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ĮŽANGOS ŽODIS

Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininkė Jolanta Malijauskienė
Gerbiamieji,
2019 metai teismui buvo kaip visada dinamiški, gausūs iššūkių ir neatidėliotinų
sprendimų. Be to, šie metai buvo išskirtiniai, nes minėjome dvidešimties metų
administracinių teismų, kaip itin pažangaus veiksnio formuojantis moderniai teisinei
valstybei, įkūrimo jubiliejų. Nuo 1999 m. gegužės 1 d. pradėjus funkcionuoti trijų
pakopų administracinių teismų sistemai (kurią sudarė 5 apygardų administraciniai
teismai, Aukštesnysis administracinis teismas ir Administracinių bylų skyrius Lietuvos
apeliaciniame teisme), mūsų teismas išaugo, sukaupė gana solidžią teisingumo
vykdymo patirtį sprendžiant konfliktus viešojo administravimo srityje, per savo
gyvavimo laikotarpį išnagrinėjo daugiau kaip 105 tūkstančius bylų ir yra sulaukęs
visuomenės pasitikėjimo. Mūsų sprendimai ir pateikiamas teisės aiškinimas yra svarbūs
ne tik sprendžiant konkrečias situacijas, tačiau kartu į ateitį drausmina valstybės
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biurokratinį aparatą, skatina pačią valstybę nepiktnaudžiauti įgaliojimais, laikytis gero
administravimo reikalavimų.
Taigi minėdami šią svarbią mums sukaktį pabandėme surinkti teismo istoriją ir
atspindėti ją muziejaus ekspozicijoje. Kurdami ekspoziciją galvojome apie šiame teisme
dirbusius ir tebedirbančius teisėjus bei darbuotojus, prisimindami jų pastangas kuriant
šio teismo istoriją, parodydami, kokiomis sąlygomis teko dirbti. Norėjosi, kad visų čia
dirbusiųjų veidai būtų įamžinti fotografijose, kad įvairiomis progomis teisme sukaupti
eksponatai, suvenyrai būtų vienoje vietoje ir ateities kartoms liudytų prabėgusius
metus. Teismo 20-mečio jubiliejaus proga Lietuvos mokslų akademijos salėje taip pat
buvo surengtas iškilmingas minėjimas, kuriame dalyvavo valdžios institucijų, teismų
bendruomenės savivaldos institucijų atstovai, buvę šio teismo teisėjai, kitų teismų
vadovai bei teisėjai, teismo kolektyvas, socialiniai partneriai, teisėjų delegacija iš
Balstogės apygardos administracinio teismo. Tai buvo puiki proga pagerbti ilgamečius
teismo darbuotojus ir teisėjus, padėkoti bendradarbiavimo partneriams.
Didžiuojamės, kad mūsų pasiekimai ir indėlis į teismų sistemą buvo pastebėti ir minint
Lietuvos teismų įsteigimo dieną Lietuvos Aukščiausiajame Teisme už ilgametę ir
nepriekaištingą tarnybą Teismo raštinės skyriaus patarėjai Vilijai Vyšniauskienei buvo
įteikta Teisėjų tarybos padėka. Tai labai didelis įvertinimas mūsų teismui ir paskata
visiems stengtis ir dirbti dar daugiau.
Metai buvo neeiliniai ir dėl išsikeltų uždavinių, numatytų veiklos prioritetų, kurių
įgyvendinimas pareikalavo sutelkto ir kompetentingo viso teismo personalo darbo. Ir
toliau kartu su visu teismo kolektyvu ieškojome priemonių, kaip kuo geriau užtikrinti
savo pagrindinę misiją – teisingumo vykdymą. Siekėme užtikrinti kuo operatyvesnį ir
kokybiškesnį teisme gautų skundų nagrinėjimą, teismo veiklos skaidrumą ir atvirumą
visuomenei, gerinti asmenų aptarnavimo kokybę.
Džiugu, kad mūsų pastangos gerinti asmenų aptarnavimo kokybę buvo įvertintos ir
visuomenės nariai, dalyvaujantys teisminiame procese, nurodė esantys patenkinti
mūsų teismo darbuotojų kompetencija, darbo kultūra, aptarnavimo kokybe.
Teismas, vertindamas kokybiško teismo sprendimo reikšmę bylos baigčiai ir
teisingumui, jo svarbą proceso dalyviams, siekį, kad procesiniai dokumentai būtų
aukštos kokybės, kryptingai ėmėsi veikti šioje srityje. Mes vertinome savo rengiamų
procesinių dokumentų kokybę, jų atitiktį Rekomenduojamų teismų procesinių
sprendimų kokybės standartų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2016 m. gegužės 27 d.
nutarimu Nr. 13P-65-(7.1.2), reikalavimams. Tikimės, kad suvienodinta procesinių
sprendimų struktūra, aukštesni sprendimų motyvavimui keliami reikalavimai, kurių
pagrindiniai yra aiškumo, konkretumo ir logiškumo, bus įvertinti teismo proceso šalių.
Dar vienas iššūkis Lietuvos teismų bendruomenei buvo jų reputacijos krizė.
Dešimtmečius kurtas ir pernai rekordinius skaičius pasiekęs visuomenės pasitikėjimas
vėl susvyravo. Prireiks nevienadienių pastangų jį atkurti. Tai tapo ne tik aštrių teisėjų
diskusijų objektu, bet ir sudėtingų sprendimų paieškomis teisėjų savivaldos
institucijose, svarstymais, kaip toliau kurti ir turėti patikimą, atvirą ir artimą žmogui
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teismą. Manau, kad neturime teisės nubraukti to didelio ir reikšmingo darbo, kurį
kiekvienas teisėjas ir visi teismai kartu padarėme kurdami nepriklausomą, šiuolaikišką,
pažangų teismą. Teisėjai ir visas teismo personalas ir toliau sąžiningai ir nebijodami
atsakomybės dirba, kad žmogus jaustų, jog teisingumas yra ir visada bus jo pusėje.
Administracinė teisė pasižymi nepaprasta reguliuojamų teisinių santykių įvairove, o
administraciniuose teismuose nagrinėjamos bylos yra šiuose santykiuose kylančių
problemų atspindys. Kaip ir ankstesniais metais, teismui praėjusiais metais teko
nagrinėti labai įvairias bylas žalos atlyginimo, mokesčių, konkurencijos, energetikos,
statybos ir teritorijų planavimo, žemės teisinių santykių, rinkimų teisės užtikrinimo,
socialinės apsaugos, valstybės tarnybos ir kitose srityse. Bylų skaičius, palyginti su
2017, 2018, 2019 metais, iš esmės išlieka stabilus, tačiau gerokai sutrumpėjo jų
nagrinėjimo terminai (2017 metais – 4,97 mėnesio, o 2019 metais – 4,37 mėnesio).
Didžiąją dalį 2019 metais teisme išnagrinėtų bylų sudarė bylos dėl bausmių vykdymo
ir suėmimo sąlygų, bylos dėl laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų skundų dėl
žalos atlyginimo už netinkamas kalinimo sąlygas, kiti ginčai viešojo administravimo
srityje, taip pat mokestinės bylos ir bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią
dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų.
Politinės ir ekonominės aplinkybės lėmė, kad gerokai mažiau išnagrinėta buvo šių
kategorijų bylų: dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų
neteisėtų veiksmų, dėl užsieniečių teisinės padėties, dėl kitų ginčų viešojo
administravimo srityje, dėl nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų
finansinės paramos, dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų ir kt.
Kaip ir kasmet, plėtodami atviro teismo visuomenei idėją, organizavome diskusijas,
kvietėme apsilankyti moksleivius ir studentus, vykdėme įvairias socialines akcijas.
Teisme priėmėme kaip niekada daug kolegų iš kitų Europos Sąjungos valstybių teismų,
kitų institucijų, mūsų teismo teisėjai, dalyvaujantys Europos teisėjų mokymo tinklo
tarptautinėje teisėjų mainų programoje, dalijosi patirtimi viešėdami Barselonos
(Ispanija) ir Kroatijos teismuose, pirmą kartą trys teismo darbuotojai su vizitu lankėsi
Balstogės apygardos administraciniame teisme.
Renginių netrūko ir teismo darbuotojams: patys organizavome vidinius mokymus,
konkursus, dalijomės gerąja patirtimi, vyko susitikimai su išskirtinėmis asmenybėmis,
ekskursijos, parodos – visa tai lipdo kolektyvą į stiprų kumštį. Jei bus gera dirbti
teisme, geri bus ir teismo veiklos rezultatai!
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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 informacija apie teismo kompetenciją, personalą,
teisėjų skaičių, administraciją ir jos struktūrą, 2019 m. nagrinėtų bylų statistika, kurios
analizė atspindi pagrindines 2019 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. Vilniaus apygardos administraciniam teismui nuo 2017 m.
gegužės 3 d. vadovauja teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė. Nuo 2019 m. kovo
12 d. teismo pirmininko pavaduotoju paskirtas teisėjas Tomas Blinstrubis.
Nuo 2019 m. sausio mėnesio teismo pirmininko 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu
Nr. T-197 patvirtinta nauja Vilniaus apygardos administracinio teismo struktūra ir
pavaldumas, o teismo kanclerio 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1T-22 patvirtinta
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nauja teismo administracijos struktūra. Lietuvos
Respublikos Prezidento 2010 m. spalio 6 d. dekretu Nr.
1K-504 „Dėl Lietuvos apeliacinio teismo, apygardų
teismų ir apygardų administracinių teismų teisėjų
skaičiaus“ teisme nustatyti 24 teisėjų etatai.
2019 metais teismas į pensiją išlydėjo net 3
ilgamečius patyrusius teismo teisėjus: gegužės 5 d.
garbingai išlydėtas
teisėjas,
buvęs
teismo pirmininko
pavaduotojas
Donatas
Vansevičius,
dirbęs teisme 20
metų, birželio 9 d.
– teisėjas Bronius
Januška,
dirbęs
teisme 17 metų, o liepos 14 d. – Liudmila
Zaborovska, dirbusi teisme 16
metų.
Teisėja Margarita Stambrauskaitė nuo 2019 m. rugpjūčio
19 d. Lietuvos Respublikos
Prezidento dekretu perkelta
dirbti į Vilniaus apygardos
teismą.
Teismas, netekęs 4 teisėjų,
iki
lapkričio
vidurio
vėl
suformavo visą 24 teisėjų
korpusą: nuo 2019 m. liepos
2 d. iš Vilniaus miesto apylinkės
teismo
perkeltos
teisėjos
Fausta Vitkienė ir Jolanta Vėgelienė, nuo 2019 m. liepos 16 d. iš Vilniaus regiono
apylinkės teismo Trakų rūmų perkelta teisėja Asta Adamonytė-Šipkauskienė, nuo 2019
m. lapkričio 13 d. iš Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų perkeltas
teisėjas Sauliaus Jakaitis.
Teisėjų tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. 13P-101-(7.1.2.) „Dėl
pavyzdinių apylinkių teismų, apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų
struktūrų aprašymų ir pareigybių sąrašų patvirtinimo“ teismui patvirtintas toks
darbuotojų skaičius – be minėtų 24 teisėjų, 64 valstybės tarnautojai ir 30 darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis. Atsižvelgus į didelį darbo krūvį, teismo pirmininko 2018
m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. T-202 „Dėl valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo
patvirtinimo“ nuo 2019 m. sausio 1 d. patvirtinti visi valstybės tarnautojų pareigybių
etatai, o teismo pirmininko 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. T-203 „Dėl Vilniaus
apygardos administracinio teismo darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybių sąrašo tvirtinimo“ patvirtinta 30 darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
etatų.
7

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

2019 metais vyko didelė teismo darbuotojų kaita, todėl buvo organizuota nemažai
konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas:
4 atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas;
7 konkursai į karjeros valstybės tarnautojų pareigas;
-

7 konkursai į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas.

Nors konkursų ir atrankų organizuota nemažai, ne visi iš jų įvyko: 2 kartus iš eilės
neįvyko atranka į pakaitinių valstybės tarnautojų teismo posėdžių sekretorių pareigas,
nes nebuvo pretendentų, taip pat neįvyko 4 konkursai į vyriausiųjų specialistų
(teisininkų) pareigas, nes arba nė vienas pretendentas neatvykdavo į konkursą, arba
nors ir atvykdavo, tačiau nesurinkdavo reikiamo balų skaičiaus.
Laimėję konkursus teisme 2019 metais pradėjo dirbti 3 nauji valstybės tarnautojai
ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, 2 darbuotojai padarė karjerą teismo
viduje: 1 darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, (teisininkas) tapo teisėjo padėjėju,
o kitas iš teismo posėdžių sekretoriaus perėjo į darbuotojo, dirbančio pagal darbo
sutartį, (teisininko) pareigas.
Labai intensyvus 2019 metais vyko ir tarnybinis kaitumas. Iš įvairių institucijų
(teismų, savivaldybių, ministerijų) į teismą persikėlė 6 valstybės tarnautojai, o iš
Teismo į kitus teismus ar įstaigas persikėlė 11 valstybės tarnautojų. Ilgametė teismo
darbuotoja teisėjo padėjėja Dalia Staugienė buvo paskirta Kauno apylinkės teismo
Kėdainių rūmų teisėja.
2019 m. pradžioje teisme atliktas kasmetinis valstybės tarnautojų ir darbuotojų,
dirbančių pagal darbo sutartis, 2018 darbo metų veiklos vertinimas. Daugumos
valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veikla buvo įvertinta
labai gerai.
Teismo pirmininko 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. T-42 buvo patvirtintas
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 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 vertybių naudojimo skaidrumą bei apsaugą, taip pat užtikrinti nuolatinį
teisėjų ir personalo kvalifikacijos kėlimą.
Vykdant 2019 metų teismo organizacinės veiklos priežiūros planą, tikrinta, kaip
laikomasi įstatymais nustatytų sutrumpintų procesinių terminų, sustabdytų (atidėtų)
bylų kontrolės veiksmingumas, kaip 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 parengtomis ataskaitomis buvo
supažindinti teisėjai ir teismo personalas, jos aptartos teisėjų ir teismo darbuotojų
pasitarimuose.
Siekiant užtikrinti aukštą ir visuose teismuose vienodą asmenų, besikreipiančių į
teismą, aptarnavimo lygį bei padidinti jų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis,
birželio 17 d. teisme patvirtintas Asmenų aptarnavimo teismuose standartas.
Dar viena darbo organizavimo naujovė – teismo pirmininkės Jolantos Malijauskienės
2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. T-157 patvirtintas Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, nuotolinio darbo tvarkos aprašas ir
8
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pareigybių, kurioms leidžiama dirbti nuotoliniu būdu, sąrašas bei grafikas. Nuotolinio
darbo tvarka teisme įsigaliojo spalio 1 d.

KORUPCIJOS PREVENCIJA
Pagal teismo 2018 ir 2019 m. organizacinės
veiklos priežiūros planus, teisme kas pusmetį
atliekami viešųjų pirkimų procedūrų laikymosi
patikrinimai. Padaryta išvada, kad viešųjų pirkimų
organizavimo ir vykdymo procesas teisme yra
tinkamai
subalansuotas,
nustatyta
viešųjų
pirkimų organizavimo ir pirkimų procedūrų
vykdymo
kontrolės
pusiausvyra
išlaikoma.
Nenustatyta, kad būtų įvykdyta viešųjų pirkimų
organizavimo
tvarkos
pažeidimų,
korupcinio
pobūdžio veika ar egzistuotų reali didelė korupcijos
pasireiškimo tikimybė. Realiai vykdoma teismo veikla prielaidų pasireikšti korupcijai
šioje srityje nesudaro. Antikorupcinė komisija padarė išvadą, kad personalo valdymo
srityje sprendimų priėmimo, veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri dėl vidaus teisės
aktuose įtvirtintų principų, aiškių kriterijų, atsakingų asmenų pareigybių aprašymuose
aiškiai apibrėžtų įgaliojimų, laiku ir tinkamai atliekamų funkcijų. Nenustatyta atvejų,
kad dėl personalo valdymo būtų kilę tarnybos ar darbo teisinių ginčų. Antikorupcinė
komisija, įvertinusi šią teismo veiklos sritį, daro išvadą, kad teismo veikloje, susijusioje
su personalo valdymu, didelė korupcijos tikimybė neegzistuoja. Komisija taip pat
konstatavo, kad dokumentų valdymo srityje korupcijos tikimybė yra minimali.

APKLAUSA
Įgyvendinant
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo
2019
m.
organizacinės veiklos priežiūros planą
teisme buvo atlikta valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
anoniminė apklausa apie teismo darbo
organizavimą,
lūkesčius
ir
tobulinimo
perspektyvas, pasitenkinimą darbu ir darbo
vieta, nematerialias skatinimo priemones ir
kolektyve vyraujančią atmosferą. Buvo
pateikta 13 uždarų ir atvirų klausimų.
Apklausoje dalyvavo 35 teismo valstybės
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal
darbo sutartį. Pagrindiniai apklausos rezultatai yra tokie:
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Darbo organizavimo
efektyvumas

Ar darbo organizavimas
atitinka lūkesčius

3%
3%
23%
34%
60%
77%
Efektyviai

Iš dalies efektyviai

Neefektyviai

Neturiu nuomonės

Pasitenkinimas darbu

Atitinka lūkesčius

Iš dalies atitinka lūkesčius

Darbo vietos įvertinimas
3%

9%
26%
28%
63%

71%

Visiškai patenkinti savo darbu

Patenkinti darbo vieta

Patenkinti savo darbu

Iš dalies patenkinti darbo vieta

Nevisiškai patenkinti savo darbu

Nepatenkinti darbo vieta

Ar motyvuoja
nematerialiosios
skatinimo priemonės

Kolektyve vyraujanti
atmosfera
9% 3%

9%
11%

31%

49%
88%
Motyvuoja

Iš dalies motyvuoja

Nemotyvuoja

Neatsakė

Draugiška

Tvyro įtampa

Neturiu nuomonės

Teismo darbo organizavimo tyrimai bus tęsiami ir ateityje, siekiant išlaikyti aukštus
darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu rodiklius.
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Remiantis Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 m. organizacinės veiklos
priežiūros plano 4.3 punktu ir siekiant pagerinti teismo aptarnavimo kokybę, 2019 m.
Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo atnaujinta anoniminė asmenų
aptarnavimo teisme kokybės vertinimo anketa. Ją lankytojai galėjo užpildyti tiek atvykę
į teismą, tiek užėję į teismo interneto svetainę vaat.teismas.lt ir spustelėję dešinėje
esančią nuorodą Teismo darbo vertinimo anketa. Nuo 2019 m. sausio 2 d. iki gruodžio
31 d. imtinai iš viso anketas užpildė 24 asmenys.
Anketoje buvo suformuluoti 6 klausimai, kuriais siekiama išsiaiškinti, ar teismo
darbuotojai teisme apsilankiusiems asmenims pateikė informaciją išsamiai, operatyviai,
mandagiai, aiškiai ir kompetentingai; ar informatyvi yra interneto svetainė; kaip
respondentai vertina Priimamojo darbuotojų darbo kultūrą, teismo patalpų švarą,
patogumą ir saugumą, nuorodų teisme aiškumą ir ar bendras aptarnavimo lygis atitiko
jų lūkesčius. Kriterijai buvo sugraduoti nuo 1 (labai blogai) iki 5 (labai gerai).
Atsižvelgus į anketų rezultatus, padaryta išvada, 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 labai informatyvi. Taip pat labai
gerai arba gerai vertina Teismo priimamojo darbuotojų darbo kultūrą, teismo patalpas,
mano, kad nuorodos, kur paduoti dokumentus, rasti posėdžių sales ar susipažinti su
bylomis, pateiktos aiškiai.

PROCESINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

Remiantis Lietuvos teismų informacinės „Liteko“ sistemos sukauptais duomenimis
(1 pav.), 2019 metais teisme išnagrinėta 4 512 administracinių bylų. Taigi teisėjas per
metus vidutiniškai išnagrinėjo 188 administracines bylas.
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ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ DARBO ATASKAITA (I instancijos teismuose)

Teismo indeksas

Teismas

Darbo krūvis

Iš viso

vienasmeniškai

kaip kolegijos panešėjo

kaip kolegijos nario

Išnagrinėta administracinių bylų

Teisėjas dirbo darbo dienų

2019 metai

1

2

3

4

5

6

7

8

27,92
46,66
34,06
63,19
58,09
40,08
36,37

4512
10417
2634
3211
2966
1606
14929

3073
9648
2330
3006
2817
1495
12721

1439
769
304
205
149
111
2208

2878
1538
608
410
298
222
4416

4449
4665
1683
1070
1065
847
9114

61 Vilniaus apygardos administracinis
83 Regionų apygardos administracinis
62
Kauno rūmai
63
Klaipėdos rūmai
64
Šiaulių rūmai
65
Panevėžio rūmai
Apygardų administraciniuose teismuose:

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
Ataskaitą parengė: Stasys Putvinskis ___________________________ 2020–01-22
1 pav. Administracinių teismų teisėjų darbo ataskaita 2019 m.

Kaip matyti iš šios lentelės, iš 4 512 išnagrinėtų administracinių bylų vienasmeniškai
teisėjai išnagrinėjo 3 073, kaip kolegijos pranešėjai – 1 439, kaip kolegijos nariai –
2 878. Taigi, praeitais metais, palyginti su ankstesniais, padaugėjo vienasmeniškai
išnagrinėtų administracinių bylų, t. y. 2018 m. buvo 2 696, o 2019 m. – jau 3 073.
Sumažėjo teisėjo, kaip kolegijos pranešėjo, išnagrinėtų administracinių bylų (2018 m.
buvo 1 717, o 2019 m. – 1 439) ir kaip kolegijos nario išnagrinėtų administracinių bylų
(2018 metais buvo 3 434, o 2019 metais – 2 878).
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61 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO ATASKAITA (apygardų administraciniuose teismuose)

6

7

8

9

10

Nebaigtų bylų likutis
ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje

skundas (prašymas)
paliktas nenagrinėtas

5

Byla persiųsta pagal
teismingumą

byla nutraukta

4

skundas (prašymas)
atmestas

3

skundas (prašymas)
patenkintas iš dalies

2

skundas (prašymas)
patenkintas visiškai

1

Išnagrinėta

iš viso

Bylos kategorija

Nebaigtų bylų likutis
ataskaitinio laikotarpio
pradžioje
Gauta
skundų/pareiškimų/
prašymų

Bylos klasifikatoriaus Nr.

2019 metai

11

12

1.

Norminių administracinių aktų teisėtumo patikra (2017-01-01 - )

9

8

14

2

5

5

2

0

0

3

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rinkimai, referendumai ir politinių partijų veikla (2017-01-01 - )
Sveikatos apsauga (2017-01-01 - )
Socialinė apsauga (2017-01-01 - )
Užsieniečių teisinė padėtis (2017-01-01 - )
Prieglobstis (2017-01-01 - )
Lietuvos Respublikos pilietybė (2017-01-01 - )
Konkurencija (2017-01-01 - )
Mokestiniai teisiniai santykiai (2017-01-01 - )

1
13
42
92
12
1
5
124

19
48
131
370
95
8
40
531

13
44
126
354
81
6
34
544

1
3
21
28
4
0
1
147

0
4
5
5
0
0
3
32

10
33
86
296
65
6
12
228

1
4
12
14
3
0
0
130

0
0
0
10
9
0
0
0

1
0
2
0
0
0
0
0

7
17
47
108
26
3
11
111

2

344

296

133

8

42

113

0

0

50

0
20
335
58
14
46
24
27

169
20
266
177
43
118
60
60

111
25
124
157
44
113
58
66

6
1
17
12
4
41
9
7

7
1
19
9
2
14
7
5

84
22
72
116
28
49
39
51

8
1
9
9
10
7
1
0

0
0
2
2
0
0
0
0

0
0
3
9
0
2
2
3

58
15
477
78
13
51
26
21

309

256

519

11

195

294

6

3

5

46

74
34
16
4
7
9
20
9

124
135
41
15
11
42
38
22

135
104
27
13
15
32
45
23

23
16
5
4
2
6
1
0

25
29
0
0
1
1
1
2

74
22
21
9
11
24
42
20

7
36
1
0
0
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
1
0
0
0

63
65
30
6
3
19
13
8

96

188

185

29

21

119

13

1

1

99

33
1
4
3
21
0
6
53

30
3
11
11
41
4
5
1073

24
2
11
8
47
2
9
850

2
0
1
0
3
1
0
8

1
0
1
2
2
0
0
303

18
2
8
5
41
1
9
519

1
0
1
0
1
0
0
7

0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
3

39
2
4
6
15
2
2
276

10

898

668

1

294

360

4

3

1

240

2

173

137

4

4

121

3

2

2

38

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

141

141

132

1

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

276
1739

533
4596

663
4512

115
653

34
717

416
2665

76
351

2
24

9
42

146
1823

Bylos dėl prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
9.1. surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo (2019-02-01 - )
Kiti klausimai kylantys iš mokestinių teisinių santykių (2019-02-01 - )
Muitinės veikla (2017-01-01 - )
Aplinkos apsauga (2017-01-01 - )
Žemės teisiniai santykiai (2017-01-01 - )
Teritorijų planavimas (2017-01-01 - )
Statyba (2017-01-01 - )
Nuosavybės teisių atkūrimas (2017-01-01 - )
Registrai (2017-01-01 - )
Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų
17. neteisėtų veiksmų (2017-01-01 - )
Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir
18. atsakomybė (2017-01-01 - )
19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (2017-01-01 - )
20. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai (2017-01-01 - )
21. Vietos savivalda (2017-01-01 - )
22. Mokslas ir švietimas (2017-01-01 - )
23. Asmens duomenų teisinė apsauga (2017-01-01 - )
24. Visuomenės informavimas (2017-01-01 - )
25. Valstybės garantuojama teisinė pagalba (2017-01-01 - )
Nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansinė
26.
parama (2017-01-01 - )
27. Energetika (2017-01-01 - )
28. Ryšių reguliavimas (2017-01-01 - )
29. Viešieji pirkimai (2017-01-01 - )
30. Finansų rinkų priežiūra (2017-01-01 - )
31. Tabako ir alkoholio kontrolė (2017-01-01 - )
32. Lošimų ir loterijų priežiūra ir kontrolė (2017-01-01 - )
33. Ginklų ir šaudmenų kontrolė (2017-01-01 - )
34. Bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygos (2017-01-01 - )
Laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų skundų dėl žalos atly34.1.
ginimo už netinkamas kalinimo sąlygas nagrinėjimas (2019-02-01 - )
Kiti su bausmių vykdymu ir suėmimo sąlygomis susiję klausimai
34.2.
(2019-02-01 - )
Asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusios SSRS
35.
specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimas (2017-01-01 - )
Viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų
36.
sankcionavimas (2017-01-01 - )
Savivaldybės tarybos nario, savivaldybės tarybos nario – mero
37.
priesaikos sulaužymas ir įgaliojimų vykdymas (2017-01-01 - )
38. Kiti ginčai viešojo administravimo srityje (2017-01-01 - )
Iš viso:
9.2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ataskaita parengta pagal "LITEKO" duomenų bazėje sukauptus duomenis 2020-01-22

2 pav. Administracinių bylų nagrinėjimo ataskaita 2019 m.

Iš statistinių „Liteko“ sistemos duomenų matyti (2 pav.), kad 2019 metų pradžioje
teisme buvo likusios 1 739 neišnagrinėtos administracinės bylos ir per metus naujai
13

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

užregistruotos 4 596 bylos, t. y. 2019 metais iš viso užregistruotos 6 335
administracinės bylos.
Teismas nagrinėja administracines bylas, kuriose viena iš šalių yra valstybė,
savivaldybė, jų institucijos ar darbuotojai, todėl gaunamų bylų kiekį ir jų 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.
2019 m. gautų skundų skaičius – 6 335 (su perkeltomis bylomis iš kitų metų), 2018
m. gautų skundų skaičius – 6 139 (su perkeltomis bylomis iš kitų metų), 2017 m. gautų
skundų skaičius – 6 509 (su perkeltomis bylomis iš kitų metų) (3 pav.). Dėl
sumažėjusio bylų skaičiaus sutrumpėjo bylų nagrinėjimo terminai. Pažymėtina, kad
vidutinė bylos nagrinėjimo trukmė 2016 m. – 8,24 mėn., 2017 m. – 4,97 mėn.,
2018 m. – 4,99, 2019 m. – 4,37.

3 pav. Bylų skaičius

14

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

4 pav. 2019 m. išnagrinėtų administracinių bylų pasiskirstymas pagal kategorijas

Pagal statistinius „Liteko“ sistemos duomenis (4 pav.), didžiąją dalį 2019 metais
teisme išnagrinėtų bylų sudarė bylos dėl bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygų (850),
bylos dėl laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų skundų dėl žalos atlyginimo už
netinkamas kalinimo sąlygas nagrinėjimas (668), nemažą dalį išnagrinėtų bylų sudarė
kiti ginčai viešojo administravimo srityje (663), bylos dėl mokestinių teisinių santykių
15

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

(544), bylos dėl civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų
neteisėtų veiksmų (519), bylos dėl užsieniečių teisinės padėties (354).
Palyginti su ankstesniais metais, teisme gerokai padaugėjo išnagrinėtų bylų dėl
bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygų – 2018 metais išnagrinėta 300 bylų, 2019 metais
– jau 850 bylų, dėl mokestinių teisinių santykių – 2018 metais išnagrinėtos 293 bylos,
2019 metais – jau 544 bylos. Taip pat padaugėjo bylų dėl viešojo administravimo
subjektų priimtų sprendimų sankcionavimo (2018 metais – 74, o 2019 metais – 141
byla), dėl žemės teisinių santykių (2018 metais – 139, o 2019 metais – 157), aplinkos
apsaugos (2018 metais – 115, o 2019 metais – 124), kiti ginčai dėl valstybės tarnybos
(2018 metais – 64, o 2019 metais – 104), registrai (2018 metais – 61, o 2019 metais
– 66), sveikatos apsauga (2018 metais – 40, o 2019 metais – 44), visuomenės
informavimas (2018 metais – 32, o 2019 metais – 45), teritorijų planavimas (2018
metais – 29, o 2019 metais – 44), konkurencija (2018 metais – 23, o 2019 metais –
34), energetika (2018 metais – 21, o 2019 metais – 24, asmens duomenų teisinė
apsauga (2018 metais – 16, o 2019 metais – 32), rinkimai, referendumai ir politinių
partijų veikla (2018 metais – 4, o 2019 metais – 13).
Atkreiptinas dėmesys, kad gerokai mažiau išnagrinėta šių kategorijų bylų: dėl
civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
(2018 metais – 1 164 išnagrinėtos bylos, o 2019 metais – 519 bylų), dėl užsieniečių
teisinės padėties (2018 metais – 516 išnagrinėtų bylų, 2019 metais – 354 bylos), dėl
kitų ginčų viešojo administravimo srityje (2018 metais – 675 išnagrinėtos bylos, 2019
metais – 663 bylos), dėl nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansinės
paramos (2018 metais – 214 išnagrinėtų bylų, 2019 metais – 185 bylos), dėl socialinės
apsaugos (2018 metais – 188 išnagrinėtos bylos, 2019 metais – 126 bylos), dėl
valstybės tarnautojo statuso įgijimo, pasikeitimo, praradimo ir atsakomybės (2018
metais – 143 išnagrinėtos bylos, 2019 metais – 135 bylos), dėl statybos (2018 metais
– 116 išnagrinėtų bylų, 2019 metais – 113 bylų), dėl prieglobsčio (2018 metais – 99
išnagrinėtos bylos, 2019 metais – 81 byla), dėl nuosavybės teisių atkūrimo (2018
metais – 71 išnagrinėta byla, 2019 metais – 58 bylos), dėl tabako ir alkoholio kontrolės
(2018 metais – 54 išnagrinėtos bylos, 2019 metais – 47 bylos), dėl valstybės
garantuojamos teisinės pagalbos (2018 metais – 40 išnagrinėtų bylų, 2019 metais –
24 bylos), dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų (2018 metais – 40
išnagrinėtų bylų, 2019 metais – 27 bylos), dėl muitinės veiklos (2018 metais – 32
išnagrinėtos bylos, 2019 metais – 25 bylos), dėl norminių administracinių aktų
teisėtumo patikros (2018 metais – 21 išnagrinėta byla, 2019 metais – 14 bylų), dėl
vietos savivaldos (2018 metais – 20 išnagrinėtų bylų, 2019 metais – 13 bylų), dėl ginklų
ir šaudmenų kontrolės (2018 metais – 17 išnagrinėtų bylų, 2019 metais – 9 bylos), dėl
mokslo ir švietimo (2018 metais – 16 išnagrinėtų bylų, 2019 metais – 11 bylų), dėl
viešųjų pirkimų (2018 metais – 188 išnagrinėtos bylos, 2019 metais – 126 bylos), dėl
Lietuvos Respublikos pilietybės (2018 metais – 9 išnagrinėtos bylos, 2019 metais – 6
bylos).
Po lygiai 2018 ir 2019 metais išnagrinėta šių kategorijų bylų: dėl finansų rinkų
priežiūros (8), dėl lošimų ir loterijų priežiūros ir kontrolės (2), dėl ryšių reguliavimo (2).
Nuo 2019 m. vasario 1 d. atsirado keturios naujos šių kategorijų bylos: dėl vietinės
rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo (9.1), kiti
klausimai, kylantys iš mokestinių teisinių santykių (9.2), dėl laisvės atėmimo bausmę
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atliekančių asmenų skundų dėl žalos atlyginimo už netinkamas kalinimo sąlygas
nagrinėjimas (34.1), kiti su bausmių vykdymu ir suėmimo sąlygomis susiję klausimai
(34.2).
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 yra 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 ir kiti ginčai dėl valstybės tarnybos; 8) viešojo
administravimo subjektų priimtų sprendimų sankcionavimas.
Teisėjų specializacijos nustatymo tikslas – atitinkamos kategorijos bylų nagrinėjimo
kokybės gerinimas, organizacinių prielaidų tinkamam teismo procesui sudarymas,
efektyvus teismo darbo organizavimas.

ELEKTRONINIŲ TEISMO PASLAUGŲ PORTALAS (EPP)

2018 metais per EPP gautos 3 083 bylos (įskaitant bylas iš praėjusių metų),
išnagrinėtos 2 024, 2019 metais per EPP buvo gautos 3 362 bylos (įskaitant bylas iš
praėjusių metų), išnagrinėtos 2 228 (5 pav.).
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5 pav. Gautos ir išnagrinėtos elektroninės bylos

NUOTOLINIAI TEISMO POSĖDŽIAI
Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2019 metais įvyko 236 nuotoliniai
posėdžiai, šiek tiek mažiau nei 2018 metais (6 pav.).

6 pav. Vilniaus apygardos administraciniame teisme įvykusių vaizdo konferencijų skaičiaus
pasiskirstymas.
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TEISMINĖ MEDIACIJA

Nuo 2019 m. kovo 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo redakcija, kurioje reglamentuojama galimybė administraciniame procese
ginčą spręsti teisminės mediacijos būdu.
Teisminė mediacija – ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli
mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą nagrinėjamoje civilinėje bei
administracinėje byloje. Pagrindiniai teisminės mediacijos privalumai yra šie:
•
•
•
•
•

taupomas laikas ir pinigai;
mažiau neigiamų emocijų;
galimybė kontroliuoti ginčo eigą ir rezultatą;
savanoriškas ir konfidencialus procesas;
profesionali pagalba.

Vilniaus apygardos administracinis teismas pasinaudojo šia galimybe ir perdavė 4
administracinius ginčus spręsti teismo mediatoriui. Nebaigtų nagrinėti teisminės
mediacijos procesų – 3. Viena teisminė mediacija pasibaigė (ginčo šalies pasitraukimas
iš teisminės mediacijos proceso).
Pirmoji administracinę bylą spręsti mediacijos būdu, gavusi teismo mediatoriaus
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo Andžėjaus Maciejevskio sutikimą, perdavė teisėja
Rūta Miliuvienė.
Vilniaus apygardos administraciniame teisme vasario mėnesį buvo gautas skundas,
kuriame pareiškėjai uždaroji akcinė bendrovė ir J. C. prašė teismo priteisti turtinę ir
neturtinę žalą iš Vilniaus miesto savivaldybės, atstovaujamos Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos, ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Nacionalinės žemės
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos
inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, UAB „Sostinės studijos“, Teisingumo ministerijos.
Pareiškėjai teigė patyrę žalą dėl šių institucijų priimtų sprendimų, užbaigusių jiems
priklausančių žemės sklypų detaliojo planavimo procedūras.
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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 vidiniuose teismo mokymuose, kitų šalies ir užsienio
institucijų organizuotuose seminaruose, konferencijose ir darbo grupių susitikimuose.
Balandžio mėnesį Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Lietuvos
vyriausiojo
administracinio teismo teisėjams bei
darbuotojams Specialiųjų
tyrimų tarnybos Antikorupcinio švietimo skyriaus
vadovė
Jurgita
Razmaitė skaitė paskaitą
„Korupcijos
rizikos:
interesų konfliktai“. STT
pareigūnė J. Razmaitė
papasakojo apie antikorupcinės aplinkos kūrimą
teisme, pateikė gyventojų apklausos apie korupcijos pasireiškimus valstybės
institucijose rezultatus, pasidalijo įžvalgomis apie korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymą, gyventojų pasitikėjimo valstybės institucijomis ir teismų sistema didinimą,
atsakė į klausimus.
Birželio 19 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų padėjėjai dalyvavo
Kultūros ministerijoje surengtame seminare apie autorinių teisių gynimą interneto
erdvėje. Seminare pranešimą „Teismo vaidmuo: įrodymai ir procedūros“ skaitė ir
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjo padėjėja Simona Bareikytė.
Spalio 3 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko patarėja Kristina
Andrejeva dalyvavo Europos veiksmingo teisingumo komisijos (CEPEJ) 14-ajame
plenariniame bandomųjų teismų susitikime Barselonoje (Ispanija). Susitikime
pristatyta naujausia CEPEJ veikla, apibendrinta bandomųjų teismų pateikta informacija,
diskutuota apie bylų sudėtingumo nustatymo sistemos tobulinimą. Vilniaus apygardos
administracinis teismas CEPEJ Teismų darbo efektyvumo programoje dalyvauja kaip
vienas iš Europos šalių bandomųjų teismų.
Spalio mėnesį trys teismo teisėjų padėjėjos dalyvavo Nacionalinės teismų
administracijos organizuotuose mokymuose „Asmeninis efektyvumas profesinėje
veikloje: kaip pasiekti geresnių rezultatų dirbant su kitais?“, kuriuose dalyviams buvo
pristatyta penkių žingsnių technika, padedanti įveikti situacinę įtampą, atlikti efektyvius
veiksmus ir neblokuoti psichikos norint priimti racionalius sprendimus.
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Gruodžio mėnesį Teismo raštinės skyriaus vedėja Aušra Kartanienė ir Teismo raštinės
skyriaus patarėja Vilija Vyšniauskienė dalyvavo Žmogaus studijų centro organizuotuose
mokymuose „Veiklos valdymo gebėjimų stiprinimas“, kurių tikslas – lavinti vidurinės
grandies vadovų veiklos valdymo kompetenciją.
Teismo teisėjų padėjėjai aktyviai dalyvavo mokymuose, susijusiuose su jų
atliekamomis funkcijomis: „Asmenų be pilietybės statusas bei pilietybės neturėjimo
mažinimas ir prevencija pagal tarptautinę teisę“, „Pabėgėlių apsauga ir teisė į pagarbą
šeimos gyvenimui“, „Konstituciniai teisėkūros principai: įgyvendinimo patirtis ir
iššūkiai“, „Taikytinos teisės nustatymas: teisiniai bei administraciniai ES ir Lietuvos
reguliavimo aspektai“, „Teismų procesinių dokumentų kokybės standartų taikymas“ ir
kt.
Teismas ir pats organizuoja nemažai mokymų, susijusių su darbuotojų atliekamomis
funkcijomis: Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ mokymus, susijusius su
naujais funkcionalumais, darbo su įslaptintais ir neviešais dokumentais mokymus,
Teismo raštinės skyriaus darbuotojų mokymus, lietuvių kalbos mokymus. Be to,
periodiškai vyksta teisėjų padėjėjų susirinkimai, per kuriuos aptariamos dažniausios
problemos, pristatomos įdomesnės bylos.
2019 metais teisėjų padėjėjos Inga Lipnickienė ir Gabrielė Monstvilaitė išklausė
mediatorių kursus, sėkmingai išlaikė egzaminus ir tapo mediatorėmis. Šiuo metu
mediatorių sąraše yra 4 šio teismo teisėjai ir 4 teisėjų padėjėjai.
Iš viso per 2019 metus mokymuose dalyvavo 40 darbuotojų ir valstybės tarnautojų,
jie išklausė 172 mokymus įvairiomis temomis.
Teisėjai taip pat aktyviai kėlė kvalifikaciją ir nuolatos dalyvavo Lietuvos ir Europos
Sąjungos institucijų organizuotuose mokymuose.
Teisėjai Jovita Einikienė ir Gediminas Užubalis sausio mėnesį Briuselyje dalyvavo
Europos Komisijos kartu su Europos universiteto institutu ir Roberto Šumano centru
organizuotame seminare „Rinkos reguliavimo užtikrinimas nuolat kintančioje
aplinkoje“.
Balandžio mėnesį teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė Briuselyje dalyvavo Europos
teisminio mokymo tinklo organizuotuose mokymuose „Administracinės teisės
procedūros Europoje“.
Gegužės mėnesį teisėja Jovita Einikienė Budapešte (Vengrija) dalyvavo Vengrijos
konkurencijos tarnybos organizuotuose mokymuose „Konkurencijos ekonomika
teisėjams“; teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė dalyvavo Tryre (Vokietija) Europos
teisminio mokymo tinklo organizuotuose mokymuose „ES aplinkosaugos teisė“.
Birželio mėnesį teisėjas Ernestas Spruogis Sofijoje (Bulgarija) dalyvavo Europos
teisminio mokymo tinklo organizuotuose mokymuose „Duomenų apsauga ir teisė į
privatumą“.
Rugsėjo mėnesį teisėjos Violeta Balčytienė ir Rasa Ragulskytė-Markovienė vyko į
Malagą, kur dalyvavo Europos administracinių teismų teisėjų asociacijos
organizuotuose mokymuose apie pabėgėlių teisės aktualijas; teisėja Jovita Einikienė
dalyvavo Europos teisminio mokymo tinklo organizuotuose teisėjų mainuose Austrijoje
(Grace ir Vienoje); teisėja Mefodija Povilaitienė Stokholme (Švedija) dalyvavo Jungtinių
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Tautų pabėgėlių agentūros (UNHCR) rengtame seminare „Ending International
Protection for Courts and Appeals Board members in Northern Europe“.
Spalio mėnesį teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė Valetoje (Malta) dalyvavo
Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) organizuotame profesinio tobulėjimo
seminare dėl atskirties.
Lapkričio mėnesį teisėja Rasa Ragulskytė-Markovienė Briuselyje dalyvavo Europos
Komisijos ir Europos Sąjungos pagrindinių teisų agentūros (FRA) organizuotoje
konferencijoje, kuri buvo skirta 2009 metais priimtos ES pagrindinių teisių chartijos 10mečiui paminėti; teisėja Jūratė Gaidytė-Lavrinovič Romoje (Italija) dalyvavo Europos
teisminio mokymo tinklo organizuotuose mokymuose „Administracinės teisės
procedūros Europoje II“.
Teisėjai kvalifikaciją kėlė ir Lietuvoje organizuojamuose mokymuose „Emocinė
kompetencija teisėjo darbe: reagavimas į psichologinę agresiją“, „Duomenų, pateiktų
finansinėse ataskaitose, analizė“, „Asmeninis efektyvumas teisėjo darbe: vidinės
energijos ir darbingumo valdymas“, seminare pagal administracinių teismų teisėjų
mokymo programą ir daugelyje kitų.
Rugsėjo 27 d. Teisingumo ministerijos konferencijų salėje buvo surengta mokslinė ir
praktinė konferencija „Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo aktualijos ir iššūkiai Lietuvoje“, kurios vienas iš organizatorių buvo Vilniaus apygardos administracinis
teismas. Renginyje pranešimus aktualiais ikiteisminio administracinių ginčų sprendimo
klausimais skaitė Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Jolanta
Malijauskienė, garbūs Lietuvos administracinės teisės mokslininkai ir praktikai.
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Minint Lietuvos teismų
įsteigimo dieną Lietuvos
Aukščiausiajame
Teisme
buvo įteikti Teismų sistemos apdovanojimai, pagerbti už nuopelnus teismų
sistemai ir ypatingus pasiekimus teisingumo srityje
pasižymėję asmenys. Už
ilgametę ir nepriekaištingą
tarnybą Vilniaus apygardos
administracinio
teismo
Raštinės skyriaus patarėjai
Vilijai Vyšniauskienei įteikta Teisėjų tarybos padėka.

Vilniaus apygardos administracinio teismo
darbuotojai aktyviai dalyvavo Lietuvių kalbos
dienų proga paskelbtoje viktorinoje „Ką mes
žinome apie savo gimtąją kalbą?“. Kovo 15-ąją
simbolinėmis dovanėlėmis apdovanotos trys
viktorinos nugalėtojos: teisėjų padėjėjos
Gabrielė Monstvilaitė ir Irena Junevičienė bei
teismo posėdžių sekretorė Lina Pečiūrienė.

TARPTAUTINIAI RYŠIAI, BENDRADARBIAVIMAS
2019-ieji Teisme buvo išskirtiniai vizitais – priėmėme kaip niekada daug kolegų iš
kitų Europos Sąjungos valstybių teismų, kitų institucijų, mūsų teismo teisėjai,
dalyvaujantys Europos teisėjų mokymo tinklo (EJTN) tarptautinėje teisėjų mainų
programoje, dalijosi patirtimi viešėdami Barselonos (Ispanija) ir Kroatijos teismuose.
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Gegužės mėnesį Vilniaus apygardos administraciniame teisme viešėjo
ir šventiniuose teismo 20-mečio
renginiuose dalyvavo Balstogės apygardos administracinio teismo penkių
teisėjų delegacija, vadovaujama šio
teismo pirmininko Wojciecho Stachurskio. Vilniaus apygardos administracinio teismo bendradarbiavimas
su Balstogės apygardos administraciniu teismu užsimezgė 2018-ųjų
rudenį,
Lietuvos
administracinių
teismų teisėjų delegacijai su darbo
vizitu
lankantis
Lenkijos
teismuose. Prisiminimui apie
dviejų
teismų
bendradarbiavimą teismo kieme
svečiai drauge su kolegomis
vilniečiais pasodino draugystės medelį.

Rugsėjo 11–13 dienomis trys
Vilniaus apygardos administracinio
teismo darbuotojos viešėjo Balstogės apygardos administraciniame
teisme ir susitiko su teismo teisėjais,
teisėjų padėjėjais ir administracijos
darbuotojais. Šis darbo vizitas buvo
surengtas pagal prieš metus pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje
tarp Vilniaus apygardos administracinio teismo ir Balstogės apygardos
administracinio teismo numatytą
keitimąsi teismų delegacijomis.
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Gegužę teisme taip pat viešėjo
Talino
apygardos
administracinio
teismo penkių teisėjų delegacija,
atvykusi į Lietuvą pagal Europos
teisėjų
mokymo
tinklo
(EJTN)
tarptautinę teisėjų mainų programą.
Svečiai susipažino su kolegų darbo
sąlygomis, teismų sistema, administracinių bylų nagrinėjimo ypatumais,
pasidalijo gerąja patirtimi.

Birželio 12-ąją Vilniaus apygardos
administraciniame
teisme
lankėsi
septyni teisėjai iš Vokietijos, Italijos,
Ispanijos,
Portugalijos
ir
Rumunijos,
dalyvaujantys Europos teisminio tinklo
(EJTN) teisėjų mainų programoje ir su darbo
vizitu viešintys Lietuvos teismuose.

Rugsėjo mėnesį Vilniaus apygardos administraciniame teisme viešėjo Berlyno administracinio teismo ir Berlyno-Brandenburgo aukštesniojo administracinio
teismo
septyniolikos
teisėjų
delegacija,
atvykusi
susipažinti su Lietuvos teismų
sistema, administracinių bylų
nagrinėjimo ypatumais, pasidalyti gerąja patirtimi. Svečių iš
Vokietijos delegacijos, vadovaujamos
Berlyno-Brandenburgo
aukštesniojo
administracinio
teismo teisėjo Dirko Marescho,
darbo vizitas Teisme prasidėjo teismo posėdžio proceso stebėjimu, ekskursija po
teismą, susitikimu su teismo pirmininke Jolanta Malijauskiene, pavaduotoju Tomu
Blinstrubiu, teisėjais, teisėjų padėjėjais, Teismo raštinės skyriaus vedėja. Kolegoms
buvo surengta teismo prezentacija, per kurią papasakota apie administracinių teismų
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sistemą Lietuvoje, šio teismo kompetenciją, elektroninių bylų skirstymą ir „Liteko“
sistemą. Teisėjai pasidalijo mintimis rūpimais klausimais apie bylų pobūdį, teisėjų darbo
krūvį.
Spalio
mėnesį
Vilniaus
apygardos
administraciniame
teisme
viešėjo
Nyderlandų Valstybės tarybos (aukščiausios
instancijos administracinio teismo) teisėjas
Keesas Bormanas, atvykęs pagal ACAEurope
organizuojamą
teisėjų
mainų
programą susipažinti su Lietuvos administracinių teismų sistema ir administracinių
bylų nagrinėjimo ypatumais.

Spalį Teisme viešėjo teisėjų spaudai ir
teismų atstovų spaudai delegacija iš
Rumunijos – projekto „CSM Romania“
dalyviai. Teisėjai ir atstovai spaudai
atvyko į Lietuvą pasisemti patirties,
didinant teisinių institucijų skaidrumą,
atvirumą, tobulinant teisinį švietimą bei
viešąją komunikaciją teismų sistemoje.
Penki Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjai, dalyvaujantys Europos
teisėjų mokymo tinklo (EJTN)
tarptautinėje teisėjų mainų
programoje (teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė, teismo pirmininko pavaduotojas
Tomas Blinstrubis, teisėjai
Mefodija Povilaitienė, Egidija
Puzinskaitė ir Ernestas Spruogis), spalio mėnesį lankėsi
Barselonos (Ispanija) administraciniame teisme ir susipažino
su
Ispanijos
bei
Katalonijos regiono teismų sistema, administracinių bylų nagrinėjimo ypatumais,
pasidalijo gerąja patirtimi.

26

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

Lapkričio mėnesį Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjai, dalyvaujantys Europos teisėjų mokymo tinklo
(EJTN)
tarptautinėje
teisėjų
mainų
programoje, lankėsi Rijekos (Kroatija)
administraciniame teisme ir susipažino su
Kroatijos teismų sistema. Lietuvos teisėjų
vizitas buvo plačiai nušviestas Kroatijos
žiniasklaidoje.
Vilniaus
apygardos
administracinio teismo pirmininkė Jolanta
Malijauskienė davė interviu vienam
televizijos kanalui, žinių laidoje buvo
rodomas reportažas apie svečių iš
Lietuvos susitikimus su Rijekos teisėjais,
Opatijos savivaldybės meru Ivo Dujmičiu, apie vizitą publikuoti straipsniai spaudoje bei
institucijų interneto svetainėse (http://www.opatija.hr/hr/vijesti/novosti/litavskiupravni-suci-posjetili-grad-opatiju,11525.html).

TEISMO 20-MEČIO JUBILIEJUS
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Gegužės 9-ąją Vilniaus apygardos administracinio teismo 20-mečio jubiliejaus proga
iškilmingai atidarytas teismo muziejus. Pirmieji muziejaus ekspozicijos lankytojai galėjo
susipažinti su teismo pastato istorija, dokumentais, darbo priemonėmis, suvenyrais,
svečių dovanomis, nuotraukomis, atspindinčiomis visus teismo raidos etapus.
Teismo

muziejaus

ekspozicijos

atidarymo

ceremonijoje

dalyvavo

Lietuvos

Respublikos Seimo narys, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas
Stasys Šedbaras, Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos teisėjų asociacijos
pirmininkas Ramūnas Gadliauskas, pirmoji šio teismo pirmininkė Zita Smirnovienė,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjai, šiame teisme įvairiais laikotarpiais
dirbę teisėjai, teismo kolektyvas, taip pat svečiai iš Lenkijos – Balstogės apygardos
administracinio teismo teisėjų delegacija, vadovaujama teismo pirmininko Wojciecho
Stachurskio. Kaip atidarant teismo muziejų pažymėjo Vilniaus apygardos
administracinio teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė, administracinių teismų
sistema Lietuvoje turi tik dviejų dešimtmečių istoriją, tačiau jau pelnė visuomenės
pasitikėjimą ir yra įsitvirtinusi teismų sistemoje ginant žmogaus teises nuo valdžios
institucijų neteisėtų veiksmų, įgyvendinant konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos
turi tarnauti žmonėms. „Muziejų lipdėme kaip bitelės korį. Kurdami ekspoziciją
galvojome apie šiame teisme dirbusius ir tebedirbančius teisėjus bei darbuotojus,
prisimindami jų pastangas kuriant šio teismo istoriją, parodant, kokiomis sąlygomis
teko dirbti. Norėjosi, kad visų čia dirbusiųjų veidai būtų įamžinti fotografijose, kad
įvairiomis progomis teisme sukaupti eksponatai, suvenyrai būtų vienoje vietoje ir
ateities kartoms liudytų prabėgusius metus“, – atidarydama parodą sakė teismo
pirmininkė.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 20-mečio jubiliejaus proga Lietuvos
mokslų akademijos salėje surengtame šventiniame renginyje skambėjo sveikinimo ir
padėkos kalbos, buvo pagerbti ilgamečiai teismo darbuotojai ir teisėjai, padėkota
bendradarbiavimo partneriams. Į jubiliejinių renginių savaitę vainikavusį renginį buvo
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pakviesti dalyvauti valdžios institucijų, teismų bendruomenės savivaldos institucijų
atstovai, buvę šio teismo teisėjai, kitų teismų vadovai bei teisėjai, teismo kolektyvas,
socialiniai partneriai, Balstogės apygardos administracinio teismo teisėjų delegacija.
Pradėdama
renginį
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo
pirmininkė
Jolanta
Malijauskienė
pasveikino su teismo jubiliejumi visus,
kurie kūrė ir tebekuria šio teismo
istoriją. „Matuojant žmogaus gyvenimo
matu, mūsų teismas sulaukė brandos
etapo ir jau yra sukaupęs gana solidžią
teisingumo vykdymo patirtį, sulaukęs
visuomenės pasitikėjimo bei turintis
savo gyvavimo istoriją. O prasidėjo ši
istorija tokiu pat gražiu metų laiku –
1999-ųjų gegužės 1-ąją, kai Lietuvoje
duris atvėrė 5 administraciniai teismai. Šią datą mes ir laikome Vilniaus apygardos
administracinio teismo gimimo diena, – sakė J. Malijauskienė. – Mūsų teismo strateginis
tikslas – vykdyti teisingumą ir užtikrinti konstitucinių vertybių gynimą, mūsų prioritetai
– nešališko, kokybiško,
operatyvaus
teismo
proceso
užtikrinimas,
teismo veiklos viešumas ir
skaidrumas. „Teisė yra
teisingumo ir gėrio menas“
– ši graikų filosofo P. J.
Celsaus sentencija yra
mūsų devizas, pasitinkantis visus teismo lankytojus. Nuoširdžiai sveikinu
su teismo jubiliejumi visus
dirbusius šiame teisme
teisėjus – kiekvieno iš
Jūsų kruopštus ir sąžiningas darbas prisidėjo kuriant šio teismo istoriją“.
Teismo kolektyvą su jubiliejumi taip pat pasveikino Lietuvos Respublikos Seimo
Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkė Agnė Širinskienė, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, Nacionalinės teismų
administracijos direktorė Reda Molienė, Balstogės apygardos administracinio teismo
pirmininkas Wojciechas Stachurskis, Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto
rektorė Zita Žebrauskienė, buvusi ilgametė Vilniaus apygardos administracinio teismo
pirmininkė Zita Smirnovienė. Teisėjų tarybos vardu teismo kolektyvui sveikinimo žodį
tarė Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė Neringa Švedienė,
perduodama padėkos raštus vasarą į pensiją išeisiantiems ilgamečiams teismo
teisėjams Liudmilai Zaborovskai ir Broniui Januškai.
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Per iškilmingą renginį už indėlį kuriant administracinių teismų sistemą, ilgametį 12
metų vadovavimą teismui J. Malijauskienė padėkos raštu apdovanojo pirmąją šio
teismo vadovę Z. Smirnovienę. Už nepriekaištingą darbą teisme padėkos raštais buvo
pagerbtos 20 metų teisme išdirbusios teisėja Rūta Miliuvienė, kanclerė Daiva
Jakaitienė, Teismo raštinės skyriaus patarėja Vilija Vyšniauskienė ir teisėjo padėjėja
Inga Lipnickienė, šiemet 15 darbo metų teisme sukaktį mininčios teisėja Ina Kirkutienė,
teisėjų padėjėjos Dalia Švilpienė ir Lolita Mockevičienė, vyriausioji specialistė Dalia
Sipavičienė, budėtojos Irena Šulniuvienė ir Alma Baltrušaitytė.

FINANSAVIMAS
Teismas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto. Dėl ekonominės padėties šalyje sumažintas finansavimas teismams turi
įtakos ir Teismo veiklai. 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 (Vilniaus apygardos administracinio teismo apskaitos vadovas,
patvirtintas 2014 m. liepos 1 d. teismo pirmininko įsakymu Nr. T-51, iš dalies pakeistas
2018 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. T-200) bei kitais finansinę veiklą
reglamentuojančiais teisės aktais.
Vilniaus apygardos administracinis teismas 2019 metais buvo finansuojamas iš:
1) Valstybės biudžeto. Programos „Teisingumo vykdymas“ (valstybės biudžeto lėšos)
patikslinta sąmata sudarė 2 550 000,00 Eur. Darbo užmokesčio fondas sudarė 2 378
000,00 Eur. 2019 metais gauti asignavimai visiškai panaudoti ir dar likome įsiskolinę
darbuotojams mokėtiną darbo užmokestį, mokėtiną gyventojų pajamų mokestį bei
tiekėjams už suteiktas paslaugas ir prekes.
2) Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. Programos „Teisingumo vykdymas“
(biudžetinių įstaigų pajamų įmokos) patikslinta sąmata sudaro 15 000,00 Eur. 2019
metais šių pajamų gauta 14 315,34 Eur, t. y. mažiau, nei planuota, nes, atsiradus
elektroninėms byloms ir atsisakius pagal Nacionalinės teismų administracijos vidaus
audito rekomendacijas operacijų grynaisiais pinigais, gerokai sumažėjo ir kasmet
mažėja pajamų įmokų surinkimas už procesinių dokumentų kopijas. Gautos pajamų
įmokos panaudotos prekėms ir paslaugoms pirkti bei ilgalaikiam materialiajam turtui
įsigyti, 688,20 Eur nepanaudotas asignavimų likutis perkeltas į 2020 metus.
2019 metus, kaip ir ankstesnius metus, baigėme turėdami 296 157,22 Eur
įsiskolinimą, iš jų 286 614,76 Eur darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokoms (su
įkeltu
grąžintinu
darbo
užmokesčiu
ir
socialinio
draudimo
įmokomis);
8 373,99 Eur mokėtinos sumos prekių ir paslaugų tiekėjams; 863,13 Eur įsiskolinimas
už įsigytą ilgalaikį materialųjį turtą (kondicionierių) ir 305,28 Eur socialinių išmokų.
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Įsiskolinimas susidarė, nes metai iš metų skiriama nepakankamai asignavimų tiek
darbo užmokesčiui, tiek ir prekėms bei paslaugoms apmokėti.
Siekdamas tinkamai organizuoti darbą ir atsižvelgdamas į skiriamus
asignavimus, Teismas nuolat ieško būdų optimaliai paskirstyti žmogiškuosius ir
finansinius išteklius.

TEISMO ARCHYVAS
2019 m. archyvo skyriuje dirbo du darbuotojai – vyriausioji specialistė (archyvarė)
Birutė Šlėderienė ir vyresnioji specialistė (archyvarė) Vilma Širkienė.
Praėjusiais metais buvo atlikta 2003–2008 m. bylų, kurių sprendimai įsiteisėjo
2009 m., ir 2009 m. išnagrinėtų administracinių bylų (5 355 vnt.) dokumentų vertės
ekspertizė ir, suėjus nustatytiems terminams, bylos sunaikintos, paliekant nuolat
saugoti sprendimus ir nutartis.
Šiuo metu teismo archyve saugomos 2009 m. administracinės bylos, kurios buvo
nagrinėtos Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme ir jų saugojimo terminas
pratęstas, 2010–2017 metais teisme išnagrinėtos administracinės bylos, 2009–
2017 m. administracinių bylų administravimo dokumentai, 2010–2017 metų teismo
veiklos organizavimo dokumentai ir 1991–2017 metų personalo valdymo dokumentai.
2019 metais teismo archyvo darbuotojai suorganizavo 5 818 bylų –
administracinių, laikino saugojimo procesinių ir veiklos organizavimo dokumentų, kurių
saugojimo terminas pasibaigęs, – sunaikinimą. Sudarytas nuolat saugomų vidaus
administravimo bylų apyrašo Nr. 1 tęsinys, ilgai saugomų personalo valdymo bylų
apyrašo Nr. 2 tęsinys, nuolat saugomų administracinių bylų sprendimų, nutarčių bylų
apyrašo Nr. 7 tęsinys, nuolat saugomų administracinių (konfidencialių) bylų abėcėlinių
rodyklių ir apskaitos statistinių kortelių apyrašo Nr. 8 tęsinys. Iš naikintinų 2009 m.
bylų atrinkta iki 1 % bylų saugoti nuolat ir įrašyta į bylų apyrašo Nr. 5 tęsinį, parengtos
dokumentų sutvarkymo pažymos. Dokumentai suderinti su Vilniaus regioniniu
valstybės archyvu elektroninio archyvo informacinėje sistemoje (EAIS) ir patvirtinti
teismo kanclerio.
Praėjusiais metais į teismo archyvą perduotos 2017 m. išnagrinėtos
administracinės bylos (5 166 vnt.), teismo skyrių veiklos bei personalo valdymo
dokumentai.
Vadovaudamosi Vilniaus apygardos administracinio teismo 2019 metų
organizacinės veiklos priežiūros planu teismo kanclerė Daiva Jakaitienė ir vyriausioji
specialistė (archyvarė) 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 darbuotojos rengia atsakymus į institucijų bei
asmenų prašymus ir paklausimus, išduoda teismo procesinių dokumentų kopijas
įsiteisėjusiose bylose, kelia kvalifikaciją ir tobulina žinias Teisme rengiamuose
mokymuose.
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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 2019
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 Jacinevičienė32
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Baltaduonė ne tik teikia informaciją visuomenei apie teismo veiklą, bet ir dalyvauja
Nacionalinės teismų administracijos Ryšių su visuomene darbo grupės darbe.
2019 m. Sigita Jacinevičienė-Baltaduonė išplatino 103 pranešimus spaudai. Juos ir
pagal tai parengtus straipsnius 2019-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. Teisėja atstovė spaudai Beata Martišienė bent kartą per mėnesį
komentavo prieš TV kameras savo ir kolegų sprendimus.
Teismo teisėjai dalyvavo ir švietėjiškose radijo
laidose. Lapkričio 27 d. LRT radijo laidoje „Radijo byla“
Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininko
pavaduotojas
Tomas
Blinstrubis
klausytojams
papasakojo, kaip veikia administraciniai teismai, kokios
bylos juose dažniausiai nagrinėjamos, ką turėtų žinoti
gyventojas, svarstantis kreiptis į administracinį teismą.
Gruodžio 10 d. toje pačioje laidoje teisėja Beata
Martišienė pasakojo apie bylas, kuriose nagrinėjami
ginčai dėl nesumokėtų vietinių rinkliavų už komunalinių
atliekų surinkimą ir išvežimą.
Balandžio–birželio
mėnesiais
Informacinės
visuomenės plėtros komitetas atliko teismų interneto
svetainių
atitikties
bendriesiems
reikalavimams
vertinimą.
Nustatyta,
kad
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo
interneto
svetainė
www.vaat.teismas.lt 96 proc. atitinka bendrąsias nuostatas ir struktūros reikalavimus.
Teismo svetainė 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 2020 m. sausio 1 d. teismas gavo vieną
prašymą leisti fiksuoti teismo sprendimo paskelbimą (pranešėja teisėja Mefodija
Povilaitienė) ir toks leidimas buvo išduotas.
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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 apsilankantiems žmonėms
geriau suprasti teismo, kaip institucijos, darbo principus ir tvarką.
Teismas 2019 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.

ATVIRŲ DURŲ DIENOS, EDUKACINIAI RENGINIAI

2019 m. teisme buvo surengtos 5 atvirų durų dienos, kurių metu visuomenei buvo
pristatytas teismo darbas, supažindinta su teisėjo profesija.
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Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ojo gimtadienio proga surengtoje atvirų durų
dienoje Vilniaus apygardos administraciniame teisme viešėjo Vilniaus Gerosios Vilties
progimnazijos trečiaklasiai drauge su savo mokytoja Birute Blažiene. Būsimiesiems
teisėjams, mokytojams, inžinieriams, artistams (o kol kas – dar tik trečiokėliams) buvo
surengta ekskursija po teismą, užsukant į posėdžių sales, teisėjo darbo kabinetą. Apie
teisėjo darbą ir tai, kaip vyksta teismo posėdis, žingeidiems vaikučiams papasakojo
teisėja Vita Valeckaitė.
Vilniaus apygardos administracinio
teismo
20-mečio
jubiliejaus proga surengtoje
atvirų durų dienoje viešėjo
Vilniaus
universiteto
Teisės
fakulteto antro kurso studentės. Vilniaus universiteto studentėms – būsimoms teisininkėms
–
buvo
surengta
ekskursija po teismą: užsukta į
Priimamąjį, teismo posėdžių
sales, teisėjų darbo kabinetus.
Merginos
apžiūrėjo
moderniausią teismo posėdžių salę,
sužinojo, kaip vyksta nuotoliniai
posėdžiai.
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Rugsėjo
pabaigoje
Vilniaus
apygardos
administraciniame
teisme vyko moksleivių teisinio švietimo paskaitos. Jų metu vyresniųjų klasių
moksleiviai
buvo
supažindinti su administracinės bei darbo
teisės
pagrindais.
Administracinės teisės
moksleivius
mokė
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo teisėjo padėjėja Simona Bareikytė,
o darbo teisės – Moksleivių teisinio švietimo programos savanorė teisininkė Eglė
Burbaitė.

Spalio mėnesį Vilniaus apygardos administraciniame teisme svečiavosi visas būrys
smalsių mokinukų, norinčių sužinoti, kas yra teismas, ką veikia čia dirbantys žmonės,
kaip atrodo teisėjo darbo diena. Vilniaus „Žiburio“ pradinės mokyklos ketvirtos klasės
mokinukus į teismą atlydėjo jų mokytoja Edita Rukšėnaitė-Narūnienė.
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Spalio 25-ąją Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Europos teisės dienos proga
Vilniaus apygardos administracinis teismas, kaip ir kasmet, buvo atviras lankytojams:
vyko atvirų durų ir nemokamų teisinių konsultacijų diena „Jūs klausiate – mes
atsakome“. Šiemet nemokamų teisinių konsultacijų diena buvo surengta drauge su
Lietuvos vyriausiuoju administraciniu teismu Vilniaus apygardos administracinio teismo
patalpose. Visą darbo dieną lankytojus teisiniais klausimais savanoriškai konsultavo
advokatai dr. Aleksandras Gončarko (advokatų profesinė bendrija „APB Protego“),
dr. Dainius Kenstavičius (advokatų profesinė bendrija „Kenstavičius ir partneriai“),
Justina Rakauskaitė (advokatų profesinė bendrija „Dainius Vaičiūnas ir partneriai“),
advokato padėjėja Gražina Buckė (advokatų kontora „Addlaw“), Vilniaus apygardos
administracinio teismo teisėjo padėjėja Inga Lipnickienė, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų padėjėjos Ginta Makaveckaitė ir Vita Riševičiūtė.
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Lietuvos mokslų
akademijos Vrublevskių bibliotekos salėje
įvyko
jau
tradiciniu
tapęs
kasmetinis Vilniaus
apygardos
administracinio teismo teisėjo susitikimas su senjorais.
Šįkart apie administracinių teismų, į
kuriuos žmogus gali
kreiptis ieškodamas
pagalbos dėl neteisėtų
valdininkų
veiksmų, veiklą, vietą teisinėje sistemoje, teisėjo darbą susirinkusiems pasakojo beveik
12 metų teisėjo stažą turintis teisėjas Ernestas Spruogis. Į susitikimą su teisėju
atėjusiems Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos skaitytojams,
daugiausia Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto klausytojams, teisėjas
E. Spruogis papasakojo apie administracinių bylų nagrinėjimo specifiką, teisinę praktiką
nagrinėjant asmenų ginčus su
valstybe
remdamasis
konkrečiais pavyzdžiais iš
asmeninės praktikos.
Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo
teisėja dr. Beata Martišienė
Medardo
Čoboto
trečiojo
amžiaus universiteto Ekonomikos ir teisės fakulteto
klausytojams skaitė pranešimą apie tarpdisciplininius
teisės ir literatūros ryšius
„Teisė ir grožinė literatūra“.
Ši paskaita surengta vykdant
2017 m. spalio mėnesį tarp
Vilniaus apygardos administracinio teismo bei Medardo
Čoboto
trečiojo
amžiaus
universiteto pasirašytą bendradarbiavimo sutartį.
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SUSITIKIMAI
Lapkričio 15 d. Vilniaus
apygardos administraciniame
teisme lankėsi ir su teismo
teisėjais
bei
darbuotojais
susitiko Nacionalinės teismų
administracijos (NTA) direktorė Natalija Kaminskienė,
direktorės pavaduotoja Lina
Griškevič ir Turto valdymo
skyriaus
vedėjas
Arūnas
Stravinskas. Susitikime su
Teismo teisėjais ir darbuotojais NTA direktorė Natalija
Kaminskienė pristatė teismų
biudžeto formavimo, Lietuvos
Respublikos teismų įstatymo
pakeitimų aktualijas, pasiruošimą įvesti tarėjų institutą, diegiamas naujoves
dokumentų valdymo srityje. Direktorės pavaduotoja Lina Blaževič papasakojo apie
naujos LITEKO 2 sistemos funkcionalumus, planuojamas integracines sąsajas su kitais
registrais ir informacinėmis sistemomis. Svečiai atsakė į teisėjams ir darbuotojams
rūpimus klausimus, pasidalijo įžvalgomis. Ateityje tokie NTA ir teismų atstovų sutikimai,
kurių metu bus aptariamos iškylančios problemos ir aktualijos, vyks dažniau. Teismo
pirmininkė Jolanta Malijauskienė padėkojo svečiams už parodytą dėmesį teismo
bendruomenei, pažymėdama tokių susitikimų abipusę naudą ir reikalingumą.

Lapkričio 14 d. Vilniaus apygardos administraciniame teisme viešėjo ir su šio teismo
teisėjais bei darbuotojais susitiko Lietuvos policijos vyriausiasis kapelionas, Švč.
Mergelės Marijos Ramintojos koplyčios kapelionas kunigas Algirdas Toliatas. Tai buvo
pirmasis teisme pradedamo ,„Nekasdienių susitikimų” ciklo susitikimas. Ateityje
teismas numato periodiškai rengti susitikimus su išskirtinėmis asmenybėmis –
mokslininkais, menininkais, dvasininkais.
39

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

2019-ųjų pabaigoje teismo pirmininkė J. Malijauskienė pakvietė teisėjų padėjėjus į
tradicinį metų darbus apibendrinantį susitikimą prie kavos puodelio, kurio metu buvo
pasidalyta įžvalgomis apie
praeinančius metus, patirtimi,
mokytasi,
kaip
pasiekti
geresnių rezultatų dirbant
drauge, aptarti organizaciniai
klausimai. Teismo pirmininkė
padėkojo teisėjų padėjėjams
už bendrą darbą, 2019-aisiais
įveiktus asmeninius iššūkius,
pasidžiaugė
jų
profesiniu
tobulėjimu, palinkėjo darnaus, konstruktyvaus bendro
darbo ir ateinančiais metais,
vieniems į kitus įsiklausant ir
išklausant, visiems drauge
ieškant atsakymų į iškylančias
problemas.

PARODOS
2019-aisiais teisme
surengtos 3 parodos.
Pasitinkant
jubiliejinį
20-ąjį teismo gimtadienį
kovo 29-ąją atidaryta
dailininkės
Ramunės
Kmieliauskaitės
akvarelių paroda „Pavasarėjant“, kurioje buvo
eksponuojama 12 žinomos menininkės darbų,
sukurtų
pastaraisiais
metais.
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Tarptautinės
vaikų
gynimo dienos proga
Vilniaus
apygardos
administraciniame
teisme
atidaryta
tradicinė teismo teisėjų
ir darbuotojų vaikų bei
vaikaičių dailės darbų
paroda „Šalis ta Lietuva
vadinas“.
Parodos
atidaryme
dalyvavo
jaunieji talentai drauge
su savo mamytėmis,
tėveliais ir močiutėmis.
Šioje unikalioje parodoje buvo eksponuojami
26 jaunųjų dailininkų
darbeliai,
kuriuose
kiekvienas
savaip
improvizavo poeto Prano Vaičaičio chrestomatinio eilėraščio temą, savaip atspindėdami
ir Tėvynės temą.
Nuo rugsėjo pabaigos teisme veikė buvusios šio teismo teisėjos Laimės Baltrūnaitės
fotografijų paroda „Madagaskaro vaikai“, kurioje eksponuota 18 akimirkų. Jas autorė
užfiksavo prieš trejus metus lankydamasi egzotiškoje Madagaskaro saloje. Teisėjo
kadenciją baigusi Laimė
Baltrūnaitė Vilniaus
apygardos
administraciniame
teisme dirbo aštuonerius metus – nuo
teismo
įsteigimo
dienos iki 2007-ųjų
gruodžio, kai Lietuvos
Respublikos
Prezidentės Dalios
Grybauskaitės dekretu buvo paskirta
dirbti
Lietuvos
vyriausiojo
administracinio
teismo
teisėja.
Prieš porą metų iš
ten ji buvo išlydėta
į pensiją.
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SOCIALINĖS AKCIJOS
Rugsėjo 1-ąją, Mokslo ir
žinių dieną, Vilniaus apygardos administracinis teismas
pasitiko netradiciškai: atsiliepdamas į Maltos ordino
pagalbos tarnybos Lietuvoje
kvietimą
dalyvauti
vaikų
paramos
akcijoje
„Mažoj
širdelėj – didelės idėjos“ visą
mėnesį
rinko
dovanėles
stokojantiems vaikučiams ir
mokslo metų pradžios proga
jas įteikė organizatoriams.
Už dovanas Maltos ordino
pagalbos tarnyba ir vaikučiai

atsiuntė Vilniaus apygardos
administracinio
teismo
kolektyvui padėką.
Tarptautinę
žmogaus
teisių
dieną
Vilniaus
apygardos
administraciniame teisme vyko Maltos
ordino pagalbos tarnybos
Lietuvoje paramos akcija
„Maltiečių sriuba“. Jos metu
teisėjai
ir
darbuotojai
paaukojo 359 eurus varge
gyvenantiems
senjorams.
Prie Maltos ordino pagalbos
tarnybos Lietuvoje jau 14
metus rengiamos „Maltiečių
sriubos“
akcijos
teismo
kolektyvas prisidėjo jau antrus metus iš eilės.
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Sausio 11-osios rytą, minint tragiškų 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.

Lietuvos valstybės atkūrimo 101-ąjį gimtadienį
– Vasario 16-ąją ir Kovo 11-osios šventę –
teismo kolektyvas kaip ir kasmet pasitiko
šventiškai nusiteikę – segėdami tautines
juosteles, su Trispalvėmis ant darbo stalų.

Rugpjūčio
pabaigoje
teismo Priimamasis visą
savaitę mirgėjo įvairiaspalvių kardelių žiedais.
Šias gėles pasitikdami
Baltijos kelio 30-mečio
jubiliejų į teismą sunešė
teismo
darbuotojai
ir
teisėjai, taip simboliškai
prisijungdami
prie
rugpjūčio
23-iosios
minėjimo renginių.
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KOLEKTYVO EKSKURSIJOS, ŠVENTĖS
2019-aisiais Vilniaus apygardos administracinio teismo darbuotojai ir teisėjai drauge
turiningai leido ir savo laisvalaikį: dalyvavo penkiose pažintinėse ekskursijose,
antrajame Lietuvos teismų sistemos vasaros sąskrydyje, minėjo profesines ir
valstybines šventes, sveikino bendradarbius su darbo ir asmeniniais jubiliejais.

Pavasarį dalyvauta pažintinėje ekskursijoje svarbiausiame mūsų valstybės pastate
– Prezidento rūmuose.

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės – Kovo 11-osios – išvakarėse teisėjai
ir teismo darbuotojai lankėsi edukacinėje ekskursijoje po Lietuvos nacionalinį operos ir
baleto teatrą.
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Vilniaus
apygardos
administracinio
teismo teisėjų ir darbuotojų komanda
dalyvavo
antrajame
Lietuvos
teismų
sistemos vasaros sąskrydyje Žemaitkiemio
dvare (Babtų sen., Kauno r.). Žaismingais
marškinėliais vilkinti teismo komanda
garbingai reprezentavo teismą: dalyvavo
įvairiose sporto rungtyse, protų mūšyje.
Nebuvo pirmi,
bet
ir
ne
paskutiniai...

Gegužę teismo
kolektyvas
mėgavosi
ekskursija
po
Vilniaus universiteto
Botanikos
sodą Kairėnuose
–
nepaprastoje
šurmulingo miesto pašonėje esančioje gryno oro,
tylos ir ramybės
saloje.
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Apsilankę
Nacionalinėje
Martyno Mažvydo bibliotekoje parodoje „Verba volant,
scripta manent“ Vilniaus
apygardos administracinio
teismo teisėjai ir darbuotojai
sužinojo, kokios seniausios
knygos saugomos Nacionalinėje bibliotekoje, kas yra
inkunabulai ir paleotipai,
koks buvo Vilniaus, kaip
daugiakultūrės ir daugiatautės
sostinės, vaidmuo Lietuvos
kultūroje,
kaip
plėtojosi
lietuvių kalba, šalies politika
ar kito kasdienybė..
Rugsėjy Teismo teisėjai ir
darbuotojai lankėsi buvusiame
Lukiškių
tardymo
izoliatoriuje-kalėjime, po jį
ekskursiją vedė septynerius
metus šiai įstaigai vadovavęs,
o dabar Vilniaus pataisos
namų direktoriumi dirbantis
Viktoras
Davydenko.
Ekskursijos
metu
V.
Davydenko
teismo
darbuotojams papasakojo šio
niūraus pastato istoriją, pavedžiojo po dabar visiškai tuščią pastatų kompleksą,
pasidalydamas ir asmeniniais iššūkiais, kuriuos teko patirti čia dirbant, pamąstymais
apie bausmės atlikimo vietų koncepciją, resocializacijos problemas. Ekskursantai galėjo
pasėdėti nuteistųjų kamerose, užsukti į pasivaikščiojimo kiemelius, buvusios cerkvės
patalpas, koplyčią, klubą, trumpalaikių pasimatymų patalpas.
Balandžio trečiąjį trečiadienį Vilniaus apygardos
administracinio teismo sekretorių ir Raštinės skyriaus
darbuotojų laukė maloni staigmena: Teismo raštinės
skyriaus vedėja Aušra Kartanienė ir Raštinės skyriaus
patarėja Vilija Vyšniauskienė kiekvieną darbuotoją
asmeniškai pasveikino su Tarptautine sekretoriaus
diena ir įteikė po saldainių dėžutę, padėkodamos už
atsidavimą savo profesijai ir palinkėdamos kantrybės
ir ištvermės dirbant šį atsakingą darbą.
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Šv. Mikalojaus dieną Vilniaus
apygardos administracinio teismo teisėjų
ir darbuotojų vaikučius kaip ir kasmet
aplankė Kalėdų senelis – jis su
mažaisiais šoko, dainavo, žaidė, dalijo
saldžias ir visus metus labai lauktas
dovanėles.

Teismo teisėjai ir darbuotojai drauge
šventė
ir
Naujųjų
metų
pradžią.
Skambant prancūziškai muzikai šventinio
vakarėlio metu mėgautasi skaniu maistu,
dalyvauta viktorinoje, bendrauta, juokauta, šnekučiuotasi, linkint vieni kitiems laimingų
ir turiningų metų.
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APIBENDRINIMAS
2019-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.
2020-aisiais taip pat laukia daug svarbių darbų: sieksime efektyvinti bylų
nagrinėjimą, toliau gerinti teismo interesantų aptarnavimą, didinti teismo atvirumą
visuomenei ir skaidrumą, 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.
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