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Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas
Svajūnas Bliudsukis
Praėję metai buvo kitokie, ypatingi. Dėl pasaulį
sukausčiusios

pandemijos

teko

labai

greitai

persiorientuoti, keisti savo įprastą darbo pobūdį,
bendravimo ir bendradarbiavimo būdus. Kontaktuoti
didžiąją metų dalį buvo ir iki šiol yra įmanoma
praktiškai tik nuotoliniu būdu tam, kad apsaugotume
tiek save, tiek aplinkinius.

Prasidedant metams užsibrėžėme užduotis, kurių
įvykdymo žingsniuose daugelis tokios rizikos kaip
pandemija

greičiausiai

nenumatėme.

Visgi

kiekvienam iš mūsų per metus teko išmokti ir įprasti
dirbti kitaip. Atradome būdų, kaip užduotis, kurias
įvykdydavome

mums

įprastomis

priemonėmis,

įvykdyti kitomis, prisitaikant prie aplinkos ir esamos situacijos.

Nepaisant mus užklupusios pandemijos ir karantino, galime pasidžiaugti profesionaliu ir greitu
bylų nagrinėjimu – daugiau kaip 98 procentai administracinių nusižengimų bylų Klaipėdos
apylinkės teisme išnagrinėtos per trumpesnį nei 6 mėnesių laikotarpį. Vidutinė bylų nagrinėjimo
trukmė siekė mažiau nei pusantro mėnesio. Iš 894 išnagrinėtų baudžiamųjų bylų ilgiau nei metus
buvo nagrinėjamos tik 25 bylos, vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė sudarė kiek mažiau nei
pustrečio mėnesio. Iš 11 096 išnagrinėtų civilinių bylų tik 192 bylų nagrinėjimas truko ilgiau kaip
metus. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė apie pusantro mėnesio.

Džiaugiamės, kad 2020 m. Klaipėdos apylinkės teisme inicijuoti 34 teisminės mediacijos procesai.
Iš jų 13 procesų baigėsi pasirašius taikos sutartį, teismas patvirtino 12 taikos sutarčių. Vidutinė
teisminės mediacijos bylų išnagrinėjimo trukmė – apie 1 mėnuo. Tokia statistika neabejotinai

rodo žmonių norą spręsti ginčus taikiai bei, padedant profesionaliems mediatoriams, patiems
ieškoti priimtiniausio taikaus ginčų sprendimo.

Teismo atvirumo, skaidrumo skatinimas, teigiamo įvaizdžio formavimas iki karantino buvo
atliekamas daugiausia mums įprastomis priemonėmis: kontaktiniu bendravimu, diskusijomis,
renginiais. Karantino metu daugeliui veiklų ir darbų persikėlus į interaktyvią erdvę, tokiomis tapo
ir komunikacijos priemonės. Renginiai vyko ne tik teismo patalpose, bet dažniau ir elektroninėje
erdvėje, bendravimas ne tik gyvai, bet ir per publikacijas, interviu, straipsnius, teismo pristatymas
visuomenei – ne tik per ekskursijas, skaidres, bet ir per publikacijas.

Klaipėdos apylinkės teismas ypatingą dėmesį skiria teismo darbuotojų gerovei. Stengiamės, kad
žmogus, dirbdamas čia, jaustųsi svarbia sistemos dalimi ir visi bendrai vykdytume teisingumą.
Mūsų manymu, teismų sistemos stiprybė – jos žmonės. Džiaugiamės kasmet sistemingai
mažėjančia darbuotojų kaita. Per 2020 metus ji sumažėjo daugiau kaip 2 procentiniais punktais.
Šie skaičiai rodo, kad mūsų pasirinkta strategija ir pastangos darbuotojų gerovei pasiteisina.
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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
2020 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos 1 785 administracinių nusižengimų bylos, 122
bylos perkeltos iš 2019 metų. Iš viso išnagrinėtos buvo 1 678 administracinių nusižengimų bylos.
Kaip ir pernai, beveik visos (97,5 proc.) administracinių nusižengimų bylos buvo išnagrinėtos
greičiau kaip per 6 mėnesius. Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė 1,33 mėnesio. 2020 metais
Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtose bylose administracinėn atsakomybėn buvo traukiami /
patraukti 1 644 asmenys.

Daugiausiai – 829 – 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 280 bylų.

Dėl nusižengimų, susijusių su viešąja tvarka (ANK 481–496 straipsniai), išnagrinėtos 223 bylos.
Dėl nusižengimų, susijusių su valdymo tvarka (ANK 497–555 straipsniai), išnagrinėtos 162 bylos.
81 byla išnagrinėta 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),
išnagrinėtos 44 bylos.
Dėl nusižengimų, susijusių su asmens darbo ir socialinėmis teisėmis (ANK 95–107 straipsniai),
buvo išnagrinėtos 37 bylos.
25 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir
paveldo apsauga (ANK 235–319 straipsniai).
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Po 8 bylas išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba (ANK
349–369 straipsniai), ir 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)
Po 6 bylas išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su ekonomika ir verslo tvarka (ANK 126–149
straipsniai), ir 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).

IŠNAGRINĖTŲ ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ
BYLŲ SKAIČIAUS KAITA
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1.2. Baudžiamosios bylos
2020 metais Klaipėdos apylinkės teisme gauta 941 baudžiamoji byla, 175 bylos perkeltos iš 2019
metų. Išnagrinėtos buvo 894 bylos. 89,6 proc. bylų buvo išnagrinėta per trumpesnį kaip 6
mėnesių laikotarpį. 68 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn., 25 bylų – metus ir ilgiau.
Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 2,43 mėnesio.

Baudžiamosios bylos
363 bylos išnagrinėtos
priimant nuosprendį
488 priimant baudžiamąjį
įsakymą
6 priimant nutartį
4 bylos nutrauktos

Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2020 metais Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtos
baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:


Nusikaltimai žmogaus sveikatai – 242.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 229.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 205.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 79.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 51.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 37.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar
matavimo priemonių klastojimu – 33.

 Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 25.


Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 13.
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Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams –
13.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 12.



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



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 7.



Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 6.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 6.



Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 6.



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



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 4.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 2.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 1.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai krašto apsaugos tarnybai – 1.



Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 1.



Nusikaltimai žmogaus laisvei – 1.

Išnagrinėtų baudžamųjų bylų skaičiaus kaita
1098

1200

1002

1000

956
894

800
600
400
200
0
2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

9

1.3. Civilinės bylos
2020 metais Klaipėdos apylinkės teisme gauta 11 014 bylų, 1 413 bylų perkeltos iš 2019 metų.

Išnagrinėtos buvo 11 096 bylos. Iš jų 93,6 proc. bylų buvo išnagrinėta per trumpesnį kaip 6
mėnesių laikotarpį. 518 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn. 192 bylų nagrinėjimas truko
ilgiau kaip 12 mėn. Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,55 mėnesio.
Per 2020 metus nutrauktos buvo 775 bylos, iš jų – patvirtinus taikos sutartį – 268.
Išnagrinėti 1 077 prašymai civilinių bylų vykdymo procese.

Išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kaita
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Per 2020 metus Klaipėdos apylinkės teisme
buvo išnagrinėtos:


88

bylos

dėl

darbo

teisinių

santykių;


3 574 su prievolių teise susijusios

bylos;


1 265 bylos, kylančios iš šeimos

teisinių santykių;


226 bylos, kylančios iš daiktinių

teisinių santykių;


42 bylos dėl paveldėjimo;



11 bylų dėl asmenų neturtinių

teisių ir intelektinės nuosavybės;


20 bylų dėl juridinių asmenų;



427 bylos dėl fizinių asmenų

bankroto;


7 bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo;



6 577 kitos bylos, nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka;



139 bylos su tarptautiniu elementu.
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1.4. Teisminė mediacija
Per 2020 m. Klaipėdos apylinkės teisme inicijuoti 34 teisminės mediacijos procesai. Iš jų 13
procesų baigėsi pasirašius taikos sutartį, teismas patvirtino 12 taikos sutarčių. Ataskaitiniu
laikotarpiu 20 teisminės mediacijos procesų dar nebuvo užbaigti. Vidutinė teisminės mediacijos
bylų išnagrinėjimo trukmė – apie 1 mėnesį.
Inicijuoti teisminės mediacijos procesai pagal bylų kategorijas pasiskirstė taip:
2 bylos dėl darbo teisinių santykių;
10 bylų, susijusių su prievolių teise (dėl sutartinių teisinių santykių, susijusios su civiline
atsakomybe, dėl neturtinės žalos atlyginimo ir kt.)
18 bylų, kylančių iš šeimos teisinių santykių (susijusios su santuoka, vaikų ir tėvų teisėmis ir
pareigomis, dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo ir kt.)
4 bylos, kylančios iš daiktinių teisinių santykių (dėl nuosavybės teisės gynimo, dėl teisės į
svetimus daiktus, uzufrukto ir kt.)

KLAIPĖDOS APYLINKĖS TEISME INICIJUOTI
TEISMINĖS MEDIACIJOS PROCESAI
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II. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
2.1. Teismo personalas
2020 m. Klaipėdos apylinkės teisme patvirtinti 203 darbuotojų etatai (iš jų 2 etatai įsteigti
terminuotam laikotarpiui). 2020 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, 66
etatai – darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis.

Klaipėdos

apylinkės

teisme

dirbančių

valstybės

tarnautojų kaita per 2020 metus sudarė 9,4 proc.,
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 23,5 proc.,
teisėjų – 6,1 Proc..
Bendra Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų kaita
2020 metais sudarė 13,3 proc..

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmų kolektyvas
13

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų kolektyvas. R. Dilio nuotrauka

Per 2020 m. laikotarpį priimta:

Per 2020 m. laikotarpį atleista:

2 teisėjai

3 teisėjai

11 valstybės tarnautojų;

7 valstybės tarnautojų;

15 darbuotojų, dirbančių pagal darbo

16 darbuotojų, dirbančių pagal darbo

sutartis.

sutartis.

Per 2020 metus teismo darbuotojai savo kompetencijas tobulino įvairaus pobūdžio mokymuose
ir seminaruose. Valstybės tarnautojai mokymuose dalyvavo 102 kartus, 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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2020 m. vasario 14 d. teisėjo karjerą baigė ir į naują gyvenimo etapą įžengė Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Adolfina Simaitienė.

Teisėjos A. Simaitienės paskutinės darbo dienos teisme akimirka (teisėja A. Simaitienė viduryje). R. Dilio nuotrauka.

Teisėja gimė 1955 m. Telšių rajone. 1981 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo
1974 iki 1994 m. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje ėjo inspektorės, tardytojos,
vyr. tardytojos, skyriaus viršininko pavaduotojos pareigas. Po to metus laiko ėjo prokurorės
pareigas Klaipėdos miesto prokuratūroje, o nuo 1996 m. sausio mėnesio iki pensinio amžiaus ėjo
teisėjos pareigas Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose. Teisėja nagrinėjo
baudžiamąsias bylas.

Teisėjos, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose nagrinėjusios civilines bylas,
Milda Valiulytė ir Larisa Šimanskienė 2020 m. prezidento dekretais paskirtos Klaipėdos apygardos
teismo teisėjomis.
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Nuo lapkričio 5 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose darbą pradėjo teisėja
Ingrida Krušienė. Į uostamiesčio teismą Lietuvos Respublikos prezidento 2020 m. lapkričio 4 d.
dekretu Nr. 1K-430 teisėja buvo perkelta iš Plungės apylinkės teismo Palangos rūmų. Teisėja
nagrinėja baudžiamąsias ir administracinių nusižengimų bylas.

Teisėja Ingrida Krušienė

I. Krušienė gimė 1967 m. Šiauliuose. 1991 m. Vilniaus universitete įgijo teisininko kvalifikaciją.
Teisėjos teisinio darbo patirtis:
1994-06–1995-12 Palangos miesto apylinkės prokuratūra, raštinės vedėja;
1996-01–1999-11 Klaipėdos apygardos teismas, skyriaus pirmininko patarėja;
1999-12–2015-03 Klaipėdos miesto apylinkės teismas, teisėja;
2015-03–2020-11 Plungės apylinkės teismo Palangos rūmai (iki 2017-12-31 Palangos miesto
apylinkės teismas), teisėja, šio teismo pirmininkė iki 2017-12-31;
2020-11–iki šiol Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmai, teisėja.
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Prezidento 2020 m. gruodžio 2 d. dekretu Nr. 1K-447 „Dėl apylinkės teismo teisėjo skyrimo“
Marija Augustinaitė dvejiems metams paskirta Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto
rūmų teisėja. Ji nagrinės civilines bylas.

Teisėja Marija Augustinaitė ir Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Prezidentūros
nuotrauka.

M. Augustinaitė gimė 1987 m. 2011 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro kvalifikacinį
laipsnį. Nuo 2011 m. iki paskyrimo teisėja dirbo Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto
rūmuose teisėjo padėjėja.
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2.2. 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.

Klaipėdos apylinkės teismo vyriausiojo
specialisto (teismo psichologo) pareigas
nuo 2019 m. sausio 7 d. eina Kristina
Černiauskaitė-Lohynovych.
Per ataskaitinius metus ji:

dalyvavo
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kuriuose

buvo

išklausomi

teismo

posėdžiuose,

apklausiami

nepilnamečiai

(baudžiamosiose

bylose

arba

asmenys
–

3,

ikiteisminiuose tyrimuose – 17, civilinėse
bylose – 22, sprendžiant vaiko paėmimą
iš šeimos – 5).
Teismo darbuotojų vaikų apklausos kambariui padovanoti žaislai.

Teismo psichologė 17 individualių pokalbių metu išklausė vaikų nuomonę, 4 kartus – teismo
posėdžių metu, 1 – su vaiko atstovu.
Pateikė 18 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.
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2.3. Teismo finansavimas
2020 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos apylinkės teismui buvo skirta 3 838 000 eurų, kurių
panaudota – 3 957 000 eurai.

Iš jų 3 618 000,00 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui. Socialinio draudimo įmokoms
buvo skirta ir panaudota 101 654,00 eurų, prekėms ir paslaugoms – 200 928,00 eurai,
darbdavių socialinei paramai

(pirmos dvi nedarbingumo dienos, kurios apmokamos iš

darbdavio lėšų) – 19 500,00 eurų, materialiojo turto įsigijimui – 16 918,00 eurų.

Materialaus turto įsigijimas

Materialaus turto
įsigijimas; 16918

Darbdavių socialinė parama

Darbdavių socialinė
parama; 19500

Prekės ir paslaugos;
200928

Prekės ir paslaugos

Klaipėdos apylinkės teismo lėšų
paskirstymas

Socialinio draudimo
įmokos; 101654

Socialinio draudimo įmokos

Darbo užmokestis;
3618000

Darbo užmokestis

0

1000000 2000000 3000000 4000000
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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 teisme vykdomus valstybės tarnautojų
konkursus ir atrankas, finansinės ataskaitos, informacija apie teisminę mediaciją, teismo
darbuotojų kontaktai, asmenų aptarnavimo tvarka, informacija apie asmens duomenų apsaugą,
naujausi teismų sistemos žurnalo „TEISMAI.LT“ numeriai ir kt.

Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmuose karantino metu vykusio teismo posėdžio akimirka.
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Be teismo interneto tinklalapyje skelbiamų pranešimų, žiniasklaidai 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.

2020 metai tapo iššūkiu kiekvienam iš mūsų dėl COVID-19 pandemijos. Bendravimas su
visuomene ir žiniasklaida didžiąja dalimi arba visiškai persikėlė į elektroninę erdvę. Dėl šalyje
didžiąją metų dalį trukusio karantino informacijos teikimas, susitikimai ir kt. vyko nuotoliniu
būdu. Visuomenei ir žiniasklaidai pranešimais spaudai, taip pat teismo interneto tinklalapio
atitinkamose skiltyse buvo teikiama informacija apie naujoves teisme, vizitus, renginius ir kt.
Dirbant nuotoliniu būdu, žiniasklaidos atstovams, visuomenei ir darbuotojams buvo teikiama
informacija apie teismo darbą karantino laikotarpiu, darbo pobūdžio pakeitimus, naujienas
ypatingos situacijos metu.

Žiniasklaidos atstovams karantino laikotarpiu suteikta galimybė 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 metu nustatytų saugumo reikalavimų.

Teismo darbuotojams ir lankytojams sistemingai buvo teikiama informacija apie darbo
organizavimo pakeitimus, būtinas sveikatos apsaugos ir savisaugos priemones, teismo viešose
erdvėse ir tinklapyje buvo nuolat atnaujinama aktuali informacija apie teismo darbą karantino
laikotarpiu.
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3.2. Renginiai teisme
2020 metai visiškai kitokie negu iki šiol buvę. Dėl koronaviruso pandemijos ir šalyje paskelbto
karantino didžiąją metų dalį, vadovaujantis SAM rekomendacijomis ir Vyriausybės nurodymais,
buvo vengiama kontaktinių renginių, susitikimų bei susibūrimų. Daugelis veiklų persikėlė į
virtualią erdvę ir vyko nuotoliniu būdu. Pagal galimybes 2020 m. Klaipėdos apylinkės teisme
buvo aktyviai vykdoma išorinė bei vidinė komunikacija, pasitelkus kitokius būdus negu iki šiol,
buvo įgyvendinamos komunikacijos priemonės.

2020 m. sausio 13 d. teismas prisijungė
prie visuomeninės atminimo žvakučių
akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“.

Vasario 7 d. Klaipėdos apylinkės teismo teisėjai lankėsi Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų
seminarijoje ir Šv. Antano Paduviečio katedroje, kur susitiko su vyskupu ordinaru Kęstučiu Kėvalu,
generalvikaru Viliumi Viktoravičiumi, vyskupo teisminiu vikaru Juozu Šiuriu ir Telšių vyskupijos
tribunolo teisėju, dr. Mariumi Venskumi. Susitikimo metu vyskupas K. Kėvalas, skatindamas
nepaskęsti abejingume, nepasiduoti žmonių daromai įtakai, pažvelgti į gyvenimą kitomis akimis,
Klaipėdos apylinkės teismo teisėjus pakvietė teisėjų maldai į Šventąją Dvasią, kuri kalbama
Apaštališkoje Signatūroje ir Rota Romana teisme. Teisėjai, diskutuodami su dvasininkų
bendruomenės nariais, įžvelgė daug panašumų tarp kanonų ir civilinės teisės. Šis vizitas išsamiai
aprašytas teismo tinklalapyje paskelbtoje publikacijoje „Klaipėdos apylinkės teismo teisėjų vizitas
Telšių vyskupijoje“.
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Klaipėdos apylinkės teismo teisėjų vizito Telšių vyskupijoje akimirka.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti teismo rūmai buvo puošiami trispalvės spalvų
dekoracijomis, kurioms gaminti buvo sutelkta gausi Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų
komanda. Dekoracijų gaminimas buvo ir kaip vidinės komunikacijos priemonė, kuri skatina
darbuotojų susitelkimą, neformalų bendravimą, susibūrimą siekiant bendro tikslo, daryta bendra
teismo darbuotojų nuotrauka su Lietuvos valstybės simbolika.
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Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos renginys, turėjęs vykti gegužės 7 d., kurio metu
tradiciškai vykdavo žiniasklaidos priemonių atstovų ir Klaipėdos apylinkės teismų teisėjų
susitikimas, neįvyko dėl šalyje paskelbto karantino. Žiniasklaidos priemonių atstovai profesinės
šventės proga pasveikinti nuotoliniu būdu.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos teisės dienai paminėti teismuose kasmet yra
organizuojamas nemokamų teisinių konsultacijų renginys. Į asmenims rūpimus klausimus kasmet
atsako būrys profesionalių teisininkų. Dėl epidemiologinės situacijos šalyje šįkart Lietuvos
teismuose buvo organizuojamas bekontaktis – nuotolinis renginys. Asmenis telefonu konsultavo
teisėjų padėjėjai bei prie renginio prisijungę teisininkai. Konsultacijas telefonu teikė 10 Klaipėdos
apylinkės teisme dirbančių teisėjų padėjėjų.

2020 m. rugpjūčio 14 d. siekiant
stiprinti vidinę teismo komunikaciją ir
esant
situacijai

palankiai

epidemiologinei

šalyje,

suorganizuota

darbuotojų vasaros išvyka laivu.

2020 m. spalio 2 d. dėl pandemijos
nesant

galimybės

organizuoti

pasaulinės gyvūnų dienos minėjimo
teisme,

parengtas

ir

publikuotas

straipsnis „Gyvūnai – mūsų šeimos
nariai“. Straipsnyje publikuoti teismo
darbuotojų interviu apie jų namuose
auginamus gyvūnus, jų ryšį bei santykį
su jais.

2020 m. rugsėjo 4 d. atsižvelgiant į SAM rekomendacijas ir Vyriausybės nurodymus,
suorganizuota bendradarbiavimui stiprinti skirta teisėjų ir Valstybinės mokesčių inspekcijos
atstovų diskusija aktualiais klausimais.
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2020 m. rugsėjo 28 d. suorganizuotas bendradarbiavimui stiprinti skirtas teismo pirmininko ir
darbo tarybos susitikimas – pietūs neformalioje aplinkoje – aptarti aktualius darbo organizavimo,
darbuotojų gerovės, savijautos darbe, darbo priemonių gerinimo ir kt. klausimus.

A. Vilbikas ir Klaipėdos apylinkės teismo pirmininkas S. Bliudsukis.

2020 m. spalio 14 d. teismo darbuotojams ir teisėjams suorganizuotas A. Vilbiko parodos
„Vasario 16-osios-Kovo 11-osios signatarai teisėjai“ pristatymas. Paroda eksponuojama Klaipėdos
apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų pirmame aukšte, informacinis pranešimas apie parodą
išplatintas lankytojams informacinėmis priemonėmis.
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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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