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3. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PRIIMTŲ NUTARIMŲ ADMINISTRACINIŲ 

NUSIŽENGIMŲ BYLOSE APSKUNDIMAS 

Savivaldybės administracijos priimtus nutarimus administracinių nusižengimų bylose 

Pasvalio rajono apylinkės teismui (adresas - P. Avižonio g. 25, LT-39179 Pasvalys) gali apskųsti 

asmuo, dėl kurio atitinkamas nutarimas priimtas, nukentėjusysis (ar jų atstovas).  

Skundas paduodamas per nutarimą priėmusią instituciją – Savivaldybės administraciją, 

kuriai turi būti pateikta tiek skundo kopijų (nuorašų), kad po vieną būtų galima įteikti visiems 

Administracinių nusižengimo kodekso 621 straipsnyje nurodytiems asmenims (teismui, 

nukentėjusiajam (ar jo atstovui), Savivaldybės administracijai), išskyrus atvejus, kai šiems asmenims 

dokumentai įteikiami elektroninių ryšių priemonėmis. Gautas skundas kartu su byla persiunčiamas 

Pasvalio rajono apylinkės teismui. 

Skundas gali būti paduotas per 20 kalendorinių dienų nuo nutarimo kopijos (nuorašo) 

išsiuntimo ar išdavimo dienos.  

Skundas paduodamas raštu ir pasirašytas jį paduodančio asmens. Skundas pateiktas 

elektroninių ryšių priemonėmis laikomas pasirašytu asmens tapatybę patvirtinus Teismų įstatyme 

nustatytais būdais, t.y. pasirašytas saugiu elektroniniu parašu, asmens tapatybė patvirtinta per 

elektroninės bankininkystės sistemas ir pan. Skundų pateikimo teismui elektroninių ryšių 

priemonėmis tvarką ir formą nustato Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų įteikimo 

asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 

teisingumo ministro 2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 (su visais aktualiais pakeitimais). 

Skunde turi būti nurodyta: 

• Apylinkės teismo, kuriam paduodamas skundas, pavadinimas - Pasvalio rajono 

apylinkės teismas; 

• Administracinio nusižengimo byla; 

• Skundžiamo nutarimo esmė; 

• Nutarimo apskundimo pagrindai ir motyvai; 

• Skundą paduodančio asmens prašymai, įskaitant asmens pageidavimą siųsti ir gauti 

procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis. 

Jei skundas paduodamas elektroninių ryšių priemonėmis, jame turi būti nurodytas skundą 

paduodančio asmens ar jo atstovo elektroninio pašto adresas, telefono ir fakso numeriai, kitų 

elektroninių ryšių priemonių adresai. 

Jei 20 kalendorinių dienų apskundimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, jį pareiškėjo 

prašymu rašytinio proceso tvarka gali atnaujinti Pasvalio rajono apylinkės teismas. Šio teismo nutartis 

atsisakyti atnaujinti nutarimo administracinio nusižengimo byloje apskundimo terminą per 10 

kalendorinių dienų nuo nutarties kopijos (nuorašo) išsiuntimo ar išdavimo dienos gali būti 

skundžiamas Panevėžio apygardos teismui (adresas - Elektros g. 9, LT-35175 Panevėžys). 

 

Teismui teikiamų dokumentų šablonus galite rasti čia: http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-

ziniasklaidai/teismui-teikiamu-dokumentu-sablonai/200 

 

 

http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismui-teikiamu-dokumentu-sablonai/200
http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismui-teikiamu-dokumentu-sablonai/200

