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ĮŽANGA
Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 10 str. 2 d. ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1519 patvirtintų Administracinių
ginčų komisijų darbo nuostatų 6 p. nustatyta, kad Vyriausioji administracinių ginčų komisija
(toliau – Komisija) kartą per metus už savo darbą atsiskaito Lietuvos Respublikos Vyriausybei.
Vadovaujantis šiomis teisės aktų nuostatomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikiama
Komisijos 2015 m. veiklos ataskaita.
Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl
Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika) 2.2 p. Komisijai, kaip
asignavimų valdytojai (kodas 90.55.2941), yra taikomos Metodikos nuostatos. Tačiau,
Komisijai dėl savo veiklos pobūdžio neatliekant viešojo administravimo funkcijų, teikiamoje
ataskaitoje Metodika remiamasi tik iš dalies. Komisijai, nepriskirtai ministrų valdymo sritims,
tačiau su teisingumo ministro kuruojama sritimi susijusiai institucijai, teisės aktais specialios
atsiskaitymo už metinės veiklos rezultatus tvarkos nenumatyta.
Teikiama veiklos ataskaita yra parengta remiantis 2014 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos
pirmininko įsakymu Nr. 6P-15 patvirtintu Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2015–
2017-ųjų metų strateginiu veiklos planu (toliau – Strateginis veiklos planas), kuriuo buvo
numatytas Komisijos 2015 m. darbo strateginio tikslo „01 Užtikrinti asmenų teisę spręsti ginčus
be teismo“ ir programos „01.01Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka“
įgyvendinimas.

I. STRATEGINIS TIKSLAS
Komisijos darbo strateginis tikslas yra užtikrinti asmenų teisę spręsti administracinius
ginčus be teismo.
Komisija yra bendroji ikiteisminė institucija. Vykdydama administracinių ginčų
sprendimo funkciją, Komisija veikia kaip nepriklausomas kvaziteismas ir savo veikloje
vadovaujasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos, Lietuvos Respublikos
administracinių ginčų komisijų įstatymais, Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatais.
Komisija, spręsdama administracinius ginčus, taiko tiek šalies įstatymus ir poįstatyminius teisės
aktus, tiek Europos Sąjungos teisinį reglamentavimą atitinkamoje srityje, atsižvelgia į Europos
Sąjungos Teisingumo Teismo bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojamą
praktiką atitinkamoje teisės taikymo srityje. Teisės aktais Komisijai nesuteiktas valdymo
institucijos statusas, ji yra teisėsaugos institucija, prisidedanti prie teisingumo vykdymo.
Pasinaudodami išankstine administracinių ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka 2015 m. į
Komisiją su skundu (prašymu) kreipėsi 945 asmenys, t.y. 2,7 % mažiau nei 2014 m. (į Komisiją
2014 m. kreipėsi 972 asmenys).
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Teisės aktais nustatytais terminais Komisijoje buvo priimti 845 sprendimai, t. y. 0,3%
daugiau nei 2014 metais (842 sprendimai). Strateginiu veiklos planu buvo planuota, kad asmenų,
pasinaudojusių išankstine administracinių ginčų sprendimo ne teisme tvarka, skaičius turėjo
padidėti 8 % lyginant su 2014 m., tačiau tokios prognozės (planavimas) nepasitvirtino. Pastarųjų
trijų metų duomenys liudija tai, jog besikreipiančių asmenų dėl ginčo išnagrinėjimo ikiteismine
tvarka skaičius stabilizavosi. Matomai šis skaičius galėtų atitinkamai kisti tik praplėtus ar
susiaurinus Komisijos kompetencijos ribas.
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Pagal ataskaitinių metų statistinius duomenis iš 845 Komisijos priimtų sprendimų 136
sprendimai (16 % visų priimtų sprendimų) buvo apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam
teismui (apskųstų Komisijos sprendimų skaičiaus padidėjimui įtakos turėjo nauja individualių
administracinių aktų rūšis - Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto
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plėtojimu, kompensavimo komisijos sprendimai dėl pareiškėjų patirtų išlaidų kompensavimo), o
panaikinta 32 sprendimai (3,7 % visų priimtų sprendimų). Pažymėtina, jog iš 32 panaikintų
sprendimų 13 sprendimų buvo panaikinta tik dėl to, kad ginčo šalys sudarė taikos sutartį, kurią
patvirtino Vilniaus apygardos administracinis ar Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
nevertinant skųstų Komisijos sprendimų pagrįstumo. Kitaip tariant, tik 19 Komisijos sprendimų
buvo teismo panaikinti kaip nepagrįsti. Taigi, 709 byloje administracinis ginčas buvo išspręstas
Komisijoje ir tokiu būdu sumažintas Vilniaus apygardos administracinio teismo nagrinėjamų
bylų skaičius. Palyginimui, 2014 m. Vilniaus apygardos administraciniam teismui buvo apskųsta
88 sprendimai (10,45 % visų Komisijos priimtų sprendimų) ir panaikinta 12 sprendimų (1,4 %
visų priimtų sprendimų).
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Kaip ir ankstesniais metais, Komisija teikė konsultacijas asmenims (žodžiu ir elektroninio
ryšio priemonėmis) dėl skundo pateikimo Komisijai, joje nagrinėjamų ginčų tvarkos bei su
viešuoju administravimu susijusiais klausimais. 2015 m. atsakyta į 39 elektroniniu paštu
Komisijai atsiųstus paklausimus bei priimti ir konsultuoti 147 asmenys.
II. MISIJA IR PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
Komisijos misija – objektyviai, greitai, su mažomis išlaidomis išspręsti kilusį
administracinį ginčą, taip prisidėti prie žmogaus teisių gynimo, šalių sutaikinimo ir teisingumo
vykdymo (Administracinių ginčų komisijų darbo nuostatų 4 p.).
Atsižvelgiant į įstatymais nustatytą Komisijos statusą, jos kompetenciją ir veiklos specifiką,
institucija vykdė jos veiklos turinį ir iškeltą strateginį tikslą pagrindžiančią programą –
administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka. Komisija patenkino 18 %
nagrinėtų skundų (2014 m. – 32 %), atmetė 69 % skundų (2014 m. – 51%), kaip nepagrįstus, o
skundo nagrinėjimą, kaip nežinybingą Komisijai, nutraukė dėl 13 % skundų (2014 m. – 17 %).
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Šie skaičiai rodo, jog ataskaitiniais metais skųsti viešojo administravimo institucijų individualūs
administraciniai aktai buvo profesionalesni (pagrįsti ir teisėti) nei 2014 m.
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Skundus dėl Komisijos sprendimų Vilniaus apygardos administraciniam teismui daugiau
teikė pareiškėjai, o ne viešojo administravimo institucijos. Pareiškėjų skundai dėl Komisijos
priimtų 136 sprendimų sudarė 90 %, o atsakovų (centrinių viešojo administravimo institucijų)
–10 %.
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Tuo tarpu 2014 m. atsakovų skundai Vilniaus apygardos teismui dėl Komisijos sprendimų
sudarė 32 %. Šie skaičiai rodo, jog viešojo administravimo institucijų pasitikėjimas Komisijos
kompetentingumu, jos priimamų sprendimų pagrįstumu dar labiau išaugo.
Vertinant Komisijai pateiktų skundų pasiskirstymą pagal viešojo administravimo sritis
pastebėta, jog lyginant su 2014 m. dvigubai padidėjo skundų skaičius ūkio srityje (buvo 6%),
žemės ūkio srityje išaugo 7% (buvo 46 %), šešis kartus sumažėjo energetikos srityje (buvo
12%), tris kartus - teisingumo srityje (buvo 6%), dėl užsienio reikalų skundų iš viso negavome
(buvo 0,5%). Skundų kiekis dėl kitų valdymo sričių išliko panašus.
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Skundų pasiskirstymas pagal valdymo sritis

Aplinkos 7%
Žemės ūkio 53%
Sveikatos apsaugos 5%
Teisingumo 2%
Kitos 5 %

Kultūros 2 %
Susisiekimo 2%
Socialinės apsaugos 2%
Vidaus reikalų 1%

Finansų 5%
Ūkio 12%
Energetikos 2%
Švietimo 2%

2015 m. Komisija, įgyvendindama Strateginį veiklos planą, laikėsi juo nustatytų veiklos
prioritetų:
1. Užtikrindama, kad ginčai būtų išnagrinėti per 14 kalendorinių dienų (pratęsus skundo
nagrinėjimo terminą – per 28 kalendorines dienas) nuo skundo priėmimo nagrinėti dienos,
Komisija garantavo greitą ir optimalią asmens teisių gynybą. Operatyvus administracinių ginčų
nagrinėjamas, nereikalaujantis bylinėjimosi išlaidų, atitinka Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos keliamus tikslus, siekiant administracinio proceso dalyvių laiko sąnaudų ir
finansinių išteklių mažinimo (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričių 2014
– 2016 m. strateginio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014
m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 1R-41, Vyriausybės programos nuostata Nr. 462, kodas 01 00401-01).
2. 2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus Administracinių
ginčų komisijų darbo nuostatų naują redakciją, Komisijai atsirado pareiga siekti ginčo šalių
sutaikinimo (Nuostatų 4 p.). Komisija iki ginčo nagrinėjimo iš esmės siūlo ginčo šalims
išspręsti ginčą taikiai. Per ataskaitinius metus 43 ginčai šalių pageidavimu galėjo baigtis taikos
sutartimi, t.y. ginčas būtų baigtas be jo nagrinėjimo iš esmės Komisijos posėdyje ir taip būtų
užtikrinta socialinė taika. Tačiau taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo Komisijos
sprendimu galimybė Komisijos darbą reglamentuojančiais teisės aktais nenumatyta.
3. Vykdant prevencinį darbą Komisija ginčų nagrinėjimo metu viešojo administravimo
principų pažeidimų, kurie nebuvo nagrinėjamų ginčų dalyku, nenustatė.
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4. Komisija taip pat teikė konsultacijas savivaldybių visuomeninėms administracinių ginčų
komisijoms ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo proceso klausimais, tuo prisidėdama
prie asmenų teisės spręsti kilusį viešojo administravimo srityje ginčą ikiteismine tvarka įvairiuose
šalies rajonuose įgyvendinimo.
III. ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJŲ VEIKLOS VIEŠINIMAS
Ataskaitiniais metais Komisija ir toliau skyrė dėmesį administracinių ginčų komisijų
veiklos viešinimui.
2015 m. kovo 25-27 d. Vyriausiojoje administracinių ginčų komisijoje pagal TAIEX
programą (angl. the Technical Assistance and Information Exchange instrument), finansuojamą
Europos Komisijos, lankėsi Komisijai giminingos Makedonijos Valstybinės administracinių
procedūrų ir darbo santykių nagrinėjimo procedūrų komisijos (The State Commission for
Decision-making Administrative procedures and Labour Relations Procedures) atstovai
(Komisijos pirmininkė Irena Brzanova bei nariai Darko Donevski, Sherif Memeti). Vizito metu
svečiai buvo supažindinti su ikiteismine administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka Lietuvoje
(tame tarpe Komisijoje, Vilniaus darbo ginčų komisijose, Vilniaus miesto savivaldybės
visuomeninėje administracinių ginčų komisijoje), su teisminiu administracinių bylų
nagrinėjimu Vilniaus apygardos administraciniame teisme bei Lietuvos vyriausiame
administraciniame teisme, su Europos Sąjungos teisės taikymu, sprendžiant administracinius
ginčus.
2015 m. rugsėjo 24 d. Komisijos rengtame oficialiame renginyje buvo paminėta
institucijos 16-os veiklos metų sukaktis. Renginio metu buvo padaryta Komisijos veiklos (jos
rezultatų) apžvalga, ieškota atsakymo į klausimą – Komisija yra teismo darbo palengvinimas,
valstybės valdymo institucijų darbo klaidų taisytoja ar teisingumo vykdytoja bei apžvelgtas
administracinio proceso principų ir institutų taikymas Komisijos bylų nagrinėjimo procese,
ypatumai ir išorinės kliūtys, darančios įtaką bylų nagrinėjimo proceso ir asmens teisių gynybos
efektyvumui. Renginyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto
pirmininkas J. Sabatauskas, jo pavaduotojas S. Šedbaras, Vilniaus apygardos administracinio
teismo pirmininkė I. Kirkutienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, viešojo
administravimo institucijų, Lietuvos advokatų tarybos bei akademinės bendruomenės atstovai.
2015 m. gruodžio 14-18 d. Komisijos pirmininkė J. Mikalčienė ir Komisijos narė R.
Bakševičienė dalyvavo TAIEX programos ekspertinėje misijoje Makedonijos Valstybinėje
administracinių procedūrų ir darbo santykių nagrinėjimo procedūrų komisijoje. Vizito metu
buvo

lankytasi

Makedonijos

Respublikos

vyriausiame

bei

Skopje

apygardos

administraciniuose teismuose, Makedonijos Respublikos Parlamente bei kitose su Makedonijos
Respublikos Komisijos veikla susijusiose institucijose; susipažinta su ikiteisminio ir teisminio
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administracinių ginčų nagrinėjimo tvarka šioje šalyje, diskutuota administracinių ginčų
nagrinėjimo ikiteismine tvarka klausimais bei apsikeista darbo patirtimi.
Komisija toliau tęsė bendradarbiavimą su Mykolo Romerio universitetu. Kaip socialinis
partneris Komisijos pirmininkė 2015 m. sausio 9 d., gegužės 20-22 d. pirmininkavo universiteto
Konstitucinės ir administracinės teisės instituto magistrinių darbų gynimo vertinimo
kvalifikacinei komisijai.
2015 m. gruodžio mėn. vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybės
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatomis buvo sukurta nauja Komisijos
interneto svetainė.
IV. TEISĖKŪROS INICIATYVOS
Komisija, atlikdama administracinių ginčų sprendimo funkciją, savo veikloje teisės aktus
tik taiko ir neturi savarankiškos teisėkūros iniciatyvos teisės. Tačiau, siekdama tobulinti
administracinius ginčus išankstine ne teismo tvarka nagrinėjančių institucijų veiklos teisinę
aplinką, Komisija 2015 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Seimui teikė pastabas ir
pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo projekto Nr.
XIIP-2878.
V. PROGRAMOS ASIGNAVIMŲ PANAUDOJIMAS
2015 m. Komisijai buvo skirta 289 737 eurų asignavimų. Iš jų 14 741 eurų buvo
panaudota ilgalaikio materialiojo turto einamajam remontui.

Panaudoti

Asignavimų

asignavimai,

panaudojimo

tūkst. eurų

procentas

289,7

289,7

100

1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

289,7

289,7

100

iš jo:

289,7

289,7

100

-

-

-

1.3. tikslinės paskirties lėšos ir pajamų įmokos

-

-

-

2. Kiti šaltiniai (Europos Sąjungos finansinė

-

-

-

Asignavimai

01. 01 Administracinių ginčų sprendimas

Patvirtinti (patikslinti)
asignavimai, tūkst. eurų

išankstine ne teismo tvarka
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:

1.1. bendrojo finansavimo lėšos
1.2. Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės
finansinės paramos lėšos
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parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai
gautos lėšos)

VI. RIZIKOS VEIKSNIAI
Komisija, įgyvendindama programą „Administracinių ginčų sprendimas ne teismo
tvarka“, sprendžia uždavinį – operatyviai išankstine ne teismo tvarka nagrinėti administracinius
ginčus. Šio uždavinio esmė - ginčas turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 14
kalendorinių dienų. Komisija visada siekė, jog šis terminas būtų pratęsiamas tik išimtinais
atvejai: kai dėl svarbių priežasčių šalys ar viena iš šalių negali dalyvauti Komisijos posėdyje,
tačiau to pageidauja; kai Komisijai būtina surinkti papildomą medžiagą, ją įvertinti dėl
Komisijos posėdžio metu paaiškėjusių naujų aplinkybių. Tačiau šio uždavinio ataskaitiniais
metais maksimaliai sėkmingam įgyvendinimui trukdė du rizikos veiksniai: viešojo
administravimo institucijų Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 12
str. 2 d. nustatyto reikalavimo nevykdymas ir Komisijos žmogiškieji ištekliai.
Pirmas rizikos veiksnys
Pagal Lietuvos Respublikos

administracinių ginčų komisijų įstatymo 12 str. 2 d.

Komisijos reikalaujama medžiaga ar dokumentų kopijos turi būti jai perduotos ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo reikalavimo gavimo dienos. Tik labai retais atvejais šis terminas yra
nepažeidžiamas. Dažniausiai atsiliepimas į skundą bei su juo susijusi medžiaga Komisijai yra
pateikiama likus kelioms dienoms iki ginčo nagrinėjimo Komisijos posėdyje. Retais atvejais
prašomi dokumentai pateikiami tiesiog ginčo nagrinėjimo metu Komisijos posėdyje. Taip pat
stebima nauja tendencija (Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos), kai
į Komisijos reikalavimą pateikti su skundu susijusią medžiagą, atsakoma, jog laikotarpis nuo
Komisijos prašymo gavimo institucijoje dienos iki Komisijos posėdžio dienos nėra pakankamas
bylos medžiagai surinkti ir motyvuotam atsiliepimui parengti ir prašoma pratęsti medžiagos ir
atsiliepimo pateikimo terminą bei atidėti skundo nagrinėjimo laiką. Neturint reikalingos
medžiagos ginčo išnagrinėjimui Komisijai nelieka kitos išeities kaip vadovaujantis Lietuvos
Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo 13 str. 2 d. bei Administracinių ginčų
komisijų darbo nuostatų 43 p. skundo nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminą pratęsti. Per
ataskaitinius metus buvo pratęstas 109 ginčų nagrinėjimo ir sprendimo priėmimo terminas.
Antras rizikos veiksnys
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 394 Komisijai
nustatė didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 11. Su besikreipiančių asmenų skundais
(prašymais) Komisijoje pagal patvirtintas pareigybes turėjo dirbti vyriausieji specialistai
Komisijos pirmininko ir nario padėjėjai, konsultantas – referentas bei konsultantas (7
darbuotojai).
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Pagrindinė įstaigos problema – darbuotojų kiekis ir jų kaita. Per 2013 m. – 2014 m.
Komisijoje pasikeitė 7 darbuotojai (4 darbuotojai buvo atleisti iš darbo jų pačių prašymu, 3
darbuotojoms buvo suteiktos vaiko gimdymo ir auginimo atostogos). Ataskaitiniais 2015 m. į
darbą buvo priimti 5 darbuotojai, o atleisti 4. Penkios darbuotojos buvo nėštumo, gimdymo ir
vaiko priežiūros atostogose. 2015 m. laikino nedarbingumo pažymėjimai buvo išduoti 178
kalendorinėm dienom, suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos 231 kalendorinei dienai.
Kasmetinių atostogų panaudota 337 kalendorinės dienos, liko nepanaudotų kasmetinių atostogų
412 kalendorinių dienų.
Tokia darbuotojų kaita bei nedarbo dienų skaičius labai apsunkino Komisijos darbą.
Procedūrų, priimant į darbą naują darbuotoją vietoje išėjusio, atlikimo metu (konkursas į
valstybės tarnautojo darbo vietą trunka apie 1,5 mėn.), darbuotojo laikino nedarbingumo ar
kasmetinių atostogų metu nesančio darbuotojo darbą turi padaryti kitas darbuotojas. Įvertinus
šias aplinkybes bei į Komisiją besikreipusių asmenų skaičių, darbuotojų skaičių, tai, kad ginčas
Komisijoje turi būti išnagrinėtas ir sprendimas priimtas per 14 kalendorinių dienų, tai, kad
nagrinėjamos bylos daugumoje yra sudėtingos (taikomi ne tik nacionalinės, bet ir Europos
Sąjungos teisės aktai), bylų didelę apimtį (įvertinta ir sukurta daugiau nei 132 000 lapų
dokumentų), kalendorinių metų darbo dienų skaičių (252), matyti, jog Komisija jau kelinti
metai dirbo padidinto darbo krūvio sąlygomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1329 Komisijai
padidino didžiausią leistiną pareigybių skaičių dviem pareigybėm. Dėl šių galimų darbuotojų
darbo užmokesčiams finansavimo neskyrimo ir 2016 m. Komisijai gali tekti dirbti padidinto
darbo krūvio sąlygomis.

VII. VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS
Veiklos efektyvumo vertinimo kriterijai leidžia įvertinti, kaip efektyviai panaudoti
ištekliai sukuriant tam tikrus produktus ar rezultatus, t.y. nurodo santykį tarp išteklių ir sukurtų
produktų ar rezultatų (Metodikos 57 str.). Atliekant Komisijos efektyvumo vertinimą, turi būti
atsižvelgiama į finansinius, žmogiškuosius, laiko išteklius, išnagrinėtų skundų skaičių ir priimtų
sprendimų kokybę.
Komisijos tiesioginėje veikloje nėra galimybės reikštis iš viešojo administravimo
kylančiais valdymo sprendimais, didinti veiklos efektyvumą kaip nors kitaip nei numato minėti
teisės aktai. Jos veikla yra detaliai apibrėžta imperatyviomis procesinėmis teisės aktų
normomis, kurių laikymasis, nagrinėjant administracinius ginčus, yra pagrindas teisėtam ir
pagrįstam sprendimui priimti. 2015 metais į Komisiją su skundu (prašymu) kreipėsi 945
asmenys. Teisės aktais nustatytais terminais buvo priimti 845 sprendimai. Iš 845 Komisijos
priimtų sprendimų 136 sprendimai buvo apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui,
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32. Komisijoje išspręsti 709 administraciniai ginčai. Atsakyta į 39

elektroniniu paštu pateiktus paklausimus, priimti ir konsultuoti 147 asmenys. Šį darbą atliko 7
Komisijos darbuotojai bei 5 Komisijos nariai. Taip pat pažymėtina, jog Komisija yra
savarankiška asignavimų valdytoja. Be pagrindinės funkcijos – ginčų nagrinėjimo ir sprendimų
priėmimo kitas savarankiškai institucijai priklausančias funkcijas (viešieji pirkimai, ūkinė –
techninė patalpų bei kilnojamo turto priežiūra, finansiniai klausimai, įstaigos internetinės
svetainės administravimas, archyvo tvarkymas ir kt.) be minėtų darbuotojų atliko dar 2
Komisijos darbuotojai.
2015 m. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Centralizuotas vidaus audito
skyrius atliko Komisijos 2012-2014 m. veiklos ir valdymo auditą. 2015 m. balandžio 4 d.
surašytoje audito ataskaitoje Nr. IV-8 pažymėta, jog Komisija tinkamai siekia užsibrėžtų tikslų,
Komisijos „vykdomos veiklos rodikliai, palyginti su apygardų administracinių teismų ir viešojo
administravimo subjektų rodikliais, yra pranašesni skundų nagrinėjimo trukmės, išlaidų,
tenkančių į instituciją besikreipiančiam asmeniui bei bylos nagrinėjimo kaštų, tenkančių
valstybei, požiūriu“.

Komisijos pirmininkė

Jūratė Mikalčienė
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