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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

–

už
už

administracinį nusižengimą.

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 STATISTINĖ ANALIZĖ

1.1. Administracinių nusižengimų bylos
2018 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos
1622 administracinių nusižengimų bylos, 124
bylos perkeltos iš 2017 metų. Viso išnagrinėta
buvo 1604 administracinių nusižengimų bylų.
Kaip ir pernai, beveik visos (98,9 proc.)
administracinių

nusižengimų

bylos

buvo

išnagrinėtos greičiau kaip per 6 mėnesius.
Vidutinė bylų nagrinėjimo trukmė siekė 0.98
mėnesio. Praėjusiais metais Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtose bylose administracinėn
atsakomybėn buvo traukiamas/patrauktas 1571 asmuo.

Daugiausiai – 710 – administracinių nusižengimų bylų 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 254 bylas.

222 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 151 byla.

111 bylų išnagrinėta 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 65 bylos.
4

34 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su būsto ūkiu, aplinkos tvarkymu ir statyba (ANK 349369 straipsniai).

Po 16 bylų išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su aplinkos apsauga, gamtos išteklių naudojimu ir
paveldo apsauga (ANK 235-319 straipsniai) ir dėl nusižengimų, susijusių su žmonių gyvybės ir sveikatos
apsauga (ANK 45-71 straipsniai).

Dėl nusižengimų, susijusių su vaikais ir šeima (ANK 72-80 straipsniai) ir dėl nusižengimų, susijusių su
disponavimu ginklais, šaudmenimis ar sprogmenimis (ANK 227-234 straipsniai) išnagrinėta po 7 bylas.
4 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su žemės ūkio, veterinarijos veikla ir gyvūnų globa (ANK
333-348 straipsniai). 2 bylos išnagrinėtos dėl nusižengimų, susijusių su ekonomika ir verslo tvarka
(ANK 126-149 straipsniai).

Po 1 bylą išnagrinėta dėl nusižengimų, susijusių su piliečių rinkimų teisėmis ir Lietuvos Respublikos
Seimo, Respublikos Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos parlamentą ar
referendumų tvarka (ANK 84-94 straipsniai), dėl nusižengimų, susijusių su teisingumu (ANK 224-226
straipsniai) ir dėl nusižengimų, susijusių su krašto apsaugos tarnyba (ANK 556-562 straipsniai).

Išnagrinėtų administracinių nusižengimų
bylų skaičiaus kaita
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1.2. Baudžiamosios bylos
2018 metais Klaipėdos apylinkės teisme gautos 948 baudžiamosios bylos, 204 bylos perkeltos iš 2017
metų. Išnagrinėtos buvo 1002 bylos. 90,7 proc. bylų buvo išnagrinėta per trumpesnį kaip 6 mėnesių
laikotarpį. 66 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn., 27 bylų – metus ir ilgiau. Vidutinė bylos
nagrinėjimo trukmė siekė 2,33 mėnesio.

Baudžiamosios bylos
507 bylos išnagrinėtos
priimant nuosprendį
437 priimant
baudžiamąjį įsakymą
14 priimant nutartį
4 bylos nutrauktos

Pagal atskiras baudžiamųjų bylų kategorijas, 2018 metais Klaipėdos apylinkės teisme išnagrinėtos
baudžiamosios bylos pasiskirstė taip:
•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams
interesams – 295.

•

Nusikaltimai žmogaus sveikatai – 228.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai transporto eismo saugumui – 209.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu narkotinėmis ar
psichotropinėmis, nuodingosiomis ar stipriai veikiančiomis medžiagomis – 105.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešajai tvarkai – 64.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai finansų sistemai – 45.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai, susiję su dokumentų ar matavimo
priemonių klastojimu – 31.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai teisingumui – 27.
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•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai ekonomikai ir verslo tvarkai – 17.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai, susiję su disponavimu ginklais, šaudmenimis,
sprogmenimis, sprogstamosiomis ar radioaktyviosiomis medžiagomis, karine įranga – 13.

•

Nusikaltimai, pavojingi žmogaus sveikatai ir gyvybei – 11.

•

Nusikaltimai elektroninių duomenų ir informacinių sistemų saugumui – 8.

•

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

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai vaikui ir šeimai – 8.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens
veiklai – 8.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai žmogaus seksualinio apsisprendimo laisvei ir
neliečiamumui – 6.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai dorovei – 6.

•

Nusikaltimai asmens privataus gyvenimo neliečiamumui – 4.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai aplinkai ir žmonių sveikatai – 2.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valdymo tvarkai – 2.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai mirusiojo atminimui – 1.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens garbei ir orumui – 1.

•

Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai asmens socialinėms teisėms – 1.

Išnagrinėtų baudžamųjų bylų skaičiaus kaita
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1.3. Civilinės bylos
2018 metais Klaipėdos apylinkės
teisme gautos 13226 bylos, 2115
bylos perkeltos iš 2017 metų.

Išnagrinėtos buvo 13822 bylos. Iš jų
93,6 proc. bylų buvo išnagrinėta per
mažesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį.
627 bylų nagrinėjimas truko nuo 6 iki 12 mėn. 256 bylų nagrinėjimas truko ilgiau kaip 12 mėn.

Vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė siekė 1,64 mėnesio. Per 2018 metus buvo išnagrinėti 1250
prašymai civilinių bylų vykdymo procese.

Išnagrinėtų civilinių bylų skaičiaus kaita
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Per 2018 metus Klaipėdos apylinkės teisme buvo
išnagrinėtos:
❖

8437 kitos bylos, nagrinėjamos

ypatingosios teisenos tvarka
❖

4703 su prievolių teise susijusios

bylos
❖

1493 bylos, kylančios iš šeimos

teisinių santykių
❖

190 bylų, kylančių iš daiktinių

teisinių santykių
❖

151 byla dėl fizinių asmenų

bankroto
❖

131 byla su tarptautiniu elementu

❖

84 bylos dėl darbo teisinių santykių

❖

29 bylos dėl paveldėjimo

❖

29 bylos dėl juridinių asmenų

❖

20 bylų dėl asmenų neturtinių teisių ir intelektinės nuosavybės

❖

7 bylos dėl konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo

❖

1 byla dėl viešųjų pirkimų teisinių santykių
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II. TEISMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
2.1. Teismo personalas
2018 m. sausio 1 dienai Klaipėdos apylinkės teisme patvirtintas 201 darbuotojų etatas. 2018 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.
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Klaipėdos apylinkės teisme dirbančių valstybės tarnautojų kaita per 2018 metus sudarė 17,8%,
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis – 32,5%. Bendra Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų
kaita 2018 metais sudarė 18,9%. Per 2018 metus teisėjai teisme nesikeitė.

Per 2018 m. laikotarpį priimta:

Per 2018 m. laikotarpį atleista:

17 valstybės tarnautojų;

18 valstybės tarnautojų;

19 darbuotojų, dirbančių pagal darbo

22 darbuotojai, dirbantys pagal darbo

sutartis.

sutartis.
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2.2. Teismo psichologas
2018 metais Klaipėdos apylinkės teisme įsteigta vyriausiojo specialisto (teismo psichologo) pareigybė.

Teismo psichologo pareigybė reikalinga:
✓ užtikrinti ikiteisminiame tyrime ir teismo procese dalyvaujančių asmenų (nepilnamečių ir
mažamečių) kvalifikuotą apklausą,
✓ suteikti jiems tinkamą psichologinę pagalbą,
✓ įvertinti 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. Teismo psichologas savo funkcijas atlieka
tiek baudžiamose, tiek civilinėse bylose, kuriose dalyvauja ir yra apklausiami mažamečiai bei
nepilnamečiai asmenys.

Teismuose dirbantys psichologai vaikui, patekusiam į sudėtingą, emociškai sunkų baudžiamąjį
procesą, padeda jaustis saugiau, patirti kaip įmanoma mažiau neigiamo poveikio ir streso. Šie
profesionalai reikalingi teisininkams, kurie ne visada gali įvertinti vaiko amžiaus tarpsnio specifiką, jo
psichologinius ir emocinius poreikius, asmenybės ir raidos problemas. Šiandien plačiai pripažįstama,
kad tinkamai neidentifikavus ir neįvertinus nepilnamečių psichologijos aspektų, gali kilti rimtų kliūčių
teisingumui įgyvendinti. Šiuo metu teisme dirbančių psichologo darbą sudaro ne tik dalyvavimas
apklausose, bet ir susipažinimas su ikiteisminio tyrimo, baudžiamųjų, civilinių bylų duomenimis,
tiesioginis bendravimas su ikiteisminio tyrimo pareigūnais, teisėjais, kitais asmenimis, taip pat išvadų,
rekomendacijų teikimas, nepilnamečių vertinimas.
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2.3. Teismo modernizavimas
Tobulinant teismo lankytojų aptarnavimo kokybę tam, kad apsilankymas teisme žmonėms būtų
paprastas ir greitas, Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų pirmame aukšte 2018 m.
buvo padaryti pakeitimai.

Klaipėdos miesto rūmų pirmame aukšte
dabar galima ne tik pateikti dokumentus,
tačiau

ir

juos

atsiimti.

Procesinius

dokumentus, kuriuos anksčiau lankytojai
atsiimdavo teismo civilinių, baudžiamųjų ir
administracinių nusižengimų bylų raštinėse
ar Archyvo skyriuje, dabar galės gauti
vienoje vietoje – dokumentų išdavimo
„langelyje“. Čia teismo lankytojams bus
išduodami visi dokumentai – iš archyvinių bylų, civilinių, baudžiamųjų, administracinių nusižengimų
bylų ir kiti dokumentai, pavyzdžiui, neprocesiniai, kurie nebus siunčiami paprastu ar elektroniniu
paštu. Dokumentų išdavimo „langelio“ telefono numeris yra (8 46) 47 47 90.

Kita naujovė – teismo posėdžių tvarkaraščiai
yra skelbiami pirmame aukšte, televizorių
ekranuose. Viename jų lankytojai mato
civilinių bylų, kitame – baudžiamųjų ir
administracinių nusižengimų bylų teismo
posėdžių tvarkaraščius. Ekranuose taip pat
yra

skelbiama

informacija

neįvyksiančius teismo posėdžius.
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apie

2.4. Teismo finansavimas
2018 m. iš valstybės biudžeto Klaipėdos apylinkės teismui buvo skirta 3 387 000 eurų, kurių
panaudota – 3 387 000 eurai.

Iš jų 2 425 000 eurų skirta ir panaudota darbo užmokesčiui. Socialinio draudimo įmokoms buvo skirta
ir panaudota 737 400 eurų, prekėms ir paslaugoms – 213 020 eurų, darbdavių socialinei paramai
(pirmos dvi nedarbingumo dienos, kurios apmokamos iš darbdavio lėšų) – 3 900 eurų, materialiojo
turto įsigijimui – 7 680 eurai.

Klaipėdos apylinkės teismo lėšų
paskirstymas
Materialaus turto įsigijimas
Darbdavių socialinė parama
Prekės ir paslaugos
Socialinio draudimo įmokos
Darbo užmokestis
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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, 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
teisėjai

ir

teismo

pirmininko

padėjėjas ryšiams su žiniasklaida ir
visuomene

taip

pat

teikia

komentarus visuomenei aktualiais
klausimais.

2018 metais interneto portale www.15min.lt publikuotame straipsnyje „Mediatoriaus jėga – teisėjai
D. Žvinklytei pavyksta sutaikyti ir paskelbusius vienas kitam karą“, pateikiami teisėjos komentarai
mediacijos – alternatyvaus, taikaus ginčų sprendimo būdo tema. Interviu su teisėja D. Žvinklyte
„Svarbiausia – gerbti žmogų“ publikuotas naujienų portale www.atviraklaipeda. lt, šis interviu taip pat
publikuotas dienraštyje „Vakarų ekspresas“.
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www.15min.lt

portale

skiltyje

„Tribūna“ du kartus publikuoti teisėjos
Erikos

Tamošatienės

komentarai:

„Kodėl santuokos nutraukimas gali
užtrukti“ (šia tema teisėja taip pat
kalbėjo LRT radijo laidoje 10-12,
komentaras publikuotas laikraštyje
„Akistata“) ir „Greitieji kreditai: kaip naudotis paslaugomis, kad netektų keliauti į teismą“ (pastarasis
komentaras taip pat publikuotas portaluose www.ve.lt ir „www.klaipeda.diena.lt“. Teisėjos E.
Tamošaitienės komentaras „Bankrutuojančių fizinių asmenų skaičius Lietuvoje kasmet auga“
publikuotas

portale

www.15min.lt

ir

laikraštyje „Šiaulių naujienos“. „Balticum TV“
žiniose teismo pirmininkas teikė komentarą
apie nagrinėjamąją baudžiamąją bylą, teisėja
Danutė Žvinklytė teikė komentarą apie
mediacijos procesą ir jo naudą, teisėja Kristina
Baškienė
išnagrinėtą

žiniose

teikė

baudžiamąją

komentarą
bylą,

apie

paskirtas

bausmes ir motyvus. Teisėjos K. Baškienės
komentaras apie Bendrąjį duomenų apsaugos
reglamentą, juo įnešamus pokyčius „Įstatymas palankus sukčiams?“ publikuotas portale www.diena.lt
ir dienraštyje „Klaipėda“. Laikraštyje „Akistata“ publikuotas teisėjos K. Baškienės komentaras apie
bylas

dėl

vagysčių,

straipsnyje

„Vagišiai gvelbia net ir stebimi vaizdo
kamerų“.

16

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 11 d. teisme lankėsi Klaipėdos
technologijų mokymo centro moksleiviai,
jiems pristatytas teismo ir teisėjo darbas,
suteikta galimybė pabendrauti su teisėju.
Sausio 30 d. – Antstolių iš Lietuvos ir Moldovos vizitas teisme: darbo organizavimo diskusijos,
dalijimasis patirtimi.

Vasario 15 d. – Lietuvos šimtmečio minėjimo
renginys: teisėjo ir teismo darbo pristatymas
moksleiviams. Teismo lankytojų pasitikimas
ir sveikinimas su saldžiomis dovanomis.
Teismo darbuotojų šventinė fotosesija.

Kovo 9 d. Klaipėdos apylinkės teismo darbuotojų komanda dalyvavo tarpinstituciniame Klaipėdos
AVPK organizuotame protų mūšyje, kur užėmė antrą vietą.
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Balandžio 18 d. – Atvirų durų diena teisme:
dalyvavo apie 200 skirtingų Klaipėdos miesto
mokyklų

moksleivių,

teisėjo,

antstolio,

kuriems

pristatytos

advokato,

prokuroro

profesijos. Inscenizuoto teismo posėdžio metu
pristatyta teismo proceso eiga, vaikams
surengtos pažintinės ekskursijos po Klaipėdos
apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Gegužės 7 d. – Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos diena: susitikimas su Klaipėdos
apygardoje
aptariami

dirbančiais
aktualūs

žurnalistais,

bendradarbiavimo

klausimai.

Gegužės 14 d. teisme lankėsi studentai iš
JAV.
Gegužės 16 d. teisme lankėsi Aukuro
gimnazijos moksleiviai.
Birželio 1 d. vaikų gynimo dienos proga teisme lankėsi P. Mašioto progimnazijos moksleiviai.

Rugsėjo 28 d. – teisėjų iš Latvijos vizitas
– dalijimasis reorganizavimo patirtimi.
Spalio 4 d. Lietuvos verslo kolegijos
studentai dalyvavo teismo posėdyje,
jiems pristatyta teisėjo darbo specifika.
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Spalio 5 d. teisme lankėsi S. Dacho gimnazijos
moksleiviai.
Spalio 12 d. teisme vyko diskusija „Nukentėjusių
asmenų interesų

apsauga baudžiamajame

procese: psichosocialinės pagalbos aspektai“.
Spalio 25 d. Konstitucijos dienos proga teisme
vyko teisinių konsultacijų renginys – teikiamos
nemokamos teisinės konsultacijos visuomenei.

Spalio 26 d. teisėja Erika Tamošaitienė
seminare

diskutavo

su

bankroto

administratoriais.
Lapkričio 22 d. teismo komanda dalyvavo
valstybinių įstaigų boulingo turnyre, kur užėmė
antrą vietą.
Lapkričio 27 d. teismas dalyvavo projekte
„Diena su teisėju“: teisės studentams suteikta
galimybė vieną darbo dieną praleisti su teisėju.

Lapkričio 27 d. teismas prisijungė prie
moksleivių projekto „Pažink valstybę“:
teisėjai

vedė

diskusiją/paskaitą

moksleiviams tema: „Graffiti“ lygu ar
nelygu vandalizmas.
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Gruodžio 7 d. – parodomoji mediacija
Klaipėdoje – inscenizuotas mediacijos procesas
Klaipėdos gyventojams ir svečiams, skatinantis
visuomenę rinktis taikų ginčų sprendimo būdą.

Gruodžio 11 d. atvirų durų diena teisme:
Lietuvos teismų dienos proga, surengtas
renginys visuomenei, kurio metu galima
buvo susipažinti su teismo darbu, teisme
vyko teisinio švietimo paskaitos, diskusijos,
pažintinės ekskursijos, pristatant teismo
darbą.
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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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