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ĮŽANGOS ŽODIS 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 

pirmininkė Jolanta Malijauskienė 

„Teisė yra teisingumo ir gėrio menas“ 

P. J. Celsus 

Vilniaus apygardos administracinio teismo prioritetai – nešališko, 

kokybiško, operatyvaus teismo proceso užtikrinimas, teismo veiklos 
viešumas ir skaidrumas. Didžiulį dėmesį 2018-aisiais skyrėme 

kokybiškam bylų nagrinėjimui laikantis Administracinių bylų teisenos 

įstatyme nustatytų terminų, visuomenės pasitikėjimo teismu didinimui, 
aptarnavimo kokybės, teisėjų ir teismo darbuotojų darbo sąlygų 

gerinimui, inovatyvioms technologijoms.  

2018 m. penkis mėnesius teismas dirbo be 4 teisėjų. Nuo spalio 
teisėjų gretas papildžius net 4 naujiems teisėjams, bylos buvo 

nagrinėjamos gerokai operatyviau. Daugėja išnagrinėtų elektroninių 
bylų, 30 proc. bylų daugiau išnagrinėjome rašytinio proceso tvarka. 
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Teisėjai yra pasirinkę savo specializacijas, jie nuolat tobulino savo 
profesines kompetencijas įvairiuose mokymuose Lietuvoje ir užsienyje, 

dalyvavo įvairiose konferencijose, seminaruose, susitikimuose, 
pasirašėme bendradarbiavimo sutartį su Balstogės apygardos 

administraciniu teismu.  

„Teisė yra teisingumo ir gėrio menas“ – ši graikų filosofo               

P. J. Celsaus sentencija, tapusi mūsų teismo devizu, pasitinka visus 
teismo lankytojus. Praėjusiais metais virš Priimamojo atsiradęs užrašas 

– tik vienas iš rekonstruoto teismo pasikeitimų. Nuo balandžio mėnesio 
Raštinės skyriaus Bendroji raštinė (Priimamasis) dirba be pietų 

pertraukos vieno langelio principu, o lapkričio mėnesį po rekonstrukcijos 
jo valdos prasiplėtė šiuolaikiškai įrengtu lankytojų priimamuoju, yra 

gerokai patogesnės ir teismo lankytojams, ir darbuotojams. Į teismą 
atėjusiems lankytojams dabar viskas vienoje vietoje – pirmame aukšte 

įsikūrusiame Priimamajame ne tik priimami dokumentai, bet ir teikiama 
informacija, čia galima susipažinti su bylų medžiaga, gauti kopijas. 

Džiugina ir dar vienos įkurtuvės, kurios yra konstruktyvaus 

tarpinstitucinio bendradarbiavimo ir pasitikėjimo pavyzdys: rudenį 
teisme duris atvėrė advokatų kambarys, Lietuvos teismuose toks yra 

ketvirtasis. Įpusėjo taip pat teismo posėdžių salių remontas, jis 

tęsiamas ir šiemet. 

Mūsų pastangas gerinant aptarnavimo kokybę teigiamai įvertino ir 

lankytojai. Apibendrinus anonimines lankytojų aptarnavimo teisme 
kokybės vertinimo anketas paaiškėjo, kad jie labai gerai arba gerai 

vertina Teismo priimamojo patalpas, darbuotojų darbo kultūrą, didžioji 
dauguma jų yra patenkinti mūsų teismo darbuotojų kompetencija, jų 

teikiamų atsakymų išsamumu, operatyvumu ir aiškumu. Kaip labai 

informatyvią lankytojai vertina ir interneto svetainę. Tai mums paskata 

toliau tobulinti lankytojų aptarnavimo kultūrą.  

Didelis dėmesys skiriamas ir teismo kolektyvo mikroklimatui 

gerinti, sparčiame darbų tempe bandant surasti galimybę stabtelti, 
susitikti prie kavos puodelio, vieni kitus išklausyti, visiems drauge 

ieškoti atsakymų į iškylančias problemas, geranoriškai, kokybiškai ir 

konstruktyviai bendradarbiauti. 

2018-ieji teismui buvo įsimintini metai ir svarbiomis kiekvienam 
Lietuvos valstybės piliečiui datomis. Šventėme mūsų valstybės šimtmetį 

ir 100-ąjį Lietuvos teismų įsteigimo gimtadienį. Šioms reikšmingoms 
datoms teisme buvo skirti šventiniai, edukaciniai renginiai, atvirų durų 

dienos, parodos. Tačiau svarbiausia, kad stengėmės, kad kiekvienas 
teismo slenkstį peržengęs žmogus čia pasijustų saugus ir garantuotas, 

kad jo teisės bus apgintos – jo byla išspręsta nešališkai, profesionaliai, 

operatyviai.  

Išsamiau apie tai, ką teismas nuveikė jubiliejiniais teismams  

2018-aisiais, – šioje teismo veiklos apžvalgoje.     
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BENDRA INFORMACIJA APIE TEISMĄ 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas yra vienas iš dviejų apygardos 
administracinių teismų, nagrinėjantis administracines bylas, kuriose bent viena iš 

šalių yra valstybė, savivaldybė arba valstybės ar savivaldybės institucija, įstaiga, 
tarnyba, tarnautojas. Specialūs įstatymai Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui nustato išimtinę kompetenciją priimti sprendimus sudėtingose specifinėse 
bylose visos Lietuvos Respublikos teritorijos mastu, t. y. Vilniaus apygardos 

administracinio teismo kompetencija neapsiriboja vien teritoriniu principu. Šio 
teismo išimtinei kompetencijai deleguota spręsti klausimus, kylančius iš Lietuvos 

Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos 
finansinių priemonių rinkų įstatymo, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo, 

Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos 
įstatymo, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo, Konkurencijos 

įstatymo ir kt. Administraciniai teismai Lietuvoje buvo įkurti 1999 m.  

Teismo strateginis tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių 
gynimą. Šioje apžvalgoje pateikiama bendro pobūdžio informacija apie teismo 

kompetenciją, personalą, teisėjų skaičių, administraciją ir jos struktūrą, 2018 m. 
nagrinėtų bylų statistika, kurios analizė atspindi pagrindines 2018 m. nagrinėtų bylų 

rūšis, bylų skaičiaus, teisėjų darbo krūvio kaitos tendencijas. Supažindinama su 
teisėjų bei darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimu, kvalifikacijos kėlimu. 

Apžvalgoje pateikiami duomenys apie teismui skiriamus asignavimus bei detali 
informacija apie teismo renginius, socialines akcijas, švietėjišką veiklą, šventes.  

 
TEISMO STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
Lietuvos Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekretu Nr. 1K-504 teisme 

nustatyti 24 teisėjų etatai.     
2018 m. vyko didelė teisėjų kaita: nuo 2018 m. birželio 15 d. teisėjas Marius 

Bajoras paskirtas Lietuvos apeliacinio teismo teisėju, 2018 m. birželio 29 d. teisėja 

Milda Vainienė paskirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo teisėju 2018 m. spalio 23 d. taip pat paskirtas 

teisėjas Rytis Krasauskas, 2018 m. rugpjūčio 26 d. pasibaigus įgaliojimų laikui į 
pensiją išėjo teisėja Irena Paulauskienė. Iš Vilniaus miesto apylinkės teismo į 
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Teismą paskirti dirbti 4 nauji teisėjai: 2018 m. spalio 16 d. atėjo teisėja Jovita 
Einikienė, o 2018 m. spalio 30 d. – teisėjai Vita Valeckaitė, Eglė Žulytė-Janulionienė 

ir Gediminas Užubalis. 
Teisėjų tarybos 2017 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 13P-77-(7.1.2) teismui 

patvirtintas didžiausias leidžiamas darbuotojų skaičius (be minėtų 24 teisėjų) –  64 
valstybės tarnautojai ir 34 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis. Atsižvelgus į 

gerokai padidėjusį darbo krūvį, teismo pirmininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu 

Nr. T-268 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo tvirtinimo“ nuo 2018 m. 
sausio 1 d. patvirtinti visi valstybės tarnautojų pareigybių etatai, o teismo 

pirmininko 2017 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. T-269 „Dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių 

sąrašo tvirtinimo“ patvirtinti 33 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, etatai.  

 1 pav. Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigybes  

Kadangi Teisme vyko ne tik teisėjų, bet ir teismo darbuotojų kaita, 2018 m. 
teisme organizuota nemažai konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas: 6 

atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų (teisėjų padėjėjų ir teismo posėdžių 

sekretorių) pareigas ir 8 konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas. Be 
valstybės tarnautojų, 2018 m. į teismą atėjo dirbti 6 darbuotojai, dirbantys pagal 

darbo sutartis.  
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 22 straipsniu, 

2018 m. pradžioje teisme atliktas kasmetinis valstybės tarnautojų tarnybinės 
veiklos vertinimas. 31 valstybės tarnautojo tarnybinė veikla buvo įvertinta labai 

gerai. Kitų teismo valstybės tarnautojų teisinė padėtis nepasikeitė. Per 2018 m. 
lapkričio mėnesį vykusį neeilinį valstybės tarnautojų vertinimą 48 valstybės 

tarnautojų tarnybinė veikla buvo įvertinta labai gerai.  
Siekiant užtikrinti aukštą teismo administravimo kokybę, teismo pirmininko 

2018 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. T-23 patvirtintas Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2018 m. organizacinės veiklos priežiūros planas. Jo tikslas –

užtikrinti bylų nagrinėjimo kokybę bei proceso operatyvumą, teismo veiklos 
skaidrumą ir atvirumą visuomenei, teisėjų ir personalo veiklos efektyvumą, Teisėjų 

etikos kodekso laikymąsi ir aukštą Teismo personalo profesinę kultūrą, materialinių 
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vertybių naudojimo skaidrumą bei apsaugą, taip pat užtikrinti nuolatinį teisėjų ir 
personalo kvalifikacijos kėlimą. 

Vykdant 2018 metų teismo organizacinės veiklos priežiūros planą, tikrinta, kaip 
laikomasi įstatymais nustatytų sutrumpintų procesinių terminų, sustabdytų (atidėtų 

bylų) kontrolės veiksmingumas, kaip teisme laikomasi procesinių sprendimų ir bylų 
išsiuntimo į apeliacinės instancijos teismą terminų, analizuotas teisėjų darbo krūvis 

atsižvelgiant į jų specializaciją ir kitas reikšmingas 

aplinkybes ir kt. Su Teisme 
parengtomis ataskaitomis 

buvo supažindinti teisėjai 
ir teismo personalas, jos 

aptartos Teismo teisėjų ir 
darbuotojų 

pasitarimuose. 
Darbo sukaktys. 

2018-aisiais šventėme 
ne vieną darbo sukaktį. 

Teisėjos Liudmila 
Zaborovska ir Mefodija 

Povilaitienė (ji 2018 m. 

buvo išrinkta Nuolatinės teisėjų veiklos 

vertinimo komisijos nare) bei Ūkio ir 
informacinių technologijų skyriaus vedėjas 

Romas Legavičius šventė 15 metų darbo šiame 
teisme sukaktį, 10 teismo darbuotojų ir teisėjų 

buvo pasveikinti su 10 metų darbo teisme 
sukaktimi.  

     „Esu ir liksiu teisėja“ – tokiais žodžiais su 
bendradarbiais atsisveikino ilgametė teisėja 

Irena Paulauskienė. Rugpjūčio 24-ąją Vilniaus 
apygardos administraciniame teisme skambėjo 

daugybė jausmingų atsisveikinimo žodžių, gražių 
prisiminimų ir palinkėjimų išlydint teisėją į pensiją.   

 

 APKLAUSA. 2018 m. Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo 
atnaujinta anoniminė asmenų aptarnavimo teisme kokybės vertinimo anketa. Ją 

lankytojai galėjo užpildyti tiek atvykę į teismą, tiek virtualiai teismo tinklalapyje 
www.vaat.teismas.lt.  Anketas užpildė 24 

asmenys: 12 užpildė teisme ir įmetė jas į tam 
skirtą dėžę ir tiek pat asmenų jas užpildė 

internete.  
     Anketoje buvo suformuluoti 6 klausimai, 

kuriais siekiama išsiaiškinti, ar teismo 
darbuotojai teisme apsilankiusiems asmenims 

pateikė informaciją išsamiai, operatyviai, 
mandagiai, aiškiai ir kompetentingai; ar 

Teisėja Mefodija Povilaitienė Teisėja Liudmila Zaborovska 

Teisėja Irena Paulauskienė 
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informatyvi yra interneto svetainė; kaip vertina Priimamojo darbuotojų darbo 
kultūrą, teismo patalpų švarą, patogumą ir saugumą, nuorodų teisme aiškumą ir ar 

bendras aptarnavimo lygis atitiko jų lūkesčius. Išanalizavus užpildytas anketas 
paaiškėjo, kad iš esmės visuomenės nariai, dalyvaujantys teisminiame procese, yra 

patenkinti Vilniaus apygardos administracinio teismo darbuotojų teikiamų atsakymų 
išsamumu, operatyvumu, aiškumu ir jų kompetencija, mano, kad teismo interneto 

svetainė yra informatyvi. Taip pat labai gerai arba gerai vertina Priimamojo 

darbuotojų darbo kultūrą, teismo patalpas.  

 

PROCESINĖS VEIKLOS RODIKLIAI 

 Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ sukauptais 
duomenimis (2 pav.), 2018 m. teisme išnagrinėta 4 413 administracinių bylų         

(2 676 išnagrinėtos rašytinio proceso tvarka). Taigi kiekvienas teisėjas per metus 

vidutiniškai išnagrinėjo po 184 administracines bylas.  

ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ DARBO ATASKAITA (I instancijos teismuose)  

2018 metai       
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1 2 3 4 5 6 7 8 

61 Vilniaus apygardos administracinis 27,15 4413 2696 1717 3434 4468 

83 Regionų apygardos administracinis 41,56 8635 7804 831 1662 4764 

62 Kauno rūmai 30,23 2521 2139 382 764 1906 

63 Klaipėdos rūmai 58,74 2416 2211 205 410 1026 

64 Šiaulių rūmai 51,45 2548 2421 127 254 1037 

65 Panevėžio rūmai 33,25 1150 1033 117 234 795 

  Apygardų administraciniuose teismuose: 33,65 13048 10500 2548 5096 9232 
        

Darbo krūvis apskaičiuotas pagal Darbo krūvio skaičiavimo teismuose tvarkos aprašą, patvirtintą Teisėjų tarybos 2015 m. 
gegužės 19 d. nutarimu Nr. 13P-79-(7.1.2) 

        
Ataskaita parengta pagal "LITEKO" duomenų bazėje sukauptus duomenis     

2 pav. Administracinių teismų teisėjų darbo ataskaita 2018 m. 

 Kaip matyti iš šios lentelės, iš 4 413 išnagrinėtų administracinių bylų 

vienasmeniškai teisėjai išnagrinėjo 2 696, kaip kolegijos pranešėjai – 1 717, kaip 
kolegijos nariai – 3 434. Taigi, praeitais metais, palyginti su ankstesniais, sumažėjo 

vienasmeniškai išnagrinėtų administracinių bylų, t. y. 2017 m. buvo 3 309, o 
2018 m. – tik 2 696. Taip pat sumažėjo teisėjo, kaip kolegijos pranešėjo, 

išnagrinėtų administracinių bylų (2017 m. buvo 1 868, o 2018 m. – 1 717) ir kaip 
kolegijos nario išnagrinėtų administracinių bylų (2017 m. buvo 3 736, o 2018 m. – 

3 434). 
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3 pav. Administracinių bylų nagrinėjimo ataskaita 2018 m.  

 

 Pagal statistinius „Liteko“ sistemos duomenis (3 pav.), 2018 metų pradžioje 
teisme buvo likusios 1 343 neišnagrinėtos administracinės bylos ir per metus naujai 

užregistruotos 4 796 bylos, t. y. 2018 m. iš viso užregistruotos 6 139 
administracinės bylos. Pastebima šiokia tokia bylų mažėjimo tendencija. 

 Teismas nagrinėja administracines bylas, kuriose viena iš šalių yra valstybė, 
savivaldybė, jų institucijos ar darbuotojai, todėl gaunamų bylų kiekį ir jų 

61 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO ATASKAITA (apygardų administraciniuose teismuose)

2018 metai 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (2017-01-01 - ) 15 15 21 4 2 10 4 0 1 9

2. Rinkimai, referendumai ir politinių partijų veikla (2017-01-01 - ) 2 3 4 0 0 3 1 0 0 1

3. Sveikatos apsauga (2017-01-01 - ) 19 34 40 1 3 34 2 0 0 13

4. Socialinė apsauga (2017-01-01 - ) 68 160 188 39 9 122 17 0 0 40

5. Užsieniečių teisinė padėtis (2017-01-01 - ) 114 494 516 17 11 450 31 4 0 92

6. Prieglobstis (2017-01-01 - ) 11 100 99 1 1 91 3 2 0 12

7. Lietuvos Respublikos pilietybė (2017-01-01 - ) 1 9 9 1 1 7 0 0 0 1

8. Konkurencija (2017-01-01 - ) 9 19 23 1 1 17 1 0 0 5

9. Mokestiniai teisiniai santykiai (2017-01-01 - ) 118 297 293 17 17 220 26 0 0 122

10. Muitinės veikla (2017-01-01 - ) 14 38 32 0 2 27 2 0 1 20

11. Aplinkos apsauga (2017-01-01 - ) 44 406 115 18 7 70 15 0 0 335

12. Žemės teisiniai santykiai (2017-01-01 - ) 46 149 139 13 10 100 8 0 7 56

13. Teritorijų planavimas (2017-01-01 - ) 14 29 29 3 1 14 5 0 1 14

14. Statyba (2017-01-01 - ) 38 124 116 38 11 54 9 0 4 46

15. Nuosavybės teisių atkūrimas (2017-01-01 - ) 32 63 71 12 4 53 1 0 1 24

16. Registrai (2017-01-01 - ) 21 66 61 5 4 46 5 0 1 26

17.

Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios 

institucijų neteisėtų veiksmų (2017-01-01 - ) 326 1154 1164 49 470 610 14 6 8 316

18.

Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, 

praradimas ir atsakomybė (2017-01-01 - ) 46 171 143 19 17 93 9 0 3 74

19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (2017-01-01 - ) 27 71 64 10 7 36 9 0 0 34

20. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai (2017-01- 23 33 40 2 0 38 0 0 0 16

21. Vietos savivalda (2017-01-01 - ) 8 16 20 0 0 12 4 0 4 4

22. Mokslas ir švietimas (2017-01-01 - ) 5 19 17 3 1 13 0 0 0 7

23. Asmens duomenų teisinė apsauga (2017-01-01 - ) 8 17 16 2 1 10 2 0 0 9

24. Visuomenės informavimas (2017-01-01 - ) 16 36 32 1 1 28 0 0 0 20

25. Valstybės garantuojama teisinė pagalba (2017-01-01 - ) 10 39 40 2 2 35 0 1 0 9

26.
Nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų 

finansinė parama (2017-01-01 - )
119 191 214 45 26 117 20 0 3 96

27. Energetika (2017-01-01 - ) 32 22 21 1 2 15 2 0 0 33

28. Ryšių reguliavimas (2017-01-01 - ) 0 3 2 0 0 2 0 0 0 1

29. Viešieji pirkimai (2017-01-01 - ) 4 16 16 0 1 13 2 0 0 4

30. Finansų rinkų priežiūra (2017-01-01 - ) 2 9 8 1 1 6 0 0 0 3

31. Tabako ir alkoholio kontrolė (2017-01-01 - ) 13 62 54 2 2 49 1 0 0 21

32. Lošimų ir loterijų priežiūra ir kontrolė (2017-01-01 - ) 1 1 2 0 0 2 0 0 0 0

33. Ginklų ir šaudmenų kontrolė (2017-01-01 - ) 4 19 17 0 0 17 0 0 0 6

34. Bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygos (2017-01-01 - ) 27 318 300 3 42 252 2 0 1 45

35.
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS 

specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimas (2017-01-01 - )
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.
Viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų 

sankcionavimas (2017-01-01 - )
0 74 74 70 2 2 0 0 0 0

37.

Savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario – 

mero priesaikos sulaužymas ir įgaliojimų vykdymas (2017-01-

01 - )

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje (2017-01-01 - ) 179 770 675 90 45 399 132 1 6 274

Iš viso: 1343 4796 4413 461 658 2871 321 11 40 1726

Ataskaita parengta pagal "LITEKO" duomenų bazėje sukauptus duomenis
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išnagrinėjimo terminus dažnai tiesiogiai lemia politinė, ekonominė šalies padėtis ir 
su tuo susijusi teisės aktų kaita (priimti teisės aktai dėl pensijų, darbo užmokesčio, 

motinystės (tėvystės) pašalpų sumažinimo, vykstantys pertvarkymai valstybės 
tarnybos sektoriuje, šalies ūkyje ir kt.). Taip pat labai didelę dalį teisme gautų 

skundų sudarė laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų skundai dėl žalos 
atlyginimo už netinkamas kalinimo sąlygas.   

 2018 m. gauti 6 139 skundai (su perkeltomis bylomis iš kitų metų), 2017 m. 

gauti 6 509 skundai (su perkeltomis bylomis iš kitų metų), 2016 m. – 10 504 (su 
perkeltomis bylomis iš kitų metų), o 2015 m. – 12 684 (su perkeltomis bylomis iš 

kitų metų) (4 pav.). Dėl sumažėjusio bylų skaičiaus sutrumpėjo bylų nagrinėjimo 
terminai (vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė 2016 m. – 8,24 mėn., 2017 m. –  

4,97 mėn., o 2018 m. – 4,99). Pažymėtina, kad penkis 2018 metų mėnesius 
teismas dirbo trūkstant 5 teisėjų. 

 

 
4 pav. Bylų skaičius  
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5 pav. 2018 m. išnagrinėtų administracinių bylų pasiskirstymas pagal kategorijas 

 

 Remiantis statistiniais „Liteko“ sistemos duomenimis (5 pav.), didžiąją dalį 

2018 m. teisme išnagrinėtų bylų sudarė bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, 
atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (1 164), nemažą dalį 

išnagrinėtų bylų sudarė kiti ginčai viešojo administravimo srityje (675), bylos dėl 
užsieniečių teisinės padėties (516), bylos dėl bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygų 

(300) ir bylos dėl mokestinių teisinių santykių (293). Palyginti su ankstesniais 
metais, teisme gerokai padaugėjo išnagrinėtų bylų dėl užsieniečių teisinės padėties 

– 2017 m. išnagrinėtos 395 bylos, 2018 m. – jau 516 bylos, dėl prieglobsčio 

2017 m. išnagrinėtos 62 bylos, 2018 m. – jau 99 bylos. Taip pat padaugėjo bylų dėl 
aplinkos apsaugos (2017 m. – 50, o 2018 m. – 115 bylų), bausmių vykdymo ir 

suėmimo sąlygų (2017 m. – 230, o 2018 m.– 300), valstybinės garantuojamos 
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teisinės pagalbos (2017 m. – 29, 2018 m.– 40), Vyriausiosios tarnybinės etikos 
komisijos sprendimų (2017 m. – 20, o 2018 m. – 40 bylų), muitinės veiklos 

(2017 m. – 27, o 2018 m. – 32 bylos), nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio 
institucijų finansinės paramos (2017 m. – 203, o 2018 m. – 214 bylų), statybos 

(2017 m. – 106, o 2018 m. – 116 bylų), konkurencijos (2017 m. – 11, o 2018 m. – 
23 bylos), viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimo 

(2017 m. – 68, o 2018 m. – 74 bylos). 

 Gerokai mažiau išnagrinėta šių kategorijų bylų: dėl civilinės atsakomybės už 

žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų (2017 m. išnagrinėtos 1 
567 bylos, o 2018 m. – 1 164 bylos), valstybės tarnautojo statuso įgijimas, 

pakeitimas, praradimas ir atsakomybė (2017 m. išnagrinėtos 156 bylos, 2018 m. – 
143) ir kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (2017 m. išnagrinėtos 196 bylos, 2018 m. 

– 64), mokestiniai teisiniai santykiai (2017 m. išnagrinėtos 369 bylos, 2018 m. – 
293), socialinė apsauga (2017 m. išnagrinėtos 285 bylos, 2018 m. – 188), žemės 

teisiniai santykiai (2017 m. išnagrinėta 201 byla, 2018 m. – 139), sveikatos 
apsauga (2017 m. išnagrinėtos 77 bylos, 2018 m. – 40), teritorijų planavimas 

(2017 m. išnagrinėtos 76 bylos, 2018 m. – 29), dėl kitų ginčų viešojo 

administravimo srityje (2017 m. išnagrinėtos 963 bylos, 2018 m. – 675 bylos). 
Stebima rašytinio proceso tvarka nagrinėjamų bylų didėjimo tendencija: 2017 m. – 

54 proc. bylų, 2018 m. – 62 proc. bylų. 
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Vilniaus apygardos administraciniame teisme automatizuotu atrankos būdu 

skirstant bylas, be kita ko, atsižvelgiama į teisėjų specializaciją, įstatymuose 

įtvirtintus atskirų kategorijų bylų išnagrinėjimo terminus, bylų sudėtingumą ir 

teisėjų darbo krūvio tolygumo užtikrinimą. 

Teisme nustatyta teisėjų specializacija šių kategorijų byloms nagrinėti:           

1) norminių administracinių aktų teisėtumo patikra; 2) sveikatos apsauga ir 
socialinė apsauga; 3) konkurencija; 4) mokestiniai teisiniai santykiai ir muitinės 

veikla; 5) aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas ir statyba; 6) žemės teisiniai 

santykiai ir nuosavybės teisių atkūrimas; 7) valstybės tarnautojo statuso įgijimas, 
pasikeitimas, praradimas ir atsakomybė; kiti ginčai dėl valstybės tarnybos;           

8) viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas (6 pav.). 
Teisėjų specializacijos nustatymo tikslas – atitinkamos kategorijos bylų nagrinėjimo 

kokybės gerinimas, organizacinių prielaidų tinkamam teismo procesui sudarymas, 
efektyvus teismo darbo organizavimas. 

    6 pav. Teisėjų specializacijos  
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Pagal statistinius „Liteko“ sistemos duomenis (7 pav.), iš 2018 metais 
išnagrinėtų administracinių bylų 54 proc. bylų išnagrinėjimo rezultatas – skundas 

(prašymas) atmestas, 18 proc. – skundą (prašymą) atsisakyta priimti, 12 proc. – 
skundas (prašymas) patenkintas iš dalies, 9 proc. – skundas (prašymas) 

patenkintas visiškai, 6 proc. – byla nutraukta, 1 proc. – byla persiųsta pagal 
teismingumą, 0 proc. – skundas (prašymas) paliktas nenagrinėtas 

7pav. Pasiskirstymas pagal rezultatą 

 
Vilniaus apygardos administracinis teismas – vienas iš dviejų  (Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas – apeliacinė instancija) Lietuvos teismų, 

kuriuose nagrinėjamos administracinės bylos dėl užsieniečių teisinės padėties 
Lietuvos Respublikoje ir prieglobsčio. 2018 m. užsieniečiai į teismą dažniausiai 

kreipėsi dėl sprendimų, kuriais atsisakyta išduoti leidimą gyventi Lietuvos 
Respublikoje ar išduoti nacionalinę vizą, panaikinimo. 2018 m. teisme išnagrinėtos 

516 tokio pobūdžio bylų. 
Iš minėtos administracinių bylų kategorijos reikėtų išskirti prieglobsčio prašytojų 

bylas. Šioms byloms skiriamas ypatingas dėmesys: jas siekiama išnagrinėti per 
įmanomai trumpiausią laikotarpį, bylų medžiaga yra konfidenciali, įprastai jos 

nagrinėjamos uždaruose teismo posėdžiuose ir jokia informacija apie jas 
visuomenei neteikiama. Iš bylų, kuriose nagrinėjami prieglobsčio prašytojų skundai, 

matyti, kad nelegalios migracijos klausimas Lietuvai yra labai aktualus. 

  

461; 9%

658; 12%

2871; 54%

321; 6%

11; 0%

40; 1%

993; 18%

Pasiskirstymas pagal rezultatą

Skundas (prašymas) patenkintas
visiškai

Skundas (prašymas) patenkintas
iš dalies

Skundas (prašymas) atmestas

Byla nutraukta

Skundas (prašymas) paliktas
nenagrinėtas



VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2018 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

15 
 

 

ELEKTRONINIŲ TEISMO PASLAUGŲ PORTALAS (EPP) 

8 pav. Gautos ir išnagrinėtos elektroninės bylos  

 

Praėjus daugiau nei ketveriems metams nuo Lietuvos teismų elektroninių 
paslaugų portalo e.teismas.lt (EPP) veikimo pradžios, jo vartotojų bei elektroninių 

administracinių bylų skaičius smarkiai išaugo: 2015 m. per EPP gauta 1 011 bylų, 

išnagrinėtos 855, 2016 metais per EPP gautos 1 438 bylos, išnagrinėtos 1 406, 
2017 m. per EPP gauta 2 021 byla (be perkeltų bylų iš kitų metų), išnagrinėtos       

1 987, 2018 m. per EPP gautos 3 083 bylos, išnagrinėtos 2 028 (8 pav.). 
Taigi Lietuvos elektroninių paslaugų portalas e.teismas.lt suteikė galimybę 

fiziniams ir juridiniams asmenims naudotis teismų paslaugomis elektroninėje 
erdvėje. Efektyviai išnaudojant EPP teikiamas galimybes buvo taupomos pašto 

paslaugų išlaidos ir proceso dalyvių bei teismo darbuotojų laikas. Kompiuterinės 
technologijos teisingumo vykdymo srityje padėjo užtikrinti paprastesnį, skaidresnį, 

patogesnį teismo procesą. 
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NUOTOLINIAI TEISMO POSĖDŽIAI 

 

Asmenims, gyvenantiems užsienyje, dėl ligos ar kitų svarbių priežasčių 

negalintiems atvykti į teismą, šiandien sudaryta galimybė teismo posėdyje 
dalyvauti nuotoliniu būdu. Tam reikalinga teismui pateikti prašymą, teismui 

jį išnagrinėjus ir pritarus, posėdyje galima dalyvauti tiesiai iš namų, gydymo 
įstaigos ar kitos institucijos. 

Nuotoliniai teismo posėdžiai užtikrina sklandesnį, greitesnį ir saugesnį 
teismo procesą. Tam naudojama speciali vaizdo konferencijų įranga, kuri 

leidžia stebėti kitoje ekrano pusėje esančius proceso dalyvius, užduoti ir 
atsakyti į jų klausimus, pateikti reikalingus dokumentus.  

    Taigi ši priemonė leidžia teismui asmens, negalinčio atvykti į posėdį, 

apklausą suorganizuoti per vieną darbo dieną, išvengti posėdžių atidėjimo. 
Be to, taip užtikrinama palankesnė psichologinė atmosfera – išvengiama 

konfliktinių situacijų, asmenys gali jaustis saugūs. 
Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2018 m. įvyko 245 nuotoliniai 

posėdžiai, šiek tiek mažiau nei 2017 metais (9 pav.).  

  

9 pav. Vilniaus apygardos administraciniame teisme įvykusių vaizdo konferencijų skaičiaus pasiskirstymas  
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TEISĖJŲ IR TEISMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 
 

 Didelis naujų teisės aktų srautas ir nuolatinė jų kaita, tiesiogiai taikomų Europos 
Sąjungos teisės aktų gausa reikalauja kvalifikuotų darbuotojų ir turinčių patirtį 

teisininkų, gebančių užtikrinti efektyvų ir kompetentingą teismo darbą, nešališką ir 
tinkamą darbo aplinką, padedančią priimti teisėtus ir pagrįstus sprendimus, todėl 

teismo teisėjai, tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, aktyviai 

kėlė kvalifikaciją dalyvaudami teismo vidiniuose mokymuose, kitų šalies ir užsienio 
institucijų organizuotuose seminaruose, konferencijose ir darbo grupių 

susitikimuose.  
 Įgyvendinant 2018 m. organizacinės veiklos priežiūros planą dėl priemonių, 

užtikrinančių valstybės tarnautojų ir teismo personalo kvalifikacijos kėlimą, teisme 
buvo organizuoti teisėjų padėjėjų, teismo posėdžių sekretorių ir teismo darbuotojų 

mokymai ir parengta pažyma apie darbuotojų kvalifikacijos kėlimo stebėseną. Pagal 
šios pažymos duomenis, teisėjų padėjėjai 2018 metais dalyvavo lietuvių kalbos 

mokymuose, seminaruose „Asmens negrąžinimo principas“, „Administracinių bylų 
teisenos įstatymo taikymas“, „Pabėgėlio statuso panaikinimas“, „Naujojo Darbo 

kodekso ypatumai“, „Kokybės standartų taikymas“, „Konkurencijos teisės 
pažeidimais padarytos žalos atlyginimas“, „Teisė kreiptis į teismus aplinkosaugos 

klausimais“ ir  kt. (kiekvienas padėjėjas vidutiniškai dalyvavo 8–9 mokymuose). 
Teismo posėdžių sekretorės dalyvavo lietuvių kalbos mokymuose, Administracinių 

bylų teisenos įstatymo taikymo mokymuose, seminare „Viešumas teismo 

darbuotojo veikloje, mokymuose „Darbas su įslaptintais ir neviešais dokumentais“, 
„Darbas su Lietuvos teismų informacine sistema ir jos nauji funkcionalumai“ 

(teismo posėdžių sekretorės vidutiniškai dalyvavo 4–5 mokymuose).  
 Teismo darbuotojams (dirbantiems pagal darbo sutartis) 2018 m. buvo 

suorganizuoti šie mokymai: „Viešumas teismo darbuotojų veikloje, „Darbas su 
įslaptintais ir neviešais dokumentais“,  „Darbas su Lietuvos teismų informacine 

sistema ir jos nauji funkcionalumai“, lietuvių kalbos mokymai.   
      Kovo 30 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjams ir teisėjų 

padėjėjams paskaitą „Teisėjas viešosios 
nuomonės teisme“ skaitė interneto 

žiniasklaidos asociacijos pirmininkė, 
Vilniaus universiteto Komunikacijos 

fakulteto lektorė Aistė Žilinskienė. 
Balandžio 5 d. ji taip pat skaitė paskaitą 

teismo darbuotojams „Viešumas teismo 

darbuotojo darbe“ .  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto 
lektorės A. Žilinskienės paskaita 
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Mokymų ciklą teismo darbuotojams Teismas pratęsė Vilniaus regiono apylinkės 

teismo Trakų rūmuose – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėja Veslava 
Ruskan teisėjų padėjėjams, posėdžių sekretorėms ir Raštinės skyriaus 

darbuotojoms skaitė paskaitą apie nuo liepos 1-osios įsigaliosiančias 
Administracinių bylų teisenos įstatymo pataisas. 

 

Rugsėjo 5–7 dienomis Nacionalinės teismų administracijos mokymo centre vyko 

Trišalis teisininkų forumas, kuriame teismų savivaldos institucijų atstovai iš 
Lietuvos, Gruzijos ir Ukrainos dalijosi patirtimi ir diskutavo aktualiais teismų 

sistemos klausimais. Šiame forume dalyvavo ir teismo pirmininkė Jolanta 
Malijauskienė. Trišaliame forume 

ypač daug dėmesio skirta visose 
trijose šalyse įvykusioms teismų 

reformoms, aptarti esminiai 
pastarųjų metų teismų sistemos 

pokyčiai, diskutuota teisėjų 
veiklos vertinimo, drausmės bei 

etikos klausimais. Pagrindinė 
diskusijų tema – teismų 

nepriklausomumo ir pasitikėjimo 
jais įtvirtinimas, pasiekiamas 

gerinant teismų sistemos darbą 

ir teisminius procesus. 

 Trišalis teisininkų forumas 

Mokymai  teismo darbuotojams Trakuose 

http://172.20.71.10/data/public/uploads/2018/05/img_1457-2.jpg
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Lapkričio 16 d. Vilniaus apygardos 
administracinio teismo teisėja Rasa 

Ragulskytė-Markovienė teisme teisėjų 
padėjėjams skaitė paskaitą apie asmenų 

teisę kreiptis į teismus aplinkos 
apsaugos klausimais, apie nacionalinį ir 

tarptautinį teisinį reglamentavimą, 

Europos Sąjungos teismų praktiką šios 
kategorijos bylose. Jungtinių Tautų Europos 

ekonominės komisijos konvencija dėl teisės gauti informaciją apie aplinką, dalyvauti 
priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais priimta 1998 m. 

Teisėja R. Ragulskytė-Markovienė pristatė Lietuvos teismų praktiką nagrinėjant šios 
kategorijos bylas, palygindama ją su Europos Sąjungos valstybių narių teismų 

praktika.  
 

TARPTAUTINIAI RYŠIAI, BENDRADARBIAVIMAS 

2018 m. Teisme viešėjo nemažai svečių – 

kolegų iš kitų Europos Sąjungos valstybių.  

Balandžio 13 d. Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme lankėsi 20 

Suomijos administracinių teismų teisėjų, 
atvykusių į Lietuvą susipažinti su 

administracinių teismų veikla, darbo 

specifika.  

 

Spalio 9–11 dienomis Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme viešėjo kolegos iš Lenkijos – Kelcų 
apygardos administracinio teismo teisėjų delegacija, atvykusi į 

Vilnių teismo kvietimu. Susitikime su 
teisėjais, administracijos 

darbuotojais Kelcų apygardos 
administracinio teismo pirmininkei 

Annai Žak, teismo pirmininko 
pavaduotojui Sylwestrui Miziolekui, 

teisėjams Ewai Rojek, Renatai Detkai 
ir Miroslawui Surmai administracinių 

teismų Lietuvoje sistemą ir jos 
ypatumus, išskirtinumą šalies teismų 

sistemoje pristatė Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 

teisėja Veslava Ruskan. Teismo 

pirmininkė Jolanta Malijauskienė 
papasakojo svečiams apie Vilniaus 

apygardos administracinį teismą, jame nagrinėjamas bylas, modernias naujoves 
organizuojant teismo darbą, trumpai apžvelgė pastarųjų metų statistiką. Svečiams 

buvo surengta ekskursija po teismą. Kolegos iš Lenkijos ypač domėjosi informacinių 

Teisėjos R. Ragulskytės-Markovienės paskaita 

Svečiai iš Suomijos 

Teisme viešėjo teisėjai iš Lenkijos 
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technologijų naudojimu teismo veikloje, tuo, kaip kito administracinių bylų 
nagrinėjimo rodikliai įdiegus elektroninių bylų sistemą, bylų skirstymo tvarka, 

nuotolinių teismo posėdžių organizavimu. 

Spalio mėnesį teisme taip pat lankėsi Europos teisėjų mokymo tinklo (EJTN) 

tarptautinėje teisėjų mainų programoje dalyvaujantys 13 teisėjų iš įvairių Europos 
Sąjungos šalių. Trys šios delegacijos narės iš Vokietijos administracinių teismų tris 

dienas stebėjo kolegų teisėjų posėdžius Vilniaus apygardos administraciniame 

teisme.   

Pasidalyti patirtimi su užsienio 

kolegomis buvo išvykę ir Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 

teisėjai. Paskutinę gegužės savaitę 

teisėjai Rūta Miliuvienė, Marius 
Bajoras, Mefodija Povilaitienė, 

Ernestas Spruogis ir Arūnas 
Kaminskas, dalyvaujantys Europos 

teisėjų mokymo tinklo (EJTN) 
tarptautinėje teisėjų mainų 

programoje, viešėjo Varnos 

(Bulgarija) administraciniame teisme ir susipažino su 
kolegų darbo sąlygomis, teismų sistema, administracinių 

bylų nagrinėjimo ypatumais, pasidalijo gerąja patirtimi.  

Birželio 4–7 

dienomis teismo 
pirmininkė Jolanta 

Malijauskienė kartu 
su LVAT teisėjų 

delegacija  Lenkijos 
vyriausiojo 

administracinio 
teismo pirmininko 

Mareko Zirko-
Sadowskio kvietimu 

viešėjo Lenkijos 
vyriausiajame 

administraciniame 
teisme, ten susitiko 

su šio teismo 
vadovybe ir 

teisėjais. Lietuvos 

teisėjams buvo 
pristatyta teismo bei 

atskirų trijų teismo skyrių (nagrinėjančių finansų, ūkines bei kitas administracines 
bylas) veikla, Teismų praktikos departamento ir Europos teisės skyriaus veikla, jų 

darbo organizavimas. Lenkijos ir Lietuvos teisėjai diskutavo apie abiejų šalių teismų 

Administracinių teismų teisėjų delegacija svečiuose pas kolegas Lenkijoje 

Svečiuose pas Bulgarijos kolegas 
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sistemai bei administracinių teismų veiklai aktualias problemas. Lietuvos 
administracinių teismų teisėjų delegacija taip pat lankėsi Varšuvos vaivadijos bei 

Kielcų vaivadijos administraciniuose teismuose, susitiko su šių teismų vadovybe ir 
teisėjais. Kielcų vaivadijos administracinio teismo vadovybė ir teisėjai pristatė 

delegacijai iš Lietuvos informaciją apie pagrindinius Lenkijos administracinių bylų 

nagrinėjimo proceso ypatumus.  

Rugsėjo 12–14 dienomis 
Lietuvos administracinių teismų 

teisėjų delegacija viešėjo lankėsi 
Balstogės apygardos 

administraciniame teisme ir šio 
miesto apylinkės  teisme. Čia 

buvo pasidalyta nuomonėmis apie 
teismuose nagrinėjamas 

administracines bylas, Lenkijos 
teisėjai domėjosi kolegų patirtimi 

nagrinėjant elektronines bylas, 

teismine praktika ir kitais teisėjų 
darbo organizavimo ypatumais. 

Susitikimo metu taip pat buvo 
pasirašyta bendradarbiavimo 

sutartis tarp Vilniaus apygardos 
administracinio teismo ir 

Balstogės apygardos 
administracinio teismo, kurios tikslas – įvairiapusis teismų bendradarbiavimas 

keičiantis patirtimi ir viešinant veiklą. Teismai susitarė organizuoti bendrus 
renginius, konferencijas ir seminarus aktualiomis temomis, teisėjų ir darbuotojų 

mainus, siekiant supažindinti su teismų darbuotojų veikla ir darbo specifika, keistis 

informacija apie teismų veiklą. 

Penki Vilniaus 
apygardos administra-

cinio teismo teisėjai, 
dalyvaujantys Euro-

pos teisėjų mokymo 
tinklo (EJTN) tarptau-

tinėje teisėjų mainų 
programoje, spalio 

22–26 dienomis lan-
kėsi Talino adminis-

traciniame teisme. 
Teismo pirmininkė 

Jolanta Malijauskienė, 

teisėjai Beata Marti-
šienė, Iveta Pelienė, 

Mefodija Povilaitienė 
ir Arūnas Kaminskas 

viešnagę Estijos sosti-
nėje pradėjo apsilan-

Svečiuose pas kolegas Taline 

Svečiuose pas kolegas Baltstogėje  
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kydami Talino administraciniame teisme ir susitikdami su šio teismo pirmininku 
Kristianu Siiguru bei teisėjais. Čia jiems buvo surengta ekskursija po teismą, taip 

pat turėjo galimybę stebėti teismo posėdžius. Viešnagės metu teisėjai taip pat 
apsilankė Talino apygardos teisme, kuris yra apeliacinė instancija administracinėms 

byloms, bei Harju apylinkės teisme. Svečiams surengti susitikimai su šių teismų 
teisėjais, aptarti bendri rūpimi klausimai apie bylų pobūdį, jų skaičių, teisėjų darbo 

krūvį, nepriklausomumą, modernias naujoves organizuojant darbą. Teisėjai taip pat 

dalyvavo ekskursijoje naujai pastatytame Talino kalėjime.  

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko patarėja Kristina 

Andrejeva spalio 10 d. dalyvavo Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 
13-ajame plenariniame bandomųjų teismų susitikime Strasbūre (Prancūzija). Į jį 

buvo pakviesti 50-ies Europos Sąjungos šalių bandomųjų teismų atstovai, stebėtojų 
teisėmis taip pat dalyvavo atstovai iš Turkijos ir Izraelio. Vilniaus apygardos 

administracinis teismas CEPEJ Teismų darbo efektyvumo programoje dalyvauja kaip 

vienas iš Europos šalių bandomųjų teismų.  

Teisėjo padėjėja Marija Vaičiūnaitė kovo 22–23 dienomis dalyvavo Europos 

teisės akademijos (ERA) organizuotame seminare „Economics for EU Competition 

Law: an Essential Tool for the National Judge“ Bukarešte (Rumunija). 

 

  

13-ajame plenariniame CEPEJ bandomųjų teismų 

susitikime Strasbūre 
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ĮKURTUVĖS  

 
Nuo balandžio mėnesio Vilniaus apygardos administracinio te ismo 

Raštinės skyriaus Bendroji raštinė (Priimamasis) dirba be pietų pertraukos. 
Čia į teismą atvykę asmenys aptarnaujami vieno langelio principu. Lapkričio 

15-ąją po rekonstrukcijos Teismo priimamojo valdos dar prasiplėtė ir 
naujutėlaite, šiuolaikiškai įrengta, dar dažais kvepiančia patalpa – lankytojų 

priimamuoju.  Dabar į teismą atėjusiems lankytojams viskas vienoje              
vietoje – teismo pirmame aukšte įsikūrusiame Priimamajame ir priimami 

dokumentai, ir teikiama informacija, taip pat čia galima susipažinti su bylų 
medžiaga, gauti kopijas. Lankytojų priimamajame iš anksto 

užsiregistravusius interesantus priima ir teismo pirmininkas bei Raštinės 
skyriaus vedėjas. 

„Šis įvykis mums labai reikšmingas. Naujasis Teismo priimamasis bus 
gerokai patogesnis ir teismo lankytojams, ir darbuotojams. Ir tai leis 

pagerinti asmenų aptarnavimo kokybę. Čia proceso dalyviai galės susipažinti 

su bylos medžiaga, gauti kopijas, visą reikiamą informaciją. Bandėme šią 
patalpą įrengti maksimaliai patogiai ir jaukiai“, – atidarydama Priimamąjį 

sakė teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė.  

Ypatinga akimirka – teismo 

Priimamojo atidarymas 
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Dar vienas 
reikšmingas įvykis – 

spalio 19-ąją teisme 
atidarytas advokatų 

kambarys, įrengtas 
Lietuvos advokatūros 

lėšomis. Tai ketvirtas 

toks kambarys Lietuvos 
teismuose.  

Nuo šiol teisme 
besilankantys advoka-

tai, advokatų padėjėjai 
ir jų atstovaujamieji 

turės specialiai tik 
jiems skirtą kambarį, 

kuriame gali susikaupti 
prieš teismo posėdį, 

pasitarti, peržvelgti 
dokumentus, dirbti 

kompiuteriu. Simbolinę advokatų kambario atidarymo juostelę perkirpo 
teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė ir Advokatų tarybos pirmininkas 

profesorius Ignas Vėgėlė. Advokatų kambario atidarymo ceremonijoje taip 

pat dalyvavo Lietuvos advokatų tarybos sekretorius Paulius Griciūnas, 
tarybos narys Valdemaras Bužinskas, Vilniaus apygardos teismo teisėjai 

Beata Martišienė ir Mefodija Povilaitienė. „Džiaugiamės, kad Lietuvos 
advokatai šiame jaukiame teisme turės tik jiems skirtą patalpą, kurioje galės 

patogiai pasiruošti teismo posėdžiams, susikaupti, pasikabinti advoka to 
mantiją“, – sakė Advokatų tarybos pirmininkas I. Vėgėlė.    

 
FINANSAVIMAS 

 
 Teismas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto. Teismo veiklos efektyvumas priklauso nuo to, kokie finansiniai 
ištekliai skiriami darbo sąlygoms užtikrinti, darbuotojų kvalifikacijai tobulinti, 

taip pat galimybei turėti pakankamą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, 
dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių.  

Strateginiam tikslui įgyvendinti Teismas vykdo programą „Teisingumo 

vykdymas“, kuri finansuojama iš valstybės biudžeto lėšų ir iš biudžetinių 
įstaigų pajamų įmokų. Teismo veiklai lėšos planuojamos ir finansiniai ištekliai 

skirstomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės nutarimais, Teismo vidaus apskaitos politika 

(2014 m. liepos 1 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. T-51 patvirtintas Vilniaus 
apygardos administracinio teismo apskaitos vadovas) bei kitais finansinę 

veiklą reglamentuojančiais teisės aktais. 

 Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. buvo finansuojamas 

iš: 

Advokatų kambario atidarymas 
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1) Valstybės biudžeto. Programos „Teisingumo vykdymas“ (valstybės 

biudžeto lėšos) patikslinta sąmata sudarė 2 377 000,00 Eur. Darbo 

užmokesčio fondas sudarė 1 743 000,00 Eur. 2018 m. gauti asignavimai 
visiškai panaudoti ir dar likome įsiskolinę darbuotojams  mokėtiną darbo 

užmokestį, mokėtiną gyventojų pajamų mokestį bei tiekėjams už suteiktas 

paslaugas. 

2) Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Programos „Teisingumo 

vykdymas“ (biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) patikslinta sąmata sudaro 
15 029,00 Eur. 2018 m. gauti asignavimai – 14 166,59 Eur. Gauta mažiau, 

negu buvo planuota, nes, atsiradus elektroninei bylai ir atsisakius pagal NTA 
vidaus audito rekomendacijas operacijų grynaisiais pinigais, gerokai 

sumažėjo ir kasmet mažėja pajamų įmokų surinkimas už procesinių 
dokumentų kopijas. Gauti asignavimai taip pat visiškai panaudoti  prekėms ir 

paslaugoms pirkti bei materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti. Pajamų 
įmokos į biudžetą 2018 m. – 14 137,36 Eur. Iš jų už dokumentų kopijavimo 

paslaugas – 325,36 Eur, už patalpų nuomą – 13 812,00 Eur. 
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus 

asignavimus, Teismas nuolat ieško būdų optimaliai paskirstyti žmogiškuosius 

ir finansinius išteklius. 

TEISMO ARCHYVAS 

 2018-aisiais Teismo archyvo skyriuje dirbo du darbuotojai: vedėja ir 

vyresnioji specialistė (archyvarė).  

 Pernai archyve buvo atlikta 2008 metų administracinių bylų dokumentų 
vertės ekspertizė ir, suėjus nustatytiems terminams, bylos sunaikintos, 

paliekant nuolat saugoti tik sprendimus ir nutartis. Šiuo metu teismo archyve 
saugomos šio bylos: 2008 m. administracinės bylos, kurios buvo nagrinėtos 

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir jų saugojimo terminas 
pratęstas; 2009–2016 m. teisme išnagrinėtos administracinės bylos; 2012–

2013 m. išnagrinėtos administracinių teisės pažeidimų / administracinių 
nusižengimų bylos, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs; 2008–2016 m. 

administracinių bylų administravimo dokumentai, 2010–2016 m. teismo 
veiklos organizavimo dokumentai ir 1991–2016 metų personalo valdymo 

dokumentai. 2018 m. archyvo darbuotojai sunaikino 6 239 bylas, kurių 
saugojimo terminas yra pasibaigęs. 2018 m. į teismo archyvą perduotos 

2016 m. išnagrinėtos administracinės bylos (8 494 vnt.), teismo skyrių 

veiklos bei personalo valdymo dokumentai.  

 Vadovaudamosi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 metų 

organizacinės veiklos priežiūros planu, teismo kanclerė Daiva Jakaitienė ir 
Archyvo skyriaus vedėja Birutė Šlėderienė patikrino, kaip laikomasi 

dokumentų perdavimo teismo archyvui, užbaigtų bylų tvarkymo, apskaitos ir 
saugojimo bei išdavimo taisyklių. Įvertinta, kad dokumentai tvarkomi 

tinkamai. 

 Be įprastinių funkcijų, archyvo darbuotojai rengia atsakymus į institucijų 
bei asmenų prašymus ir paklausimus, išduoda teismo procesinių dokumentų 
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kopijas įsiteisėjusiose bylose, kelia kvalifikaciją ir tobulina žinias Teisme 

rengiamuose mokymuose. 

BENDRAVIMAS SU VISUOMENE IR ŽINIASKLAIDA 

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, siekdamas kuo didesnio savo darbo 

viešumo, didelį dėmesį skiria komunikacijai, kasdien teikdamas informaciją 
visuomenei per žiniasklaidos priemones, platindamas informaciją pranešimuose 

spaudai, žodžiu apie teisme nagrinėjamas bylas, įvykius, renginius. 

Teikdamas informaciją apie teismo veiklą visuomenei teismas vadovaujasi 
Teisėjų tarybos 2014 m. kovo 28 d. patvirtintomis Informacijos apie teismų veiklą ir 

bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklėmis, kurios 2016 m. liepos 1 
d. Teisėjų tarybos nutarimu Nr. 13P-83-(7.1.2) „Dėl Informacijos apie teismų veiklą 

ir bylas teikimo viešosios informacijos rengėjams taisyklių patvirtinimo“ buvo 

pakeistos, Visuomenės informavimo įstatymu, Teismų įstatymu, Vyriausybės 
2003 m. balandžio 18 d. nutarimu „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, šio 
nutarimo suvestine redakcija (2016-07-01–2018-06-30), 2017–2020 m. Teismų 

sistemos komunikacijos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių planu, Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2018 m. komunikacijos planu, gerbdamas 

žmogaus teises ir laisves, užtikrindamas teismo veiklos viešumą ir sudarydamas 
visuomenei bei visuomenės informavimo priemonių atstovams palankias sąlygas 

gauti oficialią informaciją apie teismo veiklą, išskyrus informaciją, kuri įstatymais 
arba kitais teisės aktais pripažįstama neteiktina ar neskelbtina. Visuomenei ir 

žiniasklaidos atstovams buvo operatyviai teikta informacija apie teismo aktualijas, 
teisme nagrinėjamas bylas ir kita teisės aktais reglamentuota informacija laikantis 

teisingumo, tikslumo, operatyvumo, objektyvumo, tolygaus aptarnavimo, 
reguliarumo, nešališkumo principų bei nekaltumo prezumpcijos. Teismo pirmininko 

padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė ne tik 

teikia informaciją visuomenei apie teismo veiklą, bet ir dalyvauja Nacionalinės 

teismų administracijos Ryšių su visuomene darbo grupės darbe. 
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  2018 m. Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė išplatino 89 pranešimus spaudai – tai 
yra daugiausia iš visų teismų. Remiantis NTA užsakymu atlikto žiniasklaidos 

monitoringo 2018 m. I pusmečio duomenimis, Vilniaus apygardos administracinis 
teismas yra TOP dešimtuke. Ir pagal paminėjimų žiniasklaidoje skaičių, ir pagal tų 

paminėjimų toną teismas yra ketvirtas tarp visų Lietuvos teismų ir pirmas tarp 

administracinių teismų! 

Teismo išplatintus pranešimus spaudai ir pagal tai parengtus straipsnius 2018-
aisiais publikavo naujienų portalai DELFI, ALFA.LT, 15MIN.LT, LRYTAS.LT, 

BERNARDINAI.LT, laikraščiai „Lietuvos rytas“, „Lietuvos žinios“, „Verslo žinios“. 
Remiantis teismo informacija apie teisme nagrinėjamus ginčus, priimtus 

sprendimus rezonansinėse bylose buvo parengti vaizdo reportažai LRT, LNK, TV3, 
Lietuvos ryto, TV1 televizijų kanaluose. Žiniasklaidos atstovams teisme sudarytos 

sąlygos gauti bylą nagrinėjusio teisėjo komentarą tiesiogiai – filmuojant ar darant 
garso įrašą. Teikti šiuos komentarus 7-oje posėdžių salėje įrengta speciali sienelė – 

stendas su teismo logotipu. 2018 m. teisėjai Jūratė Gaidytė-Lavrinovič, Ina 
Kirkutienė, Arūnas Kaminskas, Egidija Puzinskaitė, Ernestas Spruogis, Jolita 

Rasiukevičienė ir Rasa Ragulskytė-Markovienė komentavo prieš TV kameras  savo ir 

kolegų sprendimus. 

Balandžio–birželio mėnesiais Informacinės visuomenės plėtros komitetas atliko 
teismų interneto svetainių atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimą. 

Nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo interneto svetainė 
100 proc. atitinka bendrąsias nuostatas ir struktūros reikalavimus, 96,61 proc. taip 

pat atitinka Vyriausybės nutarimą.  

Kovo 19 d. pradėjo veikti nauja teismo interneto svetainės versija 

www.vaat.teismas.lt, kuri suteikia galimybę vartotojams lengviau, paprasčiau rasti 
juos dominančią informaciją. „Naujienų“ skyriaus dalyje „Aktualijos“ skelbiamos 

naujienos apie teismo įvykius ir veiklą, apie numatomus renginius teisme, aktuali 
informacija apie su teismo darbu susijusius Prezidentūros, Seimo, Vyriausybės, 

Nacionalinės teismų administracijos dekretus, nutarimus, teisės aktų projektus.  

Nuo 2018 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės, kuriomis visuomenės 
informavimo, mokslo ar mokymo tikslais žiniasklaidos atstovams suteikta galimybė 

techninėmis priemonėmis fiksuoti teismo sprendimų paskelbimą. Naujos taisyklės 

atsirado teismų iniciatyva siekiant informaciją visuomenei pateikti greitai ir 
objektyviai. Galimybė fiksuoti teismo sprendimo skelbimą techninėmis priemonėmis 

padidins teismų atvirumą ir skaidrumą, o užfiksuotas teismo sprendimas galės būti 
panaudotas ne tik tiesioginiame eteryje, radijo ir (ar) televizijos programose, bet ir 

atkurtas edukaciniuose užsiėmimuose (paskaitose, seminaruose, konferencijose ir 
pan.), moksliniuose-tiriamuosiuose darbuose ir kt. Iki 2019 m. sausio 1 d. teismas 

negavo nė vieno prašymo leisti fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą. 

Koridoriuje prie teismo posėdžių salių jau trečius metus švietėjiškais tikslais 
darbo metu nuolat rodomi Nacionalinės teismų administracijos užsakymu sukurti 

animaciniai filmai apie teismus ir teisėjo profesiją, bylos kelią nuo skundo parašymo 

iki jo išnagrinėjimo, apie taikų ginčo sprendimo būdą – teisminę mediaciją, Lietuvos 
teismų elektroninių paslaugų portalo privalumus, nuotolinius teismo posėdžius, 

nukentėjusiųjų ir liudytojų elgesį teisme. Šie švietėjiški filmai padeda teisme 

http://www.vaat.teismas.lt/
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apsilankantiems žmonėms geriau suprasti teismo, kaip institucijos, darbo principus 

ir tvarką. 

Teismas 2018 m. išleido 4 naujienlaiškius apie teismo veiklą. Kas ketvirtį 
leidžiamas naujienlaiškis publikuojamas ir teismo interneto svetainėje bei NTA 

intranete.  Iš jo visuomenė turi 
galimybę sužinoti apie visus teisme 

įvykusius renginius, pokyčius, 
darbuotojų mokymus, 

komandiruotes, teismo svečius.  

Kovo mėnesį teisme vyko 
balsavimas siūlant į teisingumo 

herojus savo kandidatus. 

Susumavus balsavimo rezultatus 
paaiškėjo, kad teismas išsirinko net 

du kandidatus į teisingumo herojus. Jais tapo teismo pirmininkė Jolanta 
Malijauskienė ir teisėjas Tomas Blinstrubis. Interviu su teisingumo herojais buvo 

publikuojamas interneto portale www.15min.lt 
(https://www.15min.lt/24sek/video/teiseja-jolanta-malijauskiene-dirbti-motyvuoja-

socialinio-teisingumo-jausmas-136916; 
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teisejas-tomas-blinstrubis-as-

visada-tikejau-ir-vis-dar-tikiu-kad-teisingumas-egzistuoja-56-964708). 

 

ATVIRŲ DURŲ DIENOS 

 

2018 m. teisme buvo surengtos 5 atvirų durų dienos, kurių metu visuomenei 

buvo pristatytas teismo darbas, supažindinta su teisėjo profesija.  

http://www.15min.lt/
https://www.15min.lt/24sek/video/teiseja-jolanta-malijauskiene-dirbti-motyvuoja-socialinio-teisingumo-jausmas-136916
https://www.15min.lt/24sek/video/teiseja-jolanta-malijauskiene-dirbti-motyvuoja-socialinio-teisingumo-jausmas-136916
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teisejas-tomas-blinstrubis-as-visada-tikejau-ir-vis-dar-tikiu-kad-teisingumas-egzistuoja-56-964708
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/teisejas-tomas-blinstrubis-as-visada-tikejau-ir-vis-dar-tikiu-kad-teisingumas-egzistuoja-56-964708
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Vasario 9 d., pasitinkant Lietuvos valstybės 
šimtmečio jubiliejų, Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme drauge su 
mokytojais svečiavosi penkiolika gimnazistų  iš 

Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos.  Gegužės 8-ąją 
Europos dienos ir administracinių teismų      

19-ojo gimtadienio proga teisme viešėjo 

Mykolo Romerio universiteto Viešosios 

politikos ir vadybos trečiakursiai.  

Tarptautinę vaikų gynimo dieną birželio   

1-ąją teisme vyko atvirų durų diena, kurioje 
svečiavosi 11 devintos klasės moksleivių iš tos 

pačios Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos drauge su 

savo klasės auklėtoja Svetlana Jarockaja.  

Atvirų durų diena teisme buvo 
surengta ir spalio 25-ąją – Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos 25-ųjų 
metinių ir Europos teisės dienos 

proga. Tą pačią dieną vyko ir 
nemokamų teisinių konsultacijų 

diena „Jūs klausiate – mes 
atsakome“. Lankytojus visą darbo 

dieną teisiniais klausimais 
savanoriškai konsultavo patyrę 

teisininkai: teisėjų padėjėjos Marija 
Vaičiūnaitė ir Jolanta Talutienė, 

advokatas Dainius Kenstavičius, 

advokato padėjėja Gina 

Giršovičiūtė-Balšaitė.   

  

Moksleiviams įteikėme po Trispalvę vėliavėlę 
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Gruodžio 11-ąją 
surengtoje atvirų durų 

dienoje viešėjo Mykolo 
Romerio universitete 

pagal studentų mainų 
programą  studijuojantys 

būsimieji teisininkai ir šio 

universiteto Viešosios 
teisės instituto Teisės 

fakulteto profesorė               
dr. Eglė Bilevičiūtė. 

Penkiolikai jaunuolių iš 
Prancūzijos, Ispanijos, 

Italijos, Ukrainos ir Slovėnijos buvo surengta ekskursija po teismą. Jos metu 
studentai apžiūrėjo neseniai atidarytą teismo Priimamąjį, moderniausią teismo 

posėdžių salę, domėjosi elektroninėmis bylomis, sužinojo, kaip vyksta nuotoliniai 
posėdžiai, išgirdo, kaip funkcionuoja teismo raštinė ir pagal kokius kriterijus 

skirstomi gauti skundai. Jaunuoliams iš įvairių šalių apie teisėjo darbą papasakojo 
teisėjas Gediminas Užubalis, o teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė atsakė į 

studentų klausimus, palinkėjo sėkmės kremtant nelengvus mokslus ir siekiant 

teisininko profesijos. 

TEISMO RENGINIAI 

PARODOS. 2018-aisiais Vilniaus apygardos administraciniame teisme surengtos 

5 parodos.  

Vasario 8-ąją teisme 
atidaryta dailininkės 

Emilijos Gaspariūnaitės-
Taločkienės tapybos 

darbų paroda „Mano 
Lietuva“, skirta Lietu-

vos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui.  

  

Svečiuose – M. Romerio universitete studijuojantys užsienio studentai 

su profesore dr. E. Bilevičiūte 

Šventiniame renginyje buvo 

pristatytas teismo ženkliukas 

Dailininkės Emilijos Gaspariūnaitės-Taločkienės parodos atidarymo akimirka 
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Nuo balandžio 9-osios iki birželio 1 d. veikė 

nuotaikinga Nacionalinės teismų adminis-
tracijos Turto valdymo skyriaus specialisto 

Ričardo Strazdausko grafikos darbų paroda 
„Neatrasta gentis“, kurią birželio 1-ąją, 

Tarptautinę vaikų gynimo dieną, pakeitė kita 
paroda: trisdešimties jaunųjų talentų – teismo 

darbuotojų ir teisėjų vaikų ir vaikaičių – darbų 
paroda „Mama – saulė, tėtis – vėjas, o aš – 

visas pasaulis“. Ši paroda džiugino teismo 

lankytojus iki spalio mėnesio.  

Spalio 8 d. teisme buvo atidaryta fotografijų paroda  „Teismo veidai“, skirta 

Lietuvos valstybės ir teismų 100-mečiui. Parodoje eksponuojamose nuotraukose – 
veidai žmonių, kurie įvairiais laikotarpiais dirbo ir tebedirba šiame teisme, buvę ir 

esami teismo vadovai, teisėjai, teismo darbuotojai, savo darbu prisidėję kuriant šio 

teismo istoriją ir ją iki šiol tebekuriantys.  

Šioje parodoje eksponuojama ir 
istorinė nuotrauka, daryta 2000-aisiais, 

pirmaisiais teismo darbo metais, – 
teismo teisėjų ir darbuotojų kolektyvas 

prie kuklių teismo patalpų Gedimino 
prospekte. Kitose nuotraukose iš 

praeities – 2002-ųjų teisėjų kolektyvas, 
2004-aisiais dirbusių teisėjų ir 

darbuotojų portretai. Šie žmonės rašė 
pirmuosius teismo istorijos puslapius. 

Fotomenininkų Ramūno Danisevičiaus, 

Kęstučio Vanago, Andriaus Ufarto, 

R. Strazdausko parodos „Neatrasta gentis“ 

atidarymo akimirka 

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, teismas prisipildė jaunųjų menininkų klegesio 
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Vidmanto Balkūno, Martynos Bakaitės bei teismo darbuotojų fotografijose 
užfiksuotos akimirkos iš teisėjų ir teismo darbuotojų darbo kasdienybės. Pasak 

teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės, ši paroda – tai žvilgsnis į teismo 
istoriją, kurią savo darbu kūrė ir tebekuria ir iš šios ekspozicijos fotografijų 

žvelgiantys veidai.   

SOCIALINĖS AKCIJOS 

Vilniaus apygardos administracinis teismas adventinį 

laikotarpį pradėjo 
tradiciškai – jau 

septintąkart teisme 
surengdamas 

neatlygintinos 

donorystės akciją 

„Dovanoji kraują – dovanoji gyvenimą“.  

Teismo konferencijų salė lapkričio 

29-ąją laikinai buvo virtusi medicinos 
procedūrų kabinetu. Atsiliepdami į 

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 
klinikų Kraujo centro pagalbos šauksmą 

dėl donorų kraujo stygiaus, 
neatlygintinais donorais tądien tapo 12 

teismo darbuotojų ir 6 teisėjai.  

  

Gruodžio 10-ąją, Tarptautinę žmogaus teisių dieną, Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme vyko Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje (MOPT) 
labdaros akcija „Maltiečių sriuba“, kurios metu buvo paaukoti 473,73 euro varge 

gyvenantiems senjorams.  

Vilniaus apygardos 

administracinis teismas 
kasmet prieš šv. Kalėdas 

organizuoja įvairias 
gerumo akcijas: rengia 

donoro dienas, su 
dovanomis aplanko vaikų 

globos namus, senjorų 
socialinės globos namus. 

Prie Maltos ordino 

pagalbos tarnybos (MOPT) 
Lietuvoje ne vienus metus 

rengiamos “Maltiečių 
sriubos”  akcijos teismo 

kolektyvas prisideda jau 

antrus metus.  

Per labdaros akciją „Maltiečių sriuba“ buvo paaukota 473,73 euro 

vargstantiems senjorams   

Teismo darbuotojai tapo kraujo donorais 
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VALSTYBĖS ŠIMTMETIS  

Sausio 12-osios rytą, minint tragiškų Sausio 13-osios 
įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną, atminties 

žvakelės sužibo ir Vilniaus apygardos administracinio 
teismo languose. Teismas dalyvavo pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Šia simboline akcija buvo 
pagerbtas žuvusiųjų už atkurtą valstybės 

Nepriklausomybę atminimas bei Lietuvos gyventojų 

vienybė bei ryžtas gyventi laisvoje valstybėje. 

Teismo darbuotojai Lietuvos atkūrimo 100-ąjį 

gimtadienį – Vasario 
16-ąją ir Kovo 11-

osios šventę – 
pasitiko 

šventiškai 
nusiteikę – 

segėdami 

tautines 
juosteles, su 

Trispalvėmis ant 
darbo stalų, į 

atvirų durų dieną 
teisme 

atvykusiems 
moksleiviams dovanodamas vėliavėles. 

Teismo Priimamojo lange buvo „pražydusi“ 
Trispalvė.  Balandžio 24-ąją Lietuvos 

valstybės 
vėliavos 

šimtmečio 
sukakties 

proga ant 

naujai įstatytų 
teismo kieme 

stiebų suplevėsavo 

Trispalvė ir Lietuvos valstybės istorinė vėliava. 

 

 

 

 

 

 

  

Teismo posėdžių sekretorė Aneta 

Rynkevič  nusiteikusi šventiškai 
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EDUKACINIAI SUSITIKIMAI 

 Tarptautinės pagyvenusių 
žmonių dienos (spalio 1-osios) 

proga jau antrus metus iš eilės 
buvo surengtas senjorų 

susitikimas su teisėju Lietuvos 
mokslų akademijos Vrublevskių 

bibliotekoje. Vilniaus apygardos 
administracinio teismo teisėja dr. 

Beata Martišienė į susitikimą 
atėjusiems nuolatiniams Lietuvos 

mokslų akademijos Vrublevskių 

bibliotekos skaitytojams, vyresnio 
amžiaus žmonėms papasakojo 

apie administracinių bylų nagrinėjimo specifiką, teisinę praktiką nagrinėjant asmenų 
ginčus su valstybe remdamasi chrestomatiniais ir labai konkrečiais pavyzdžiais iš 

asmeninės praktikos, 
diskutavo jiems 

aktualiais klausimais.  

Lapkričio 8 d. 
Vilniaus apygardos 

administracinio teis-

mo pirmininkė 
Jolanta Malijaus-

kienė pakvietė teisė-
jų padėjėjus į teis-

mo konferencijų salę 
pasikalbėti prie ka-

vos puodelio. Susiti-
kimas prasidėjo teis-

mo pirmininkės pasi-
dalyta mintimi ir 

noru šiame didžiu-
liame darbų tempe surasti 

galimybę stabtelti, vieni kitus išklausyti, visiems drauge ieškoti atsakymų į 
iškylančias problemas, geranoriškai, kokybiškai ir konstruktyviai 

bendradarbiauti. Pirmoje susitikimo dalyje teisėjų padėjėjai buvo supažinti 

su viešnia iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjo padėjėja    
dr. Aušra Dambrauskiene, ji pristatė kolegoms Teismų praktikos 

departamento atnaujintą Administracinių bylų dėl žalos, atsiradusios dėl 
netinkamų kalinimo sąlygų, atlyginimo nagrinėjimo vadovą, akcentuodama 

pagrindinius pasikeitimus suformuotoje šių bylų praktikoje bei numatomas 
tendencijas.  

 

Teisėja dr. B. Martišienė susitikime su senjoras Vrublevskių bibliotekoje 

Teisėjų padėjėjų kava su teismo  pirmininke Jolanta Malijauskiene  
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   Lapkričio 22-ąją Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo 
surengtas teisėjų, teisėjų padėjėjų ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus 

universiteto dėsty-
tojų bei klausytojų 

susitikimas prie 
apskritojo stalo, 

kuriame kalbėta 

apie administra-
cinių teismų 

vaidmenį visuo-
menės gyvenime, 

jų specifiką, teisė-
jo darbą, išsiaiš-

kinti rūpimi klau-
simai. Į susitikimą 

su teismo teisėjais 
Jolanta Malijaus-

kiene, Mefodija 
Povilaitiene, Tomu Blinstrubiu, Beata Martišiene, Jovita Einikiene, Vita 

Valeckaite, Egle Žulyte-Janulioniene, kanclere Daiva Jakaitiene, teisėjų 
padėjėjomis Simona Bareikyte ir Gabriele Monstvilaite atvyko Medardo 

Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektorė dr. Zita Žebrauskienė, Politikos, 

teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas Rimantas Kazimieras Radžiūnas, šio 
fakulteto prodekanė Lolita Raudienė, kelios dešimtys universiteto klausytojų. 

Svečiams buvo surengta ekskursija po teismą: jie apžiūrėjo moderniausią 
posėdžių salę, Priimamąjį, teisme vykstančią fotografijos parodą „Teismo 

veidai“. Teismo konferencijų salėje surengtame susitikime prie apskritojo 
stalo teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė pažymėjo, kad teismas yra 

atviras žmonėms, siekiantiems plėsti savo akiratį ir įgyti teisinių žinių. „Prieš 
metus pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp teismo ir universiteto 

sėkmingai plėtojama ir įgyvendinama, ir šis bendradarbiavimas naudingas 
abiem pusėms. Teisėjai džiaugiasi galimybe pasidalyti savo darbo patirtimi ir 

žiniomis su aktyviai gyvenančiais, žinių trokštančiais, energingais 
žmonėmis“, – sveikindama svečius sakė J. Malijauskienė.  

Teisėjai papasakojo Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto 
lankytojams apie administracinio proceso ypatumus, aktualią teismų praktiką 

sprendžiant ginčus su valstybės ar savivaldybės institucijomis, šiame teisme 

nagrinėjamas bylas. Jiems teko atsakyti ir į gausius svečių klausimus apie 
teisėjų nepriklausomumą, teisėjų ir jų padėjėjų darbo specifiką, kreipimosi į 

teismą galimybes, numatomą teismų tarėjų institutą. Medardo Čoboto 
trečiojo amžiaus universiteto rektorė dr. Z. Žebrauskienė pasidžiaugė 

produktyviai įgyvendinama bendradarbiavimo sutartimi ir atsiradusia 
galimybe pamatyti teismą ir teisėjus, jų darbą iš kitos pusės. „Įsivaizdavome 

teisėjus rūsčius ir neprieinamus, o sutikome besišypsančius, geranoriškus 
žmones, su kuriais malonu bendrauti“, – dėkodama už surengtą susitikimą 

sakė rektorė.  
Bendradarbiavimo sutartis tarp Vilniaus apygardos administracinio teismo 

ir Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto buvo pasirašyta 2017  m. 

Svečiuose – M. Čoboto trečiojo amžiaus universiteto rektoratas ir klausytojai   
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spalio 2 d. Šios sutarties tikslas – bendradarbiauti plėtojant ir įgyvendinant 
veiklą visuomenės teisinio švietimo srityje.  

Vilniaus apy-
gardos 

administraci-
nio teismo 

teisėjai ir tei-

sėjų padėjėjai 
lankėsi Vil-

niaus patai-
sos namuose 

ir susipažino 
su šioje kali-

nimo įstaigo-
je laisvės 

atėmimo 
bausmę atlie-

kančių 
nuteistųjų 

kalinimo 
sąlygomis. 

Pasak teismo 

pirmininkės Jolantos Malijauskienės, teisėjams, kurie nagrinėja bylas dėl 
žalos atlyginimo, labai svarbu savo akimis pamatyti, kokiomis sąlygomis kali 

nuteistieji. Su teisėjais ir teisėjų padėjėjais susitikęs Vilniaus pataisos namų 
direktorius Arvydas Ižička papasakojo apie šią įkalinimo įstaigą, permainas 

gerinant nuteistųjų gyvenimo sąlygas, priemones, kurios padeda užkirsti 
kelią jų nelegaliai veiklai, socialinės integracijos programas. Buvo aprodyta 

pataisos namų teritorija, gamybinės patalpos, gyvenamieji kambariai, 
socialinės reabilitacijos patalpos, kamerų tipo patalpos, ilgalaikių ir 

trumpalaikių pasimatymų su artimaisiais patalpos.  
Iš Vilniaus pataisos namuose atliekančių bausmę nuteistųjų teismas 

dažniausiai gauna skundų dėl netinkamų sanitarinių sąlygų, privatumo 
neužtikrinimo, prasto maitinimo. Pasak teismo pirmininkės J. Malijauskienės, 

nuteistųjų skundai dėl neturtinės žalos atlyginimo sudaro ketvirtadalį visų 
teisme nagrinėjamų bylų. „Teismas stengiasi ieškoti būdų, kaip sutaupyti 

valstybės biudžeto lėšas, skiriamas teisminiam procesui, bylas nagrinėja 

nuotoliniu būdu, tačiau labai svarbu, kad ir pačios įkalinimo įstaigos pagal 
galimybes spręstų savo problemas, kad nuteistiesiems nebeliktų pagrindo 

skųstis teismui. Žinoma, turėtų intensyviau dirbti ir institucijos, kurių 
kompetencijai priklauso kalėjimo sąlygų užtikrinimas“, – pažymėjo 

J. Malijauskienė.   Į šiuos pataisos namus šiemet surengtos net trys teisėjų, 
teisėjų padėjėjų ir teismo darbuotojų išvykos.  

Teisėjai ir teisėjų padėjėjai lankėsi Vilniaus pataisos 

namuose 
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KOLEKTYVO EKSKURSIJOS IR 

ŠVENTĖS 

2018-aisiais Vilniaus apygardos 
administracinio teismo darbuotojai ir 

teisėjai drauge turiningai leido ir savo 
laisvalaikį: jie dalyvavo penkiose 

pažintinėse ekskursijose. Teisėjai tęsė 
tradiciją kartu apsilankyti gražiausiose 

Lietuvos vietose – jie drauge su 
jaunosiomis atžalomis ir buvusiais 

kolegomis buvo išvykę į ekskursijas po 

Biržų kraštą ir Druskininkus.  

 

 

 

 

 

 

 Kovo 8 d. teismo teisėjai ir darbuotojai dalyvavo 

ekskursijoje Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių bibliotekoje, o Tarptautinės muziejų 
dienos išvakarėse, gegužės 17-ąją, lankėsi 

apžvalginėje ekskursijoje Energetikos ir technikos 
muziejuje Vilniuje, jos metu apžiūrėdami ir parodą „Globali kontrolė ir cenzūra“. 

Birželio 21-osios pavakare 
teismo darbuotojai ir teisėjai 

grožėjosi brandžiojo baroko 
šedevru – Sapiegų 

architektūriniu ansambliu. 
Didelį įspūdį visiems paliko ir 

ekskursija po Nacionalinio 
muziejaus Lietuvos 

Didžiosios Kunigaikštystės 
valdovų rūmus ir juose 

veikiančios keturios parodos. 

  

Teisėjai lankėsi ekskursijoje po Biržų kraštą 

Teisėjai  ekskursijoje po Druskininkus 

kraštą 

Ekskursija po Lietuvos mokslų akademijos 

Vrublevskių biblioteką 

Energetikos ir technikos muziejuje Ekskursijoje po Sapiegų rūmus 
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Per Užgavėnes, kaip ir kasmet, per pietus smaguriavome suneštinėmis vaišėmis 

teismo virtuvėlėje ir varėme iš kiemo žiemą. 

 

 

Prieš pat šv. Velykas 

buvo paskelbti ir 
apdovanoti Vilniaus 

apygardos administraciniame teisme vykusio šventiškiausiai atrodančio kabineto 
konkurso laureatai ir nominantai. Teismo darbuotojų balsų dauguma originaliausiai 

papuoštu kabinetu išrinktas teisėjo Arūno Kaminsko ir jo komandos – Dalios 
Švilpienės ir Raimondos Zemeckaitės – kabinetas. Ši komanda pelnė ir komisijos 

simpatijas kategorijoje „Subtilumas“. Vertinimo komisija originaliausiai papuoštu 
kabinetu pripažino teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės ir jos komandos 

(Nijolės Kerpauskienės, Kristinos 
Andrejevos ir Dinos Belovos) darbo 

vietas. 

     Balandžio 18-ąją Vilniaus apygardos 
administracinio teismo sekretorių ir 

Raštinės skyriaus darbuotojų balandžio 
laukė maloni staigmena: pakviestos į 

susirinkimą teismo konferencijų salėje jos 
atėjo tiesiai... į profesinę šventę. 

Tarptautinės sekretorės dienos proga jas 
sveikino teismo pirmininkė Jolanta 

Malijauskienė ir Raštinės skyriaus vedėja 

Aušra Kartanienė. O po sveikinimo žodžių 
darbščiųjų teismo bitelių laukė specialiai 

šia proga iškeptas įspūdingas tortas 
„Visoms šauniausioms“, kava ir skaidrių 

filmukas iš sekretorių darbo kasdienybės 

bei švenčių.  
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Vilniaus apygardos administracinio 
teismo darbuotojai šiemet įsijungė į 

aplinkos tvarkymo akciją pirmiausia 
susitvarkę savo teismo kiemą, kuris už 

skoningai sukomponuotus želdynus yra 

pelnęs savivaldybės apdovanojimą.    

 

Vilniaus apygardos 

administracinio teismo 
teisėjų ir darbuotojų 

vaikučius bei vaikaičius ir 
2018-ųjų gruodį aplankė 

labai jų laukiamas svečias – 
Lietuvos vyriausiasis kalėdų 

senelis, kuris mažiesiems 
dalijo saldžias dovanėles, 

drauge smagiai linksminosi. 

Gruodžio 6-oji kalėdinei 
šventei buvo pasirinkta 

neatsitiktinai: būtent tądien 
pasaulio krikščionys mini 

šventąjį Mikalojų, kuris yra 
Kalėdų senelio prototipas, 

dovanojantis dovanas, 
aukojantis labdarai ir darantis 

gerus darbus. Į šventinėmis 
dekoracijomis tviskančią 

teismo konferencijų salę 
susirinkę per 40 vaikučių ir jų 

mamyčių, tėvelių, močiučių 
smagiai trepsėjo grojant 

Kalėdų senelio, kurį šiemet 

įkūnijo dailininkas Arvydas 
Bagdonas, armonikai, dainavo 

liaudiškas dainas, žaidė 
žaidimus. Mažieji jam 

deklamavo eilėraštukus, dainavo daineles ir šnibždėjo į ausį savo svajones. Ir jos 

būtinai išsipildys!  
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Gruodžio 14-ąją Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme vykusiame 

šventiniame Lietuvos teismų 100-ojo 
gimtadienio renginyje teismo pirmininkė 

Jolanta Malijauskienė apžvelgė 100-ąjį 
gimtadienį švenčiančių Lietuvos teismų 

istoriją, padėkojo visiems už kruopštų ir 
nuoširdų darbą, palinkėdama sveikatos, 

ištvermės, naujų erdvių mintims ir planams, 

2018-ųjų gruodžio 14-oji. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai 

Teisėjai ir teismo darbuotojai įsiamžino istorinėje teismų šimtmečio nuotraukoje 
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visų svajonių išsipildymo ateinančiais metais. Taip pat teismo konferencijų salė šią 
dieną buvo tapusi kino sale: teisėjai ir darbuotojai kartu žiūrėjo režisieriaus B. 

Morkevičiaus vaidybinį-dokumentinį filmą „Mykolas Romeris“, kuriame pasakojama 
apie Lietuvos konstitucinės, administracinės teisės kūrėją, VDU rektorių Mykolą 

Romerį. O po renginio visi įsiamžino bendroje šimtmečio nuotraukoje. 

APIBENDRINIMAS 

2018-ieji metai Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo turiningi ir 

darbingi siekiant pagrindinio tikslo – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių 

vertybių gynimą kaip pirmosios instancijos specializuotam administraciniam 

teismui. Tinkamas darbo organizavimas, teisėjų ir kitų teismo darbuotojų 

profesionalumas, nuolatinis kvalifikacijos kėlimas, gera darbo atmosfera bei 

organizacinės veiklos priežiūra, taip pat dėmesys teismo lankytojams lėmė sklandų 

Vilniaus apygardos administracinio teismo darbą 2018 metais. 

Ateinančiais metais laukia daug svarbių darbų: planuojama diegti Asmenų 

aptarnavimo standartą, toliau gerinti teismo interesantų aptarnavimą, naujinti 

teismo erdves. Kaip teisingumo sistemos dalis ir toliau išskirtinį dėmesį skirsime 

objektyvumui ir nešališkumui, sieksime efektyviai naudoti turimus žmogiškuosius ir 

materialiuosius išteklius teisingumui vykdyti – savo pagrindinei funkcijai 

įgyvendinti. 

 

Leidinyje panaudotos nuotraukos iš teismo archyvo 

 

 
 

 

 


