų
sveikinimas tarptautinės moterų
solidarumo dienos proga.

Kovo 16 d. teisėjos Erika Tamošaitienė
ir Kristina Baškienė dalyvavo Simono
Dacho progimnazijos „Profesijų
savaitėje“, pristatė teisėjo darbo
specifiką moksleiviams.
Kovo 30 d. – teisinio švietimo renginys
Vytauto Didžiojo gimnazijos
222

moksleiviams.

Balandžio 13 d. – „Gerumo
pavasaris“ – teismo
darbuotojai aplankė ir Šv.
Velykų proga sveikino
Klaipėdos sutrikusio
vystymosi kūdikių namų
vaikus.
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Balandžio 14 d. – Teismo
mediatorių, dirbančių Klaipėdos
apygardos teritorijoje ir teisėjų
susitikimas.
Balandžio 22 d. – teismo
darbuotojai jungėsi prie
visuotinės talkos „Darom“.
Balandžio 25 d. – teisėjų ir žiniasklaidos
atstovų susitikimas.
Gegužės 8-9 d. – projektas „Teisėjas žurnalisto
kėdėje“.
Gegužės 15 d. ir birželio 21 d. – teismas atvėrė
duris studentams iš JAV.
Birželio 1 d. – Tarptautinės vaikų
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gynimo dienos proga teisme lankėsi
vaikų globos namų „Rytas“ auklėtiniai.
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Rugsėjo 5 d. – teisėja Erika Tamošaitienė lankėsi Socialinių mokslų kolegijoje, kur
pirmakursiams pristatė teisėjo
profesiją.

Birželio 9 d. – susitikimas su
Liepojos teismo teisėjais,
diskusija apie teismų
reorganizavimo iššūkius.

Rugsėjo 27 d. – projektas
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„Teisėjas bibliotekoje“, kurio metu teisėjai bendravo su Klaipėdos senjorais.
Spalio 2 d. – teisėjų, nagrinėjančių
baudžiamąsias byla, prokuratūrų,
probacijos tarnybos atstovų
susitikimas tarpinstitucinio
bendradarbiavimo gerinimui.

Spalio 4 d. – teisinio švietimo renginys
Lietuvos verslo kolegijos studentams.
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Spalio 20 d. – Teisėja Lina Giedrė dalyvavo
Vytauto Didžiojo gimnazijos renginyje,
skirtame LR Konstitucijos dienai paminėti,
kurio metu pristatė teisėjo profesiją.
Spalio 25 d. – Teisinių konsultacijų renginys
teisme.

Spalio 26 d. – Klaipėdos moksleivių
apdovanojimas „Konstitucijos žinovo“
konkurse.
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Lapkričio 8 d. – projektas „Diena su teisėju“.
Lapkričio 21-24 d. – studentai teismo
posėdžiuose.

Gruodžio 4 d. – nepilnamečių
baudžiamosios atsakomybės paskaita.
Gruodžio 15 d. – Teismų dienos minėjimas.
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