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ADMINISTRACINIŲ BYLŲ PASKIRSTYMO TEISĖJAMS IR TEISĖJŲ 

KOLEGIJŲ SUDARYMO REGIONŲ APYGARDOS ADMINISTRACINIAME TEISME  

TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Administracinių bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Regionų 

apygardos administraciniame teisme taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja kompiuterinės 

programos naudojimą automatizuotai sudarant teisėjų kolegijas bei skirstant bylas teisėjams ir 

teisėjų kolegijoms (toliau – bylų skirstymas).  

2. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

2.1. automatizuotas atrankos būdas – teisėjo (kai byla nagrinėjama vienasmeniškai), teisėjo 

pranešėjo (kai byla nagrinėjama kolegialiai), teisėjų kolegijos narių parinkimas ir (ar) pakeitimas 

naudojantis Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) Bylų skirstymo moduliu 

(toliau – Modulis), kai, laikantis nešališkumo, skaidrumo, nepriklausomumo ir bylų nagrinėjimo 

operatyvumo principų, užtikrinamas atsitiktinis skyrimas iš ne mažiau kaip dviejų teisėjų; 

2.2. skirstomų bylų grupė – savarankiškais požymiais pasižyminti teisėjams skirstomų bylų 

visuma; 

2.3. teisėjų grupė (skyrius) – grupė teisėjų, kuriems teismo pirmininko įsakymu priskirta 

teisme nuolat nagrinėti vieną ar daugiau skirstomų bylų grupių; 

2.4. specializacija – teismo pirmininko įsakymu nustatomas teisėjo dažniausiai nagrinėjamų 

bylų pobūdis, pasižymintis materialinių teisinių santykių specifika ir (ar) procesiniais ypatumais; 

2.5. greičiau nagrinėtina byla – byla, kuri vadovaujantis Administravimo teismuose 

nuostatais, pripažinta užsitęsusia ar galinčia užsitęsti ir dėl to nagrinėtina greičiau;  

2.6. prioritetine tvarka skirstoma byla – tai byla, atitinkanti konkretaus teismo bylų 

skirstymo taisyklėse nustatytus kriterijus, dėl kurių skirstomų bylų eilėje šios bylos paskyrimui 

suteikiamas pirmumas kitų bylų atžvilgiu, išskyrus teisme seniausiai gautą nepaskirstytą bylą; 

2.7. skubos tvarka skirstoma byla – tai byla, kurios skirstymas dėl ypatingų, Taisyklių 11 

punkte nustatytų aplinkybių, atliekamas neatsižvelgiant į Modulio sudarytą skirstomų bylų 

eiliškumą; 

2.8. preliminarus bylos priskyrimas teismo rūmams – kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, 

formuojant bylą LITEKO, elektroninėje bylos kortelėje žymimas nurodymas, kuriems teismo 

rūmams gali būti priskirtina byla. 

3. Bylos skirstomos naudojantis šiomis funkcijomis:  

3.1. „skirstyti bylas“ – naudojantis šia funkcija Modulis parenka teisėją, kuriam paskiriama 

byla, kai ji nagrinėjama vienasmeniškai, arba teisėją pranešėją, kai byla skiriama nagrinėti teisėjų 

kolegijai; 

3.2. „redaguoti kolegijas“ – naudojantis šia funkcija Modulis po to, kai, naudojantis funkcija 

„priežasčių šablonai“, į LITEKO įvedami ar pasirenkami teisėjų kolegijos pakeitimo teisiniai 

pagrindai, parenka kitą teisėjų kolegiją. Naudojantis šia funkcija sudaromos teisėjų kolegijos, taip 

pat pakeičiamas teisėjų kolegijos narys arba teisėjų kolegijos nariai; 

3.3. „specializacijos“ – naudojantis šia funkcija Modulyje pagal poreikį pažymimos teisme 

nustatytos teisėjų specializacijos, kurios, prieš skirstant bylas, turi būti priskirtos teisėjams; 



3.4. „teisėjų specializacijos ir teisėjų grupės (skyriai), išlyginamasis krūvis“ – naudojantis 

šia funkcija Modulyje pažymima, kuriai teisėjų grupei (skyriui) priskirtas teisėjas ir kurių 

specializacijų bylas jis gali nagrinėti. Taip pat pagal poreikį procentine išraiška nurodomas 

papildomas užimtumas kitoje veikloje bei laikotarpiai, kai teisėjui bylos negali būti skiriamos dėl 

kitų priežasčių; 

3.5. „priežasčių šablonai“ – naudojantis šia funkcija Modulyje standartizuotai nurodomos 

priežastys ir teisiniai pagrindai, dėl kurių nukrypstama nuo skirstomų bylų eiliškumo arba 

keičiamas bylą nagrinėti paskirtas ir nagrinėjantis teisėjas arba teisėjų kolegijos narys (nariai) ar 

teisėjas pranešėjas teisėjų kolegijos atveju. Modulis leidžia pagal teismo poreikius patikslinti, 

pakoreguoti ar papildyti Modulyje esančius šablonus;  

3.6. „prioritetinių bylų klasifikatorius“ – naudojantis šia funkcija Modulyje pažymimi 

prioritetine tvarka skirstomų bylų požymiai (bylos tipas, instancija, bylos potipis, numerio 

šablonas, bylos kategorija, šalies procesinio dokumento, esančio bylos pagrindu, tipas, bylos 

skirstymo grupė). Teisė į LITEKO įvesti šiuos duomenis, suteikiama teismo pirmininkui ar jo 

įgaliotiems asmenims; 

3.7. „priskirti teismo rūmus iš sąrašo“ – kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, naudojantis 

šia funkcija prieš paskiriant bylą Modulyje pagal poreikį iš sąrašo pasirenkami teismo rūmai, kurių 

teisėjams gali būti skiriama byla 

3.8. „pasirinkti kitus teismo rūmus“ – kai teismas sudarytas iš teismo rūmų, naudojantis šia 

funkcija prieš skiriant bylą Modulyje iš sąrašo pasirenkami kiti teismo rūmai, kurių teisėjams gali 

būti skiriama byla. Ši funkcija naudojama, kai pradiniame suformuotame teismo rūmų teisėjų 

sąraše nėra bylą galinčių nagrinėti teisėjų.  

 

II SKYRIUS 

BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

4. Visos administracinės bylos skiriamos teisėjams, nepriklausomai nuo jiems suteiktų 

kasmetinių atostogų, papildomų laisvų dienų, nedarbingumo ir pan., išskyrus šiose Taisyklėse 

nustatytas išimtis. 

5. Šių Taisyklių 4 punkte numatytais teisėjų kasmetinių atostogų, papildomų laisvų dienų, 

nedarbingumo ir pan. atvejais skundo (prašymo, pareiškimo) priėmimo, praleisto termino 

atnaujinimo, reikalavimo užtikrinimo priemonių, apeliacinio ir atskirojo skundo priėmimo 

klausimus sprendžia teismo pirmininkas ar jo paskirti teisėjai.  

6. Bylas naudodamasis Moduliu skirsto teismo pirmininkas ar jo įgalioti asmenys (toliau – 

bylas skirstantis asmuo). Visus su bylų, kurių medžiaga ar jos dalis yra nevieša, skirstymu 

susijusius veiksmus atlieka teismo pirmininkas arba bylas skirstantis asmuo.  

7. Skirstant bylas atsižvelgiama į teisėjų specializaciją (jei teismo rūmuose ji yra nustatyta), 

įstatymu įtvirtintus atskirų kategorijų bylų išnagrinėjimo terminus, prioritetine tvarka skirstomas 

bylas, darbo krūvio tolygumą, bylų sudėtingumą, įstatymuose numatytus draudimus teisėjui 

nagrinėti konkrečią bylą, aplinkybes, sudarančias teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo teisinį 

pagrindą, kitus atvejus, kai teisėjas negali nagrinėti bylų arba jo darbo krūvis turi būti mažinamas. 

8. Sudarant kolegijas atsižvelgiama į teisėjų kolegijų sudėties rotaciją, nustatytą 

atsižvelgiant į tos pačios sudėties teisėjų kolegijos maksimalią veiklos trukmę, artimiausią galimą 

teismo posėdžio datą, įstatymuose numatytus draudimus teisėjui nagrinėti konkrečią bylą, 

aplinkybes, sudarančias teisėjų nušalinimo ar nusišalinimo teisinį pagrindą, teisėjų dalyvavimo 

atrankos kolegijoje, laikinojo nedarbingumo, atostogų, kvalifikacijos kėlimo, komandiruotės ar 

kitus atvejus, kai teisėjas negali nagrinėti bylų arba jo darbo krūvis turi būti mažinamas. 

9. Bylas skirstantis asmuo turi teisę neskirti nagrinėti naujų bylų arba skirti mažiau bylų 

teisėjui (teisėjams), kuris nagrinėja greičiau nagrinėtiną bylą, laikotarpiu, nurodytu priimant 

sprendimą pripažinti bylą greičiau nagrinėtina. 



10. Sudaryti teisėjų kolegiją, paskirti bylą teisėjui ar teisėjų kolegijai bei keisti byloje 

teisėją ar teisėjų kolegiją, nesinaudojant Moduliu, išskyrus Taisyklių 14 punkte nurodytus atvejus, 

galima tik tada, kai atlikti minėtus veiksmus naudojantis automatizuotu atrankos būdu nėra 

techninių galimybių. Paskyrus bylą teisėjui ar teisėjų kolegijai šiame punkte nurodytu atveju, 

nesinaudojant Moduliu, atsiradus techninėms galimybėms, paskirtas bylą nagrinėti teisėjas ar 

teisėjų kolegija į elektroninę bylos kortelę įvedami naudojantis požymiu „privalo nagrinėti“. 

 

III SKYRIUS 

 PIRMINIŲ DUOMENŲ ĮVEDIMAS Į LITEKO 

 

11. Bylas skirstantis asmuo pagal teismo rūmų kompetenciją ir specifiką prieš Modulio 

pagalba skirdamas bylą į LITEKO įveda, peržiūri ir pakeičia duomenis apie: 

11.1. teismo rūmuose nustatytą teisėjų paskyrimą į teisėjų grupes (skyrius);  

11.2. teismo rūmuose nustatytą teisėjų specializaciją; 

11.3. teismo rūmuose nustatytą teisėjų kolegijų sudėtį; 

11.4. teisėjus, kurie negali nagrinėti konkrečios bylos dėl teisės aktuose nustatytų priežasčių; 

11.5. laikotarpius, kai dėl kitų svarbių aplinkybių teisėjas negali nagrinėti jokių bylų ir bylos 

jam negali būti skiriamos;  

11.6. laikotarpius ar konkrečias datas ir išraišką procentais, kai dėl užimtumo kitoje veikloje 

ar akivaizdžiai didesnio darbo krūvio teisėjas negali nagrinėti bylų arba jo darbo krūvis turi būti 

mažinamas; 

11.7. prioritetine ar skubos tvarka skirstomas bylas. 

12. Taisyklėse gali būti nustatoma ir kitokia bylų neskyrimo teisėjams Taisyklių 11.5. 

papunktyje nurodytais laikotarpiais tvarka. Nustatant šią tvarką turi būti užtikrinamas teisminio 

proceso įstatymuose įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimas. 

 

IV SKYRIUS 

 BYLŲ SKIRSTYMAS TEISĖJAMS  

 

13. Bylas skirstantis asmuo bylą teisėjui ar teisėjų kolegijai skiria kitą dieną, kai teismo 

rūmų Raštinės skyriaus arba teismo rūmų Raštinės poskyrio darbuotojai LITEKO suformuoja bylą 

(elektroninę bylos kortelę). Formuodami bylą (elektroninę bylos kortelę) LITEKO teismo Raštinės 

skyriaus, poskyrio darbuotojai elektroninėje bylos kortelėje pažymi bylos šalies nurodytą ar teisme 

nustatytą preliminarų bylos priskyrimą teismo rūmams. Pažymint preliminarų bylos priskyrimą 

teismo rūmams, atsižvelgiama į šių Taisyklių 18.2 punkte numatyta tvarka nustatytą bylų 

priskyrimo teismo rūmams tvarką. Teismo Raštinės skyriaus, poskyrio darbuotojui nurodžius 

preliminarų bylos priskyrimą teismo rūmams, esant poreikiui ar kilus neaiškumų dėl bylos 

priskyrimo, prie elektroninės bylos kortelės gali būti pridedama suskaitmeninta bylos ar bylos 

dalies medžiaga, susijusi su bylos priskyrimo vertinimu. Modulis bylas skirstančiam asmeniui 

pateikia informaciją apie teisme gautas, teismo raštinės darbuotojų LITEKO suformuotas ir 

teisėjams dar nepaskirtas bylas (elektronines bylų korteles). 

14. Moduliu skirstomų bylų eiliškumas nustatomas atsižvelgiant į elektroninių bylų 

kortelių sukūrimo laiką ir tai, ar bylai suteiktas prioritetine tvarka skirstomos bylos požymis. Nuo 

Modulio sudaryto eiliškumo gali būti nukrypstama: 

      14.1. kai vienarūšes bylas (esant analogiškai faktinei ir teisinei situacijai) yra tikslinga 

skirti nagrinėti vienu metu ir (ar) tam tikriems teismo teisėjams; 

       14.2. jeigu, įgyvendinant bylų paskirstymo tvarką, teisėjams tenka aiškiai nevienodas darbo 

krūvis. Aiškiai nevienodas darbo krūvis konstatuojamas teismo pirmininko priimamu aktu 

(įsakymu, pažyma ir kt.) ir jame nurodomos taikomos krūvio išlyginimo priemonės, laikotarpiai, 

kuriais jos taikomos; 



14.3 . kai dėl teisėjo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ar kitų aplinkybių, trunkančių 

ilgiau nei du mėnesius, teisėjas negali nagrinėti bylų; 

14.4 . likus dviem mėnesiams iki teisėjo įgaliojimų pabaigos; 

            14.5. kai teisėjas dalyvavo nagrinėjant administracinę bylą ir priimant joje sprendimą 

(nutarimą, nutartį) išsprendžiant bylą iš esmės; 

14.6. apeliacinės instancijos teismui panaikinus teismo nutartį dėl atsisakymo priimti 

skundą  (prašymą) ir skundo (prašymo) priėmimo klausimą perdavus nagrinėti iš naujo, byla 

skiriama teisėjui, kuris buvo priėmęs panaikintą nutartį atsisakyti priimti skundą (prašymą); 

14.7. esant bylai, pradėtai dėl norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo, kai tai susiję 

su individualiąja byla, išskirtai į atskirą bylą, tuomet ji neskiriama teisėjui pranešėjui ir kolegijos 

nariams, kurie, nagrinėdami individualiąją  bylą, priėmė nutartį pradėti norminio akto teisėtumo 

tyrimą; 

14.8. kai nagrinėjant bylą dalis skundo (prašymo) reikalavimų išskiriami į atskirą bylą ir 

už teisme gautų skundų (prašymų) registravimą atsakingas asmuo LITEKO suformuoja naują bylą 

(elektroninę kortelę), nauja byla paskiriama nagrinėti teisėjui, nagrinėjusiam bylą, iš kurios išskirti 

reikalavimai; 

         14.9. dėl kitų svarbių priežasčių, nenumatytų šiose Taisyklėse, nesant galimybių konkrečiu 

atvejus laikytis patvirtintos bylų skirstymo tvarkos. 

15. Nukrypstant nuo Modulio sudaryto eiliškumo visada turi būti nurodomos tokio 

nukrypimo priežastys ir teisiniai pagrindai. Tokiais atvejais byla paskiriama nesinaudojant 

automatizuotu atrankos būdu, naudojantis požymiu „privalo nagrinėti, negali nagrinėti“. 

16. Teisėjo (teisėjo pranešėjo) parinkimą pagal atitinkamų teismo rūmų kompetenciją ir 

specifiką Modulis atlieka automatizuotu būdu, visuomet įvertindamas ir atsižvelgdamas į: 

16.1. visus šių Taisyklių 11 punkte nurodytus ir į Modulį įvestus duomenis; 

16.2. teisėjui paskirtų bylų skaičių ataskaitiniu laikotarpiu, apskaičiuotą už ne mažesnį kaip 

paskutinių 30 dienų laikotarpį kiekvienų atskirai Regionų apygardos administraciniam teismui 

priklausančių rūmų teisėjams, įvertinus teisėjo dirbtas dienas, paskirtų bylų skaičių ir jų 

sudėtingumą, taip pat Modulis įvertina teisėjo užimtumą kitoje veikloje;  

16.3. teisėjo, kuris dėl kitų priežasčių laikinai nenagrinėjo bylų, ne darbo laikotarpiu teismo 

rūmuose dirbusiems teisėjams paskirtų nagrinėti naujų bylų skaičiaus vidurkį (naujai paskirto 

teisėjo atveju yra vertinamas paskutinį ataskaitinį laikotarpį dirbusiems teisėjams paskirtų 

nagrinėti naujų bylų skaičiaus vidurkis). 

17. Modulis, nustatydamas bylos paskyrimą teisėjui ar teisėjų kolegijai, sudaro 

pasirinktuose teismo rūmuose galinčių šią bylą nagrinėti teisėjų eilę, kurios laikantis skiriamas 

bylą nagrinėsiantis teisėjas. 

18. Esant priežastims, dėl kurių teisėjas ar teisėjas pranešėjas negali nagrinėti konkrečios 

bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo ar kitų teisės aktuose nustatytų priežasčių), 

skiriamas kitas eilės tvarka Modulio sudarytoje bylas galinčių nagrinėti teisėjų eilėje esantis 

teisėjas. Tokiu atveju bylas skirstantis asmuo Modulyje nurodo konkrečius teisėjo ar teisėjo 

pranešėjo, teisėjų kolegijos atveju, pakeitimo teisinius pagrindus. 

18.1. Tuo atveju, kai pasirinktuose teismo rūmuose nesant bylą galinčių nagrinėti teisėjų, 

bylas skirstantis asmuo, teismo pirmininko sprendimu, naudodamas funkciją „pasirinkti kitus 

teismo rūmus“, parenka iš sąrašo kitus teismo rūmus, kurių teisėjams gali būti skiriama byla 

nagrinėti, ir Modulis atlieka teisėjo (teisėjo pranešėjo) parinkimą Taisyklių 16 punkte numatyta 

tvarka. 

18.2. Tuo atveju, kai teismas sudarytas iš teismo rūmų ir kai byla nagrinėjama rašytinio 

proceso tvarka arba kai bylą operatyviau ir ekonomiškiau išnagrinės kitų teismo rūmų teisėjai, 

bylos gali būti skiriamos kitų teismo rūmų, o ne teismo rūmų, kurie nustatomi mutatis mutandis 

taikant įstatymuose numatytas teritorinio teismingumo taisykles, teisėjams. Teismo pirmininko 

sprendimu tam tikra bylų grupė tam tikrą laikotarpį gali būti skiriama kitiems teismo rūmams. 



Sprendžiant dėl bylos skyrimo kitų teismo rūmų teisėjams, be kita ko, atsižvelgiama į 3 ar 6 

mėnesių teismo rūmuose gautų bylų skaičių. 

18.3. Jei teisėjas nustatė, kad administracinė byla nepriskirtina teismo rūmų kompetencijai, 

teisėjas priima nutartį dėl kreipimosi į teismo pirmininką dėl bylos perdavimo. Teismo pirmininkas 

priima nutartį dėl bylos perdavimo kitiems teismo rūmams ir įsega ją į LITEKO. Bylas skirstantis 

asmuo LITEKO priemonėmis informuojamas apie nutarties priėmimą ir poreikį įvesti teisėjo 

pakeitimo teisinius pagrindus. Byla pakartotinai įtraukiama į skirstomų bylų sąrašą. Teismo 

rūmams, kuriems byla buvo paskirta, pakartotinai ta pati byla negali būti skiriama, išskyrus jei 

teismo pirmininkas nusprendžia kitaip. 

19. Jei nėra įstatyme ar šiose Taisyklėse numatytų pagrindų, dėl kurių konkretus teisėjas ar 

teisėjų kolegija negali nagrinėti bylos, bylas skirstantis asmuo patvirtina bylos paskyrimą teisėjui 

ar teisėjų kolegijai.  

 

V SKYRIUS 

TEISĖJŲ PAKEITIMAS 

 

20. Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas dėl tam tikrų priežasčių negali 

nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo ir pan.), bylas skirstantis asmuo 

pakeičia teisėją. 

21. Bylas skirstančiam asmeniui naudojantis funkcija „priežasčių šablonai“ įvedus teisėjo 

pakeitimo teisinius pagrindus ir patvirtinus teisėjo skyrimo panaikinimo protokolą, automatinio 

bylos paskyrimo naujam teisėjui procedūra šių Taisyklių III skyriuje nustatyta tvarka atliekama 

pagal tuos pačius kriterijus, kurie buvo nustatyti ir galiojo pirmojo teisėjo paskyrimo metu. 

22. Bylos skyrimas naujam teisėjui naudojantis Moduliu yra galimas tik suformavus ir 

patvirtinus teisėjo skyrimo panaikinimo protokolą. 

23. Tuo atveju, kai Modulio parinktas, bet dar nepaskirtas teisėjas dėl tam tikrų priežasčių 

negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo ir pan.), bylas skirstantis asmuo 

pakeičia bylos negalintį nagrinėti teisėją nurodydamas požymį „negali nagrinėti“. 

24. Kitiems teisėjams paprastai perskiriamos bylos, jei Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas 

negali nagrinėti bylų (pvz., dėl ligos, komandiruotės ir pan.) ilgiau kaip trys mėnesiai.     

 

VI SKYRIUS 

TEISĖJŲ KOLEGIJŲ SUDARYMAS IR PAKEITIMAS 

 

25. Atsižvelgiant į teismo rūmų, kuriuose bylos nagrinėjamos kolegialiai, veiklos specifiką, 

automatizuotu atrankos būdu naudojantis Moduliu sudaromos nuolatinės atsitiktine tvarka 

suformuotos teisėjų kolegijos, kurias įsakymu patvirtina teismo pirmininkas. Šiuo atveju teisėju 

pranešėju skiriamas teisėjas, kuriam Modulis paskiria nagrinėti konkrečią bylą. 

26. Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas pranešėjas ar visa teisėjų kolegija 

dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo,  

komandiruotės ir pan.), pakeičiama bylos negalinti nagrinėti teisėjų kolegija. 

27. Bylos skyrimas naujai teisėjų kolegijai naudojantis Moduliu yra galimas tik suformavus 

ir patvirtinus teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolą. 

28. Tuo atveju, kai Modulio parinktas, bet dar nepaskirtas teisėjas pranešėjas ar visa teisėjų 

kolegija dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar 

nusišalinimo, komandiruotės ir pan.), pakeičiama bylos negalinti nagrinėti teisėjų kolegija 

nurodant požymį „negali nagrinėti“. 

29. Tuo atveju, kai Modulio parinktos ir paskirtos teisėjų kolegijos narys (išskyrus teisėją 

pranešėją) dėl tam tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar 

nusišalinimo, ligos, komandiruotės ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių), kolegijos narys 



pakeičiamas kitu kolegijos nariu jį parenkant atsitiktine tvarka iš teisėjų sąrašo pagal teisėjo kodą 

iš dviejų teisėjų, esančių prieš teisėją negalintį nagrinėti bylos (išskyrus teisėją pranešėją) ir dviejų 

teisėjų, esančių už teisėjo negalinčio nagrinėti bylos (išskyrus teisėją pranešėją). Sprendžiant 

kolegijos nario pakeitimo klausimą, visada turi būti nurodomi pakeitimo teisiniai pagrindai 

30. Teisėjų kolegijas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmuose sudaro,  

kolegijos narius pakeičia teismo pirmininkas. Teisėjų kolegijas Regionų apygardos 

administracinio teismo Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio rūmuose sudaro, pakeičia kolegijos narius, 

išskyrus teisėją pranešėją, teismo pirmininko paskirti teisėjai.  

31. Teisėjai neskiriami į kolegijas prieš jų kasmetines atostogas vieną kartą per metus,  

atsižvelgiant į „saugų“ laikotarpį, kurį sudaro septynios kalendorinės dienos iki kasmetinių 

atostogų pradžios.  

32. Taisyklėse nustatytais atvejais, kol bus išspręstas klausimas dėl bylos perdavimo to 

paties teismo kitiems rūmams arba dėl teisėjo pranešėjo ar visos teisėjų kolegijos pakeitimo, byla 

lieka to teisėjo žinioje, kuriam ją paskyrė Modulis. Kai LITEKO priemonėmis ir pranešimu į 

elektroninį paštą teisėjas informuojamas apie jam paskirtos bylos perdavimą į kitus teismo rūmus 

arba kitam teisėjui pranešėjui, jis privalo užtikrinti, kad byla būtų nedelsiant išsiųsta į kitus teismo 

rūmus arba perduota kitam teisėjui pranešėjui. 

33. Teisėjams paskirtos bylos (pareiškimai, skundai, prašymai) perduodami Regionų 

apygardos administracinio teismo dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėse nustatyta 

tvarka. 

 

VII SKYRIUS 

BYLŲ PASKIRSTYMO TEISĖJAMS AR TEISĖJŲ KOLEGIJOMS 

PROTOKOLAI 

 

34. Tuo atveju, kai bylas teisėjams skirstantis asmuo ar teismo pirmininko paskirti teisėjai 

patvirtina bylos paskyrimą teisėjui ar teisėjų kolegijai, Modulis išsaugo šiuos duomenis 

suformuodamas teisėjo ar teisėjų kolegijos paskyrimo dokumentą – teisėjo skyrimo protokolą arba 

teisėjų kolegijos skyrimo protokolą, kuriame nurodomi šios bylos duomenys (bylos tipas, bylos 

numeris, teisminio proceso numeris, paskirtas teisėjas ar teisėjas pranešėjas, paskyrimo data ir 

laikas, bylą paskyręs asmuo, bylos skirstymo grupė, teisėjų sąrašo kriterijai (specializacija, 

pastovus užimtumas, išlyginamasis krūvis, pareigos, teisėjų grupė (skyrius), atsitiktinis skaičius), 

pritaikyti koeficientai (ataskaitinio laikotarpio dienų skaičius, užimtumo, specializacijos ir 

atsitiktinumo), kita reikšminga informacija, ar šis dokumentas yra sukurtas skubos tvarka ir ar byla 

teisėjui ar teisėjų kolegijai paskirta skubos ar prioritetine tvarka, paskyrimo prioritetine tvarka 

priežastys, bylos paskyrimo teisėjui, pranešėjui ir (ar) teisėjų kolegijai duomenys, taip pat išsami 

teisėjo paskyrimo ar pakeitimo procedūros išklotinė, kurioje nurodomi visi konkrečios bylos 

skyrimo metu nustatyti ir įvertinti kriterijai, nurodyti naudojantis Modulio funkcijomis arba 

požymiais (pvz., „privalo nagrinėti“, „atmetimo priežastys“). 

35. Tuo atveju, kai Modulio parinktas ir paskirtas teisėjas ar visa teisėjų kolegija dėl tam 

tikrų priežasčių negali nagrinėti bylos (pvz., dėl teisėjo nušalinimo ar nusišalinimo, ligos, 

komandiruotės ar kitų teisės aktais nustatytų priežasčių), bylas skirstantis asmuo formuoja teisėjo 

ar teisėjų kolegijos paskyrimo panaikinimo dokumentą – teisėjo skyrimo panaikinimo protokolą 

arba teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolą, kuriame nurodomi šios bylos duomenys 

(bylos numeris, nušalintas teisėjas ar teisėjas pranešėjas, nušalinimo data ir laikas, duomenis apie 

teisėjo nušalinimą suvedęs asmuo, nusišalinusio teisėjo ar teisėjų kolegijos, teismo pirmininko ar 

jo paskirto teisėjo teismo procesinio dokumento dėl teisėjo ar teisėjų kolegijos nusišalinimo ar 

nušalinimo data ir numeris, teisėjo ar teisėjų kolegijos pakeitimo teisiniai pagrindai, pvz., teisėtas 

nebuvimas darbe).  

36. Modulis leidžia, esant poreikiui, atspausdinti teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo ir 



teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo panaikinimo protokolus, tačiau bendra tvarka šie protokolai 

nėra spausdinami ir į bylas nededami. 

37. Teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo ir teisėjo arba teisėjų kolegijos skyrimo 

panaikinimo protokolai skelbiami viešai Nacionalinės teismų administracijos interneto svetainėje 

ne vėliau kaip kitą dieną po suformuoto protokolo patvirtinimo Modulyje. 

38. Teisėjo skyrimo ir teisėjo skyrimo panaikinimo protokolų paieška Nacionalinės teismų 

administracijos interneto svetainėje gali būti vykdoma pagal šiuos kriterijus: teismą, teismo rūmus, 

bylos tipą, bylos numerį, bylos paskyrimo datą ir laiką, teisėjo, kuriam byla paskirta nagrinėti 

vienasmeniškai arba kaip teisėjui pranešėjui, vardą ir pavardę, paskyrimo būdą. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

39. Duomenys į Modulį įvedami ir jame tvarkomi nepažeidžiant Lietuvos Respublikos 

asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų. 

40. Už šių Taisyklių pažeidimus atsakoma teisės aktuose nustatyta tvarka. 

 

____________________________________ 


