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ĮŽANGA 
 

    Gerbiamieji, 

    2020 metų daugiausia iššūkių sukėlęs įvykis ne 

tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje – COVID-

19 viruso sukelta pandemija.  

    Šis įvykis, žinoma, palietė ir teismų sistemos 

darbą. Pavasarį, pirmosiomis karantino dienomis, 

dauguma teismų nedirbo, buvo sustabdytas beveik 

visų bylų nagrinėjimas. Ne išimtis buvo ir 

Vilniaus apygardos administracinis teismas, kovo 

mėnesį dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos 

nenagrinėjęs bylų. Tačiau greitai supratę, kad per kelias savaites  virusas niekur nedings, 

pradėjome ieškoti būdų, kaip atnaujinti bylų nagrinėjimą, kad būtų užtikrintas teisingumo 

vykdymas.  

    Pernai mūsų teismas išnagrinėjo maždaug 150 administracinių bylų daugiau negu 

ankstesniais metais. Ir pareiškėjų skundų taip pat sulaukėme beveik 100 daugiau. Matyt, tai 

lėmė sudėtinga situacija valstybėje dėl įvesto karantino, dėl naujai priimtų teisės aktų bei 

įsigaliojusių naujovių.  

    Teisininkų, kaip ir kitų profesijų atstovų, žodyne atsirado iki tol mažai kam žinomi žodžiai 

Zoom ar Microsoft teams platformos, nuotoliniai posėdžiai. Vilniaus apygardos 

administraciniam teismui tai nebuvo didžiulis iššūkis ar negirdėta naujiena, kadangi jau ir 

anksčiau dalis bylų, pavyzdžiui, dėl netinkamų kalinimo sąlygų, buvo nagrinėjama nuotoliniu 

būdu. Per labai trumpą laiką mūsų teismas prisitaikė prie informacinių technologijų naujienų 

ir nemažą dalį bylų praėjusiais metais nagrinėjome nuotoliniu būdu, beveik visiškai 

išvengdami žodinių procesų. Kol kas formaliai bylų nagrinėjimas įvairiose platformose nėra 

įteisintas, todėl turėtų būti priimtos ir atitinkamos pataisos, kad dėl tokių nuotolinių posėdžių 

teisėtumo neliktų net menkiausių abejonių.  

    Pernai sulaukėme ir kelių naujovių, kurios padidino teisėjams tenkantį darbo krūvį. Nuo 

sausio įsigaliojo tvarka, kad teismo įsakymus gali išduoti ir apygardų administraciniai teismai. 

Visos šios kategorijos bylos – tai teismo įsakymai dėl nesumokėtos vietinės  rinkliavos 

priteisimo. Tokios bylos sudarė beveik penktadalį visų išnagrinėtų bylų.  

    Taip pat, įsigaliojus įstatymų pataisoms, buvo papildytas viešojo administravimo 

institucijų sąrašas, kurių sprendimus turi sankcionuoti Vilniaus apygardos administracinis 

teismas. Tokių leidimų pernai buvo išduota 128. Ši nauja tvarka sudaro sąlygas užtikrinti, kad 

institucijų priimami prievartiniai sprendimai nepažeidžia žmogaus teisių ir neprieštarauja 

kitoms teisės normoms.  

    Deja, dėl sugriežtintos epidemiologinės situacijos, nuolat atnaujinamo karantino pernai 

beveik neįvyko susitikimų su visuomenės atstovais, studentais, moksleiviais. Taip pat gerokai 
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sumenko renginių teismo darbuotojams. Norisi tikėti, kad 2021-aisiais vėl teisme sulauksime 

bent dalies šių renginių.  

    Pernai įvyko dar vienas svarbus renginys visai teisėjų bendruomenei – Visuotinis teisėjų 

susirinkimas. Jis irgi buvo naujoviškas, kadangi pirmą kartą vyko nuotoliniu būdu. Ir už 

naujosios Teisėjų tarybos narius buvo balsuojama naudojant informacines technologijas.  

Tikiu, kad šiuo būdu išrinkta teisėjų savivaldos institucija daugiau gilinsis į teisėjų 

bendruomenės problemas, o jos priimti sprendimai bus aiškesni ir labiau motyvuoti.  

    Deja, praėjusieji metai buvo ne patys geriausi ir laimingiausi mūsų valstybei ir visam 

pasauliui, tačiau turėkime vilties, kad 2021-ieji dėl mokslo pažangos, išaugusio žmonių 

sąmoningumo ir išminties bus mums visiems sėkmingesni.  

 

Jolanta Malijauskienė 

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIE TEISMĄ  

 
    Vilniaus apygardos administracinis 

teismas sprendžia viešojo 

administravimo srities ginčus, o jo 

kompetencija yra nustatyta Lietuvos 

Respublikos administracinių bylų 

teisenos įstatymo 20 straipsnyje. 

Netaikant išankstinio nagrinėjimo ne 

teismo tvarka procedūros, apygardos 

administracinis teismas, kaip pirmosios 

instancijos teismas, nagrinėja šias bylas: 
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➢ dėl norminių administracinių aktų, kuriuos priėmė teritoriniai ar savivaldybių 

administravimo subjektai, teisėtumo; 

➢ pagal savivaldybių tarybų prašymus dėl jų teisių pažeidimo, kai atsakovai yra 

valstybiniai administravimo subjektai; 

➢ pagal Vyriausybės atstovo pareiškimus dėl savivaldybių institucijų ir jų pareigūnų 

teisės aktų, prieštaraujančių Konstitucijai ir įstatymams, dėl įstatymų ir Vyriausybės 

nutarimų (sprendimų) nevykdymo, dėl teisės aktų ar veiksmų, pažeidžiančių gyventojų 

ir organizacijų teises, teisėtumo; 

➢ dėl žalos, atsiradusios dėl valstybinio administravimo subjektų ir savivaldybių 

administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 

straipsnis); 

➢ dėl tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės tarnautojas ar pareigūnas, taip 

pat ginčų, kylančių dėl materialinės atsakomybės ir regreso (atgręžtinio reikalavimo) 

teisės įgyvendinimo pagal Valstybės tarnybos įstatymą; 

➢ dėl Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimų ir šios komisijos kreipimųsi 

dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais nutraukimo; 

➢ dėl Seimo kontrolieriaus pareiškimų dėl tarnybos santykių su valstybės tarnautojais 

nutraukimo; 

➢ pagal prašymus, kai kyla ginčai tarp nepavaldžių vienas kitam viešojo administravimo 

subjektų dėl kompetencijos ar įstatymų pažeidimo; 

➢ pagal skundus dėl apylinkės rinkimų komisijos sprendimo arba apylinkės referendumo 

komisijos sprendimo dėl rinkėjų sąraše ar piliečių, turinčių teisę dalyvauti 

referendume, sąraše padarytų klaidų; 

➢ dėl užsieniečių skundų dėl atsisakymo išduoti leidimą gyventi ar dirbti Lietuvoje ar 

tokio leidimo panaikinimo, dėl leidimų gyventi Lietuvoje pakeitimo, taip pat dėl 

skundų dėl prieglobsčio nesuteikimo ar panaikinimo; 

 

➢ pagal ypatingos valstybinės svarbos projektus įgyvendinančių institucijų pareiškimus 

dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams teisės akto teisėtumo. 

    Vilniaus apygardos administracinis teismas pirmąja instancija taip pat nagrinėja ir kitas 

bylas, pagal galiojančius įstatymus (pavyzdžiui, Konkurencijos įstatymą, Energetikos 

įstatymą ir t. t.) priskirtas jo kompetencijai, bei skundus dėl Lietuvos administracinių ginčų 

komisijos, Mokestinių ginčų komisijos ir kitų išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 

institucijų priimtų sprendimų. 

    Vilniaus apygardos administracinis teismas nenagrinėja (netiria): administracinių 

nusižengimų bylų; bylų dėl ginčų civilinės ir baudžiamosios teisės srityje; bylų, priskirtų 

Konstitucinio Teismo kompetencijai; Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Seimo narių, 

Ministro Pirmininko, Vyriausybės, teismų teisėjų veiklos; prokurorų, ikiteisminio tyrimo 

pareigūnų, antstolių procesinių veiksmų, susijusių su teisingumo vykdymu ar bylos tyrimu ir 

sprendimų vykdymu, taip pat Seimo kontrolieriaus ir vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus 

sprendimų. 
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Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorija iš esmės sutampa su Vilniaus 

apygardos teismo veiklos teritorija. Teritorinis administracinių bylų teismingumas nustatytas 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 31 straipsnyje. 

TEISMO DARBAS IR COVID-19 

 
    2020 m. pradėjęs plisti naujasis COVID-19 virusas tapo didžiuliu iššūkiu visam pasauliui. 

Ši pandemija turėjo didelį poveikį ir Lietuvos teismų darbui.  

        Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei 2020 m. 

kovo 14 d. nutarimu 

visoje šalyje įvedus 

karantiną, buvo atšaukti 

visi karantino laikotarpiu 

suplanuoti teismo 

posėdžiai žodinio 

nagrinėjimo tvarka 

nagrinėjamose bylose, 

kuriose proceso dalyviai 

nesutiko pereiti prie 

rašytinės proceso formos. 

Teismo posėdžiai 

rašytinio proceso tvarka 

organizuoti įprasta tvarka, 

maksimaliai vengiant socialinių kontaktų teismo patalpose, imantis visų atsargumo 

priemonių, siekiant išvengti viruso plitimo. Teismo posėdžiai žodinio proceso tvarka buvo 

atidėti, iki pasibaigs karantino režimas. 

    2020 m. balandžio 22 d. Vyriausybei sušvelninus karantino sąlygas ir atsižvelgus į Teisėjų 

tarybos rekomendacijas, nuo gegužės 11 d. palaipsniui buvo atnaujintas žodinis bylų 

nagrinėjimas. Teismo posėdžiai buvo organizuojami laikantis Vyriausybės nustatytų 

reikalavimų: buvo ribojamas asmenų skaičius teismo posėdžių salėse, nuolat daromos 

pertraukos, teisėjai, teismo posėdžių sekretoriai, proceso dalyviai privalėjo dėvėti kaukes, 

pasibaigus posėdžiams salės buvo dezinfekuojamos.   
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Vyriausybei birželio mėnesį nusprendus atšaukti karantiną, Teismas nuo birželio 15 d.  

pradėjo dirbti įprasta tvarka, galiojusia iki paskelbiant šalyje karantiną. Tačiau Teismo 

lankytojai ir darbuotojai privalėjo laikytis Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijų 

dėvėti burną ir nosį dengiančias priemones, 

rekomenduojamo saugaus atstumo tarp 

asmenų, rankų ir paviršių dezinfekavimo, 

periodinio patalpų vėdinimo. 

    Nuo rugpjūčio 1 d., atsižvelgiant į 

Vyriausybės priimtus sprendimus, teisme vėl 

sugriežtintos asmenų aptarnavimo taisyklės: 

teismo darbuotojai ir lankytojai privalėjo 

dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar 

kitas priemones); darbuotojai – išlaikyti ne 

mažesnį nei 1 m atstumą, o aptarnavimo laikas 

turėjo neviršyti 15 min. 

    2020 m. lapkričio 4 d. Vyriausybei įvedus karantiną ir atsižvelgus į Teisėjų tarybos 

rekomendacijas, Teisme vėl buvo sugriežtinta asmenų aptarnavimo ir bylų nagrinėjimo 

tvarka: 

į teismo patalpas įleidžiami tik į posėdžius kviesti asmenys, lankytojai aptarnaujami 

nuotoliniu būdu, teismo darbuotojai ir bylų dalyviai privalo dėvėti burną ir nosį dengiančias 

apsaugos priemones, laikytis saugaus atstumo,  dezinfekuoti rankas, nuolat vėdinti posėdžių 

sales. Dalis teismo darbuotojų pradėjo dirbti nuotoliniu būdu.  

    Siekiant užkirsti kelią galimam viruso plitimui, 2020 m. paskutinį ketvirtį vėl didžioji dalis 

bylų buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka arba nuotoliniu būdu.   

 

 

 
 

 

 

TEISMO PROCESINĖS VEIKLOS RODIKLIAI 
Remiantis Lietuvos teismų informacinės „Liteko“ sistemos sukauptais duomenimis    (1 pav.), 

2020 metais teisme išnagrinėta 4 661 administracinė byla. Taigi teisėjas per metus 

vidutiniškai išnagrinėjo 202 administracines bylas. 

Pernai Teismas 5 

mėnesius dirbo karantino 

sąlygomis 
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1 pav. 2020 m. administracinių teismų teisėjų darbo ataskaita  

Kaip matyti iš šios lentelės, iš 4 661 išnagrinėtos administracinės bylos vienasmeniškai 

teisėjai išnagrinėjo 3 148, kaip kolegijos pranešėjai – 1 513, kaip kolegijos nariai – 3 026 

bylas. Taigi, praeitais metais, palyginti su ankstesniais, padaugėjo vienasmeniškai išnagrinėtų 

administracinių bylų, t. y. 2019 m. buvo 3 073, o 2020 m. – jau 3 148. Padaugėjo teisėjo, kaip 

kolegijos pranešėjo, išnagrinėtų administracinių bylų (2019 m. buvo 1 439, o 2020 m. – 1 513) 

ir kaip kolegijos nario išnagrinėtų administracinių bylų  (2019 metais buvo 2 878, o 2020 

metais – 3 026). 

ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ DARBO ATASKAITA (I instancijos teismuose)

2020 metai
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1 2 3 4 5 6 7 8

61 Vilniaus apygardos administracinis 55,74 4661 3148 1513 3026 4803

83 Regionų apygardos administracinis 49,24 9333 8508 825 1650 4724

62 Kauno rūmai 54,04 3021 2644 377 754 1858

63 Klaipėdos rūmai 53,25 2203 2029 174 348 970

64 Šiaulių rūmai 41,83 3097 2943 154 308 1109

65 Panevėžio rūmai 42,70 1012 892 120 240 787

Apygardų administraciniuose teismuose: 52,49 13994 11656 2338 4676 9527

Ataskaita parengta pagal "LITEKO" duomenų bazėje sukauptus duomenis

Ataskaitą parengė: Stasys Putvinskis ___________________________  2021–01-27

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)
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2 pav. Administracinių bylų nagrinėjimo ataskaita 2020 m. 

Pagal statistinius „Liteko“ sistemos duomenis (2 pav.), 2020 metų pradžioje teisme buvo 

likusios 1 843 neišnagrinėtos administracinės bylos ir per metus naujai užregistruotos 4 558 

bylos, t. y. 2020 metais iš viso užregistruota 6 401 administracinė byla. 

61 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ NAGRINĖJIMO ATASKAITA (apygardų administraciniuose teismuose)

2020 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 - ) 3 11 11 1 1 4 4 0 1 3

2. Rinkimai, referendumai ir politinių partijų veikla (2017-01-01 - ) 7 16 16 0 1 15 0 0 0 7

3. Sveikatos apsauga (2017-01-01 - ) 17 30 35 3 4 27 1 0 0 12

4. Socialinė apsauga (2017-01-01 - ) 48 134 143 20 6 107 9 1 0 39

5. Užsieniečių teisinė padėtis (2017-01-01 - ) 108 383 361 21 7 305 19 9 0 130

6. Prieglobstis (2017-01-01 - ) 26 105 105 7 2 83 5 8 0 26

7. Lietuvos Respublikos pilietybė (2017-01-01 - ) 3 29 21 3 0 17 1 0 0 11

8. Konkurencija (2017-01-01 - ) 11 37 38 3 3 22 0 0 0 10

9. Mokestiniai teisiniai santykiai (2017-01-01 - ) 112 1231 1140 122 26 153 118 2 2 203

9.1.

Bylos dėl prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų 

surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo (2019-02-01 - ) 51 1040 949 111 12 21 93 1 1 142

9.2. Kiti klausimai kylantys iš mokestinių teisinių santykių (2019-02-01 - ) 58 191 189 11 14 132 24 1 1 60

10. Muitinės veikla (2017-01-01 - ) 15 44 36 0 1 32 2 0 0 23

11. Aplinkos apsauga (2017-01-01 - ) 479 141 164 24 53 70 10 0 3 456

12. Žemės teisiniai santykiai (2017-01-01 - ) 80 122 140 17 7 98 9 0 8 62

13. Teritorijų planavimas (2017-01-01 - ) 13 39 33 4 2 20 6 0 0 19

14. Statyba (2017-01-01 - ) 53 125 129 40 20 53 11 0 5 49

15. Nuosavybės teisių atkūrimas (2017-01-01 - ) 27 75 78 7 3 58 6 1 3 24

16. Registrai (2017-01-01 - ) 21 64 66 3 3 55 3 0 0 19

17.

Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų 

neteisėtų veiksmų (2017-01-01 - ) 46 155 135 7 21 101 2 0 4 66

18.

Valstybės tarnautojo statuso įgijimas, pasikeitimas, praradimas ir 

atsakomybė (2017-01-01 - ) 64 117 115 22 13 72 6 0 0 66

19. Kiti ginčai dėl valstybės tarnybos (2017-01-01 - ) 66 69 119 15 8 41 55 0 0 16

20. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimai (2017-01-01 - ) 30 30 47 9 3 35 0 0 0 13

21. Vietos savivalda (2017-01-01 - ) 7 36 29 7 1 20 1 0 0 14

22. Mokslas ir švietimas (2017-01-01 - ) 3 13 8 2 1 4 0 0 1 8

23. Asmens duomenų teisinė apsauga (2017-01-01 - ) 19 56 53 4 6 42 0 0 0 22

24. Visuomenės informavimas (2017-01-01 - ) 13 24 27 3 0 18 5 0 0 10

25. Valstybės garantuojama teisinė pagalba (2017-01-01 - ) 8 85 66 4 8 40 13 1 0 27

26.
Nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansinė 

parama (2017-01-01 - )
100 251 239 58 18 133 25 2 1 112

27. Energetika (2017-01-01 - ) 41 28 23 3 0 13 5 1 0 46

28. Ryšių reguliavimas (2017-01-01 - ) 2 8 7 0 0 6 1 0 0 3

29. Viešieji pirkimai (2017-01-01 - ) 4 24 16 2 1 12 0 0 1 12

30. Finansų rinkų priežiūra (2017-01-01 - ) 6 9 11 0 3 7 1 0 0 4

31. Tabako ir alkoholio kontrolė (2017-01-01 - ) 15 31 36 1 2 33 0 0 0 10

32. Lošimų ir loterijų priežiūra ir kontrolė (2017-01-01 - ) 2 2 3 2 0 1 0 0 0 1

33. Ginklų ir šaudmenų kontrolė (2017-01-01 - ) 2 6 4 0 0 4 0 0 0 4

34. Bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygos (2017-01-01 - ) 277 523 701 8 200 487 0 3 2 99

34.1.
Laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų skundų dėl žalos atly-

ginimo už netinkamas kalinimo sąlygas nagrinėjimas (2019-02-01 - )
241 392 551 1 196 350 0 3 0 82

34.2.
Kiti su bausmių vykdymu ir suėmimo sąlygomis susiję klausimai 

(2019-02-01 - )
38 144 162 7 4 149 0 0 2 20

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 - )
0 128 128 118 6 4 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 - ) 148 547 532 39 30 410 39 3 8 163

Iš viso: 1843 4558 4661 571 456 2477 350 23 38 1740
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2020 m. gautas 6 401 skundas (su perkeltomis bylomis iš kitų metų), 2019 m. gauti 6 335 

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

bylomis iš kitų metų), 2017 m. gauti 6 509 skundai  (su perkeltomis bylomis iš kitų metų) (3 

pav.).  

 

 

3 pav. Bylų skaičius 
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4 pav. 2020 m. išnagrinėtų administracinių bylų pasiskirstymas pagal kategorijas 

 

    Pagal statistinius „Liteko“ sistemos duomenis (4 pav.), didžiąją dalį 2020 metais teisme 

išnagrinėtų bylų sudarė bylos dėl mokestinių teisinių santykių (1 140), dėl prašymų dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo (949), 

dėl bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygų (701), bylos dėl laisvės atėmimo bausmę atliekančių 
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asmenų skundų dėl žalos atlyginimo už netinkamas kalinimo sąlygas (551), nemažą dalį 

išnagrinėtų bylų sudarė kiti ginčai viešojo administravimo srityje (532), bylos dėl užsieniečių 

teisinės padėties (361), bylos, susijusios su nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio 

institucijų finansine parama (239), bei bylos dėl kitų klausimų, kylančių iš mokestinių teisinių 

santykių (189). 

    Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus Administracinių bylų teisenos įstatymo naujai 

redakcijai, į teismą įstatymo nustatytais atvejais su pareiškimu galima buvo kreiptis dėl teismo 

įsakymo dėl į valstybės, savivaldybių biudžetus ar valstybės pinigų fondus nesumokėtų sumų 

priteisimo iš fizinio ar juridinio asmens. Nuo 2020 m. sausio 1-osios pasikeitė ir 

administracinių bylų sudėtingumo koeficientų ir bylų registravimo tvarka (visų tipų 

administracinės bylos šiemet pradėtos registruoti bendra eile) bei darbo krūvių skaičiavimo 

tvarka. 

    2020 m. administracinių bylų dėl teismo įsakymo išdavimo gautos 766 administracinės 

bylos, išnagrinėta 718 bylų (5 pav.). 

 

 

5 pav. Gautos ir išnagrinėtos administracinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo 

 

    2020 m. įvyko 156 vaizdo konferenciniai posėdžiai bei maždaug 100 posėdžių naudojant 

Zoom platformą.  

    Teismas pernai išdavė 128 leidimus atlikti tam tikrus veiksmus įstatymuose nustatytiems 

viešojo administravimo subjektams. Teisę kreiptis dėl tokio leidimo išdavimo turi  Lietuvos 

bankas, Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos 

Respublikos konkurencijos taryba, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, Lietuvos 
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policija, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 

prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamentas prie 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos prabavimo rūmai, Narkotikų, tabako ir 

alkoholio kontrolės departamentas, Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba, 

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.  

    2020 metais per elektroninį teismo paslaugų portalą (EPP) gautos 4 368 bylos (įskaitant 

bylas iš praėjusių metų), išnagrinėta  3 014 elektroninių administracinių bylų,  2019 metais 

per EPP gauta 3 361 byla (įskaitant bylas iš praėjusių metų), išnagrinėtos 2 225 elektroninės 

administracinės bylos (6 pav.). Palyginti su ankstesniais metais, 2020 metais padaugėjo gautų 

ir išnagrinėtų elektroninių administracinių bylų. 

 

6 pav. Gautos ir išnagrinėtos elektroninės administracinės bylos 

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.  
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Nuo 2020 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. Vilniaus apygardos administraciniame 

teisme: 

- 1 byloje išsiųstas siūlymas ginčo šaliai (-ims) taikyti teisminę mediaciją byloje; 

- 6 bylose išsiųstas siūlymas teismo mediatoriui (-iams) vykdyti teisminę mediaciją 

byloje; 

- 5 bylose paskirtas teismo mediatorius (-iai) ir visas ginčas perduotas teisminei 

mediacijai; 

- 4 bylose pratęstas teisminės mediacijos terminas; 

- 4 bylose teisminė mediacija pasibaigė (pagal išnagrinėjimo administracinių bylų 

rezultatus: 2 bylos nutrauktos, 1 byloje skundas atmestas, 1 byloje skundas 

patenkintas visiškai). 

 

 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. 

 

TEISME VYKO ASMENŲ APKLAUSA 
    2020  m. rugsėjį vykdytos anoniminės apklausos duomenimis, asmenų aptarnavimo kokybė 

Vilniaus apygardos administraciniame teisme įvertinta kaip aukšta arba labai aukšta.  

    Asmenų aptarnavimo kokybės apklausoje dalyvavo 57 asmenys. 

    Teismo lankytojų buvo teiraujamasi, ar teisme esanti vizuali informacija yra jiems aktuali 

ir suprantama, ar aiškiai ir išsamiai buvo atsakyta į jiems aktualius klausimus, ar aptarnavimo 

kokybė atitiko lūkesčius ir pan. 

    Respondentai asmenų aptarnavimo kokybę 

vertino penkiabalėje sistemoje. Pavyzdžiui, 

teismo darbuotojų atsakymai į apsilankiusių 

asmenų pateiktus klausimus buvo įvertinti 4,6 

balo, informacija stenduose ir interaktyvioje 

lentoje apie teismo posėdžius – 4,5 balo, 

aptarnavimo kokybės atitiktis lūkesčiams – 4,4 

balo.  

 

 

  

93 proc. apklaustųjų 

patenkinti aptarnavimo 

kokybe 
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    Kriterijaus ,,Aptarnavimo teisme kokybė atitiko mano lūkesčius“ įvertinimas procentais 

 

 

    Lankytojai apklausoje išsakė ir pageidavimų: kad teismo posėdžių salės būtų didesnės, kad 

posėdžiai prasidėtų laiku, kad būtų galimybė posėdžių salėje nešiojamąjį kompiuterį prijungti 

prie elektros tinklo ir pan. 

    Tokios apklausos Vilniaus apygardos administraciniame teisme vykdomos nuolat. Tai 

padeda gerinti aptarnavimo ir informacijos teikimo kokybę.  

    Ankstesnių metų rezultatų palyginimas rodo, kad asmenų aptarnavimo kokybė kasmet 

gerėja. Galima daryti išvadą, kad aukštą teismo interesantų aptarnavimo kokybę nemaža 

dalimi lemia specializuoti vidiniai darbuotojų mokymai ir tiksliniai mokomieji susirinkimai 

bei pačių darbuotojų aukštas sąmoningumas ir motyvacija kokybiškai aptarnauti lankytojus. 

TEISMO PERSONALAS IR MOKYMAI 
    Teisėjų tarybos 2018 m. rugsėjo 28 d. nutarimu „Dėl pavyzdinių apylinkių teismų, 

apygardų teismų ir apygardų administracinių teismų struktūrų aprašymų ir pareigybių sąrašų 

patvirtinimo“ teismui patvirtintas toks darbuotojų skaičius: 24 teisėjai, 64 valstybės 

tarnautojai ir 34 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.  

    2020 m. Teismas paskelbė 7 konkursus į karjeros valstybės tarnautojų pareigas, tačiau 2 

neįvyko, nes nebuvo pretendentų. Taip pat organizuoti 4 konkursai į darbuotojų, dirbančių 

pagal darbo sutartis, pareigas. Iš jų į 1 konkursą pretendentai neatvyko, o 1 konkurso 

laimėtojas atsisakė eiti pareigas. 

Visiškai 
nesutinku

2%

Nesutinku
0%

Nei sutinku, nei 
nesutinku

5%

Sutinku
46%

Visiškai sutinku
47%

Nepastebėjau/ne
galiu įvertinti

0%
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✓ 23 teisėjai, iš jų 

✓ 18 moterų 

✓ 5 vyrai  
 

✓ 50 metų  – vidutinis teisėjų amžiaus vidurkis. 

    Tarnybinio kaitumo būdu iš įvairių 

institucijų, pvz., Vilniaus regiono 

apylinkės teismo, Valstybinės 

energetikos reguliavimo tarnybos, 

Valstybės tarnybos departamento prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos, Vilniaus miesto apylinkės 

teismo, Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo, buvo priimti 

valstybės tarnautojai. 2020 m. iš darbo 

išėjo 11 valstybės tarnautojų ir 6 

darbuotojai, dirbantys pagal darbo 

sutartis. Pernai Teisme pradėjo dirbti 10 

naujų valstybės tarnautojų ir 10 

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis. 

    Kvalifikaciją 2020 m. kėlė didžioji dalis teisėjų ir 

teismo darbuotojų (valstybės tarnautojai, darbuotojai, 

dirbantys pagal darbo sutartis). 2020 m. teisėjai ir 

teismo darbuotojai kėlė kvalifikaciją tobulindami 

specialiuosius ir profesinius gebėjimus, reikalingus 

konkrečioms funkcijoms vykdyti, plėtė žinias 

profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje, 

tobulino gebėjimus vadovavimo, lyderystės ir 

pokyčių valdymo srityse, teisėjai ir teismo darbuotojai tobulino skaitmeninio raštingumo 

žinias, dalyvaudami virtualiuose projekto „Prisijungusi Lietuva“ mokymuose,  

komunikacinius, orientavimosi į klientų aptarnavimą įgūdžius, kėlė kvalifikaciją asmens 

duomenų tvarkymo srityje. 

ĮDOMŪS SKAIČIAI APIE TEISMĄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teisėjai ir teismo 

darbuotojai kėlė 

kvalifikaciją 43 

mokymuose 
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✓ 8 teisėjai Teisme dirba daugiau kaip 10 metų. 

✓ 6 teisėjai įgiję socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnį. 

 
 

✓ 90 tarnautojų ir darbuotojų, iš jų 

✓ 80 moterų 

✓ 10 vyrų 
 

✓ 43 metai – vidutinis tarnautojų ir darbuotojų amžiaus 

vidurkis. 
 

✓ 24 tarnautojai ir darbuotojai Teisme dirba daugiau kaip  

10 metų. 
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BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE 
    2020 m. Teismo interneto svetainėje www.vaat.teismas.lt buvo išplatinta 117 pranešimų 

apie Teismo veiklą ir išnagrinėtas bylas. Iš 

jų 51 pranešimas – apie Teisme 

nagrinėjamas bylas ir priimtus 

sprendimus.   

    Daugiausia buvo išplatinta pranešimų 

apie išnagrinėtas bylas dėl Vyriausiosios 

tarnybinės etikos komisijos ir politikų 

kilusių ginčų (5 pranešimai), dėl teismui 

apskųstų Generalinės prokuratūros 

sprendimų (3 pranešimai), dėl Narkotikų, 

tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento teismui apskųstų sprendimų 

(3 pranešimai), dėl Valstybinės vartotojų 

teisių apsaugos tarnybos teismui apskųstų sprendimų (2 pranešimai).  

    Taip pat buvo išplatinti pranešimai apie teismo priimtus sprendimus dėl ginčų su Lietuvos 

banku, Policijos departamentu, Lošimų priežiūros komisija, Lietuvos valstybe, kuriai 

atstovavo Vyriausybė ar jos įgaliotos ministerijos.  

    Didelį žiniasklaidos susidomėjimą sukėlė buvusio Kauno vyriausiojo policijos komisaro 

D. Žukausko  skundas dėl grąžinimo į pareigas (skundas buvo atmestas). Šį sprendimą LNK 

televizijai komentavo bylą nagrinėjęs teisėjas 

Gediminas Užubalis.  

    Taip pat daug dėmesio sulaukė Teisme 

nagrinėjamas UAB „Aukštaitijos 

implantologijos klinikos“ skundas Lietuvos 

valstybei dėl žalos atlyginimo įvedus karantiną. 

Šią bylą LNK televizijai taip pat komentavo 

teisėjas Gediminas Užubalis.  

    Teismo išplatinti pranešimai visuomenės informavimo priemonėms buvo skelbiami 

naujienų portaluose www.delfi.lt, www.lrytas.lt, www.15min.lt, www.alfa.lt, publikuojami 

laikraščiuose „Lietuvos rytas“, „Kauno diena“, juos skelbė naujienų agentūros BNS ir ELTA, 

apie juos buvo informuojama televizijos ir radijo žiniose.  

    Kiekvieną mėnesį atsakoma į 15–20 žiniasklaidos atstovų užklausų apie Teisme 

nagrinėjamas bylas.  

    2020 m. lapkričio mėnesį teisėja Jovita Einikienė dalyvavo LRT radijo laidoje „Radijo 

byla“ ir klausytojams pasakojo apie mediacijos galimybes nagrinėjant administracinius 

ginčus, taip pat apie savo, kaip teisėjos mediatorės, praktiką. 

    Teisėja pabrėžė, kad teisminė mediacija administraciniuose ginčuose dar nėra labai 

populiari, nes dar nėra plačiai žinoma, tačiau taikus šalių susitarimas visuomet yra geriau 

negu teismo sprendimas.    

Išplatinta 117 pranešimų 

http://www.vaat.teismas.lt/
http://www.delfi.lt/
http://www.lrytas.lt/
http://www.15min.lt/
http://www.alfa.lt/
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    2020 m. Nacionalinės teismų administracijos leidžiamame žurnale „Teismai.lt“ buvo 

publikuoti du interviu su Teismo teisėjais Ernestu Spruogiu ir Jolanta Malijauskiene.   

SUSITIKIMAS SU JAUNAISIAIS TEISININKAIS 
    Liepos 23-iąją Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė susitiko su praktiką 

atliekančiais ir neseniai dirbti teisme pradėjusiais jaunaisiais teisininkais ir aptarė, kaip jiems 

sekasi dirbti ar atlikti praktiką 

teisme, ar pasiteisino jų 

lūkesčiai. 

    Diskusiją pradėjo teismo 

pirmininkė, paminėdama, kad 

teismas yra pasirašęs 

bendradarbiavimo sutartis su 

socialiniais partneriais – 

Vilniaus universiteto Teisės 

fakultetu bei Mykolo Romerio 

universiteto Teisės fakultetu. 

Sulaukta didelio studentų 

susidomėjimo.  

           Per porą savaičių teismas 

pasirašė 4 savanoriškos praktikos 

sutartis bei įdarbino 2 naujus darbuotojus. Teismo pirmininkė dalijosi mintimis, kad darbas 

teisme kupinas iššūkių, bet kartu jis atveria profesinio tobulėjimo galimybes. Diskutuota apie 

teismo įvaizdį ir visuomenės pasitikėjimą teismais.  

    Teisininko Renato nuomone, teismai tikrai yra atviri visuomenei – „Didžioji dalis žmonių 

net nežino apie galimybę dalyvauti viešuose teismo posėdžiuose“. Teisininkė Indrė kalbėjo 

apie visuomenėje vyraujančią nuomonę, kad teismo sprendimai yra teisėjo išgalvotas 

rezultatas – „Siekiant parašyti gerą, 

kokybišką teismo sprendimą, reikia turėti 

daug įvairiapusės patirties ir žinių. Tai nėra 

teisėjo išgalvotas rezultatas, o medžiagos 

analizė, šalių pozicijos, teisinis 

reguliavimas“. 

 
 

 

DISKUSIJA APIE MEDIACIJĄ ADMINISTRACINIUOSE GINČUOSE 
    2020 m. vasarį Teisme buvo surengta apskritojo stalo diskusija „Teisminė mediacija 

administraciniuose ginčuose, kur link judame?“. Renginyje aktualiais teisminės mediacijos 

Po susitikimo su studentais  

Teisme buvo įdarbinti 2 

nauji darbuotojai.  
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klausimais diskutavo Lietuvos administracinių teismų atstovai, teisėjai mediatoriai, įvairių 

institucijų atstovai. 

    Apskritojo stalo diskusijos dalyvius pasveikino ir palinkėjo konstruktyvios diskusijos 

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė Jolanta Malijauskienė. Teismo 

pirmininkė papasakojo apie taikos sutartis ir bylas, perduotas spręsti teisminės mediacijos 

būdu per pastaruosius 7 metus, šių ginčų dinamiką teisme. Teismo vadovė pažymėjo, kad 

taikos sutarčių teisme kasmet 

sparčiai daugėja.  

    Apskritojo stalo diskusiją 

moderavo teisėjas 

mediatorius Teisminės 

mediacijos komisijos 

pirmininkas Artūras Driukas. 

Pranešimą, kuriame apžvelgė 

teisminės mediacijos proceso 

administraciniuose ginčuose 

esminius aspektus, perskaitė 

Mykolo Romerio 

universiteto Privatinės teisės 

instituto docentė dr. Salvija 

Mulevičienė.  

    Forumo dalyviai pasidalijo 

mintimis apie problemas, su kuriomis susiduria mediatoriai, apie tai, ką reikėtų keisti 

teisiniame reglamentavime panaikinant kliūtis spartesniam ir paprastesniam mediacijos 

procesui. Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo ir savo mintis išsakė Nacionalinės teismų 

administracijos direktorė Natalija Kaminskienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

pirmininko pavaduotoja Skirgailė Žalimienė, teisėja Ramutė Ruškytė, Lietuvos mediatorių 

rūmų narė Vidmantė Bartašienė, Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmų 

teisėja Jolanta Medvedevienė, advokatas Vaidotas Sviderskis, Generalinės prokuratūros, 

Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Nacionalinės mokėjimo 

agentūros, Lietuvos verslo paramos agentūros atstovai. 
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PARODOS TEISME 
    2020 m. pavasarį Teisme buvo atidaryta garsaus Lietuvos fotomenininko Ramūno 

Danisevičiaus darbų paroda „Būti laiku“, joje eksponuojamos 25 fotografijos. Daugelis šių 

darbų pelnęs ne vieną kūrybinį 

apdovanojimą. 

    Vyriausybės kultūros ir meno 

premijos 2019 metų laureatas, 

Lietuvos fotomenininkų sąjungos 

bei Lietuvos spaudos fotografų 

klubo narys Ramūnas 

Danisevičius jau 27-erius metus 

dirba spaudos fotografu 

įvairiuose leidiniuose 

(pastaraisiais metais – „Lietuvos 

ryto“ dienraštyje). 

Fotomenininko kūrybinėje 

biografijoje – 15 personalinių 

parodų Lietuvoje ir užsienyje, 

daugybė tarptautinių apdovanojimų, 26 „Auksinio kadro“ apdovanojimai kasmetiniame 

„Lietuvos spaudos fotografijos“ konkurse. 

    Retrospektyvinėje R. Danisevičiaus parodoje „Būti laiku“ buvo eksponuojamos 25 

autoriaus fotografijos. Šie darbai ir išsiskiria tuo, kad net pilkiausioje rutinoje autorius sugeba 

įžvelgti tai, kas kitiems lieka nematoma. Kaip rašydami apie šio fotomenininko darbus pastebi 

kritikai, būtent minties aiškumas, įkūnytas konkrečiuose vaizduose, geriausiai ir 

charakterizuoja R. Danisevičiaus kūrybos braižą. 

    Rudenį Teisme atidaryta buvusio ilgamečio Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjo 

Mykolo Čapskio dukros dailininkės 

Aušros Čapskytės-Šarauskienės 

ekslibrisų paroda. Joje – net apie 

200 jos darbų. Ekslibrisų autorė A. 

Čapskytė-Šarauskienė – grafikė, 

Lietuvos dailininkų sąjungos ir 

Lietuvos ekslibrisininkų klubo 

narė. Nuo 1994 m. dalyvauja 

ekslibrisų, iliustracijų ir kt. 

parodose Lietuvoje ir užsienyje, 

yra surengusi ekslibrisų, spalvotos 

grafikos ir knygų iliustracijų 

personalinių parodų Lietuvoje ir 

užsienyje. 2005 m. dailininkei suteiktas Lietuvos meno kūrėjo statusas. 
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TEISMO ARCHYVAS 
    2020 m. į teismo archyvą perduotos 2018 m. išnagrinėtos administracinės bylos  (4 399 

vnt.), teismo skyrių veiklos bei personalo 

valdymo dokumentai. 

    Praėjusiais metais buvo atlikta 

administracinių bylų dokumentų vertės 

ekspertizė, sudaryti jų apskaitos dokumentai ir 

paruoštos naikinti 2004–2010 metų 

administracinės bylos, kurių saugojimo 

terminas pasibaigęs, palikti nuolat saugoti tik 

tų bylų galutiniai sprendimai ir nutartys.   

     Archyvo patalpos pritaikytos dokumentams 

saugoti, kaip to reikalauja Dokumentų saugojimo 

ir saugyklų įrengimo taisyklės. Bylos archyve tvarkingai susistemintos, sudėtos chronologine 

tvarka, stelažai sunumeruoti, sudarytas archyvo planas. Nuolat ir ilgai saugomos bylos 

sudėtos į archyvines dėžutes pagal numeraciją ir laikomos atskirai nuo laikino saugojimo 

bylų. Atliekamas saugyklų temperatūros  ir drėgmės 

stebėjimas ir fiksavimas Įstaigos archyvo 

mikroklimato parametrų fiksavimo žurnale. 

    Šiuo metu teismo archyve saugomi 2005–2010 m. iš 

administracinių bylų išimti sprendimai ir nutartys, 

2005–2010 m. nuolat saugoti atrinktos administracinės 

bylos, 2011–2018 m. išnagrinėtos administracinės 

bylos, 2010–2018 m. veiklos organizavimo 

dokumentai, 1999–2018 m. personalo valdymo dokumentai. 

    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. 

TEISMO 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.  

Teismo archyvui 

perduotos  

4 399 bylos 
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       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 bei kitais finansinę veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. 

    Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. buvo finansuojamas iš valstybės 

biudžeto lėšų ir iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. 

 


