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ĮŽANGA  
Vilniaus apygardos administraciniam 

teismui 2021-ieji buvo reikšmingi, 

kupini iššūkių ir naujų patirčių. 

Didžiausiu praėjusių metų iššūkiu drąsiai 

galima įvardyti siekį įstatyme nustatytais 

terminais išnagrinėti itin didelį 

prieglobsčio bylų skaičių. Jų pernai 

gavome daugiau kaip 700. Kadangi šių 

bylų nagrinėjimo terminai yra itin 

trumpi, teisėjų ir teismo darbuotojų 

darbo krūvis išaugo keliolika kartų, teko 

rūpintis vertėjais iš ypač retų kalbų, 

tačiau, regis, su šia situacija sėkmingai susidorojame. Pradėję šias bylas nagrinėti rugsėjį, 

mūsų teismo teisėjai paskelbė 186 sprendimus.  

Be skundų dėl prieglobsčio, teisme pernai inicijuotos  7 269 kitos kategorijos bylos, t. y. 

beveik tūkstančiu bylų daugiau nei 2020 metais. Daugėjo skundų dėl nacionalinių, Europos 

Sąjungos ir užsienio institucijų finansinės paramos, dėl mokestinių teisinių santykių, 

aplinkos apsaugos. Kaip ir kasmet daugiausia skundų teismas gavo dėl mokestinių teisinių 

santykių. Dėl ypač išaugusio bylų skaičiaus padidėjo ir teisėjų darbo krūvis: pernai vienas 

teisėjas išnagrinėjo 222 bylas, o tai didžiausias rodiklis per pastaruosius trejus metus.  

Dėl pandeminės situacijos dauguma bylų 2021 metais ir toliau buvo nagrinėjamos 

nuotoliniu būdu per platformą „Zoom“. Šią darbo organizavimo formą esame puikiai įvaldę. 

Nuotolinių posėdžių organizavimo naudą įžvelgia ir proceso dalyviai: tai saugi ir 

pakankamai efektyvi teisingumo vykdymo forma, nes nereikia vykti į teismą, teismo 

posėdžiai vyksta greičiau, taupomas proceso dalyvių laikas ir lėšos.  

Teisme netrūko ir rezonansinių bylų. Didžiulio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukė 

ginčas dėl Aukštaitijos implantologijos klinikos skundo valstybei dėl žalos atlyginimo šalyje 

įvedus karantiną, byla dėl Rusijos dainininko Filipo Kirkorovo skundo bei teisme 

nagrinėjamos prieglobsčio bylos.  

Pernai išskirtiniai metai mūsų kolektyvui buvo ir dėl to, kad gruodį vykusiame 

iškilmingame Teismų dienos minėjime Teismų sistemos garbės ženklu buvo apdovanota 

mūsų teismo Raštinės skyriaus vedėja Aušra Kartanienė. Didžiuojamės, kad teisme dirba 

tokie kvalifikuoti darbuotojai. 

Suaktyvėjo tarptautinis bendradarbiavimas: vėl galėjome pasidalyti patirtimi ir pasižvalgyti, 

kaip sekasi teisėjams ir teismų darbuotojams kitose šalyse. Mūsų teisme priėmėme 

Balstogės (Lenkija) apygardos administracinio teismo atstovus, o mūsų teismo penkių 

teisėjų delegacija svečiavosi Vengrijoje ir susipažino su šios šalies teisine sistema. Teisėja 

Beata Martišienė dalyvavo Liuksemburge vykusiame teisėjų forume Europos Sąjungos 

teismų teisėjams.  
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Tęsiant bendradarbiavimą su universitetais, buvo suorganizuota keletas renginių: teisėjas 

Gediminas Užubalis skaitė paskaitą Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universitete 

studijuojantiems senjorams apie administracinių teismų istoriją Europoje ir Lietuvoje, 

maždaug dvidešimt Mykolo Romerio universiteto I kurso būsimųjų teisininkų pirmą kartą 

nuotoliniu būdu stebėjo teismo posėdį, taip pat mūsų teismo darbuotojai turėjo unikalią 

galimybę pasiklausyti Mykolo Romerio universiteto Teisės mokyklos prof. dr. I. 

Deviatnikovaitės paskaitos apie administracinių teismų istoriją. Teismas taip pat buvo šio 

universiteto organizuotos ir didelio susidomėjimo tarp teisės teoretikų ir praktikų 

sulaukusios konferencijos „Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“ partneris, 

o teisėjai, teisėjų padėjėjai aktyviai kėlė kvalifikaciją teisiniuose seminaruose.  

2021-aisiais nemažai pasikeitimų įvyko ir mūsų darbuotojų kolektyve. Teisėjų korpusą 

papildė teisėja Gitana Butrimaitė, atėjusi dirbti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo, tačiau 

palydėjome į pensiją daugiau nei 18 metų teisme išdirbusią teisėją Mefodiją Povilaitienę, o 

dar du ilgamečiai kolegos – teisėjai Ernestas Spruogis ir Rasa Ragulskytė-Markovienė – 

tęsia karjerą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme. Didžiuojamės, kad teismų 

savivaldos institucijos  įvertino teisėjas Rūtą Miliuvienę ir Vitą Valeckaitę ir jas pernai 

išrinko atitinkamai Teismų sistemos apdovanojimų komisijos ir Teisėjų garbės teismo 

narėmis.  

Į mūsų teismo bendruomenę įsiliejo 12 naujų darbuotojų, o į kitas pareigas buvo perkelti 

arba išėjo 17 darbuotojų. Deja, bet ne visada galime greitai surasti trūkstamų darbuotojų, 

nes jaunų ir gabių teisininkų nevilioja nekonkurencingas darbo užmokestis, tad dažnai 

konkursai į valstybės tarnautojo teisėjo padėjėjo pareigas neįvyksta, o mūsų perspektyvius 

teisininkus pervilioja kitos institucijos.  

Nors COVID-19 ir šiek tiek griovė teisme vidinės komunikacijos tradicijas, dažnai dirbome 

ir nuotoliniu būdu, tačiau darbavomės darniai, organizavome nuotolinius renginius, 

susirinkimus, kad apjungtume darbuotojus, greitai išspręstume kylančias problemas, 

vidinius nuotolinius mokymus, stengėmės kurti psichologiškai saugią ir patogią aplinką. 

2021 m. teismo patalpas puošė Artūro Braziūno tapybos darbų ir Eugenijos Martinaitytės 

Vilniaus senamiesčio peizažų parodos, dalyvavome Prezidentūros surengtame 

Nacionaliniame judumo iššūkyje, teismo 22-ojo gimtadienio proga nužingsniavome 10 mln. 

žingsnių (5 kartus apėjome aplink Lietuvą), šv. Kalėdų išvakarėse grožėjomės senaisiais 

Vilniaus kiemeliais, o teismo patalpose suspindo Kalėdomis kvepiančios dekoracijos.   

Tikiuosi, kad 2022-aisiais gaunamų naujų skundų dėl prieglobsčio taip drastiškai 

nebedaugės ir teisėjų darbo krūvis bus šiek tiek mažesnis. Svajojame, kad šiemet pagaliau 

pasibaigs pandemija ir visi susirinksime į kabinetus, galėsime daugiau pabendrauti, kartu 

pakeliauti, paminėti bendras šventes. Planuojame, kad teismo darbą palengvins ir įdiegti 

elektroniniai vidaus dokumentai.  

Džiaugiuosi, kad visus metus teisėjai ir teismo darbuotojai plušėjo negailėdami nei laiko, 

nei jėgų, talkino vieni kitiems.  
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Už tuos nuveiktus darbus sudėtingomis sąlygomis dėkoju ir teisėjams, ir teisėjų padėjėjams, 

ir raštinės darbuotojams, budėtojams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie sklandaus 

teismo darbo.   

Būkite laimingi ir, svarbiausia, sveiki.  

 

Jolanta Malijauskienė 

Vilniaus apygardos administracinio teismo pirmininkė  
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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: 

➢ 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 (Lietuvos Respublikos 

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 Lietuvos Respublikos 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 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, dėl skundų dėl 

prieglobsčio nesuteikimo ar panaikinimo, taip pat dėl perkeliamųjų asmenų skundų 

dėl perkeliamojo asmens statuso 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, Lietuvos Respublikos konkurencijos 

įstatymą, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą ir t. t.) priskirtas jo kompetencijai, bei 
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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.     

    Vilniaus apygardos administracinio teismo veiklos teritorija iš esmės sutampa su Vilniaus 

apygardos teismo veiklos teritorija. Teritorinis administracinių bylų teismingumas 

nustatytas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 31 straipsnyje. 

PRIEGLOBSČIO BYLOS 
Pernai smarkiai išaugo skundų dėl 

prieglobsčio: per šį laikotarpį teismas gavo 

net 725 skundus (2020 m. gauti tik 

105 skundai), išnagrinėjo 186 skundus. 

Siekiant šias bylas išnagrinėti per įstatymo 

nustatytą terminą (2 mėnesius), jas pradėjo 

nagrinėti ir Regionų apygardos 

administracinis teismas.  

Skunduose pareiškėjai skundžia Migracijos 

departamento prie Vidaus reikalų 

ministerijos sprendimus nesuteikti jiems 

prieglobsčio arba atnaujinti apskundimo 

terminą apskųsti priimtus sprendimus ikiteismine tvarka Skundų dėl prieglobsčio sprendimų 

komisijai. Šias bylas nagrinėja visi teismo teisėjai. 

Dažniausiai kaip pareiškėjų kilmės valstybė nurodoma Irakas, tačiau gaunama skundų ir iš 

Turkijos, Dramblio Kaulo Kranto Respublikos, Kongo Demokratinės Respublikos, Ganos, 

Kamerūno, Nigerijos, Togo, Siera Leonės, Sirijos, Gvinėjos, Malio, Bangladešo, Irano, 

Senegalo, Tadžikistano ir kitų valstybių.  

Visuose teismo posėdžiuose dalyvauja patys pareiškėjai, valstybės skirti advokatai bei 

vertėjai, verčiantys proceso dalyvių pasisakymus į pareiškėjams suprantamą kalbą. 

Dažniausiai vertėjams tenka versti iš kurdų (sorani ir kurmandži dialektai) kalbos, teismui 

tenka ieškoti ir itin retų kalbų vertėjų: persų, talibų ir kt. 

Teismo jau išnagrinėtose bylose, kuriose skundai atmesti, nebuvo konstatuota, jog yra 

teisinis pagrindas pareiškėjams suteikti pabėgėlio statusą ar taikyti papildomą apsaugą 

Lietuvoje. Dažniausiai  tai žmonės, ieškantys geresnio gyvenimo, vadinamieji ekonominiai 

migrantai. 
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Teismo 2021 m. priimti sprendimai buvo galutiniai ir neskundžiami.  

2021 m. gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymo „Dėl užsieniečių 

teisinės padėties“ pataisas, kuriose nustatyta, kad tokie pirmosios instancijos teismo 

sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.  

TEISMO PROCESINĖS VEIKLOS RODIKLIAI 
Remiantis Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO (toliau – LITEKO sistema) 

sukauptais duomenimis, 2021 metais teisme išnagrinėtos 4 784 administracinės bylos. 

Teisme dirbo 24 teisėjai,  tačiau 3 teisėjai dirbo ne visus metus ir jų išnagrinėtų bylų 

skaičius labai nedidelis, taigi, įvertinus šį faktą, visus metus dirbę teisėjai vidutiniškai per 

2021 metus išnagrinėjo po 222 bylas (2 pav.).  

ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ TEISĖJŲ DARBO ATASKAITA (I instancijos teismuose)  

2021 metai  
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1 2 3 4 5 6 7 8 
61 Vilniaus apygardos administracinis 60,61 4784 3164 1620 3240 4444 
83 Regionų apygardos administracinis 55,04 11090 10147 943 1886 4464 
62 Kauno rūmai 53,84 3347 2932 415 830 1965 
63 Klaipėdos rūmai 67,42 3172 2973 199 398 876 
64 Šiaulių rūmai 50,24 3337 3159 178 356 991 
65 Panevėžio rūmai 50,12 1234 1083 151 302 632 

  
Apygardų administraciniuose 
teismuose: 

58,01 15874 13311 2563 5126 8908 

        

1 pav.  

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 sistemos  duomenų bazėje sukauptus duomenis.  

   

 

Kaip matyti iš pateiktų duomenų (1 pav.), iš 4 784 išnagrinėtų administracinių bylų 

vienasmeniškai teisėjai išnagrinėjo 3 164, kaip kolegijos pranešėjai – 1 620, kaip kolegijos 

nariai – 3 240 bylų. Taigi, praeitais metais, palyginti su ankstesniais, padaugėjo 

vienasmeniškai išnagrinėtų administracinių bylų, t. y. 2020 m. jų išnagrinėta 3 148. 

Padaugėjo teisėjo, kaip kolegijos pranešėjo, išnagrinėtų administracinių bylų (2020 m. buvo 

1 513, o 2021 m. – 1 620) ir kaip kolegijos nario išnagrinėtų administracinių bylų  (2020 

metais buvo 3 026, o 2021 metais – 3 240). 
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2 pav.  

Pagal statistinius LITEKO sistemos duomenis (3 pav.), 2021 metų pradžioje teisme buvo 

likusios 1 779 neišnagrinėtos administracinės bylos ir per metus naujai užregistruota 5 490 bylų, 

t. y. 2021 metais buvo nagrinėjamos 7 269 administracinės bylos. 

2020 m. buvo nagrinėjama 6 401 byla (su perkeltomis bylomis iš kitų metų), 2019 m. buvo 

nagrinėjamos 6 335 bylos (su perkeltomis bylomis iš kitų metų).   

 

3 pav. 

Daugiausia skundų gauta dėl mokestinių teisinių santykių (1 380), iš jų didžioji dalis buvo 

dėl prašymų dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos 

išieškojimo (1 177). Taip pat gauta daug skundų dėl užsieniečių teisinės padėties (1 211), iš 

jų 838 skundai dėl prieglobsčio. 356 skundai gauti dėl nacionalinių, Europos Sąjungos ir 

188

202

222

2019 M. 2020 M. 2021 M.

Vieno teisėjo išnagrinėtų bylų skaičius per 
metus

6335 6401

7269

4512 4661 4784

2019 M. 2020 M. 2021 M. 

Bylų skaičius Vilniaus apygardos 
administraciniame teisme

Gauta bylų Išnagrinėta bylų
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užsienio institucijų finansinės paramos, 330 skundų dėl bausmių vykdymo ir suėmimo 

sąlygų, 545 – dėl kitų ginčų viešojo administravimo srityje.  

Palyginti su ankstesniais 2020 m., kai kurių skundų smarkiai padaugėjo, o kai kurių 

sumažėjo.  

2021 m. padaugėjo skundų: 

Bylos kategorija 2021 m.  2020 m. 

Bylos dėl prieglobsčio 838 105 

Bylos dėl nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų 
finansinės paramos 

356 251 

Bylos dėl aplinkos apsaugos  199 141 

Bylos dėl mokestinių teisinių santykių  1380 1231 

Bylos dėl viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų 
sankcionavimo 

190 128 

 

2021 m. sumažėjo skundų: 

Bylos kategorija 2021 m.  2020 m. 

Bylos dėl bausmių vykdymo ir suėmimo sąlygų 330 523 

Bylos dėl muitinės veiklos 35 44 

Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos  46 85 

Bylos dėl tabako ir alkoholio kontrolės  17 31 

Bylos dėl konkurencijos 27 37 

 

2021 m. gautos 55 bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos. Šių bylų nagrinėjimas 

ypatingas tuo, kad tiesiogiai taikomas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR). 

Nagrinėdamas vieną tokią bylą, teismas dėl mobiliosios programėlės „Karantinas“ kreipėsi į 

Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.  

Pernai teismas gavo 27 sudėtingas bylas dėl konkurencijos, kuriose skundžiami 

Konkurencijos tarybos sprendimai, 11 bylų dėl finansų rinkos priežiūros, 20 bylų dėl 

energetikos, 8 bylas dėl norminių administracinių aktų teisėtumo patikros.  

Pagal statistinius LITEKO sistemos duomenis (4 pav.), didžiąją dalį 2021 metais teisme 

išnagrinėtų bylų sudarė bylos dėl mokestinių teisinių santykių (1 304), dėl prašymų dėl 

vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolos išieškojimo (1 118), 

dėl užsieniečių teisinės padėties (751), dėl prieglobsčio (324),  bylos, susijusios su 

nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institucijų finansine parama (356), dėl bausmių 

vykdymo ir suėmimo sąlygų (330), bylos dėl laisvės atėmimo bausmę atliekančių asmenų 

skundų dėl žalos atlyginimo už netinkamas kalinimo sąlygas (194), nemažą dalį išnagrinėtų 

bylų sudarė kiti ginčai viešojo administravimo srityje (519).  
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4 pav.  

2021 m. teisme gautos 1 177 bylos dėl rinkliavos priteisimo, išnagrinėtos  1 118 bylų. 792 iš 

gautų bylų dėl rinkliavos priteisimo buvo  bylos dėl teismo įsakymo išdavimo, išnagrinėta 

781 byla dėl teismo įsakymo priteisimo (5 pav.). Kaip matyti iš pateiktų duomenų, 

administracinės bylos dėl teismo įsakymo išdavimo sudaro didžiąją dalį šios kategorijos 

bylų. Šis faktas leidžia daryti išvadą, kad šiuo procesiniu instrumentu sėkmingai 

naudojamasi. 

 

5 pav.  

 

2021 metais per elektroninį teismo paslaugų portalą (EPP) gautos 4 369 bylos, išnagrinėtos 

3 628 administracinės elektroninės bylos,  2020 metais per EPP gautos 4 368 bylos, 

194
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išnagrinėta 3 014 elektroninių administracinių bylų. Taigi, 2021 metais padaugėjo gautų ir 

išnagrinėtų elektroninių administracinių bylų (6 pav.). 

 

6 pav.  

Sustabdytos administracinės bylos  

2021 m. gruodžio mėnesio duomenimis, teisme buvo sustabdytas 490 administracinių bylų 

nagrinėjimas. Dažniausiai bylų nagrinėjimas sustabdomas, kai negalima nagrinėti bylos, iki 

bus išspręsta kita nagrinėjama byla, kai teismas kreipiasi į Konstitucinį Teismą prašydamas 

nuspręsti, ar teisės aktas atitinka Konstituciją ar į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą 

prašydamas prejudicinio sprendimo.  

Teisme kartą kas ketvirtį visose sustabdytose bylose patikrinama, ar neišnyko priežastys, dėl 

kurių  buvo sustabdyta administracinė byla. 2021 m., išnykus bylų sustabdymo pagrindams, 

buvo atnaujintas maždaug 100 sustabdytų bylų nagrinėjimas (7 pav.). 

3361

4368 4369

2225

3014

3628

2019 M. 2020 M. 2021 M. 

Gautos ir išnagrinėtos elektroninės 
administracinės bylos 
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7 pav.  

2021 m. vidutiniškai viena byla Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo 

išnagrinėta per 100,94 dienos (8 pav.).  

 

8 pav.  

Praėjusių metų pabaigoje 516 administracinių bylų buvo nagrinėjamos ilgiau kaip metus. 

Pagrindinė to priežastis – bylų sustabdymas. Kitos priežastys, dėl kurių bylų nagrinėjimas 

užsitęsė,  yra šalyje taikytas karantino režimas, proceso dalyvių neatvykimas į teismo 

posėdį, teikiami papildomi dokumentai ar tikslinami skundai. Taip pat neretai bylų 

nagrinėjimas užsitęsia sudarant šalims sąlygas išspręsti ginčą taikiai (9 pav.). 
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Leidimų išdavimas atlikti tam tikrus veiksmus 

2021 m. teismas pernai išdavė 190 leidimų atlikti tam tikrus veiksmus įstatymuose 

nustatytiems viešojo administravimo subjektams (pernai išduoti 128 tokie leidimai). 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 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, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba.  

Nuotoliniai teismo posėdžiai 

Nuotoliniams teismo posėdžiams organizuoti vis plačiau naudojama platforma „Zoom“. 

2021 m. per šią platformą surengta 11 630 teismo posėdžių. 2020 m.  – apie  100 posėdžių.   

2021  m. įvyko 31 vaizdo konferencinis posėdis (2020 m. tokių posėdžių buvo 156) (10 

pav.).  

 

9 pav.  

2021 metais iš 4 784 teismo priimtų sprendimų apeliacine tvarka apskųsti 938 (11 pav.). 

Teismo priimtų sprendimų išnagrinėjus bylą stabilumas siekė  97,01 proc.  

156

31

2020 M. 2021 M. 

Vaizdo konferenciniai posėdžiai
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10 pav.  

Dėl teismo priimtų sprendimų LVAT nagrinėjami skundai išplėstinėse kolegijose 

2021 m. pabaigoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinėje teisėjų 

kolegijoje buvo nagrinėjama 13 apeliacinių skundų dėl Vilniaus apygardos administracinio 

teismo sprendimų. Šios bylos yra itin sudėtingos dėl jose nagrinėjamų ginčų faktinių ir 

teisinių aspektų analizės, dėl vienodos administracinių teismų praktikos formavimo 

analogiškose bylose. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 

formuoja įstatymų nuostatų aiškinimo ir taikymo taisykles.  

2021 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti priimtus Vilniaus 

apygardos administracinio teismo sprendimus dėl pareiškėjui skirtos Lietuvos banko 

baudos, dėl atmesto „Achemos“ skundo atsakovei Valstybinės kainų ir energetikos 

kontrolės komisijai. Taip pat palikti nepakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 

sprendimai dėl atsisakymo sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės sprendimą atšaukti 2021 

m. rugsėjo 10 d. mitingą, dėl draudimo atvykti Rusijos piliečiui Filipui Kirkorovui atvykti į 

Lietuvą, dėl buvusio Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius J. M. atleidimo 

iš pareigų, dėl  buvusio Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko D. Ž. 

atleidimo iš pareigų. 

 

 

 
 

80,4

19,6

Teismo sprendimų apskundimas 2021 m. 

Neapskųsta sprendimų proc.

Apskųsta sprendimų proc.
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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.  

Nuo 2021 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. 

Vilniaus apygardos administraciniame teisme 

mediacijos procesas vyko 6 bylose. Visose šiose 

6 bylose teisminė mediacija pasibaigė (pagal 

išnagrinėjimo administracinių bylų rezultatus: 5 bylos nutrauktos, 1 byloje skundas 

atmestas). 

2020 m. teisminė mediacija buvo baigta 4 bylose (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 APSILANKĘ ASMENYS PATENKINTI APTARNAVIMO KOKYBE 
Rugsėjo–spalio mėnesiais vykdytos anoniminės apklausos duomenimis, asmenų 

aptarnavimo kokybė teisme įvertinta kaip aukšta arba labai aukšta.  

Asmenų aptarnavimo kokybės apklausoje dalyvavo 53 asmenys. Teismo lankytojų buvo 

teiraujamasi, ar čia esanti vizuali informacija yra jiems aktuali ir suprantama, ar aiškiai ir 

išsamiai buvo atsakyta į aktualius klausimus, ar aptarnavimo kokybė atitiko proceso dalyvių 

lūkesčius ir pan. 

Respondentai asmenų aptarnavimo kokybę vertino penkiabalėje sistemoje. Pavyzdžiui, 

teismo darbuotojų atsakymai į apsilankiusių asmenų pateiktus klausimus buvo įvertinti 4,4 
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balo, informacija stenduose ir interaktyvioje lentoje apie teismo posėdžius – 4,5 balo, 

aptarnavimo kokybės atitiktis lūkesčiams – 4,3 balo.  

 

11 pav.  

Lankytojai apklausoje išsakė ir pageidavimų: kad posėdžiai prasidėtų laiku, kad būtų 

priimta daugiau darbuotojų, kad teismo posėdžių salės būtų didesnės.  

Tokios apklausos Teisme vykdomos nuolat. Tai padeda gerinti aptarnavimo ir informacijos 

teikimo kokybę. 

 

 

GARBINGAS TEISMŲ SISTEMOS APDOVANOJIMAS SKIRTAS TEISMO 

RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJAI 
Gruodžio 15 d. vykusiame iškilmingame Teismų dienos minėjime buvo apdovanota ir mūsų 

teismo Raštinės skyriaus vedėja Aušra Kartanienė. Už pavyzdingą ir pasiaukojamą darbą 

nominacijoje „Metų darbuotojas ir metų pasiekimas“ jai buvo įteiktas Teismų sistemos 

garbės ženklas.  

mo kolektyvas pasveikino Aušrą Kartanienę  



 2021 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

18 

 

„Be viso teismo kolektyvo darnaus darbo nebūtų pasiekta tokio rezultato, todėl už šį 

apdovanojimą esu dėkinga ir kolegoms“, – po atminimo ženklo įteikimo ceremonijoje 

kalbėjo A. Kartanienė.  

„Dėkoju už pasiaukojamą ir 

stropų darbą. Linkiu niekuomet 

nepritrūkti energijos, visada būti 

pavyzdžiu kolegoms“, – 

iškilmingame renginyje 

sveikindama Aušrą kalbėjo 

teismo pirmininkė Jolanta 

Malijauskienė.  

Garbingo apdovanojimo proga 

Aušrą pasveikino ir teismo 

kolektyvas. Jai palinkėjome 

neblėstančios energijos, gražaus 

ir prasmingo laisvalaikio, 

sveikatos.  

Atkurtoje Nepriklausomoje Lietuvoje 2017 m. vėl pradėjus minėti Teismų dieną, buvo 

įsteigti ir teismų sistemos apdovanojimai. Jie gali būti skiriami Lietuvos Respublikos 

Konstitucinio Teismo, bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams, šių 

teismų darbuotojams bei kitiems teismų sistemai nusipelniusiems asmenims. 

Pagal svarbumo eilę apdovanojimai yra 3 rūšių: apdovanojimas 1-ojo laipsnio pasižymėjimo 

ženklu „Už nuopelnus teismų sistemai“, apdovanojimas 2-ojo laipsnio pasižymėjimo ženklu 

„Už nuopelnus teismų sistemai“ ir apdovanojimas Teismų sistemos garbės ženklu. 

TEISMO TEISĖJAI IŠRINKTI Į TEISMŲ SAVIVALDOS INSTITUCIJAS 
Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė išrinkta Teismų sistemos 

apdovanojimų komisijos nare. Ši komisija Teisėjų tarybos nustatyta tvarka svarsto 

apdovanojimams pateiktas kandidatūras bei kitus su apdovanojimais susijusius klausimus ir 

teikia išvadas Teisėjų tarybai. 

Teisėja taip pat buvo išrinkta ir Lietuvos teisėjų asociacijos nare. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Vita Valeckaitė išrinkta Teisėjų garbės 

teismo nare. 

TEISMO PERSONALAS IR DARBUOTOJŲ 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. 
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Teisme yra patvirtintas 24 teisėjų padėjėjų ir 4 teisininkų etatų skaičius.  

2021-aisiais nemažai pasikeitimų įvyko ir mūsų darbuotojų 

kolektyve. Teisėjų korpusą papildė teisėja Gitana Butrimaitė, 

atėjusi dirbti iš Vilniaus miesto apylinkės teismo, tačiau 

palydėjome į pensiją daugiau nei 18 metų teisme išdirbusią 

teisėją Mefodiją Povilaitienę, o dar du ilgamečiai kolegos – 

teisėjai Ernestas Spruogis ir Rasa Ragulskytė-Markovienė – 

tęsia karjerą Lietuvos vyriausiajame administraciniame 

teisme. 

2021 m. teisme pradėjo dirbti 12 naujų darbuotojų, 17 

darbuotojų buvo perkelta į kitas pareigas arba atleista iš 

pareigų. 2021 m. buvo organizuoti 9 konkursai į teisėjų 

padėjėjų pareigas, iš jų įvyko 6.  2021 m. organizuotos 7 

atrankos į pakaitinių teisėjų padėjėjų pareigas, įvyko 6 

atrankos. 2021 m. organizuotas 1 konkursas į vyriausiojo 

specialisto (teisininko) pareigas (šis konkursas įvyko).  

Surasti naujų teisėjų padėjėjų, teisininkų tampa vis sunkiau, nes jaunų ir gabių teisininkų 

nevilioja nekonkurencingas darbo užmokestis. Pavyzdžiui, vidutinis Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme teisėjo padėjėjo atlyginimas nesiekia 1 000 eurų, o mokėti didesnį 

darbo užmokestį neįmanoma dėl nepakankamo teismų finansavimo, todėl perspektyvūs 

teisininkai dažnai perviliojami į kitas institucijas, jie nesunkiai randa darbą advokatų kontorose, 

notarų biuruose, įsidarbina privačiais teisininkais, pereina dirbti į aukštesnės pakopos teismus 

arba kitas valstybės institucijas, kurios moka konkurencingesnį atlyginimą. 

 

Nors teismai kaip įmanydami skatina darbuotojus visomis kitomis Valstybės tarnybos 

įstatyme nustatytomis skatinimo  priemonėmis, bet to nepakanka. Mažų atlyginimų 

klausimą tiek Teisėjų taryba, tiek Nacionalinė teismų administracija nuolat kelia 

vykdomajai valdžiai, tačiau šie kreipimaisi kol kas lieka neišgirsti.  

Teisėja  Gitana. Butrimaitė 
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2021 m. teisėjams buvo organizuoti 25 mokymai. Jie gilino žinias profesinės etikos srityje, 

dalyvavo mokymuose apie faktų nustatymo prieglobsčio bylose probleminius aspektus, apie 

žmogaus teisių užtikrinimą, apie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją.  

63 valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį, dalyvavo 235 

profesiniuose mokymuose. Teismo darbuotojai kėlė kvalifikaciją tobulindami specialiuosius 

ir profesinius gebėjimus, reikalingus konkrečioms funkcijoms vykdyti, tobulino gebėjimus 

vadovavimo, lyderystės ir pokyčių valdymo srityse, komunikacinius, orientavimosi į klientų 

aptarnavimą įgūdžius, kėlė kvalifikaciją asmens duomenų apsaugos srityje. 

TEISME ATLIKTAS MIKROKLIMATO TYRIMAS 
Daugumai teismo darbuotojų labai patinka 

arba patinka dirbti teisme. Tai paaiškėjo 

birželio pradžioje atlikus psichologinio 

mikroklimato tyrimą. Tyrimo tikslas – 

įvertinti, kaip darbuotojai jautėsi  

2020–2021 m. I pusmetį dirbdami 

daugiausia karantino sąlygomis, kokių jiems 

kilo iššūkių, kas lemia darbe mikroklimatą, 

kokių turėtų pasiūlymų. 

Periodiškai vykdomos tokios apklausos 

padeda administracijai suprasti, kaip jaučiasi darbuotojai ir kokias svarbiausias problemas 

jie kelia, o darbuotojams tai yra galimybė išsakyti savo problemas ir būti išgirstiems.  

Į klausimą, ar patinka darbas teisme, 24 proc. darbuotojų atsakė, kad jiems labai patinka 

darbas teisme, ir net 63 proc. – kad patinka. Dauguma darbuotojų (74 proc.) teigė, jog 

jaučiasi reikalingi, ir net 67 proc. apklaustųjų tvirtino, kad jų vertybės sutampa su teismo 

vertybėmis.  

Vertindami psichologinę atmosferą teisme, pusė darbuotojų nurodė, kad ji šilta ir draugiška, 

apytiksliai trečdalis (30 proc.) – kad jaučiamas kolegų ir vadovybės palaikymas. 

Atsakydami, kas lemia mikroklimatą teisme, 30 proc. nurodė, kad darbuotojų tarpusavio 

santykiai, maždaug tiek pat (27 proc.)  – kad vadovo vadovavimo stilius. Didžioji dauguma 

(76 proc.) aiškino, kad santykiai tarp viename kabinete dirbančių kolegų yra draugiški, 

jaučiamas kolegų palaikymas, maždaug penktadalis teigė, kad santykiai yra formalūs ir 

neutralūs.  

Vertindami santykius ir bendravimą su tiesioginiu vadovu, 25 proc. apklaustųjų nurodė, kad 

vadovas sugeba  gerai organizuoti darbo procesą, 20 proc. – kad su vadovu būna dažniausiai 

malonu bendrauti, po 16 proc. – kad vadovas vertina iniciatyvumą ir pateiktas idėjas.  

Atsakydami į klausimą, kas turi įtakos geram nusiteikimui darbe, 16 proc. apklaustųjų teigė, 

kad atliktų darbų įvertinimas, tiek pat kad geri santykiai su kolegomis, maždaug po 12 proc. 

darbuotojų paminėjo, kad puikūs santykiai su vadovais ir teisme vyraujantis saugumo 

pojūtis.  



 2021 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

21 

 

Šis tyrimas parodė, kad iš esmės psichologinis klimatas teisme yra geras, teisme atmosfera 

yra šilta ir draugiška, darbuotojų santykiai su tiesioginiais vadovais yra geri, tačiau nerimą 

kelia darbuotojų ketinimai keisti darbą dėl per mažo atlyginimo. Tokios darbuotojų 

nuotaikos atskleidžia, kad teismų sistemai skiriamos lėšos darbo užmokesčiui nėra 

pakankamos ir būtina siekti teismų finansavimo didinimo. 

TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS 
2021 m. rugsėjo mėnesį teisme lankėsi Balstogės (Lenkija) apygardos administracinio 

teismo atstovų delegacija. Šio teismo kanclerei Joanai Varakomskai, teismo raštinės vedėjo 

pavaduotojoms Beatai Švietochovskai ir Anai Bazydlo buvo aprodytos teismo patalpos, 

viešnios supažindintos su raštinės 

darbu, joms papasakota apie bylų 

nagrinėjimo tvarką Vilniaus apygardos 

administraciniame teisme.  

Kolegoms iš Balstogės buvo ypač 

įdomu stebėti nuotolinius teismo 

posėdžius, kurie tapo dažni pandemijos 

metu, susipažinti su Lietuvos teismų 

teikiamomis elektroninėmis 

paslaugomis, raštinės funkcijomis ir 

kasdieniu darbu.  

Viešnios taip pat apsilankė teismo 

muziejuje, ten apžiūrėjo archyvines 

nuotraukas, senas teisėjų mantijas. 

Joms buvo papasakota apie teismo 

bendradarbiavimą su Trečiojo amžiaus universitetu bei teismo darbuotojų dalyvavimą 

įvairiose socialinėse akcijose. 

Balstogės teismo atstovai Vilniaus apygardos administracinio teismo darbuotojams pristatė 

ir Lenkijos teismo darbą.  

Teismo 5 teisėjų delegacija pagal teisėjų mainų programą, kurią organizuoja Europos 

teisminio mokymo tinklas (EJTN),  2021 m. spalio mėnesį lankėsi Vengrijoje.  

Pirmiausia teisėjai pabuvojo Vengrijos teisėjų mokymo centre, ten susipažino su teisėjų 

mokymo sistema, pandemijos įtaka mokymams ir kvalifikacijos kėlimo reikalavimais. 

Balstogės teismo delegacija Vilniuje 



 2021 M. VEIKLOS APŽVALGA 

 

22 

 

Vengrijos Aukščiausiame 

Teisme mūsų teismo teisėjams 

buvo pristatyta šio teismo 

istorija, kompetencija, įvyko 

susitikimas su Aukščiausiojo 

Teismo administracinių bylų 

teisėju.  

Segedo regioniniame teisme 

mūsų teisėjai buvo supažindinti 

su Vengrijos teisėjo statusu, 

teisėjų skyrimo procedūromis, 

teisėjų drausmine atsakomybe, 

elektroninėmis bylomis, susitiko 

su teismo administracija, 

baudžiamąsias, civilines bylas 

nagrinėjančiais teisėjais, taip pat su pretendentais tapti teisėjais. 

Segedo regioninio teismo administracinių bylų skyriuje VAAT teisėjai dalyvavo Vengrijos 

administracinės teisės, pagrindinių administracinės materialinės ir proceso teisės šaltinių 

pristatyme, taip pat teismo posėdyje ir diskusijose apie mokesčių teisės bylas. Be to, 

išklausė paskaitą apie Vengrijoje veikiančią Europos Sąjungos teisės ekspertų tinklą, 

sukurtą padėti teisėjams taikyti Europos Sąjungos teisę. 

Teisėja Beata Martišienė 2021 m. lapkritį dalyvavo Liuksemburge vykusiame teisėjų 

forume Europos Sąjungos valstybių narių pirmųjų ir apeliacinių instancijų teismų teisėjams. 

Ten buvo skaitomi pranešimai apie naujausias Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

prejudicinio sprendimo procedūros tendencijas, teisėjų nepriklausomumo principo 

supratimą ES teisėje, su COVID-19 

pandemija susijusių bylų nagrinėjimą 

Bendrajame Teisme.  

Pranešimus skaitė Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo teisėjai, Europos 

Bendrojo Teismo teisėjai ir valstybių narių 

teisėjai. Taip pat Europos Sąjungos valstybių 

narių pirmųjų ir apeliacinių instancijų teismų 

teisėjai stebėjo Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo Didžiosios kolegijos teismo posėdį, 

kuriame šalys išdėstė savo poziciją, teisėjai ir 

generalinis advokatas    pateikė šalims 

klausimų.   

Teisėja Beata Martišienė dalyvavo Liuksemburge 

vykusiame teisėjų forume 

Teisėjų delegacija Vengrijoje 
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BENRADARBIAVIMAS SU AUKŠTOSIOMIS MOKYKLOMIS 
Maždaug 20 Mykolo Romerio universiteto I kurso studentų kartu su administracinės teisės 

dėstytoja prof. dr. Ieva 

Deviatnikovaite 2021 m. 

gegužę nuotoliniu būdu 

dalyvavo teismo posėdyje, 

kuriame buvo sprendžiamas 

ginčas tarp Valstybinės 

teritorijų planavimo ir statybos 

inspekcijos ir Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos. 

Šiam teismo posėdžiui 

pirmininkavo teisėja Jovita 

Einikienė.  

Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjai ir darbuotojai spalio mėnesį turėjo 

unikalią galimybę pasiklausyti MYKOLO Romerio universiteto Teisės mokyklos prof. dr. I. 

Deviatnikovaitės paskaitos „Administracinio teismo klausimas Lietuvoje 1918–1940“ 

(autorė šia tema yra išleidusi knygą). Joje atskleisti daug kam iki šiol nežinomi istoriniai 

faktai, kad tarpukario Lietuvoje neegzistavo 

nepriklausomas viešosios administracijos 

teisminės kontrolės institutas, nors tuo metu 

administraciniai teismai jau buvo įkurti daugelyje 

Europos valstybių.  

Prof. I. Deviatnikovaitės mokslinių darbų 

pagrindinės sritys yra administracinė teisė, teisės 

istorija, ji yra paskelbusi daugiau kaip 30 

mokslinių straipsnių administracinės teisės, 

filosofijos ir teisės istorijos tematika, parašiusi kelis vadovėlius aukštųjų mokyklų 

studentams apie administracinę teisę. 

2021 m. gruodį Vilniaus apygardos 

administracinio teismo teisėjas, socialinių 

mokslų daktaras Gediminas Užubalis Medardo 

Čoboto trečiojo amžiaus universiteto 

klausytojams skaitė paskaitą tema 

„Administracinių teismų vaidmuo valstybėje“. 

Daugiau kaip 30 senjorų buvo supažindinti su 

administracinių teismų istorija Europoje ir 

Lietuvoje. G. Užubalis universiteto 

klausytojams papasakojo, kokias bylas nagrinėja administraciniai teismai, ir savo paskaitą 
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iliustravo konkrečiais pavyzdžiais. Taip pat buvo kalbėta apie administracinių teismų 

struktūrą, bylų, kurias išnagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas, skaičių, apie 

tai, kad dauguma posėdžių per pandemiją vyksta nuotoliniu būdu. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo iniciatyva Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas surengė nuotolinius mokymus „Kai kurie mokesčių teisės aktų taikymo ir su jais 

susijusių ginčų nagrinėjimo aspektai“, kuriuose dalyvavo ir mūsų teismo teisėjai bei teisėjų 

padėjėjai.  

Mokymuose buvo pristatytos 4 temos, 

aktualios nagrinėjant mokestinių 

ginčų bylas, kalbėta apie Mokesčių 

administravimo įstatymo, 

administracinių bylų teiseną 

reglamentuojančių įstatymų nuostatų 

aiškinimą ir taikymą, Europos 

Sąjungos teisminių institucijų 

sprendimus šiais klausimais.   

Vilniaus apygardos administracinis 

teismas buvo 2021 m. kovo 26 d. 

Mykolo Romerio universiteto Teisės 

mokyklos Viešosios teisės instituto organizuotos mokslinės-praktinės konferencijos 

„Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos“ partneris.  

Šioje konferencijoje buvo svarstomi klausimai nuo administracinės teisės raidos iki šių 

dienų aktualijų. Teisės istorikai, lingvistai aptarė tarpukario Lietuvoje parengtus 

Administracinio teismo įstatymo projektus, to meto visuomenės požiūrį į administracinę 

justiciją, pirmąjį administracinės teisės vadovėlį, lietuvišką teisės terminiją. Teisės 

mokslininkai ir praktikai diskutavo apie šiuo metu valdžios įstaigose svarstomas 

Administracinių bylų teisenos įstatymo novelas, neseniai įsigaliojusios Viešojo 

administravimo įstatymo redakcijos naujoves, Administracinių procedūrų kodekso rengimo 

galimybes, administracinio sprendimo panaikinimo savo iniciatyva institutą, asmenų 

identifikavimo viešajame administravime problematiką, valstybės tarnybos teisinio 

reguliavimo aktualijas, tarnybinių ginčų specifiką.  

Teisėjai ir teisėjų padėjėjai kėlė kvalifikaciją Mokestinių ginčų komisijos ir Vilniaus 

universiteto Teisės fakulteto surengtoje konferencijoje apmokestinimo ir mokestinių ginčų 

tema. Joje pranešimus apie  naujausią mokestinių ginčų praktiką, mokestinių instrumentų 

taikymo galimybes ir ribas, inovacijų mokestinę aplinką, laboratorinių tyrimų reikšmę 

mokestinėse bylose, prieš mokesčių vengimą nukreiptų taisyklių taikymo atvejus skaitė 

didelę patirtį turintys lektoriai.  

2021 m. gegužę teismo atstovai dalyvavo Mykolo Romerio universiteto profesorės 

I. Deviatnikovaitės vadovėlio „Administracinė teisė. Bendroji dalis“ pristatyme. 
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ĮDOMI STATISTIKA APIE TEISMO KOLEKTYVĄ 
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✓ 31 tarnautojas ir darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, 

teisme dirba daugiau kaip 10 metų. 

 

 

 
 

 

 

 

 

TEISMO DARBAS IR  COVID-19 
 

2021 m. dėl Vyriausybės įvesto karantino ir ekstremalios situacijos didžioji dalis teismo 

posėdžių vyko nuotoliniu būdu arba 

rašytinio proceso tvarka.  Pirmąjį 

pusmetį į teismo patalpas buvo 

įleidžiami tik į posėdžius kviesti 

asmenys, o nuo birželio 7 d. teismas 

duris atvėrė visiems lankytojams.  

Visus metus teismo lankytojai ir 

darbuotojai privalėjo dėvėti burną ir 

nosį dengiančias apsaugos priemones, 

laikytis saugaus atstumo. Didžioji dalis 

darbuotojų dirbo mišriu arba nuotoliniu 

būdu.  

Teisėjai ir teismo darbuotojai aktyviai skiepijosi nuo COVID-19 infekcijos.  
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PAMINĖTAS TEISMO 22-ASIS GIMTADIENIS 
 

Šiemet kolektyvas minėjo 22-ąjį teismo 

gimtadienį.   

Dėl pandemijos neorganizavę jokių 

gyvų renginių, nusprendėme šią šventę 

paminėti įveikdamas 10 milijonų 

žingsnių iššūkį arba 5 kartus 

apkeliaudami Lietuvą.  

Naudodami specialią žingsnių 

skaičiavimo programėlę telefone, 49 

teisėjai ir teismo darbuotojai, pasiskirstę 

į dvi komandas – „Atvirumas“ ir „Atsakingumas“, per 

balandžio mėnesį nužingsniavo 10 350 474 žingsnius 

ir, nuėję tokį atstumą, užaugino 37 495 virtualius 

medžius. Dalyvavusieji šiame iššūkyje taip pat 

fotografavo sostinės ir kitų miestų vaizdus, įamžino 

pavasarį bundančią gamtą. 

Darbuotojų nuotraukos buvo eksponuojamos teismo 

koridoriuje esančiame monitoriuje, gražiausiais 

Lietuvos vaizdais galėjo grožėtis ir teismo 

darbuotojai, ir jo lankytojai.  

 

 

 

PARODOS TEISME 
2021 m. birželio mėnesį teisme buvo atidaryta vilniečio dailininko Artūro Braziūno vasara 

kvepianti tapybos darbų paroda,  joje 

eksponuoti 23 paveikslai.  

„Mano paveikslai nėra „sunkūs“ ir niūrūs. Jie 

priverčia nusišypsoti, pamatyti šviesias 

gyvenimo spalvas, – sako dailininkas. – 

Pirmąją avį nutapiau prieš 8 metus, nes pats 

pagal  zodiako ženklą esu avinas. Tas 

paveikslas visus sužavėjo, todėl ir pamėgau 
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avių temą.“  

A. Braziūną galima priskirti XX a. pab.–XXI a. neomodernistams-neoromantikams – tiems, 

kurie tebetęsia ir plėtoja geriausias XX a. pr. ankstyvųjų modernistų, lietuviškojo „Ars“ bei 

XX a. antrosios pusės Lietuvos koloristinės tapybos tradicijas, kryptingai gilinasi į spalvų 

formalios bei idėjinės išraiškos galimybes. 

Dailininkas A. Braziūnas atstovauja Lietuvos viduriniajai profesionalių menininkų kartai. 

Tapytojo darbus galima išvysti Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Vokietijos, 

Suomijos, Australijos, JAV ir kitų šalių privačių asmenų kolekcijose. 

Pernai lapkritį teisme atidaryta vilnietės dailininkės Eugenijos Martinaitytės tapybos darbų 

paroda, joje eksponuojama 15 paveikslų. Dailininkės mėgstamiausi motyvai: Žvėryno, 

Neringos, kaimo peizažai, Vilniaus 

panoramos.  

E. Martinaitytė 1980 m. buvo priimta į 

Lietuvos tautodailininkų sąjungos 

Vilniaus skyrių, tais pačiais metais 

pradėjo dalyvauti parodose, 

tautodailininkų seminaruose Lietuvoje 

ir užsienyje, rengia asmenines parodas. 

2015 m. E. Martinaitytei suteiktas meno kūrėjo statusas, ji yra Vilniaus krašto 

tautodailininkų ir meno kūrėjų bendrijos tarybos narė. E. Martinaitytės darbų yra įsigijęs 

Lietuvos nacionalinis muziejus. 

KITI RENGINIAI 
2021 m. Teisme buvo gausu darbo jubiliejų: paminėjome teisėjo Henriko Sadausko, 

teisėjų padėjėjų Jolantos Talutienės, Editos Sakalinskaitės ir teismo posėdžių sekretorės 

Vidos Verikienės  20 metų darbo Vilniaus apygardos administraciniame teisme jubiliejų, 

raštinės vedėjos Aušros Kartanienės, vyriausiosios specialistės Sigitos Gamulėnienės ir 

specialisto Valdo Liumparo  15 metų darbo jubiliejų. 

Taip pat buvo minimos valstybinės šventės, Teismų diena, Advokatūros diena, Mokslo ir 

žinių diena, sekretorių diena, buhalterių 

profesinė šventė.   

Rinkome lėšas maltiečiams, teisme 

organizavome knygų mainų akciją. 

2021 m. lapkritį baigėsi Prezidentūros 

organizuotas Nacionalinis judumo 

iššūkis, kuriame įstaigos ir organizacijos 

buvo kviečiamos kurti žalesnę Lietuvą ir 
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kartu su programėle walk15 nuo rugsėjo 16 d. skaičiuoti nueitus žingsnius. 

Galime didžiuotis, mat mūsų teismo kolektyvo 46 asmenų komanda nužingsniavo 14 

680 088 žingsnius ir tarp visų dalyvių užėmė labai aukštą 20 vietą. Ta proga iš renginio 

organizatorių gavome ir diplomą, sveikinantį visą teismo kolektyvą su garbinga vieta. 

Žingsniuodami teismo darbuotojai fotografavo gražiausius pamatytus vaizdus. 

 

 

2021 m. gruodį teismo darbuotojai aplankė gražiausius Vilniaus senamiesčio kiemelius ir 

klausėsi pasakojimų, kaip Lietuvoje Kalėdas šventė Lietuvos didikai.  

Šios ekskursijos metu aplankėme Valdovų rūmų, Vilniaus universiteto, vyskupo Ignoto 

Masalskio, kur dabar įsikūrusi Prezidentūra, rūmų kiemelį, Lietuvos didikų Chodkevičių ir 

Pacų rūmų kiemelius. 
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BENDRAVIMAS SU ŽINIASKLAIDA IR VISUOMENE 
 

2021 m. teismo interneto svetainėje 

www.vaat.teismas.lt ir elektroniniais laiškais 

visuomenės informavimo priemonėms buvo 

išplatinti 106 pranešimai apie teisme 

nagrinėtas bylas ir priimtus procesinius 

sprendimus bei vykusius renginius.  

 Daugiausia buvo išplatinta pranešimų dėl 

Konkurencijos tarybos priimtų sprendimų 

(6 pranešimai), dėl Vyriausiosios tarnybinės 

etikos komisijos ir politikų kilusių ginčų (5 

pranešimai), dėl Sveikatos apsaugos 

ministerijos priimtų sprendimų (4 pranešimai), 

dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 

departamento teismui apskųstų sprendimų (2 pranešimai), dėl Muitinės departamento 

priimtų sprendimų (2 pranešimai).  

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

banku, Lietuvos valstybe, kuriai atstovavo Vyriausybė ar jos įgaliotos ministerijos.  

Didelį žiniasklaidos susidomėjimą sukėlė 2021 m. vasario mėnesį priimtas sprendimas dėl 

UAB Panevėžio implantologijos klinikos atmesto skundo atsakovei Lietuvos valstybei dėl 

žalos atlyginimo šalyje įvedus karantiną. Šį sprendimą žiniasklaidos priemonėms 

komentavo bylą nagrinėjęs teisėjas Gediminas Užubalis.  

Taip pat daug dėmesio sulaukė Rusijos piliečio Filipo Kirkorovo skundas atsakovui 

Migracijos departamentui. Motyvus, kodėl 

atmestas skundas, 2021 m. birželį žiniasklaidai 

komentavo bylą nagrinėjusi teisėja Ina Kirkutienė.   

Žiniasklaidos dėmesio taip pat susilaukė teisėjų 

Jolantos Malijauskienės ir Sauliaus Jakaičio 

interviu apie prieglobsčio bylų nagrinėjimą, 

pranešimas apie nekonkurencingus teisėjų 

padėjėjų atlyginimus.  

Teismo pirmininkė davė interviu apie pabėgėlių bylų nagrinėjimo ypatumus radijo stočiai 

„Radio France Internationale“, o laidoje „Radijo byla“ išsakė nuogąstavimus apie mažus 

teisėjų padėjėjų atlyginimus. Teisėja Beata Martišienė LRT laidai „Širdyje lietuvis“ kalbėjo 

apie administracines bylas dėl prašymų atidėti privalomą karo tarnybą kitose valstybėse 

gyvenantiems Lietuvos piliečiams. 

Teismas žiniasklaidoje 

buvo paminėtas 141 

sykį. 
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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. 

2021 m. Vilniaus apygardos administracinis teismas Lietuvos žiniasklaidoje buvo paminėtas 

141 sykį.  

Teisme minint Konstitucijos dieną teismo darbuotojai teikė nuotolines nemokamas teisines 

konsultacijas. Į mūsų teismą dėl teisinės pagalbos kreipėsi 5 asmenys. 

TEISMO ARCHYVAS 
2021 m. į teismo archyvą perduotos 2019 metais išnagrinėtos 4 494 administracinės bylos, 

2019 m. teismo veiklos organizavimo, personalo 

valdymo, finansų dokumentai. 

2021 m. kovo 25 d. Vilniaus regioniniam 

valstybės archyvui perduoti 2011–2016 m. 

teismo veiklos organizavimo dokumentai, 2006–

2009 m. nuolat saugoti atrinktos administracinės 

bylos, 2005–2009 m. iš administracinių bylų 

išimti sprendimai ir nutartys (676 apskaitos 

vienetai).  

Praėjusiais metais buvo atlikta administracinių bylų ir bylų administravimo dokumentų 

vertės ekspertizė, sudaryti jų apskaitos dokumentai ir paruoštos naikinti bylos, kurių 

saugojimo terminas yra pasibaigęs. Nuolat saugoti palikti procesinių bylų galutiniai 

sprendimai ir nutartys, taip pat kiekvienų metų iki 1 proc. administracinių bylų. 

TEISMO FINANSAVIMAS 
Teismas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. 

Dėl ekonominės padėties šalyje 

sumažintas finansavimas teismams 

turi įtakos ir mūsų 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 
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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 2021 m. buvo finansuojamas iš valstybės 

biudžeto lėšų ir iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų. 

 

 

 

 


