LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS
2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
(INFORMACIJA APIE LIETUVOS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS
2020 METŲ VEIKLĄ)
2021 m. vasario 26 d.
Vilnius
VADOVO ŽODIS
Vadovaudamiesi

Lietuvos

Respublikos

ikiteisminio

administracinių

ginčų

nagrinėjimo tvarkos įstatymo (toliau – IAGNTĮ) 4 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdami į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 patvirtinto
Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės
metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 4 punktą ir 9.2 papunktį, teikiame Vyriausybei
laisvos formos veiklos ataskaitą – informaciją apie Lietuvos administracinių ginčų komisijos
(toliau – Komisija) veiklą 2020 metais (toliau – Veiklos ataskaita).
Komisija yra nepriklausoma ikiteisminė institucija1. Vykdydama administracinių
ginčų nagrinėjimo funkciją, Komisija veikia kaip nepriklausomas kvaziteismas ir savo veikloje
vadovaujasi IAGNTĮ ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymais. Teisės
aktais Komisijai nesuteiktas viešojo administravimo subjekto statusas ir viešojo administravimo
funkcijų ji nevykdo. Kartą per metus Komisija teikia informaciją apie savo veiklą Vyriausybei2.
Komisijai ir jos teritoriniams padaliniams nuo 2018 m. sausio 1 d. yra pavesta
nagrinėti skundus dėl visų valstybinio ir savivaldybių administravimo subjektų individualių
administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo viešojo administravimo srityje. Šiuo metu skundus
nagrinėja 27 Komisijos nariai – valstybės pareigūnai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir
Panevėžyje. Patvirtintos 35 valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,
pareigybės.
Komisijoje 2020 metais buvo gautas 1 671 skundas. Komisija atsisakė priimti
nagrinėti 570 skundų, kaip nepriskirtus Komisijos kompetencijai arba turinčius įstatymo nustatytų
formos ir turinio trūkumų3. 995 skundai buvo priimti nagrinėti. Išnagrinėjusi bylas iš esmės,
Komisija priėmė 926 sprendimus. Iš visų Komisijos 2020 metais priimtų 1 496 sprendimų
administraciniam teismui buvo apskųsti tik 192 sprendimai: 28 Komisijos priimtus sprendimus
teismas paliko nepanaikintus, 7 – panaikino, dėl 157 teismui apskųstų Komisijos sprendimų
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teismas galutinio sprendimo 2020 m. nepriėmė.
Teikiama Veiklos ataskaita yra parengta vadovaujantis Komisijos pirmininko 2019
m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 1VE-7 patvirtintu Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2020–
2022-ųjų metų strateginiu veiklos planu (toliau – Strateginis veiklos planas), kuriuo buvo
numatytas Komisijos 2020 m. strateginio tikslo „01 Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be
teismo“ ir uždavinio „01-01 Operatyviai išankstine ne teismo tvarka nagrinėti administracinius
ginčus“ įgyvendinimas. Atsižvelgiant į įstatymais nustatytą Komisijos statusą, jos kompetenciją ir
veiklos specifiką, Komisija 2020 metais vykdė atskirą, jos veiklos turinį ir iškeltą strateginį tikslą
pagrindžiančią programą „01.01 Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka“.
I SKYRIUS
KONTEKSTO (APLINKOS) ANALIZĖ
Vyriausybė 2020 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 278 sudarė naujos sudėties Komisiją,
kuri pradėjo savo veiklą 2020 m. kovo 30 d. Vyriausybei 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207
„Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ nuo 2020 metų kovo 15 d. paskelbus
karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, naujos sudėties Komisija veiklą pradėjo
karantino režimo sąlygomis. Taigi, Komisija turėjo

užtikrinti sklandų nebaigtų skundų

išnagrinėjimą bei nepertraukiamai nustatytais terminais išnagrinėti ir naujai gaunamus skundus.
Atsižvelgiant į tai, Komisija turėjo skubiai pasiruošti nepertraukiamam administracinių ginčų
nagrinėjimui, užtikrinant Komijos darbuotojų ir į Komisiją besikreipiančių suinteresuotų asmenų
saugumą bei visas reikiamas technines priemones. Komisijos pirmininko 2020 m. kovo 30 d.
įsakymu Nr. 1VE-6 „Dėl darbo organizavimo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje karantino
laikotarpiu“ buvo įtvirtinta darbo tvarka karantino laikotarpiu, vėliau Komisijos pirmininko
patvirtintos šios su darbo organizavimu karantino laikotarpiu susijusios tvarkos: 2020 m. birželio
16 d. įsakymu Nr. 1VE-12 patvirtintas Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių
padalinių posėdžių organizavimo ir vykdymo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas, 2020 m. birželio
17 d. įsakymu Nr. 1VE-13 patvirtintas Posėdžių bylose, nagrinėjamose žodinio proceso tvarka
Lietuvos administracinių ginčų komisijos patalpose, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas,
2020 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1VE-20 patvirtintas Komisijos narių, valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas.
Komisijoje nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. lapkričio 11 d. Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Ministerija) Centralizuotas vidaus audito skyrius
vykdė Komisijos valdymo vidaus auditą. Ministerijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2020
m. lapkričio 11 d. baigė vykdyti auditą ir 2020 m. lapkričio 24 d. pateikė audito ataskaitą, kurioje
buvo nurodyti nustatyti trūkumai Komisijos valdyme bei vidaus administravime ir pateiktos

3
rekomendacijos: atlikti išsamius veiklos planavimo procesus, nustatyti tinkamą kontrolės veiksmų
atlikimo, komunikavimo ir informacijos teikimo bei stebėsenos sistemą, spręsti klausimą dėl
tinkamos institucijos struktūros nustatymo, atlikti institucijos ir darbuotojų funkcijų peržiūrą,
spręsti klausimą dėl pareigybės, atsakingos už bendrųjų institucijos funkcijų vykdymo
organizavimą ir kita. Audito ataskaitos pagrindu buvo suderintas Rekomendacijų įgyvendinimo
priemonių planas Nr. 16R-3. Vadovaujantis šiuo priemonių planu, Komisija įsipareigojo per 2021
metus atsižvelgti į pateiktas rekomendacijas ir atlikti visus reikiamus veiksmus joms įgyvendinti.
Dalis pirminių veiksmų pagal planą šiai dienai jau yra atlikta ir informacija pateikta Ministerijai.
2020 metais Komisijoje pradėtas įgyvendinti vidaus administravimo ir darbo tvarkos
optimizavimas, t. y. tobulinamos esamos ir rengiamos trūkstamos vidaus tvarkos. Atsižvelgiant į
suderintą Rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planą, Komisija 2021 metais planuoja vykdyti
struktūrinius pokyčius, priimti arba pakeisti šias tvarkas: Komisijos vidaus tvarkos taisykles,
vidaus darbo reglamentą, Tarnybinių komandiruočių organizavimo ir apmokėjimo tvarkos
taisykles, Dokumentų valdymo taisykles, Asmenų aptarnavimo Komisijoje taisykles, Apskaitos
vadovą ir Apskaitos politiką, Darbo apmokėjimo tvarką, Vidaus kontrolės politiką.
2020 m. spalio 5 d. paslaugų teikėjo prižiūrima Komisijos informacinių technologijų
(toliau – IT) infrastruktūra buvo paveikta kibernetinio incidento. Kenkėjiška programinė įranga
užblokavo prieigą prie Komisijos tarnybinės stoties duomenų. Duomenys ir dokumentai, susiję su
pagrindine Komisijos funkcija – bylų nagrinėjimu – nebuvo prarasti. Reaguojant į šią situaciją,
įvertintas duomenų atstatymo poreikis. Didžioji dalis Komisijos vidaus administravimo duomenų
ir dokumentų atstatyti iš rezervinių duomenų kopijų ir popierinių dokumentų kopijų.
Siekiant ateityje išvengti panašaus pobūdžio situacijų, vadovaujantis Nacionalinio
kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos rekomendacijomis, buvo
įgyvendintos papildomos saugumo priemonės: tarnybinių stočių duomenys perkelti į debesų
kompiuterijos tiekėjo duomenų centrą, o jų rezervinės duomenų kopijos – į geografiškai nutolusį,
atskirą duomenų centrą. Įdiegta nauja pašto paslauga, kuri efektyviau apsaugo nuo elektroninių
laiškų su kenkėjiška programine įranga. Komisijos informacinių technologijų vartotojai perkelti į
aukštesnio lygio autentifikacijos sistemą. Kompiuterinės darbo vietos prijungtos prie
centralizuotos įrenginių valdymo sistemos, jose įdiegta moderni apsaugos sistema nuo inovatyvių
grėsmių, vykdomas kompiuterinių darbo vietų duomenų rezervinis kopijavimas.
Nepaisant to, kad Komisija 2020 metais susidūrė su daugybe iššūkių, pagrindinė
Komisijos veikla – administracinių ginčų nagrinėjimas – vyko nepertraukiamai ir sklandžiai. Taip
pat Komisija aktyviai dalyvavo ir IAGNTĮ projekto svarstymo procese: teikė esmines rašytines
pastabas Ministerijai, Vyriausybei ir Lietuvos Respublikos Seimui. Dalyvavo šio įstatymo
projekto svarstymuose tiek Vyriausybės, tiek Lietuvos Respublikos Seimo (Teisės ir teisėtvarkos
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komiteto klausymuose) posėdžiuose. Komisija teikiamomis pastabomis siekia, kad būtų priimtas
toks įstatymas, kuris užtikrintų efektyvų ikiteismine tvarka nagrinėjamų bylų procesą. Be to, itin
svarbu, kad Komisija turėtų įstatymines priemones, siekiant visapusiškai ir objektyviai išnagrinėti
bylas trumpais terminais (pavyzdžiui, šaukimai, baudos ir kt.). Komisija ir ateityje aktyviai
dalyvaus teisėkūros procesuose, siekdama tinkamai įgyvendinti jai keliamus veiklos uždavinius
taip prisidėdama prie vientisos teisinės sistemos plėtros.
Komisija bendradarbiauja ir su viešojo administravimo subjektais, kurių sprendimai
(veiksmai) yra skundžiami. Ataskaitiniais metais vyko susitikimai su Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie Žemės ūkio ministerijos bei Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
atstovais. Taip pat vyko susitikimai ir su Ministru Pirmininku, Lietuvos Respublikos teisingumo
ministru, Nacionalinės teismų administracijos direktore, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkais.
Nuo 2020 m. birželio 23 d. įsigaliojo IAGNTĮ naujoji redakcija, kuri įtvirtino ginčo
perdavimo spręsti neteisminės mediacijos būdu galimybę nuo 2021 m. sausio 1 d. bei atitinkamai
buvo priimtas Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo Nr. X-1702 pakeitimo įstatymas. Minėti
įstatymų pakeitimai įtvirtina, kad ginčo perdavimą spręsti neteisminės mediacijos būdu gali
inicijuoti Komisijos narys, paskirtas pranešėju byloje, Komisija arba bet kuri ginčo šalis; ginčas
perduodamas spręsti neteisminės mediacijos būdu, kai yra gautas ginčo šalių sutikimas arba
prašymas perduoti ginčą spręsti neteisminės mediacijos būdu. Besiruošiant šių teisės aktų nuostatų
įgyvendinimui, Komisijos nariams ir darbuotojams buvo organizuoti neteisminės mediacijos
mokymai. Komisijos pirmininkas 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1VE-34 patvirtino
Neteisminės mediacijos organizavimo ir vykdymo Lietuvos administracinių ginčų komisijoje ir
jos teritoriniuose padaliniuose tvarkos aprašą (oficialiai paskelbtas teisės aktų registre; žr., TAR,
2021, Nr. 2021-00395). Taigi, buvo atlikti parengiamieji darbai siekiant tinkamai įgyvendinti
mediacijos taikymo institutą ikiteismine tvarka nagrinėjant ginčus.
Paminėtina, kad nuo 2020 m. birželio 23 d. buvo panaikintas Lietuvos Respublikos
administracinių bylų teisenos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 8 punktas, tokiu būdu, šis įstatymo
pakeitimas suteikė Komisijai teisę nagrinėti bylas pagal prašymus, kai kyla ginčai tarp nepavaldžių
vienas kitam viešojo administravimo subjektų dėl kompetencijos ar įstatymų pažeidimo. Tokia
nuostata išplečia Komisijos kompetenciją ir atitinkamai didina nagrinėjamų administracinių bylų
skaičių.
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II SKYRIUS
STRATEGINIŲ TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS
1 strateginis tikslas: Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus be teismo
1 lentelė. Strateginį tikslą įgyvendinančios programos ir Lietuvos Respublikos 2020 metų
valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme patvirtintų
asignavimų panaudojimas
Asignavimų panaudojimas (tūkst. Eur)
Asignavi
Panaudota
mų
asignavimų nuo
planas,
asignavimų,
įskaitant Panaudot
nurodytų
Program
Programos
Asignavi
patikslini
a
asignavimų
os kodas
pavadinimas
mų
mus
Asignavi plane, įskaitant
planas
ataskaitin
mų
patikslinimus
iam
ataskaitiniam
laikotarpi
laikotarpiui,
ui
dalis (%)
1
2
3
4
5
6
Administracinių ginčų
1 543
1 543
1 499,3
97,2
01.01
sprendimas išankstine
ne teismo tvarka
Iš jų ES ir kita tarptautinė finansinė
parama
2020 m. Komisijai buvo skirta 1 543 tūkst. Eur asignavimų. Iš jų turtui įsigyti – 20
tūkst. Eur. Iš darbo užmokesčio fondui skirtų asignavimų 2020 metais buvo sutaupyta 11,9 tūkst.
Eur. Iš prekių ir paslaugų įsigijimui skirtų asignavimų sutaupyta 31,8 tūkst. Eur. Iš viso sutaupyta
43,7 tūkst. Eur.
2020 m. Komisija, įgyvendindama Strateginį veiklos planą, laikėsi jame nustatytų
veiklos prioritetų:
1. Kompetencijos ribose užtikrinti asmenims galimybę įgyvendinti jų teisę spręsti
administracinius ginčus išankstine ne teismo tvarka. Vadovaujantis teisės aktais maksimaliai
įgyvendinti šalių sutaikinimo galimybę.
2. Trumpais terminais (iki 20 darbo dienų) išankstine ne teismo tvarka nagrinėti
asmenų skundus (prašymus) ir priimti teisės aktais pagrįstus sprendimus.
3. Operatyvus administracinių ginčų nagrinėjimas, nereikalaujantis bylinėjimosi
išlaidų, atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos keliamus tikslus, siekiant
administracinio proceso dalyvių laiko sąnaudų ir finansinių išteklių mažinimo.
4. Vykdyti prevencinį darbą, priimant įpareigojančius sprendimus, teikiant raštiškas
nuomones viešojo administravimo subjektams dėl galimų asmens teisių ar viešojo administravimo
principų pažeidimų bei kompetencijos ribose nagrinėjant ir atsakant į asmenų kreipimąsi.
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1 grafikas. Asmenų, pasinaudojusių išankstine administracinių ginčų sprendimo ne teisme
tvarka, skaičiaus didėjimas, vienetais
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Strateginiame veiklos plane buvo planuojama, kad 2020 m., palyginus su 2019 m., į
Komisiją su skundais kreipsis 20 % daugiau pareiškėjų. Pasinaudodami išankstine administracinių
ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, 2020 m. į Komisiją su skundais kreipėsi 1 671 asmenys, t. y.
beveik 19 % daugiau nei 2019 m. (1 390 asmenų). Lietuvos administracinių ginčų komisijoje (toliau
– Vilniuje) gauti 982 skundai (58,8 % nuo visų Komisijoje gautų skundų), Kauno teritoriniame
padalinyje (toliau – Kaune) – 298 (18 %), Klaipėdos teritoriniame padalinyje (toliau – Klaipėdoje)
– 204 (12 %), Šiaulių teritoriniame padalinyje (toliau – Šiauliuose) – 90 (5 %), Panevėžio
teritoriniame padalinyje (toliau – Panevėžyje) – 97 skundai (6 %). Strateginiame veikos plane
numatyta, kad 2021 metais skundų skaičius išaugs 10 % palyginus su 2020 metais, atitinkamai
prognozuojama, kad 2021 metais Komisijai bus paduoti 1 835 skundai (žiūrėti 1 grafiką).
2 grafikas. Skundžiami viešojo administravimo subjektai, vienetais
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2020 metais dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų administracinių aktų,
veiksmų ar neveikimo asmenys pateikė 1 148 skundus (69,7 % nuo visų Komisijai pateiktų skundų),
dėl savivaldybių administravimo subjektų – 499 skundus (30,3 % nuo visų Komisijai pateiktų
skundų). Skundai dėl valstybinio administravimo subjektų sudarė: Vilniuje 87,7 % visų Vilniuje
gautų skundų, Kaune – 33,1% visų Kaune gautų skundų, Klaipėdoje – 51,3 % visų Klaipėdoje gautų
skundų, Šiauliuose – 47,6 % visų Šiauliuose gautų skundų ir Panevėžyje – 53,2 % visų Panevėžyje
gautų skundų. Asmenų kreipimaisi su skundais dėl savivaldybių administravimo subjektų sudarė:
Vilniuje – 12,3 %, Kaune – 66,9 %, Klaipėdoje – 48,7 %, Šiauliuose – 52,4 % ir Panevėžyje – 46,8
% nuo visų atitinkamame teritoriniame padalinyje gautų skundų.
3 grafikas. Skundų nagrinėjimo rezultatai, vienetais
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Skundų priėmimo ir nagrinėjimo procedūrą reglamentuoja IAGNTĮ. Komisija, gavusi
skundą, turi teisę atsisakyti jį priimti nagrinėti, jeigu: 1) skundo nagrinėjimas nepriskirtinas
administracinių ginčų komisijos kompetencijai; 2) praleistas skundo padavimo Komisijai terminas
ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti ar tokį prašymą atsisakoma priimti; 3) yra nagrinėjamas ar
išnagrinėtas administracinis ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu
Komisijoje, kitoje ikiteisminėje ginčus nagrinėjančioje institucijoje ar teisme arba byla nutraukta; 4)
per nustatytą terminą pareiškėjas nepašalino skundo trūkumų (IAGNTĮ 10 straipsnio 2 dalis). Nuo
2020 m. birželio 23 d. galiojanti IAGNTĮ redakcija įtvirtina, kad tuo atveju, jei nepašalinami skundo
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trūkumai, skundas laikomas nepaduotu ir grąžinamas skundą padavusiam asmeniui (IAGNTĮ 10
straipsnio 4 dalis).
IAGNTĮ 12 straipsnis nustato, jog Komisijai paduotas skundas (prašymas) turi būti
išnagrinėtas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo priėmimo dienos. Prireikus motyvuotu
Komisijos nario, paskirto pranešėju byloje, sprendimu arba motyvuotu Komisijos sprendimu
bendras skundo (prašymo) nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas dar 10 darbo dienų.
Dažniausios termino pratęsimo priežastys 2020 metais buvo – šalių atstovų prašymu dėl posėdžio
perkėlimo kitai dienai, dėl taikos sutarties sudarymo galimybės svarstymo, dėl galimybės
patikslinti skundą, dėl papildomų dokumentų pateikimo. Komisija griežtai laikosi IAGNTĮ
nustatytų terminų.
Komisija, priėmusi skundą nagrinėti ir išnagrinėjusi bylą, priima vieną iš šių
sprendimų: 1) atmesti skundą (prašymą) kaip nepagrįstą; 2) panaikinti skundžiamą individualų
administracinį aktą ar jo dalį; 3) įpareigoti viešojo administravimo subjektą pašalinti padarytą
pažeidimą ar įvykdyti kitą Komisijos nurodymą. Komisija priima sprendimą nutraukti bylą, jeigu:
1) byla nepriskirtina Komisijos kompetencijai; 2) yra įsiteisėjęs teismo ar Komisijos sprendimas,
priimtas dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu, arba teismo nutartis
ar Komisijos sprendimas bylą nutraukti; 3) pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo); 4) Komisija
patvirtina šalių sudarytą taikos sutartį; 5) mirus fiziniam asmeniui ar likvidavus juridinį asmenį, kuris
buvo pareiškėjas, ginčo teisinis santykis neleidžia perimti teisių; 6) paaiškėja, kad skundas
(prašymas) buvo priimtas praleidus nustatytus jo padavimo terminus, o pareiškėjas neprašė termino
atnaujinti. Komisija priima sprendimą palikti skundą (prašymą) nenagrinėtą, jeigu: 1) skundą
(prašymą) padavė neveiksnus tam tikroje srityje asmuo; 2) Komisijoje ar teisme nagrinėjamas
administracinis ginčas tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu; 3) skundą
(prašymą) suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas pradėti bylą asmuo; 4) negalima nagrinėti
skundo (prašymo), iki bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine
tvarka. Be to, nuo 2020 m. birželio 23 d. galiojančioje IAGNTĮ redakcijoje įtvirtinta galimybė bylą
stabdyti4.
Komisija 2020 metais atsisakė priimti nagrinėti 570 skundų (34,1 % nuo visų gautų
skundų): Vilniuje atsisakė priimti nagrinėti 274 skundus (27,9 % nuo visų Vilniuje gautų skundų),
Kaune – 124 skundus (41,6 % nuo visų Kaune gautų skundų), Klaipėdoje – 95 skundus (46,6 % nuo
visų Klaipėdoje gautų skundų), Šiauliuose – 36 skundus (40 % nuo visų Šiauliuose gautų skundų),
Panevėžyje – 41 skundą (42,3 % nuo visų Panevėžyje gautų skundų).
Komisija, išnagrinėjusi skundą iš esmės, priėmė sprendimą atmesti kaip nepagrįstus
513 pareiškėjų skundus (30,7 % nuo visų gautų skundų): Vilniuje priėmė sprendimus atmesti 333
4

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo 10, 20, 21 straipsniai.
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skundus (33,9 % nuo visų Vilniuje gautų skundų), Kaune – 61 skundą (20,5 % nuo visų Kaune gautų
skundų), Klaipėdoje – 74 skundus (36,3 % nuo Klaipėdoje gautų skundų), Šiauliuose – 23 skundus
(25,6 % nuo visų Šiauliuose gautų skundų), Panevėžyje – 22 skundus (22,7 % nuo visų Panevėžyje
gautų skundų).
Komisija, išnagrinėjusi skundą iš esmės, priėmė sprendimą tenkinti arba iš dalies
tenkinti 320 skundų (32,2 % nuo visų priimtų nagrinėti skundų): Vilniuje priėmė sprendimus tenkinti
arba iš dalies tenkinti 192 skundus (31,5 % nuo Vilniuje priimtų nagrinėti skundų), Kaune– 67
skundus (42,1 % nuo Kaune priimtų nagrinėti skundų), Klaipėdoje – 28 skundus (23,5 % nuo
Klaipėdoje priimtų nagrinėti skundų), Šiauliuose – 16 skundų (29,6 % nuo Šiauliuose priimtų
nagrinėti skundų), Panevėžyje – 17 skundų (31,5 % nuo Panevėžyje priimtų nagrinėti skundų).
Komisija, išnagrinėjusi skundą iš esmės, priėmė sprendimą nutraukti 83 bylas (8,3 %
nuo priimtų nagrinėti skundų): Vilniuje priimta sprendimų nutraukti 33 bylas (5,4 % nuo Vilniuje
priimtų nagrinėti skundų), Kaune – 14 bylų (8,8 % nuo Kaune priimtų nagrinėti skundų), Klaipėdoje
– 12 bylų (10 % nuo Klaipėdoje priimtų nagrinėti skundų), Šiauliuose – 16 bylų (29,6 % nuo
Šiauliuose priimtų nagrinėti skundų), Panevėžyje – 9 bylas (16,6 % nuo Panevėžyje priimtų nagrinėti
skundų).
Be to, Komisija 2020 m. patvirtino 10 tarp bylos šalių sudarytų taikos sutarčių: Vilniuje
– 4, Kaune – 3, Šiauliuose – 2, Klaipėdoje – 1.
Komisija 2020 m. neišnagrinėjo ir perkėlė į 2021 m. 118 bylų: Vilniuje – 65, Kaune –
28, Klaipėdoje – 17, Šiauliuose – 3, Panevėžyje – 5.
Žemiau pateikiama informacija apie teismui apskųstus Komisijoje priimtus
sprendimus.
Iš 836 Vilniuje priimtų Komisijos sprendimų buvo apskųsti 112, teismas 5 Komisijos
sprendimus panaikino, 10 – paliko nepakeistų, dėl 97 Komisijos priimtų sprendimų teismas galutinio
sprendimo 2020 metais nepriėmė.
Iš 269 Kauno teritoriniame padalinyje priimtų sprendimų buvo apskųsti 36 skyriaus
sprendimai, teismas 2 sprendimus panaikino, 7 – paliko nepakeistus, dėl 27 padalinio priimtų
sprendimų teismas galutinio sprendimo 2020 metais nepriėmė.
Iš 209 Klaipėdos teritorinio padalinio priimtų sprendimų buvo apskųsti 33 sprendimai,
teismas 2020 metais nei vieno sprendimo nepanaikino, 9 – paliko nepakeistus, dėl 24 priimtų
sprendimų teismas galutinio sprendimo 2020 metais nepriėmė.
Iš 93 Šiaulių teritoriniame padalinyje priimtų sprendimų buvo apskųsti 4 sprendimai,
dėl kurių teismas 2020 metais galutinio sprendimo nepriėmė.
Iš 89 Panevėžio teritoriniame padalinyje priimtų sprendimų buvo apskųsti 7
sprendimai, teismas 2020 metais nei vieno sprendimo nepanaikino, 2 – paliko nepakeistus, dėl 5
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skyriaus priimtų sprendimų teismas galutinio sprendimo 2020 metais nepriėmė.
Iš 192 teismui apskųstų Komisijos sprendimų 129 skundus pateikė pareiškėjai, 93 –
atsakovai, t. y. viešojo administravimo subjektai.
4 grafikas. Komisijos sprendimų apskundimas administraciniams teismams, vienetais

KOMISIJOS SPRENDIMŲ APSKUNDIMAS ADMINISTRACINIAMS
TEISMAMS 2020 METAIS, VIENETAIS
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Pagal 2020 metų duomenis, iš 1 496 Komisijos priimtų sprendimų 192 sprendimai
(12,8 % visų priimtų sprendimų) buvo apskųsti apygardų administraciniams teismams. Taigi
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darytina išvada, kad 1 304 (2019 m. – 1 107) administracinio ginčo bylos buvo išnagrinėtos
Komisijoje ir atitinkamai sumažintas administracinių teismų nagrinėjamų bylų skaičius. Komisija
išnagrinėjusi daugiau bylų užtikrino didesnei daliai asmenų teisę spręsti ginčus ne teismo tvarka.
Teismai 2020 m. panaikino 7 komisijos sprendimus, 28 – paliko nepakeistus, dėl 157 Komisijos
priimtų sprendimų teismai galutinio sprendimo 2020 metais nepriėmė. Palyginus su 2019 metais,
2020 metais buvo apskųsta 2,5 % mažiau sprendimų ir teismo panaikinta net 56,3 % mažiau
Komisijos sprendimų.
Komisijos 2021 metais laukia nauji iššūkiai, t. y. struktūriniai pokyčiai bei vidaus
administravimo pertvarkymas, Komisijos veiklos viešumo didinimas, informacijos saugumo
politikos diegimas, internetinio tinklalapio tobulinimas, nuasmenintų Komisijos sprendimų
paskelbimas teisės aktų paieškos sistemoje „Infolex“, augančio ginčų kiekio išnagrinėjimas
nustatytais terminais.
Komisijos pagrindiniu veiklos prioritetu ir toliau išlieka taikaus administracinių
ginčų sprendimo skatinimas, realizuojant galimybę ginčus spręsti taikiai, sudarant šalims galimybę
pasinaudoti ir neteismine administracinių ginčų mediacija. Visuma nurodytų veiksmų užtikrins
strateginio Komisijos uždavinio – nepertraukiamo efektyvaus administracinių ginčų nagrinėjimo
– įgyvendinimą.
Komisija siekia ir sieks efektyvinti savo veiklą bei racionaliai prisidėti prie
Vyriausybės formuojamos politikos įgyvendinimo.

Komisijos pirmininkas

Žydrūnas Plytnikas

