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1. ĮŽVALGOS
IŠŠŪKIAI – TAI
GALIMYBĖ AUGTI

Barbariška Rusijos agresija prieš Ukrainą visus ligšiolinius sunkumus tarsi nubloškia į antrąjį planą.
COVID-19 pandemijos iššūkiai ir antstolių kontoroms tekęs išbandymas 2021 m. įsigaliojusia naująja
vykdomųjų dokumentų skirstymo tvarka nublanksta
prieš netoliese vykstančio karo siaubą.
Ukrainai skiriame moralinę ir finansinę antstolių paramą nuo pat pirmųjų karo dienų. Sudarėme Antstolių paramos Ukrainai koordinavimo grupę, į kurią
įtraukti antstoliai S. Vaicekauskienė (grupės koordinatorė), L. Lukšys, A. Stanišauskaitė, M. Lekečinskas, R. Vizgaudienė, R. Adomaitienė, L. Jankauskas,
A. Naujokaitis. Finansinę paramą teikiame periodiškai, atsižvelgdami į konkrečius poreikius ir bendradarbiaudami su Ukrainos, Lenkijos bei Moldovos
antstolių organizacijų atstovais. Parėmėme pabėgėlius
Lenkijoje, Moldovoje ir Lietuvoje, taip pat parėmėme keletą konkrečių ukrainiečių šeimų, pervedėme
lėšų pabėgėlių evakuacijai, nupirkome ir išsiuntėme
į Ukrainą kovotojams reikalingų radijo ryšio stotelių.
Vieną Ukrainos pilietę priėmėme į Antstolių rūmų
administracijos kolektyvą. Esame pasirengę remti
Ukrainos žmones tiek, kiek reikės.
Vis dėlto ir mūsų kasdienis gyvenimas nesustojo. Jeigu su pandemijos nulemtais apribojimais ne tik susigyvenome, bet ir sėkmingai juos išnaudojome spartesniam priverstinio skolų išieškojimo perkėlimui į
skaitmeninę erdvę, tai kardinali antstolio parinkimo
tvarkos reforma vis dar lieka kiekvienos dienos rūpesčiu. Kaip užtikrinti maksimaliai sklandų vykdomųjų dokumentų skirstymo procesą? Kaip subalansuoti skolininkų ir kreditorių interesus? Kaip rasti
bendrą vardiklį antstolių bendruomenėje, kai ir pačių
antstolių interesai skirtingi?
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Centralizuotas vykdomųjų dokumentų skirstymas
antstoliams susijęs su naujomis funkcijomis, kurias
tenka prisiimti ir Lietuvos antstolių rūmams, ir Valstybės įmonei Registrų centrui. Nors Lietuvos antstolių rūmai visus savo „namų darbus“ yra padarę, skirstymo procese dar yra nepatogumų ir nesklandumų,
kurių šalinimas – jau Registrų centro kompetencija.
Išieškotojai kol kas neturi galimybės į Antstolių informacinę sistemą (AIS) vienu kartu įkelti grupės
vykdomųjų dokumentų. Darbą lėtina nepakankama
AIS greitaveika. Pasitaiko atvejų, kai vykdomieji dokumentai to paties skolininko atžvilgiu priskiriami
skirtingiems antstoliams. Visus probleminius atvejus
identifikuojame ir apie juos informuojame Registrų
centrą.
Ką dar atneš 2022-ieji, sunku nuspėti. Kiekvienas pagal savo išgales prisidedame prie to, kad taikos ir harmonijos būtų daugiau.
Norisi tikėtis, kad priverstinė sprendimų vykdymo
sistema ilgainiui pradės veikti tolygiau, efektyviau ir
palaipsniui prisitaikys net ir prie tų, kurie šiuo metu
yra nepatenkinti. Nepaisant visų minėtų sunkumų,
pagrįstų klientų skundų antplūdžio Lietuvos antstolių rūmuose nesulaukėme. Nebuvo antplūdžio ir
teismuose, o visiškai arba iš dalies patenkintų skundų
dėl antstolių procesinių veiksmų skaičius, palyginti
su 2020 m. duomenimis, netgi sumažėjo.
Jau turime pagristų antstolių veiklos įkainių nustatymo metodikos ir pačių įkainių dydžių projektą, kuris
bus pristatomas antstolių susirinkime. Tai rezultatas
intensyvaus trejų metų darbo, kartu su advokatų profesine bendrija „Delloitte Legal“ formuojant racionalios antstolių veiklos kainodaros pagrindus.

Teisinės minties biblioteką šiemet turėtų papildyti
Civilinio proceso kodekso komentaras, susijęs su
antstolių veikla. Jį ruošia Lietuvos Aukščiausiojo
Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja prof. dr. Egidija Tamošiūniene ir Lietuvos apeliacinio teismo Civilių bylų skyriaus teisėju prof. dr. Vigintas Višinskis,
bendradarbiaudami su Lietuvos antstolių rūmais.
Komentarą recenzuoja prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius. Pirmą kartą per 19 liberalios antstolių veiklos metų turėsime akademinio lygio leidinį, reikšmingą formuojant antstolių praktiką.
Šiemet išlydime į pensiją net tris kolegas. Leonui Jankauskui, Algimantui Maliukevičiui ir Nijolei Viešchnickienei dėkojame už žmogišką šilumą, profesinę patirtį ir išmintį, kuria jie dalijasi su mumis jau
devynioliktus metus, nuo pat antstolių institucinės
reformos dienų. Visi jie atėjo į privačiai veikiančių
antstolių sistemą iš buvusių teismo antstolių kontorų ir sukūrė stabiliai dirbančias, klientų pasitikėjimą
pelniusias antstolių kontoras.
Tad artimiausiu metu į antstolių bendruomenę įsilies naujų narių. Jeigu naujų antstolių priėmimas bus
vykdomas vadovaujantis Teisingumo ministerijos
oficialiai patvirtinta metodika, kuri leistų užtikrinti
optimalaus antstolių skaičiaus nustatymą pagal tris
pagrindinius kriterijus (vykdomųjų bylų skaičių, gyventojų skaičių ir antstolių pajamų lygį atitinkamoje
veiklos teritorijoje), tai būtų reikšmingiausias antstolių skaičiaus reguliavimo poslinkis per 19 liberalios
antstolių profesijos gyvavimo metų.
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Inga Karalienė, antstolė,
Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė

2. DALYVAVIMAS TEISĖKŪROJE
Civilinio proceso kodeksas: siūloma suteikti daugiau įgaliojimų antstoliams

2022 03 03 Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos parengtam teisės aktų paketui, kuriuo numatyta
teisinius klausimus, kai nekyla ginčas, spręsti greičiau
ir paprasčiau – kreipiantis į notarą ar antstolį. Civilinio
proceso kodekso 608 straipsnio pakeitimais siūloma

nustatyti, kad praleisto termino vykdomajam dokumentui pateikti vykdyti atnaujinimo klausimą spręstų
ne teismas, o antstolis, tokiu būdu mažinant teismų
darbo krūvį ir sutelkiant visus pagrindinius įgaliojimus
vykdymo procese antstoliui.
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antstolių, taip pat kitų teisinių profesijų atstovų sveikatos
tikrinimo tvarką. 2021 05 28 raštu Teisingumo ministerijai pateikėme Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nuomonę, kad sveikatos tikrinimo reikalavimai asmenims,
siekiantiems tapti antstoliais, antstolių padėjėjais, taip pat
patiems antstoliams gali būti laikomi nebūtinais, kadangi
svarbiausias kriterijus vertinant teisinės profesijos atstovą
yra asmens profesinis pasirengimas. Kvalifikuoto asmens
teisė vykdyti profesinę teisinę veiklą neturėtų būti ribojama nustatant privalomą reikalavimą pasitikrinti sveikatą.

Antstolių įstatymas: atremtas
siūlymas anksčiau išleisti antstolius
į pensiją, atsisakyta privalomo
sveikatos tikrinimo

Antstolių viešas konkursas ir antstolių
skaičiaus nustatymas: tobulinimo
iniciatyvos

2021 09 14 Seimas nepritarė siūlymui, kad antstoliai į
pensiją išeitų ne nuo 70 metų, o penkeriais metais anksčiau – nuo 65-erių. Tai numatančios Antstolių įstatymo pataisos nesulaukė Seimo pritarimo po pateikimo.
Lietuvos antstolių rūmai kritikavo siūlymą kaip skubotą
tiek pateikdami nuomonę Teisingumo ministerijai, tiek
ir viešuose komentaruose. Akcentavome, kad daugumoje demokratinių šalių (Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje, Estijoje) antstolių amžiaus cenzas apskritai nėra
nustatytas. Kaimyninėje Latvijoje antstoliai pagal įstatymą gali dirbti iki 65 metų, tačiau antstolio profesinės
veiklos laikas gali būti prailgintas dar 5 metais Latvijos
antstolių tarybos sprendimu.
Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 5, 12
ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymu atsisakyta iki šiol buvusių sveikatos reikalavimų asmenims, siekiantiems tapti
antstoliais bei veiklą vykdantiems antstoliams. Atitinkamai atsisakyta ir periodinių kas penkerius metus vykdomų privalomų sveikatos patikrinimų. 2021 12 10 priimtu
sveikatos apsaugos ministro ir teisingumo ministrės įsakymu ankstesnis įsakymas „Dėl Antstolių sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais pakeitimais
ir papildymais pripažintas netekusiu galios. Įsijungdami į šių ir kitų susijusių teisės aktų projektų svarstymus,
Lietuvos antstolių rūmai palaikė siūlymus supaprastinti

2021 09 03 raštu pateikdami pastabas derinamam teisingumo ministro įsakymo „Dėl teisingumo ministro
2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo
konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo
tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių
atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektui,
atkreipėme dėmesį, kad projektas parengtas neįvertinus
esamos antstolių viešo konkurso organizavimo tvarkos
ydingumo. Pabrėžėme, kad antstolių konkursų organizavimas glaudžiai susijęs su nustatyto antstolių skaičiaus
teisiniu reguliavimu, kurį 2020 m. kritiškai įvertino Valstybės kontrolė, atlikusi antstolių veiklos auditą.
Pasiūlėme peržiūrėti ir iš esmės koreguoti Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo nuostatas numatant, kad už
konkurso klausimų parengimą yra atsakinga komisija
(ne Teisingumo ministerija, kaip nustatyta galiojančiu
aprašu) bei įvedant praktines užduotis konkurso dalyviams. Taip pat pasiūlėme įtvirtinti reikalavimą, kad
praktines užduotis rengia teisinį išsilavinimą turintys
asmenys. Argumentavome, kad tik testo klausimų būdu
vykdomas antstolio kvalifikacinis egzaminas neatitinka
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antstolių viešo konkurso tikslų, kadangi viešo konkurso
komisijai nesudaromos sąlygos įvertinti asmenų, pretenduojančių tapti antstoliais, gebėjimo turimas profesines
žinias pritaikyti antstolio veikloje. Pasiūlėme, kad maksimaliam skaidrumui užtikrinti ateityje turėtų būti keičiamos Antstolių įstatymo nuostatos ir įtvirtinamos dvi
antstolių viešo konkurso komisijos: viena – egzaminui,
kita – praktinių užduočių vertinimui.
Taip pat pasiūlėme parengti ir patvirtinti antstolių skaičiaus nustatymo (reguliavimo) metodiką, kuri būtina
antstolių skaičiaus reguliavimo susiejimui su antstolių
pajamomis, gaunamų naujų vykdomųjų bylų skaičiumi
ir gyventojų skaičiumi atitinkamoje veiklos teritorijoje.
Šiais klausimais tęsiamos konsultacijos su Teisingumo
ministerija dėl teisės aktų parengimo. Tarp kitų siūlymų
aptariama galimybė, esant poreikiui, dirbantį antstolį
perkelti į kitą veiklos teritoriją.

Paprastesnė antstolių veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo tvarka

Lietuvos antstolių rūmų iniciatyva po konsultacijų su
Teisingumo ministerijos atstovais supaprastinti reikalavimai antstolių veiklos dokumentų saugojimui ir tvarkymui. Teisingumo ministrės įsakymai dėl atnaujintos
Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės bei atnaujintų Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklių įsigaliojo nuo 2022 01 04. Suvienodinti ir sutrumpinti minimalūs saugojimo terminai
(nustatant 3 metų terminą vietoj buvusio 10 metų termino) visų kategorijų vykdomosioms byloms. Tik turto
pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui, turto pardavimo iš varžytynių ir turto perdavimo išieškotojui aktai
(kaip ir anksčiau) turi būti saugomi 50 metų. Nuo 10 iki
5 metų sutrumpintas Vykdomųjų dokumentų apskaitos
žurnalų saugojimo terminas. Atsisakyta reikalavimų derinti su Lietuvos antstolių rūmais antstolių rengiamus

dokumentacijos planus, dokumentacijos planų papildymus, ilgo saugojimo bylų apyrašus ir naikinimo aktus.

Antstolių organizuojami e. aukcionai –
pakeliui į gyvenimą

Teisė aukcionų tvarka realizuoti ne tik įkeistą kilnojamąjį
turtą, bet ir neįkeistą kilnojamąjį bei nekilnojamąjį turtą
antstoliams suteikta dar 2020 m. liepą. Tačiau galimybės
rengti aukcionus elektroninėje erdvėje antstoliai iki šiol
neturi. Tam reikia keisti aukcionų rengimo reglamentavimą ir sukurti antstoliams prisijungimą prie Aukcionų
valdymo VĮ Registrų centro administruojamame portale
www.evarzytynes.lt . 2021 10 20 raštu kreiptasi į Registrų
centrą su prašymu inicijuoti naujos redakcijos Aukcionų organizavimo ir vykdymo informacinių technologijų
priemonėmis tvarkos aprašą numatant, kad elektroninio
aukciono organizatoriumi yra laikomas ir antstolis, aukciono tvarka realizuojantis nekilnojamąjį ar kilnojamąjį
turtą. Dėl galimybės antstoliams organizuoti e. aukcionus toliau konsultuojamasi su Registrų centro atstovais.
Lietuvos antstolių rūmų inicijuotame nuotoliniame Valstybės įmonės Registrų centro pristatyme 2022 01 18 pademonstruota, kaip veiktų aukcionų valdymo platforma
antstoliams vykdant e. aukcionus.
Antstolio, kaip pardavimo tarpininko, dalyvavimas rengiant aukcioną suteikia sandoriui patikimumo garantijas
ir užtikrina aukciono dalyvių interesų apsaugą, įskaitant
pirkėjo apsaugą nuo rizikos įsigyti vogtą daiktą arba sumokėjus pinigus likti be pirkinio. Ateityje planuojama
inicijuoti Civilinio proceso kodekso pakeitimus, kuriais
e. aukcione turtą parduodančiam asmeniui būtų užtikrinamas „vieno langelio“ principas, t. y., kad turto pardavimo sandorį galėtų patvirtinti aukcioną organizavęs antstolis ir nebereikėtų šiuo klausimu kreiptis į notarą.
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3. INFORMACINIŲ
TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA
Antstolių informacinė sistema: pasiruošimas naujoms funkcijoms ir
praktinių problemų sprendimai
2021 m. inicijavome ir dalyvavome daugelyje susitikimų, kurių metu su VĮ Registrų centro atstovais buvo
svarstomi ir derinami technologiniai Antstolių informacinės sistemos (AIS) pertvarkymai 2022 07 01 įsigaliojančių Civilinio proceso kodekso 689 str. pakeitimų
įgyvendinimui. Šiais pakeitimais nustatoma neliečiama
minimalių vartojimo poreikių dydžio (MVPD) suma, iš

kurios skolos neišieškomos. Susitikimų metu aptartos
techninės AIS specifikacijos ir nauji laisvai disponuojamos sumos (LDS) taikymo funkcionalumai, kadangi
nuo liepos 1 d. MVPD sumą atitinkanti LDS turės būti
nustatoma visoms sąskaitoms, tokiu būdu užtikrinant
asmenų teisę į neliečiamas pajamas būtiniausiems poreikiams.
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Nuo 2022 03 31 pirmą kartą per 19 AIS veikimo metų
pradedami naikinti joje saugomi archyvinių vykdomųjų
bylų duomenys. Vadovaudamiesi Antstolio veiklos dokumentų tvarkymo ir saugojimo taisyklėmis, atnaujintomis
po ilgų konsultacijų su Teisingumo ministerija, antstoliai
kasmet iki kovo 31 d. turi pateikti RC pranešimą, kad galima naikinti bylas, kurių 3 metų saugojimo terminas yra
suėjęs ir pateikti sąrašus saugotinų bylų (kurių naikinti
negalima nepaisant pasibaigusio saugojimo termino dėl
teismuose nagrinėjamų skundų ar kitų aplinkybių).

atsirandančių išieškotojui nepriklausančių sąskaitų, Registrų centras atliko probleminio atvejo analizę ir ėmėsi
priemonių, kad tokių klaidų būtų išvengta. AIS įdiegti
sąskaitos savininko kontroliniai patikrinimai; asmeniui
įvedus išieškotojui nepriklausančią sąskaitą, yra pateikiami įspėjimai; po įspėjimo AIS palieka galimybę įvesti sąskaitą tik nurodžius sąskaitos savininką.

2021 05 06 raštu pakvietėme Teisingumo ministeriją išanalizuoti galimybes Lietuvos antstolių rūmams aktyviau dalyvauti AIS valdyme ir diegti integracines sąsajas
su antstolių naudojamomis informacinėmis sistemomis.
Taip pat pasiūlėme, bendradarbiaujant su VĮ Registrų
centro atstovais bei Lietuvos antstolių rūmais, peržiūrėti ir pakoreguoti Antstolio veiksmų planą sutrikus AIS
veiklai tokiu būdu, kad jame būtų numatyta piniginė
kompensacija antstoliui už tam tikrą AIS neveikimo ar
netinkamo veikimo laiką. 2021 05 07 raštu informavome
Teisingumo ministeriją apie praktikoje pasitaikančius
atvejus, kai AIS tinkamai nenurodo antstoliams, kuris
skolininkas pagal tą patį vykdomąjį dokumentą yra priskirtas kuriam antstoliui; pasiūlėme inicijuoti atitinkamus sisteminius AIS ir AIS posistemio (EVPB) pokyčius,
kuriais būtų užtikrinama, kad su vienu prašymu priimti
vykdomąjį dokumentą vykdyti, išieškotojas galėtų nurodyti tik vieną skolininką. Atsižvelgdamas į Lietuvos
antstolių rūmų pastabas dėl nebūtino asmens duomenų
viešinimo varžytynių atšaukimo metu, Registrų centras
pakoregavo viešai skelbiamą varžytynių atšaukimo langą tokiu būdu, kad jame nebūtų skelbiami skolininkų ir
išieškotojų asmens duomenys.
Atstovauti Lietuvos antstolių rūmams tarpinstitucinėje darbo grupėje, kuri sudaryta VĮ Registrų centrui
įgyvendinant projektą „Registrų ir valstybės informacinių sistemų tobulinimas ir modernizavimas priimtų
teisės aktų nuostatoms įgyvendinti“ deleguoti antstoliai
V. Milevičius, V. Paunovienė, antstolės V. Meškauskienės padėjėja J. Pranckevičienė ir Lietuvos antstolių
rūmų valdytoja D. Satkauskienė.
2022 11 30 susitikime su Registrų centro atstovais Lietuvos antstolių rūmams išreiškus susirūpinimą dėl AIS

Siekiame toliau didinti duomenų apdorojimo sistemos SKOLIS efektyvumą
Lietuvos antstolių rūmų inicijuotame nuotoliniame susitikime 2022 01 18 Teisingumo ministerijos atstovams
pristatėme poreikį sukurti integracines sąsajas tarp
duomenų apdorojimo sistemos SKOLIS ir Antstolių informacinės sistemos.
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4. PROFESINĖS ETIKOS IR
ADMINISTRAVIMO KLAUSIMAI
Profesinės kvaliﬁkacijos kėlimas
2021 m. Lietuvos antstolių rūmai organizavo 17 nuotolinių mokymų antstoliams ir kontorų darbuotojams
šiomis temomis: „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo vykdymo praktikos apžvalga“ (lektorius – prof. habil. dr.
V. Nekrošius), „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo civilinio
proceso klausimų apžvalga“ (lektorius – prof. habil. dr.
V. Nekrošius), „Atnaujintos „Skolis.lt“ sistemos naudojimo ypatumai“ (lektroius – V. Augulis), „Civilinio

proceso sistema“ (lektorius – prof. habil. dr. V. Nekrošius), „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika. Vykdymo klausimai 2018-2021m.“ (lektorius – prof. habil. dr.
V. Nekrošius), „Kovos su piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis sistema“ (lektorius – prof. habil. dr. V.
Nekrošius), „Investavimo tendencijos su M. Dubnikovu“ (lektorius – Lietuvos verslo konfederacijos viceprezidentas M. Dubnikovas), „BDAR baudos. Ko galima
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pasimokyti iš baudų už BDAR pažeidimus“ (lektorė –
M. Šlekytė), „YOUTUBE darbo rinka. Ar darbo rinkoje
dar yra vietos senukams?“ (lektorė – Vadovų paieškos
įmonės „Master Class Lietuva“ vadovė L. Duksaitė-Iškauskienė), „Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2021 m.
praktikos vykdymo klausimų apžvalga“ (lektorius – prof.
habil. dr. V. Nekrošius), „Ginčų sprendimas arbitraže“
(lektorė – dr. Eglė Zemlytė), „Fizinio asmens bankroto praktiniai aspektai“ (lektorius – advokatas, bankroto
administratorius M. Tamošiūnas), „Tarptautinio skolų
išieškojimo aktualijos“ (lektorė – dr. Laura Augytė-Kamarauskienė), „Ką daryti, kad darbuotojai norėtų ateiti
dirbti į antstolio kontorą. Motyvacinė sistema – ar tinka visiems viena. Naujausios tendencijos“ (lektorius –
dr. Tomas Bagdanskis), „Psichologinių ribų įveikimas
profesinėje veikloje“ (lektorius – alpinistas ir verslo
konsultantas S. Damulevičius), „Daiktinės teisės aktualijos“ (lektorius – dr. L. Didžiulis).

paskyrė vieną papeikimą ir dvi pastabas, dvi drausmės
bylos nutrauktos, nenustačius nusižengimo. Du Antstolių garbės teismo sprendimai buvo apskųsti. Vienas
skundas jau išnagrinėtas ir įsiteisėjusiu teismo sprendimu drausminė nuobauda sušvelninta, vietoj papeikimo
paskiriant pastabą. Galutinis teismo sprendimas dėl
kito skundo dar nėra priimtas.
2021 m. Atestacijos komisija vykdė septynių antstolių,
dirbančių Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Pasvalyje
atestaciją. Visi antstoliai atestuoti besąlygiškai.

Skundai dėl antstolių veiksmų
2021 m. Lietuvos antstolių rūmuose gauti 148 rašytiniai
skundai dėl antstolių veiklos. Tai 22 proc. daugiau, negu
2020 m. Tarp visų per ataskaitinį laikotarpį gautų rašytinių skundų 77 proc. atvejų buvo reiškiamos abejonės
ir priekaištai dėl antstolių procesinių veiksmų: sąskaitose esančių lėšų apribojimo, vykdymo išlaidų apskaičiavimo, turto arešto trukmės, priverstinio poveikio
priemonių apimties ir kt. Dėl darbo organizavimo pateikta 7 proc. skundų, kuriuos išnagrinėjus pareiškėjų pretenzijos nepasitvirtino (pvz., buvo skundžiamasi, kad antstolis laiku neatsakė į skundą, nors antstolis
skundą išnagrinėjo ir priėmė motyvuotą patvarkymą
nepraleisdamas nustatyto 5 darbo dienų termino, tik
patvarkymo turinys neatitiko pareiškėjo lūkesčių). Dėl
antstolių paslaugų teikimo gauta 2 proc. visų skundų,
dėl profesinės etikos – 1 proc. Dar 13 proc. skundų gauta dėl įvairių kitų priežasčių (pvz., dėl paviešintų pareiškėjo asmens duomenų).
Vienam rašytiniam skundui teko 11,7 tūkst. antstolių
vykdytų vykdomųjų bylų (antstolių kontorose vykdytų
vykdomųjų bylų ir Lietuvos antstolių rūmuose gautų
skundų santykis 1:11 692)

Drausmės bylų ir atestacijos apžvalga
Iš viso per 2021 metus iškeltos penkias drausmės bylos (visos antstoliams). Keturios drausmės bylos iškeltos teisingumo ministro įsakymais, viena drausmės
byla – Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimu.
Išnagrinėjęs drausmės bylas, Antstolių garbės teismas

VIDUTINIŠKAI SKŲSTASI
DĖL 1 IŠ 11 700
VYKDOMŲJŲ BYLŲ
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Dalykinė korespondencija. Interesantų
konsultavimas

Teismai pripažįsta teisėtais didžiąją
dalį skundžiamų antstolių veiksmų
Nors teismuose nagrinėtų skundų dėl antstolių procesinių veiksmų skaičius 2021 m., palyginti su 2020 m.
duomenimis, padidėjo 4 proc., visiškai arba iš dalies
patenkintų skundų skaičius sumažėjo beveik 5 proc.
Pirmosios instancijos teismams 2021 m. pateikti 1902
skundai dėl antstolių procesinių veiksmų. Iš jų 215 buvo
patenkinti visiškai arba iš dalies, o likusieji – atmesti,
nepriimti nagrinėti, grąžinti pareiškėjui ar nepatenkinti
kitais pagrindais.

2021 m. Lietuvos antstolių rūmuose parengti ir įvairioms institucijoms bei kitiems adresatams išsiųsti 3496
raštai (25 proc. daugiau negu 2020 m.), pateikiant Lietuvos antstolių rūmų nuomonę, pastabas ir pasiūlymus
rengiamiems teisės aktų projektams, informuojant atsakingas institucijas apie spręstinas problemas, pateikiant
pareiškėjų prašomą informaciją ir kt. Gauti ir išanalizuoti 3825 raštai (19 proc. daugiau negu 2020 m.). Elektroniniu paštu gauta apie 12 800 laiškų (3,6 karto daugiau negu 2020 m.), atsakant į juos parengta ir išsiųsta
10 600 laiškų (3,2 karto daugiau negu 2020 m.). Elektroninės korespondencijos srautas padidėjo Lietuvos
antstolių rūmams pradėjus vykdyti rašytinių vykdomųjų dokumentų skaitmeninimo funkcijas. Tarp išsiųstų
laiškų – 1521 pažyma apie tam tikrų asmenų atžvilgiu
vykdomas priverstinio išieškojimo bylas. Maždaug 150
pareiškėjų informacija pateikta privačiomis žinutėmis
Lietuvos antstolių rūmų „Facebook“ paskyroje. Apie
12 000 pareiškėjų konsultuota telefonu (daugiausia –
vykdomųjų dokumentų pateikimo klausimais).
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5. BENDRADARBIAVIMAS SU
VALDŽIOS IR NEVYRIAUSYBINĖMIS
INSTITUCIJOMIS
Teisingumo ministerijai pristatėme sprendimą, kaip mažinti darbdavių
sąnaudas administruojant darbuotojų skolas
Teisingumo ministerijai pasiūlius keletą alternatyvų,
kaip reikėtų koreguoti vykdymo proceso organizavimo
tvarką, susijusią su darbdavių pareiga pagal gaunamus
antstolių patvarkymus vykdyti išskaitas iš skolininkų
darbo užmokesčio, Lietuvos antstolių rūmai oponavo,
kad teikiamos alternatyvos sukeltų negatyvių padarinių. Todėl kvietėme ieškoti kitokių vykdymo proceso
organizavimo sprendimų.

2021 10 26 susitikime su Teisingumo ministerijos atstovais detaliai pristatėme Lietuvos antstolių rūmų siūlomą sprendimą, kuris padėtų optimizuoti darbdavių
vykdomų išskaitų iš savo darbuotojų darbo užmokesčio
tvarką. Sprendimo esmė – galimybė pervesti visą darbuotojo darbo užmokestį į kredito įstaigos sąskaitą (su
tam tikromis išimtimis), kas užtikrintų galimybę antstoliams šias lėšas apskaityti ir skirstyti automatizuo-
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tai per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą
(PLAIS). Darbdavys galėtų laisvai pasirinkti atskaitymų
iš skolininko darbo užmokesčio būdą bei tvarką atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką: a) naują optimizuotą per PLAIS arba b) galiojančią tvarką, (kai išskaitas iš
darbo užmokesčio atlieka darbdavys).
Teisingumo ministerijai pasiūlėme inicijuoti Civilinio
proceso kodekso bei Sprendimų vykdymo instrukcijos
pakeitimus (Sprendimų vykdymo instrukcijos priedų,
nustatančių tam tikrų antstolių patvarkymų formas),
kurie numatytų pradinį antstolio patvarkymą skolininko darbdaviui. Tokiu patvarkymu darbdavys būtų informuojamas apie tai, kad įmonės darbuotojas yra skolininkas vykdymo procese ir pranešama apie galimus du
būdus atlikti išskaitas iš darbuotojo darbo užmokesčio.
Taikant alternatyvius išskaitymų iš darbo užmokesčio
procesus, būtų sutaupomi darbdavio patiriami antstolių
patvarkymų administravimo kaštai (stambiai įmonei
apie 10 tūkst. eurų į metus, vidutinei – 5000 eurų) ir laiko sąnaudos, kylančios iš įstatymu priskiriamų pareigų
tinkamai apskaičiuoti ir atitinkamai proporcingai pagal
reikalaujamas sumas paskirstyti išskaitas iš darbuotojo
darbo užmokesčio kreditoriams.

Teisingumo viceministrei – antstolių
veiklos apžvalga ir spręstinų klausimų
sąrašas
Lietuvos antstolių rūmuose 2021 12 09 apsilankiusiai teisingumo viceministrei pristatyta antstolių bei Lietuvos
antstolių rūmų savivaldos institucijų veikla ir aktualūs
teisinio reguliavimo klausimai. Vienas jų – antstolių skaičiaus nustatymas. Akcentuota, kad veiksmingiems ir pa-

grįstiems antstolių skaičiaus reguliavimo sprendimams
svarbu parengti ir patvirtinti antstolių skaičiaus reguliavimo metodiką, taip pat apibrėžti antstolių skaičiaus didinimo ar mažinimo kriterijus (pvz., naujų antstoliams
pateikiamų vykdomųjų dokumentų skaičius, nuolatinių
gyventojų skaičius, antstolių veiklos pajamos tam tikroje
veiklos teritorijoje). Pristatytas Lietuvos antstolių rūmų
įdirbis siekiant palengvinti išskaitų iš skolininkų darbo
užmokesčio administravimą darbdaviams. Pasikeista
nuomonėmis apie galimus žingsnius optimizuojant mokesčių už naudojimąsi Turto arešto aktų registru naštą
antstoliams. Susitikime dalyvavo prezidiumo pirmininkė I. Karalienė, nariai S. Kastanauskienė, V. Milevičius,
L. Lukšys, S. Vaicekauskienė ir valdytoja D. Satkauskienė.

Siekėme spręsti VSDFF vykdomųjų
dokumentų statuso probleminius
klausimus
2021 05 05 raštu atkreipėme Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos (VSDFV) dėmesį į galimą
poįstatyminių Sodros teisės aktų prieštaravimą Civilinio proceso kodekso nuostatoms ir pakvietėme, esant
poreikiui, aptarti šiuos klausimus institucijų atstovų
susitikime. Sodros sprendimai laikytini vykdomaisiais
dokumentais, tačiau antstoliams pateikiamų sprendimų
apskundimo terminas neretai būna nepasibaigęs. Tai
kelia abejonių, ar šie vykdomieji dokumentai gali būti
priimami priverstinai vykdyti. Klausimas aptartas nuotoliniuose susitikimuose su Teisingumo ministerijos ir
Sodros atstovais. 2022 01 14 Sodra raštu informavo, kad
VSDFV administravimo įstaigų priimamiems sprendimams (vykdomiesiems dokumentams) nėra numatytas
specialus įsigaliojimo terminas, todėl jie įsigalioja bendra tvarka – priėmimo dieną. 2022 03 31 planuojama
programiniu būdu papildyti VSDFV vykdomųjų dokumentų forma informacija, kad „Šis vykdomasis dokumentas vykdytinas nuo jo priėmimo dienos“.

Siūlėme įstatyme įtvirtinti ﬁnansinių
įstaigų pareigą užtikrinti lėšų nuskaitymą iš skolingų asmenų sąskaitų
2021 05 06 raštu pasiūlėme Teisingumo ministerijai kreiptis į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą
(FNTT), kad būtų atlikta Lietuvoje veikiančių finansi-
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nių įstaigų teisinio reguliavimo analizė. Ne visoms kredito, mokėjimo bei elektroninių paslaugų įstaigoms esant
prisijungus prie Piniginių lėšų apribojimų informacinės
sistemos, skolingiems asmenims sudaroma galimybė
nuslėpti lėšas nuo priverstinio išieškojimo. Taip pat neužtikrinamas finansinių paslaugų skaidrumas ir sudaromos prielaidos nesąžiningai konkurencijai, nes įmonės,
teikiančios finansines paslaugas ir neprivalančios jungtis
prie PLAIS, rinkoje įgyja pranašumą prieš kitus mokėjimo paslaugų teikėjus, kuriems tokia pareiga taikoma.
2021 05 28 raštu Teisingumo ministerija informavo pritarianti siekiui skatinti kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigas prisijungti prie PLAIS. Planuojama
inicijuoti Civilinio proceso kodekso 689 str. pakeitimą,
kuriuo būtų įtvirtinta pareiga prie PLAIS neprisijungusioms finansinėms įstaigoms atlikti visus veiksmus, kuriuos atlieka PLAIS (skolininko lėšas paskirstyti pagal
reikalavimų patenkinimo eilę proporcingai visiems tos
pačios eilės išieškotojams tenkančiai sumai).

Turto vertintojams pristatėme siūlymą
tobulinti ekspertizių skyrimo tvarką

2021 05 27 vykusio Lietuvos turto vertintojų seminaro dalyviams antstolė Virginija Paunovienė pasiūlė apsvarstyti, ar valstybei nebūtų naudinga dengti ekspertizės išlaidas už socialiai remtinus asmenis. Valstybės
lėšomis galėtų būti padengiama dalis arba visos turto
vertinimo ekspertizės išlaidos tais atvejais, kai skolos
išieškojimą tenka nukreipti į skolingo asmens turtą ir
kai viena iš proceso šalių turi pagrindą naudotis antrine valstybės garantuojama teisine pagalba. Antstolės
teigimu, siūlymas pagrįstas praskolinto turto realizavimo praktika. Profesionalus turto vertės nustatymas yra
viena iš esminių sklandaus priverstinio skolos išieškojimo proceso sąlygų. Laiku investavus į turto vertinimo

ekspertizę reikšmingai sumažinama vėlesnių teisminių
ginčų ir bylinėjimosi išlaidų rizika.

Iš Valstybinės duomenų apsaugos
inspekcijos – geros žinios apie
sumažėjusį skundų skaičių
2021 05 17 surengtame nuotoliniame susitikime su
Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAĮ)
atstovais aptarti antstolių praktikoje iškylantys klausimai, kai pareiškiama abejonių dėl teikiamų ir tvarkomų
asmens duomenų apimties. Kai kuriais atvejais skolingi asmenys priekaištauja, kad su jų asmens duomenimis nepagrįstai leista susipažinti tretiesiems asmenims
(pvz., įmonės administratorei). Vis dėlto, kaip pabrėžė
VDAĮ direktoriaus pavaduotoja D. Morkūnienė, informacijos siuntimas bendru įmonių elektroniniu paštu
yra įprasta elektroninės komunikacijos praktika, todėl
normalu, kad juos peržiūri administratorė ar kitas atsakingas asmuo.
D. Morkūnienės teigimu, antstoliai pagal inspekcijoje
gaunamų skundų skaičių tikrai nepatenka į TOP dešimtuką. Jeigu anksčiau dėl antstolių veiklos skundų
būdavo daugiau ir įvairesnių, tai šiuo metu jų tėra vienetai. O ir gaunami skundai dažniausiai labiau susiję
su informacinių sistemų valdytojų ar tvarkytojų veikla,
bet ne tiesiogiai su antstolių veikla. Kaip susitikimo
dalyvius informavo Lietuvos antstolių rūmų valdytoja
D. Satkauskienė, siekdami suvienodinti asmens duomenų tvarkymo praktiką, Lietuvos antstolių rūmai yra
parengę rekomendacines Asmens duomenų tvarkymo
taisykles antstolių kontorose. Šios taisyklės išplatintos
visiems antstoliams, kurie adaptavo jas savo kontorų
darbui. Laikantis vienodų asmens duomenų tvarkymo
standartų paprasčiau išvengti ir galimų asmens duomenų apsaugos pažeidimų.

Seimo atstovus kvietėme atsigręžti į
skolų atsiradimo problemas
2021 06 09 nuotoliniame susitikime su Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto posėdžio dalyviais Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė
I. Karalienė akcentavo, kad teisinio reguliavimo priemonių skolingų žmonių padėčiai lengvinti Lietuvoje
jau pritaikyta pakankamai. Tačiau iki šiol nėra analizės,
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Pasiruošimas naujoms funkcijoms ir
pareigoms, susijusioms su užsienio
dokumentų įteikimu

kaip susidaro skolos ir kodėl jos didėja. Reikia sisteminio vertinimo. Ji priminė, kad nuo 2021 m. pradžios
jau yra įgyvendinta Prezidentės Dalios Grybauskaitės
iniciatyva vieno asmens skolas teikti išieškoti tam pačiam antstoliui. Nuo 2018 m. gruodžio 1 d. sumažintos
išskaitos iš skolininkų pajamų. O nuo 2022 m. liepos
1 d. įsigalios įstatymo pakeitimas, kuriuo nustatoma
neliečiama minimalių vartojimo poreikių dydžio suma
kiekvienoje skolininko sąskaitoje. Deja, pasak I. Karalienės, visos šios priemonės yra pagalba žmogui tik paskutiniame skolos formavimosi etape. Nėra sprendimų,
kaip apsaugoti žmones nuo pasikartojančio skolinimosi
ir nuo kitų finansiškai nuostolingų veiksmų. Taip pat,
I. Karalienės nuomone, būtų naudinga paanalizuoti,
kokia dalis skolingų asmenų elgiasi sąžiningai, o kokia
piktavališkai vengia vykdyti savo prievoles. Sprendžiant
iš antstolių praktikos, prie piktavalių skolininkų galima
priskirti didžiąją dalį administracinės teisės pažeidėjų.

Išanalizavę Teisingumo ministerijos parengtą Lietuvos
Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo
įstatymo Nr. X-1809 trečiojo, penktojo, šeštojo skirsnių
ir priedo pakeitimo įstatymo projektą, 2021 07 23 raštu atkreipėme ministerijos dėmesį į būtinybę papildyti
poįstatyminius teisės aktus. Įstatymo projekte numatoma Lietuvos antstolių rūmų pareiga teikti pagalbą perduodančioms agentūroms nustatant asmens, kuriam
turi būti įteikti dokumentai, adresą. Todėl turėtų būti
patikslinti antstolių ir Lietuvos antstolių rūmų veiksmai
ir įtvirtinta adreso paieškos sąnaudų kompensavimo
tvarka tais atvejais, kai prireikia papildomų veiksmų asmens adresui nustatyti. Nuo 2022 07 01 bus sudaryta
Lietuvos antstolių rūmų ir Gyventojų registro tarnybos
sutartis dėl informacijos apie gavėjų adresus teikimo
antstoliams. Teisingumo ministerijos prašoma peržiūrėti nustatytą užsienio dokumentų įteikimo įkainį, atsižvelgiant į papildomas sąnaudas ir infliacijos poveikį.

Su Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos atstovais
aptarėme bendradarbiavimą
užtikrinant vaiko interesus

Atkreipėme dėmesį į būtinybę laiku
atnaujinti duomenis Įtariamųjų,
kaltinamųjų ir nuteistųjų registre
Atsižvelgdami į pasikartojančius antstolių pranešimus
apie netinkamą Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų
registro veikimą, 2021 06 09 raštu kreipėmės į Informatikos ir ryšių departamentą atkreipdami dėmesį,
kad, laiku neatnaujinant Registro duomenų, trikdomas
sprendimų vykdymo procesas. Daugeliu atvejų po procesinių dokumentų išsiuntimo į pataisos įstaigas antstoliai gauna atsakymus, kad tam tikras asmuo jau nebeatlieka bausmės pataisos įstaigoje. Informacijos ir ryšių
departamento paprašyta imtis problemos sprendimo ir
operatyviai atnaujinti Registro duomenis visais atvejais,
kai asmenys išleidžiami iš pataisos įstaigų.

2021 10 06 vykusiame Valstybės vaiko teisių apsaugos
ir įvaikinimo tarnybos bei Lietuvos antstolių rūmų
atstovų nuotoliniame susitikime aptartas bendradarbiavimas vykdant su nepilnamečiais vaikais susijusius
teismų sprendimus. Praktikoje kyla daug klausimų,
kaip užtikrinti vaiko interesus, kai vienas iš tėvų nesilaiko teismo sprendime nurodytos bendravimo su vai-
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ku tvarkos arba nesutinka, kad vaikas gyventų teismo
sprendime nurodytoje vietoje. Diskusijos metu sutarta,
kad visi procese dalyvaujantys specialistai turi siekti padėti vaiko tėvams išvengti priverstinio teismo sprendimo vykdymo, nors tai ir yra vienas iš konflikto valdymo
būdų. Taip pat akcentuota, kad proceso sėkmė labai didele dalimi priklauso nuo teismo sprendimo kokybės.
Naudinga, kai teismas iš karto suformuluoja sprendimo
nevykdymo pasekmes ir nurodo atitinkamas sankcijas.
Tada procesas vyksta sparčiau, vienai iš proceso šalių
netenka kreiptis į teismą dėl papildomų išaiškinimų ar
sankcijų. Aktualias problemas ir jų sprendimo būdus
diskusijos dalyviams pristatė Lietuvos antstolių rūmų
prezidiumo narė, antstolė S. Kastanauskienė, antstolės
R. Adomaitienė, A. Stanišauskaitė, antstolės V. Meškauskienės padėjėja M. Čurkina ir Lietuvos antstolių
rūmų valdytoja D. Satkauskienė.

nalu kitų, nepriverstinių priemonių. Tai konsultavimas,
tarpininkavimas, psichologinė ir socialinė pagalba, teisinis švietimas. Papildoma teisinė paskata ieškoti kompromisinių sprendimų, kaip akcentavo E. Sergėjevas,
galėtų būti Lietuvos antstolių rūmų siūlomas Civilinio
proceso kodekso pakeitimas, kuriuo būtų įtvirtinta šalių privalomosios mediacijos sąlyga prieš antstoliui pradedant priverstinio vykdymo procesą dėl teismo sprendime nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos.

Europos piliečio apdovanojimas
salotų barui „Mano guru“ – svarbus ir
Lietuvos antstolių rūmams

Seime vykusioje diskusijoje
pristatėme su vaikais susijusių
vykdomųjų bylų ypatumus

2021 11 22 Seimo Savižudybių ir smurto prevencijos
komisijos surengtoje diskusijoje „Tėvų teisės ir pareigos
įvykus skyryboms“ antstolis Eduardas Sergėjevas akcentavo, kad kasmet vis daugėja antstoliams pateikiamų
naujų vykdomųjų dokumentų dėl bendravimo su vaiku
tvarkos. Antstolio pastebėjimu, ilgų teisminių procesų
išvarginti žmonės iš antstolio dažnai tikisi, kad jis pagaliau viską išspręs. Tačiau vienintelė reali priemonė už
geranorišką teismo sprendimo nevykdymą yra kreipimasis į teismą dėl piniginės baudos paskyrimo, kuris
nebūtinai bus veiksmingas. Vis dėlto ginčuose įklimpusiems tėvams niekada ne vėlu pasinaudoti plačiu arse-
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Tarptautinės žmogaus teisių dienos
proga apdovanota antstolė
V. Meškauskienė

Europos Parlamento (EP) teikiamą Europos piliečio
apdovanojimą Lietuvoje 2021 m. pelnė viešoji įstaiga
(VŠĮ) „Socialiniai paramos projektai“, Vilniuje įsteigusi
salotų barą „Mano guru. Apdovanojimas svarbus ir Lietuvos antstolių rūmų bei antstolių veiklos įvertinimas:
prie šios socialinės iniciatyvos prisidedame dalyvaudami organizacijos valdybos veikloje, teikdami teisinę ir
(ar) finansinę pagalbą organizacijai ir skolų turintiems
projekto dalyviams. EP skiriamą apdovanojimą VŠĮ
„Socialiniai paramos projektai“ vadovei R. Sutkuvienei
2021 10 29 Vilniuje įteikė europarlamentarė V. Blinkevičiūtė. 2021 11 10 iškilminga apdovanojimų ceremonija surengta ir Europos Parlamente Briuselyje. Per 17
šios įstaigos veiklos metų socialinės integracijos ir reabilitacijos projektuose dalyvavo beveik 700 žmonių , iš
kurių 75 proc. sugrįžo į darbo rinką.

2021 12 10 antstolei Virginijai Meškauskienei teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska įteikė apdovanojimą
„Už nuopelnus ginant ir puoselėjant žmogaus teises
- 2021“. Lietuvos antstolių rūmai nominavo antstolę
V. Meškauskienę atsižvelgdami į tai, kad ji ypač daug
dėmesio skiria socialiai jautriems procesams. Tai vykdomosios bylos dėl vaikams priteisto išlaikymo išieškojimo ir nepiniginio pobūdžio procesai – bylos dėl
teismo nustatytos tėvų bendravimo su vaikais tvarkos
užtikrinimo ir vaikų perdavimo. Šios kategorijos vykdomosios bylos iš antstolio reikalauja maksimalių pastangų. Tai nėra darbas už atlygį, nes jis daugeliu atvejų
neatperka sugaišto laiko ir įdėtos energijos. Šis darbas
turi būti dirbamas iš širdies, o antstolė V. Meškauskienė
sako, kad tokį požiūrį atsinešė iš savo šeimos.
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„Knygų Kalėdos“: antstolių dovanotas
knygos – jau 28 savivaldybėse
Jau septintąjį kartą prisijungdami prie „Knygų
Kalėdų“, žiemos švenčių metu aplankėme Akmenės ir
Pasvalio bibliotekas. Skaitytojų laukiamas knygas (kurių sąrašus gavome iš bibliotekų darbuotojų) Akmenės
rajono savivaldybės viešajai bibliotekai perdavė antstolė
Elena Miliauskienė, o Pasvalio Mariaus Katiliškio viešajai bibliotekai – antstolė Irma Ežerskienė.
„Knygų Kalėdų“ akcijoje Lietuvos antstolių rūmai dalyvauja nuo 2015 m. Prioritetą teikiame ne didmiesčiams,
bet mažesnių miestų ir rajonų bibliotekoms.
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6. ATSTOVAVIMAS ANTSTOLIŲ
INTERESAMS
Bus supaprastinta pavaduojančių ir atstovaujančių antstolių skyrimo tvarka
2021 05 17 raštu pakartotinai kreipėmės į Teisingumo ministeriją siūlydami supaprastinti pavaduojančių
ir atstovaujančių antstolių skyrimo tvarką ir įforminti
skyrimą vienu teisingumo ministrės įsakymu einamiesiems metams. Atkreipėme dėmesį, kad kiekvieną
antstolį pavaduojančio ar atstovaujančio antstolio skyrimas atskiru ministrės įsakymu COVID-19 pandemi-

jos laikotarpiu iš esmės neužtikrina vykdymo proceso
efektyvumo. Teisingumo ministerija palaiko Lietuvos
antstolių rūmų iniciatyvą įtvirtinti paprastesnę pavaduojančių ir atstovaujančių antstolių skyrimo tvarką.
Tikimasi, kad tokia supaprastinta tvarka pradės galioti
2022 m. rudenį.
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Sprendėme naudojimosi Turto
arešto aktų registru apmokestinimo
problemą
2021 05 25 raštu pakartotinai atkreipėme Teisingumo
ministerijos dėmesį į tai, kad antstoliai, atlikdami teisės aktuose numatytas funkcijas, patiria papildomą finansinę naštą naudodamiesi Turto arešto aktų registro
(TAAR) duomenimis. Išreiškėme Lietuvos antstolių
rūmų nuomonę, kad antstoliams turėtų būti taikoma
analogiška mokestinė išimtis, kokia yra taikoma registro tvarkytojo duomenis naudojančioms valstybės ir/ar
savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, atliekančioms
teisės aktuose numatytas funkcijas. Problemos sprendimų ieškojome konsultuodamiesi su Teisingumo ministerijos vadovybe bei Teisinių paslaugų politikos grupės
atstovais.
Palaikydama Lietuvos antstolių rūmų poziciją, Teisingumo ministerija 2021 09 03 raštu informavo apie
teisės aktų nuostatų pakeitimo inicijavimą, siekiant užtikrinti galimybę antstoliams neatlygintinai teikti duomenis turto arešto aktams registruoti ir kompensuoti
patirtas sąnaudas registro tvarkytojui. Reaguodami į išsakytus planus, 2021 09 08 raštu pateikėme Teisingumo
ministerijai skaičiavimus, atskleidžiančius prognozuojamų nuostolių antstoliams mastą. Pažymėjome, kad
apie 60 proc. visų antstolių administruojamų bylų sudaro išieškojimai valstybės naudai. Tokius išieškojimus
vykdantys antstoliai atsiduria dviprasmiškoje padėtyje:
įstatymas juos įpareigoja besąlygiškai vykdyti valstybės
patikėtas funkcijas, tačiau nesuteikia galimybės valdyti
su tuo susijusios finansinės rizikos ir naštos. Per dvejus
metus antstoliams pavyktų išieškoti tik apie 20 proc. sąnaudų, patirtų naudojantis TAAR, todėl antstoliai patirtų apie 250 tūkst. eurų nuostolių.
Teisingumo ministerija parengė ir Teisės aktų informacinėje sistemoje 2021-10-05 oficialiai įregistravo Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807
25 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą, kuriuo siūloma netaikyti valstybės rinkliavų tais atvejais, „kai duomenis, reikalingus registro objektui registruoti, teikia
valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos, atlikdamos teisės aktuose nustatytas funkcijas, taip pat kai šie
duomenys teikiami pagal registrų nuostatų nustatytas
išimtis teisės aktuose nustatytoms funkcijoms atlikti.“
Tokiu įstatymo pakeitimu buvo siekiama sudaryti gali-

mybę antstoliams neatlygintinai teikti duomenis turto
arešto aktams registruoti TAA registre ir numatyti dėl
šio neatlygintino turto arešto aktų registravimo patirtų
sąnaudų kompensavimo registro tvarkytojui – valstybės
įmonei Registrų centrui – tvarką. Tačiau projektui paremti pritrūko politinės valios. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Finansų ministerija įstatymo projektui nepritarė, argumentuodamos, kad toks sprendimas
pareikalautų papildomų valstybės biudžeto lėšų, kurios
biudžete nenumatytos.

Oﬁcialus išaiškinimas: PVM už trečiųjų
asmenų paslaugas antstoliams mokėti
nereikia
Siekdami išsiaiškinti, ar tampa pridėtinės vertės mokesčio objektu antstoliui trečiųjų asmenų suteiktos
paslaugos, kurios buvo reikalingos sprendimui vykdyti, Lietuvos antstolių rūmai 2021 03 18 raštu kreipėsi į
Valstybinę mokesčių inspekciją (VMI), taip pat žodžiu
ir raštu kėlė šį klausimą bendradarbiaudami su Teisingumo ministerijos atstovais. Remdamasi VMI išaiškinimu, Teisingumo ministerija 2021 11 23 raštu informavo Lietuvos antstolių rūmus, kad vykdymo išlaidos,
kurias antstolis gavo už trečiųjų asmenų konkrečioje
vykdomojoje byloje suteiktas paslaugas, vadovaujantis
Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio 7 dalimi laikomos kompensacija ir į apmokestinamąją vertę
neįtraukiamos.

Tarpininkavome teikiant nuomonę
teismui dėl centralizuoto vykdomųjų
dokumentų skirstymo
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2021 09 07 sprendimu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas grąžino pareiškėjui Vilniaus apygardos
teismui prašymą ištirti, ar Konstitucijai neprieštarauja
Civilinio proceso kodekso 650 straipsnio 3 dalis tiek,
kiek joje nustatyta: „Vykdomuosius dokumentus dėl pinigų sumų išieškojimo antstoliams paskirsto Antstolių
informacinė sistema Sprendimų vykdymo instrukcijoje
nustatyta tvarka (...)“. Prašymas įvertinti minėtą teisinį reguliavimą buvo grindžiamos tuo, kad, nepaisant
konstitucinių asmenų lygiateisiškumo ir teisinės valstybės principų, naująja tvarka išieškotojui nustatyta
daugiau pareigų išieškojimo procese, o skolininkas yra
atleidžiamas nuo prievolės domėtis savo vykdomosiomis bylomis. Kaip konstatuojama Konstitucinio Teismo sprendime, „Diferencijuotas teisinis reguliavimas,
taikomas tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama pozityvių,
visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų
ribojimų ar sąlygų nustatymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nelaikytinas diskriminaciniu; vertinant, ar pagrįstai yra
nustatytas skirtingas reguliavimas, būtina atsižvelgti į
konkrečias teisines aplinkybes. Lietuvos antstolių rūmai
tarpininkavo teikiant nuomonę vykdomųjų dokumentų
pateikimo pertvarkymų Vilniaus apygardos teismui.

Antstolių profesinė civilinė
atsakomybė apdrausta tęsiant
bendradarbiavimą su užsienio
kompanija
Po Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo derybų su
Lloyd’s Insurance Company S.A. Belgium (Colemont draudimo brokeris) atstovais pratęsta antstolių
profesinės civilinės atsakomybės draudimo sutartis
2022 m. Pavyko išlaikyti 2021 m. galiojusias draudimo
apsaugos sąlygas (įskaitant atlyginimą teisminių išlaidų,
kurias iš apdraustojo patiria laimėjusioji šalis) ir sumažinti bendrą draudimo kainą net 5 000 Eur. Draudimo
suma – 100 000 Eur kiekvienam įvykiui kiekvienam
apdraustajam; draudimo sutarčiai suteikiamas 3 metų
retroaktyvus draudimo apsaugos galiojimas. Kiekvieno
antstolio mokėtina draudimo įmoka apskaičiuota atsižvelgiant į anksčiau gautas draudimo išmokas, turėtas
pretenzijas ar draudiko patirtas atstovavimo bei bylos
administravimo išlaidas.
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7. PROFESIJOS POPULIARINIMAS
Teisės žinių olimpiados ﬁnale – antstolio video klausimas

Bendradarbiaudami su Mykolo Romerio universitetu,
prisidėjome prie 2021 m. vykusios teisės žinių olimpiados organizavimo. Skyrėme materialinę paramą ir
pasiūlėme klausimų, susijusių su antstolio profesija.
Olimpiados finalui parengėme vaizdo įrašą su Lietuvos
antstolių rūmų prezidiumo nario, antstolio L. Lukšio
klausimu, kuris skambėjo taip: „Antstolis vykdo teismų
sprendimus, kad šie neliktų vien popieriaus lapu, bet
įgautų realų poveikį. Todėl kartais antstolis metaforiškai pavadinamas viena iš teismo, kaip gyvo kūno, dalių.
Su kokia kūno dalimi lyginamas antstolis?“.

Birželio 11-ąją paminėjome Pasaulinę
antstolių dieną

„Antstolis – interneto vartotojų teisių saugotojas ir gynėjas“. Su tokiu Tarptautinės antstolių ir teismo pareigūnų
organizacijos suformuluotu moto antrąjį birželio ketvirtadienį paminėjome Pasaulinę antstolių dieną. Asmens
teisių apsaugos virtualioje erdvėje svarba didėja kartu su
informacinių technologijų plėtra. Pasak Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkės, antstolės I. Karalienės,
sudėtingu pandemijos piko metu antstolių naudojamos
informacinės sistemos padėjo užtikrinti skolų išieškojimo proceso tęstinumą ir išlaikyti betarpišką ryšį su šio
proceso dalyviais. O plečiantis internetinio bendravimo
laukui natūraliai daugėja sričių, kuriose antstolių pagalba
bus reikalinga ir svarbi. Antstolių teikiamos teisinės paslaugos, ypač – faktinių aplinkybių konstatavimas – gali
padėti užfiksuoti ir asmens teisių pažeidimus internete.
Kaip pabrėžia UIHJ, antstolis gali padėti nukentėjusiam
asmeniui surinkti įrodymus, kurie vėliau taps reikšmingi
policijos tyrimo ar teismo proceso metu nustatant neteisėtus veiksmus ir nubaudžiant kaltininkus. Pasitelkę
saldainių fabriką „Rūta“, kiekvienam antstoliui padovanojime po šokoladinį šventinės dienos akcentą.

Susitikimai su VU studentais – naujas
žvilgsnis į antstolio profesiją
2021 09 28 Lietuvos antstolių rūmuose su prof. Egidija
Tamošiūniene apsilankę Vilniaus universiteto Teisės fakulteto studentai savo klausimais įžiebė diskusiją, „Kas
bus, kai visi žmonės mokės skolas?“ Juk antstoliams pa-
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Tinklalaidėje „Mediatoriau, kavos?“ –
antstolio patarimai konﬂiktuojantiems
tėvams

teikiamų prašymų priverstinai išieškoti skolas nuolat
mažėja. Ir nors be antstolių neišsiverčia nei viena pasaulio valstybė, svarstant antstolio profesinės karjeros
perspektyvas Lietuvoje, jauniems žmonėms natūraliai
kilo klausimas, kokių valstybės garantijų gali tikėtis
būsimas antstolis, savo lėšomis įkuriantis kontorą ir
samdantis darbuotojus. Pasak Lietuvos antstolių rūmų
valdytojos D. Satkauskienės, šia prasme antstolis veikia
kaip verslininkas ir jis pats turi pasverti finansinę riziką.

2021 09 02 transliuotoje tinklalaidės „Mediatoriau, kavos?“ laidoje antstolis E. Sergėjevas apžvelgė šeimų ginčų dėl bendravimo su vaiku ypatumus. Pasak antstolio,
šeimos ginčams tradiciškai būdingi konfliktai, iš kurių
ir kyla visos kitos neigiamos pasekmės. Išsiskyrę tėvai
bando manipuliuoti vaiku, daryti jį įrankiu savo tikslams pasiekti. Paprašytas patarti, kaip tėvams išvengti
kreipimosi į antstolius sprendžiant bendravimo su vaiku klausimus, antstolis siūlė pirmiausia kalbėtis ir ieškoti kompromiso. Jis pripažino, kad tai sudėtingas kelias,
todėl vertėtų plačiau pasitelkti mediatorių ir psichologų
pagalbą. Antstolio įsitikinimu, daug geresnis rezultatas
būtų, jeigu prieš ateidamos pas antstolius ginčo šalys
pirmiausiai apsilankytų pas mediatorių, o kartais – netgi pas psichologą. Kaip priminė antstolis, tokia yra ir
Lietuvos antstolių rūmų iniciatyva – papildyti Civilinio
proceso kodeksą numatant, kad tokio pobūdžio bylose,
kai kalbama apie matymosi su vaiku tvarkos užtikrinimą, būtų numatoma privaloma mediacija.

Su teisininkais ir mokslininkais
aptarėme, kokios praktinės kliūtys
stabdo naudojimąsi pažangiais ES
reglamentais
2021 12 15 Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docento Juozo Galginaičio iniciatyva surengėme nuotolinį susitikimą su studentais-pirmakursiais. Jo metu valdytojai
D. Satkauskienei teko papasakoti, kaip Lietuvos antstoliai pasirengia sudėtingai profesinei veiklai, kai antstolio specialybės nemoko nei viena aukštoji mokykla. O
papasakojus apie išpuolius prieš antstolių profesijos atstovus, kurie kartojasi nuo neatmenamų laikų, teko atsakyti į klausimą, ar duomenis Ginklų registre antstoliai
tikrina rūpindamiesi savo pačių saugumu, ar ieškodami
skolininkų turto. Pasak D. Satkauskienės, daugeliui skolingų asmenų ginklas yra svarbus turto objektas: skolų
turintis medžiotojas gali nereaguoti į antstolio siunčiamus raginimus ir pranešimus, bet jis greičiausiai sunerims ir pradės rūpintis skolos grąžinimu, jeigu antstolis
areštuos medžioklinį ginklą.

2021 10 12 dalyvavome Vilniaus universiteto Teisės fakulteto surengtame vebinare „Praktinės problemos ir
jų sprendimo būdai vykdant ES valstybių narių teismų
sprendimus ir autentiškus dokumentus“. Šis vebinaras –
dalis ES remiamo projekto EFFORTS. Lietuvos antstolių
praktikoje iškylančius klausimus renginio dalyviams pristatė Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo narys, antsto-
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lis L. Lukšys. Jo pateiktais duomenimis, 2021 m. pirmąjį
pusmetį Lietuvos antstoliai vykdė 186 vykdomuosius
dokumentus iš ES valstybių: 103 teismų sprendimus, 30
autentiškų dokumentų, 51 Europos mokėjimo įsakymą
ir 2 Europos ieškinius dėl nedidelių sumų. Didžioji dalis problemų kyla jau vykdomojo dokumento priėmimo
stadijoje. Procesai stringa dėl įvairiose šalyse naudojamų
skirtingų asmens autentifikavimo priemonių, reikiamų
duomenų trūkumo vykdomuosiuose dokumentuose, ne
visa apimtimi pateikiamų vykdytinų dokumentų priedų.
Pasak VU Teisės fakulteto doc. dr. R. Simaičio, apžvelgtos praktinės problemos patvirtina poreikį harmonizuoti su teisinėmis procedūromis susijusius informacinių
technologijų sprendimus visoje ES teritorijoje.

Su radijo klausytojais dalijomės skolų
išieškojimo naujienomis ir teisiniais
patarimais
„Žinių radijas“, laida „Ekspertai
pataria“. Lietuvos antstolių rūmų
remiamose tiesioginėse pokalbių
laidose aptarėme, kas lemia gerėjančius skolų išieškojimo rezultatus, kada kreiptis į antstolius dėl faktinių
aplinkybių konstatavimo, kokiais skolų valdymo įrankiais skaitmeninėje erdvėje gali naudotis skolininkai bei
ir kaip valdyti savo skolas, kad jos nevaldytų mūsų.
Laidose dalyvavo Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo
pirmininkė, antstolė I. Karalienė, prezidiumo narys,
antstolis V. Milevičius, Antstolių garbės teismo pirmininkas, antstolis I. Gaidelis ir antstolė V. Paunovienė.
Savo nuomones ir komentarus studijoje taip pat išsakė Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto,
teismų atstovai bei advokatai.

2021 07 28 transliuotoje laidoje „Pandemija ir pinigai: kokias finansines pamokas verta išmokti skolininkams ir kreditoriams?“ apžvelgėme statistinius pirmojo
2021 m. pusmečio antstolių veiklos rezultatus ir akcentavome, kad bendradarbiavimas su antstoliais svarbus
abiem proceso šalims.
Antstolės V. P:aunovienės teigimu, priverstinio skolų išieškojimo sistema dėl pandemijos ne tik nesustojo, bet
ir labai lanksčiai labai prisitaikė prie naujų poreikių. Per
šešis pirmuosius 2021 m. mėnesius antstolių užbaigtų
vykdomųjų bylų skaičius pasiekė 118,4 tūkst. ir buvo
28 proc. didesnis už atitinkamą 2020 m. rodiklį. Antstolė
akcentavo, kad nepaisant pandemijos nulemtų ribojimų
visos antstolių kontoros proceso dalyviams pasiekiamos
telefonu, elektroniniu paštu ir portale antstoliai.lt (proceso dalyviui jungiantis elektroninės vykdomosios bylos).
2021 08 27 transliuotoje laidoje „Kodėl prieš išsinuomojant būstą verta pasikviesti antstolį?“ aptarėme svarbiausius dalykus, kuriuos verta žinoti faktų konstatavimo užsakovams.

Pasak antstolio I. Gaidelio, nuomos santykiai yra niša,
kurioje antstolių pagalba žmonėms tikrai reikalinga. Patalpų būklės fiksavimas prieš pradedant jas nuomoti ir
nuomai baigiantis yra geriausia nemalonių siurprizų prevencija, apsauganti ir drausminanti abi sandorio puses.
„Ne paslaptis, kad į miestus suvažiavus dideliam skaičiui
studentų, nuomos sutartys yra sudaromos daug greičiau,
neretai jos sudaromos net neapžiūrėjus būsto, vien peržiūrėjus nuotraukas skelbime. Vėliau, nutraukiant sutartį
arba jai pasibaigus, gali iškilti ginčų, kokia gi faktinė situacija buvo nuomos sudarymo momentu. Buto savininkas gali pareikalauti žalos atlyginimo už neva sugadintą
sofą arba subraižytas sienas. Bet jeigu yra konstatuotos
faktinės aplinkybės, tai tokių ginčų dažniausiai išvengiama,“– pasakojo antstolis I. Gaidelis.
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LRT radijas, laida „Radijo byla“.
Klausytojams aiškinome, kad teisinės
priemonės nepadeda ginti vaiko interesų,
jeigu išsituokę tęvai įsivelia į ambicijų karus. Taip pat apžvelgėme skolų tendencijas
ir patarėme, kaip skolų grąžinimo procesą pasukti palankiausia vaga.

skolos valstybei. Jo žodžiais, valstybės reikalaujamų
skolų kiekis sudaro 53 proc. tarp visų antstolių vykdomų išieškojimo procesų. Atsakydamas į laidos vedėjo
A. Matuso ir klausytojų klausimus, antstolis priminė
keletą taisyklių, kurių laikantis skolų grąžinimo procesą
galima pasukti palankiausia vaga. Pirmoji ir svarbiausia
– aktyvus bendradarbiavimas su antstoliu. Skolingiems
asmenims svarbu operatyviai informuoti antstolius apie
gaunamų lėšų kilmę. Tai padeda išvengti automatinio
lėšų nuskaitymo iš pašalpų ir kitų lėšų, iš kurių skolos
neišieškomos.

LRT radijas, laida „Aukso amžius“

2021 10 19 transliuotoje laidoje dalyvavusi Lietuvos
antstolių rūmų prezidiumo narė, antstolė S. Vaicekauskienė pabrėžė, kad antstolis gali daug padėti tėvams, jeigu jiems iš tiesų rūpi vaikai. „Protingi žmonės turi suprasti, kad vaikui reikalingi abu tėvai ir nenuteikinėti jo
prieš kartu negyvenantį tėvą“,– akcentavo S. Vaicekauskienė. Anot jos, būtent protingiems tėvams antstoliai
gali duoti daug naudingų patarimų. Kartais didžiausia
antstolių pagalba būna tėvų įtikinimas, kad neverta pateikti teismo sprendimo vykdyti priverstinai ir kad labai
svarbu stengtis patiems rasti kompromisinius sprendimus. Juk bet koks svetimo suaugusio žmogaus įsikišimas į šeimos konfliktą dar labiau traumuoja vaiką.

2022 01 25 transliuotoje laidoje Lietuvos antstolių rūmų
prezidiumo narys, antstolis L. Lukšys akcentavo, kad
„Liūto dalis“ tarp visų priverstinai išieškomų skolų yra

2022 01 25 transliuotoje laidoje dalyvavusi Lietuvos
antstolių rūmų prezidiumo narė, antstolė S. Kastanauskienė kritiškai komentavo viešai išsakomas prielaidas,
esą dabartinis laikmetis, kai atlyginimų nebegalima
mokėti grynaisiais, yra „antstolių ir kitų valstybės institucijų aukso amžius“. Jos teigimu, tokios kalbos tikrai
nepagrįstos, nes „skolos yra grąžinamos kreditoriams,
ne antstolis tuos pinigus pasiima“. O išieškojimas iš
darbo užmokesčio vykdomas pagal seniai nustatytas
taisykles ir nuo šių metų pradžios tvarka nepasikeitė.
Paprašyta prisiminti skolų atsiradimo istorijas, antstolė
S. Kastanauskienė pripažino, kad yra ne tik daug neatsakingo skolinimosi atvejų (kai kreditan įsigyjamas
automobilis net neturint vairuotojo pažymėjimo), bet
ir neatsakingo požiūrio į pačias skolas, kai užsiminus
apie galimybę gauti kompensacijas už komunalines
paslaugas, skolininkas atkerta neturintis laiko „tokioms
smulkmenoms“.
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Atkreipėme dėmesį, kad visi skolingi asmenys turi galimybę sutaupyti, pasirinkdami elektroninį informavimo
būdą ir komunikuodami su antstoliais Elektroninės
vykdomosios bylos portale.

LRT televizijos laida „Kultūringai su
Nomeda“

Žurnalas „Savaitė“

2021 10 31 transliuotoje laidoje antstolė B. Palavinskienė argumentavo pavyzdžiais iš savo praktikos, kodėl
finansinio raštingumo abėcėlės jau nuo mažumės turi
mokyti ir šeima. Anot jos, Sulaukę aštuoniolikos, jauni
žmonės gali daryti daug ką. Bet jie turi ir atsakyti. Kai
atsakomybės stinga, tėvams tenka patirti nemalonių
staigmenų. Už daugelį jų skolas sumoka tėvai, nes nenori griauti vaikų gyvenimų. Bet, antstolės B. Palavinskienės žodžiais, teko sutikti ir tokių tėvų, kurie pasakė,
kad per savo klaidas vaikams reikia eiti patiems, kaip
per akmenis. Antstolės nuomone, ir toks variantas nėra
blogas, jeigu skola nelabai didelė.

2022 03 10 publikuotame straipsnyje „Sunkus atsisveikinimas su skolomis ir antstoliais“ antstolė V. Paunovienė apžvelgė priverstinai išieškomų skolų panoramą
ir patarė, kaip greičiau atsisveikinti su skolomis. Jos žodžiais, daugiausia skolų turi darbingi vidutinio amžiaus
(35-45 m.) žmonės. Tarp skolininkų daugiau vyrų. Taip
yra todėl, kad vyrai dažniau nubaudžiami už administracinius teisės pažeidimus, ypač – už pažeidimus vairuojant ir vėliau laiku nesumoka už tai skirtų baudų.
Be to, vyrai aktyvesni už moteris versle, todėl natūraliai
atsiranda ir daugiau verslo skolų. Taip pat vyrų vardu
registruota daugiau turto objektų. Turto arešto aktų registro duomenimis, daugiau nei du trečdaliai visų areštuotų turto objektų priklauso vyrams. O siekiant pradėti gyvenimą be skolų, svarbu aktyviai bendradarbiauti
su antstoliais ir stengtis bent iš dalies dengti skolas.

Laikraštis „Kėdainių mugė“

Savaitraštis „Verslo žinios“

2021 10 28 numeryje Lietuvos antstolių rūmų valdytoja
D. Satkauskienė apžvelgė pradelstų skolų perspektyvas.
Straipsnyje pateikiami Lietuvos antstolių rūmų duomenys, kad poreikis priverstinai išieškoti skolas Lietuvoje stabiliai mažėja nuo 2010 m. Kasmet antstoliams
pateikiamų naujų reikalavimų skaičius nuo 2010 m. iki
2020 m. sumažėjo 46 proc., nuo 370,8 tūkst. iki 198,6 tūkst.
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2021 12 03 publikuotame straipsnyje „Kiekviena skola –
atskira gyva istorija“ antstolė V. Paunovienė patarė skolingiems žmonėms aktyviai ir geranoriškai bendradarbiauti
su antstoliais, nes tai yra būdas veiksmingai ginti savo teises ir interesus. Apžvelgdama pastarojo meto tendencijas
ji pastebėjo, kad išaugusi nekilnojamojo turto paklausa
sudaro galimybes praskolinto turto savininkams patiems
spręsti savo finansines problemas. Palankia kaina pardavęs turtą, daugeliu atvejų gyventojai ne tik grąžina skolą,
bet likusius pinigus dar gali skirti kitiems poreikiams arba
vienu metu padengti keletą skolų.

Laikraštis „Biržiečių žodis“

Interneto portaluose – antstolių
komentarai ir patarimai, kaip valdyti
skolas

PORTALO DELFI RUBRIKA

„KLAUSK
TEISININKO“.
Paskelbėme tris konsultacinio pobūdžio straipsnius:
„Ar gali būti išieškomos skolos iš išeitinės išmokos?“,
„Kaip reikalauti priteistos žalos kompensacijos?“ ir
„Nepadarykite klaidos, vengdami priimti palikimą dėl
skolų“. Į portalo skaitytojų klausimus atsakė antstoliai
M. Mažrimas. J. Blažienė bei Lietuvos antstolių rūmų
prezidiumo narė, antstolė S. Kastanauskienė.

2022 03 15 publikuotame straipsnyje „Kai nėra darbo ir
turto, tik skolų ir baudų našta“, antstolė I. Bakšienė papasakojo apie skolų tendencijas. Jos pastebėjimu, pastaraisiais metais daugėja priverstinai išieškomų baudų
už administracinius nusižengimus: jeigu aptarnaujamuose Biržų, Kupiškio ir Rokiškio rajonuose tokių bylų
2020 metais buvo 801, tai pernai – 973 bylos. Vis dėlto
antstolė pabrėžė, kad net menkomis sumomis dengti
skolas yra geriau, negu jas ignoruoti. „Stengiamės įkalbėti savo klientus grąžinti skolas, kartais bent po dvidešimt eurų. „Visada skolininkui sakau, kad skirdamas
bent menkiausią dalį savo lėšų skolų padengimui, kažkada nebus skolingas ir pasijus daug laimingesnis bei
laisvesnis“– sakė antstolė.
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„Facebook“ proﬁlyje – naujienos,
patarimai ir atsakymai į dažnai
užduodamus klausimus

Portalas TV3.lt
2021.04.25 publikuotame straipsnyje
„Skolos neatsikrato jau 17 metų, antstoliai pataria parduoti nereikalingą turtą“
antstolė V. Daugirdienė skaitytojams priminė, kad senatis negali išgelbėti nuo skolų. Skolų turintiems žmonėms antstolė patarė peržiūrėti visas pinigines prievoles
ir pasvarstyti, kaip būtų galima paprasčiau jas įvykdyti. Galbūt įmanoma dalį skolų padengti pardavus kokį
nors turtą, jei tai ne pirmojo būtinumo turtas. Antstolių praktikoje būna ir tokių pavyzdžių, kai vaikai tiesiog
padengia savo tėvų skolas ir tokiu būdu jiems praskaidrina senatvę.
2021 05 02 publikuotame straipsnyje „Po 15 metų pasivijo baudos už greičio viršijimą ir kitus nusižengimus:
sąskaitą greitai užblokavo“ Lietuvos antstolių rūmų
prezidiumo narė, antstolė S. Vaicekauskienė akcentavo,
kad net ir prieš kelias dešimtis metų įgytos skolos niekur nedingsta ir baudas vis vien anksčiau ar vėliau teks
sumokėti. Jei antstolis bent kas dvejus metus atlieka tam
tikrus procesinius veiksmus, baudos gyventojus gali
pasivyti net iš praėjusio amžiaus. Kita vertus, antstolė
pripažino, iš užsienio į Lietuvą grįžtantys žmonės dažniausiai nori tvarkytis gyvenimą, todėl patys skambina
antstoliams ir stengiasi padengti skolas.

Jau penktus metus gyvuojančiame profilyje „Lietuvos
antstoliai“ 2021 m. paskelbti 144 įrašai. Juose informavome apie skolų išieškojimo aktualijas, atskleidėme
antstolių teikiamos faktinių aplinkybių konstatavimo
paslaugos privalumus, pristatėme, kaip praktiškai yra
įgyvendinamas principas „Vienas skolininkas – vienas
antstolis“ ir t. t. Didelio populiarumo susilaukė įrašai
su atsakymais į gyvenimiškus klausimus: „Ar galima
susigrąžinti išlaikymo indeksavimo skolą?“, „Kaip sužinoti, ar mirusysis turėjo skolų?“, „Už kokias skolas
galima atidirbti?“, „Kiek antstolis išskaičiuos iš atlyginimo?“, „Ar dėl skolų bus areštuojamas turtas, kurį
padovanos senelis?“, „Ką daryti? Vaikų tėvas užsienyje.
Alimentų nemoka“ ir kt. Daugelis įrašų buvo paskelbti
teisinių naujienų sklaidos portalų INFOLEX bei „TeisėPro“, advokatų, teisininkų-mediatorių „Facebook“
profiliuose.
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8. PARAMA UKRAINAI.
TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS
Ukrainai – ﬁnansinė ir moralinė antstolių parama
Nuo pirmųjų karo Ukrainoje dienų palaikydami ryšius
su Ukrainos antstoliais bei su Lenkijos, Latvijos, Estijos,
Moldovos, Rumunijos antstolių organizacijomis, taip
pat su Tarptautine antstolių ir teismo pareigūnų sąjunga
(UIHJ) siekėme visais įmanomais būdais padėti Ukrainai bei jos žmonėms.
Pasisakėme už Rusijos Federacijos (RF) antstolių organizacijos narystės UIHJ atšaukimą. UIHJ valdybos
sprendimu bendradarbiavimas su RF antstolių organizacija sustabdytas neribotam laikui (visiško narystės panaikinimo klausimai gali būti sprendžiami UIHJ
kongrese).

2022 03 08 surengtame nuotoliniame Lietuvos antstolių
rūmų prezidiumo narių ir atstovų apygardose pasitarime nuspręsta finansinę paramą Ukrainos žmonėms
teikti periodiškai ir įvairiomis formomis. Sudaryta
Antstolių paramos Ukrainai koordinavimo grupė, į
kurią įtraukti: antstoliai S. Vaicekauskienė, prezidiumo narė (grupės koordinatorė), L. Lukšys (prezidiumo
narys), A. Stanišauskaitė, LAR atstovė Vilniaus apygardoje, M. Lekečinskas, LAR atstovas Kauno apygardoje, R. Vizgaudienė, LAR atstovė Klaipėdos apygardoje,
R. Adomaitienė, LAR atstovė Šiaulių apygardoje, L. Jankauskas, LAR atstovas Panevėžio apygardoje bei antstolis A. Naujokaitis.
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antstolių lėšomis, kurios pervedamos į Lietuvos antstolių
rūmų sąskaitą (per keletą pirmųjų dienų nuo kvietimo
pervesti lėšas jau surinkti keli tūkstančiai eurų).

Ruošiamės tarptautinių dokumentų
įteikimui skaitmeninėje erdvėje

Atsižvelgiant į tai, kad kaimyninei Lenkijai tenka priimti
itin daug pabėgėlių iš Ukrainos, pirmoji 2000 eurų paramos suma pervesta į specialią Lenkijos antstolių rūmų
sąskaitą. Dar 10 000 eurų nuspręsta skirti kitiems paramos gavėjams Lietuvoje ir užsienyje, sprendimus priimant Antstolių paramos Ukrainai koordinavimo grupėje. 2 000 eurų skirta organizacijai „Praeities žvalgas“
(šarvinių liemenių ir kitų reikmenų Ukrainos kovotojams gamybai ir gabenimui, 1 000 eurų – VšĮ „Laisvės
TV“ (pagalba ukrainiečiams Lietuvoje palankiu kursu
keičiant grivinas į eurus ir parama grivinomis esantiems Ukrainoje), 1 000 eurų – L. ir S. Sadauskų sodybai (pabėgėlių iš Ukrainos apgyvendinimas), 2000 Eur
– ukrainiečiams Moldovoje, 500 eurų – Ukrainos privačių antstolių organizacijos vadovo šeimai, už 3384 eurus
įsigijome Ukrainos kovotojams reikalingas radijo stoteles
su akumuliatoriais ir kroviklį, kurie nugabenti į Ukrainą
ir perduoti su kovotojai bendraujantiems Ukrainos privačių antstolių organizacijos atstovams. Nuo kovo 28 d.
Lietuvos antstolių rūmų administracijoje dirba Ukrainos
pilietė. Tolesnė parama Ukrainai teikiama asmeninėmis

Pasirengimas artėjančiai skaitmeninei tarptautinių dokumentų įteikimo erai aptartas 2021 05 10 Tarptautinės
antstolių ir teismo pareigūnų organizacijos (UIHJ) surengtame internetiniame seminare, kuriame dalyvavo
Europos Komisijos atstovai, UIHJ vadovai ir daugiau
kaip šimtas antstolių ir notarų organizacijų atstovų iš
visų ES šalių. Seminarą moderavo Lietuvos antstolių
rūmų valdytoja Dovilė Satkauskienė. Planuojama, kad
nuo 2025 m. pradžios tarptautiniai teisiniai dokumentai Europos Sąjungos (ES) teritorijoje bus siunčiami per
decentralizuotą informacinę sistemą. Sistemos veikimu
ir valdymu rūpinsis kiekviena ES valstybė narė. Seminaro metu akcentuota, antstolių vaidmuo tarptautinių
dokumentų įteikimo procese ir ateityje išliks svarbus:
teismui ar bet kuriam kitam siuntėjui visada reikės patikimų įrodymų, kad siunčiami dokumentai yra perduoti
reikiamam adresatui arba kad adresatas atsisakė juos
priimti. Tinkamai užfiksuotas atsisakymas priimti dokumentus bus prilyginamas jų įteikimui.

Užsienio dokumentų įteikimo
apžvalga
Užsienio dokumentų įteikimo poreikis, palyginti su
2020 m. duomenimis, 2021 m. padidėjo 16 proc. Lie-
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tuvos antstolių rūmuose gauti 482 prašymai (2021 m.
buvo 405) įteikti teisminius ir neteisminius dokumentus Lietuvos teritorijoje iš 31 šalies. Daugiausia prašymų gauta iš Lenkijos (121), Vokietijos (80), Prancūzijos
(63) ir Latvijos (38). Adresatams – fiziniams ir juridiniams asmenims – sėkmingai įteikta 244 (67 proc.)
gautų dokumentų, už kurių įteikimą siuntėjai apmokėjo
nustatyta tvarka. Likusi dalis dokumentų neįteikta dėl
įvairių priežasčių: adresatai atsisakė priimti dokumentus, neišverstus į lietuvių kalbą, asmenys nebuvo rasti
siuntėjų nurodytais adresais, pasitaikė atvejų, kai iki dokumentų įteikimo dienos adresatai buvo mirę. Daugelis
antstolių savo iniciatyva prie sertifikato apie dokumento (ne)įteikimą papildomai prideda išsamią informaciją
apie įteikimo eigą ar neįteikimo priežastis.

Su užsienio kolegomis aptarėme
išieškojimo iš skaitmeninių pinigų
perspektyvas

2021 06 25 surengtoje Tarptautinės antstolių ir teismo
pareigūnų organizacijos (UIHJ) nuolatinėje taryboje
akcentuota, kad skolų išieškojimas iš skaitmeninių pinigų turi būti toks pat globalus, kaip virtualiųjų valiutų
plėtra. Tiesiogiai arba nuotoliniu būdu renginyje dalyvavo antstolių organizacijų atstovai iš 99 pasaulio šalių.
Lietuvos antstolių rūmams šiame susitikime atstovavo
Lietuvos antstolių rūmų valdytoja ir Europos antstolių
ir teismo pareigūnų sąjungos (UEHJ) generalinė sekretorė D. Satkauskienė. Jos teigimu, visi UIHJ nuolatinės
tarybos metu iškelti praktiniai skaitmeninio išieškojimo klausimai aktualūs ir Lietuvai. Mūsų šalies lyderystė finansinių technologijų rinkoje suteikia galimybes
sparčiai keltis į elektroninę erdvę ne tik pinigams, bet
ir negrąžintoms skoloms. Praktinius skaitmeninio išieškojimo klausimus tarptautiniu mastu analizuoja UIHJ
suburta mokslinė darbo grupė, kuri siekia įtvirtinti pagrindinius teisinio reglamentavimo principus.

Savo patirtimi prisidedame prie
privačių antstolių sistemos pažangos
Ukrainoje
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o dalis rašytinių dokumentų skenuojama ir įkeliama į
informacinę sistemą. Lietuvos pavyzdžiu Ukrainoje sukurta skolininkų piniginių lėšų apribojimo informacinė sistema, tačiau prie jos yra prisijungę dar nedaugelis Ukrainoje veikiančių bankų.

Iš toliau geriau matyti: Antstolių
informacinė sistema galėtų būti dar
lengviau pasiekiama

2021 09 09 Ukrainos Odesos mieste vykusioje IV tarptautinėje konferencijoje „Privataus antstolio praeitis,
dabartis ir ateitis Ukrainoje“ pristatėme Lietuvos patirtį informacinių technologijų diegimo srityje. Lietuvos
antstolių rūmams konferencijoje atstovavo antstolė,
prezidiumo narė S. Vaicekauskienė ir valdytoja D. Satkauskienė. Lietuvos patirtis informacinių technologijų
diegimo srityje Ukrainos antstoliams ypač svarbi. Čia
sprendimų vykdymo procesai į elektroninę erdvę dar
žengia pirmuosius žingsnius: elektroniniu būdu kol kas
priimama ir rengiama tik dalis procesinių dokumentų,

Maksimaliai išnaudojamos informacinių technologijų galimybės Europoje formuoja naujus skaitmeninio
teisingumo tikslus. Vienas svarbiausių – informacinių
sistemų suderinamumas valstybių viduje ir ES mastu.
Šie klausimai apžvelgti 2021 10 15 Prancūzijos Strasbūro mieste vykusiame tarptautiniame seminare „Europos Žmogaus Teisių Teismo ir pasidalijimas žiniomis
su nacionaliniais teismais: teisiniai ir techniniai aspektai“. Pasak Lietuvos antstolių rūmų valdytojos D. Satkauskienės, pristatant Airijoje, Austrijoje, Portugalijoje,
Slovėnijoje, Kroatijoje ir kitose šalyse įdiegtas informacines sistemas, seminaro metu daug dėmesio skirta
technologinių sprendimų draugiškumui: kiek šios sistemos yra patogios vartotojams ir kiek jos suderintos
su kitomis valstybių sistemomis. Sistemų suderinamumas laikomas vienu esminių skaitmeninio teisingumo
tikslų. Iš šalies žvelgiant į Lietuvoje veikiančią Antstolių
informacinę sistemą, akivaizdu, kad jos suderinimą su
Lietuvos teismų informacine sistema taip pat turėtume
laikyti siekiamu tikslu. Pavyzdžiui, prie teismų sistemos
prisijungusiam vartotojui būtų patogu turėti galimybę
kartu patekti ir į Antstolių informacinę sistemą. Seminare akcentuota, kad kuriant vartotojams draugišką
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aplinką labai svarbu šalinti nereikalingas procedūras,
tarp jų – ir pasikartojančias vartotojų identifikavimo
procedūras.

Svarbūs ir didžiausiems: Ukrainos
privačių antstolių organizaciją
palydėjome į tarptautinius vandenis,
JAV antstolius nustebinime
technologine pažanga

Lietuvos antstolių rūmai yra viena mažiausių Europos
antstolių organizacijų iš geografiškai mažos šalies. Tačiau Jungtinių Arabų Emyratų sostinėje Dubajuje 2021
11 22-25 vykusiame XXIV Tarptautinės antstolių ir
teismo pareigūnų organizacijos (UIHJ) kongrese būtent
Lietuvos antstolių rūmų atstovei buvo patikėta pristatyti vienos didžiausių Europos šalių – Ukrainos – privačių antstolių asociaciją, tapusią visateise UIHJ nare.
Lietuva dažnai minima kaip patikimas partneris reformuojant Ukrainos teisinę sistemą. Lietuvos patirtimi
pasinaudota tiek kuriant privačias antstolių kontoras
(kurios pradėjo veikti 2017 m.), tiek kuriant antstolių
savivaldos institucijas, tiek diegiant informacines technologijas sprendimų vykdymo srityje. Renginio metu
daug kalbėta apie vadinamąjį skolininką – „Fantomą“,
kuris slepiasi po blokų grandinių (blockchain) ir kitų
šiuolaikinių technologijų šydu ir kurio turtas gali likti „nematomas“ skolas išieškantiems antstoliams. Kaip
akcentavo D. Satkauskienė, Lietuva jau nuo 2015 m.
turi veiksmingą skolininkų lėšų suradimo ir apribojimo
įrankį – Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą.
Ji padeda akimirksniu patikrinti ir apriboti visas skolininko turimas sąskaitas. Reikiamos sumos nuskaitomos
ir proporcingai paskirstomos kreditoriams per keletą
valandų. Ši sistema galutinai užbaigė „popierinę“ lėšų
arešto erą, kai nurodymų teikėjai duomenis į kredito
įstaigas teikdavo ne tik elektroniniu būdu, bet ir paštu.
Jau šeštus metus veikianti PLAI sistema Lietuvoje nieko
nebestebina. Tačiau daugeliui užsienio kolegų šis inovatyvus sprendimas kelia pagarbią nuostabą ir lieka sektinu pavyzdžiu. Taip Lietuvos antstolių rūmų atstovės
pranešimą komentavo ir UIHJ kongreso dalyviai. Ypač
po to, kai apie skolininko „Fantomo“ paieškas kalbėjęs
JAV antstolis pripažino kol kas neturintis galimybės
areštuoti skolininko lėšų nuotoliniu būdu.
Kongreso metu išrinkta nauja UIHJ ir Europos antstolių ir teismo pareigūnų sąjungos (UEHJ) vadovybė artimiausių ketverių metų kadencijai. Lietuvos antstolių
rūmų valdytoja D. Satkauskienė tęs darbą UEHJ vykdomojo komiteto generalinės sekretorės poste.
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9. PO DARBŲ...
2021 m. gruodžio 10 d. nuotoliniu būdu susitikome didelės
Antstolių šeimos šventėje
Klausydamiesi alpinisto ir verslo konsultanto Sauliaus
Damulevičiaus, galėjome palyginti kopimą į „mirties
zonoje“ esančias kalnų viršūnes su kasdieniu gyvenimu ir verslu. Juk esminiai dalykai tie patys: tai užsibrėžto tikslo siekimas, atsakomybė sprendimų priėmimas, pasitikėjimas savimi ir komanda, universalių
vertybių ir gyvenimo prasmės paieškos. Pranešimas
buvo gausiai iliustruotas paties alpinisto užfiksuotais

vaizdais, turėjome galimybę susipažinti su specialiu
ekspedicijų inventoriumi.
O lengvai „nusileisti ant žemės“ visiems padėjo aktorių Aisčio Mickevičiaus ir Inetos Stasiulytės programa.
Kartu su jų personažais – Orestu ir Džilda Vaigauskais
– ragavome baltos mišrainės su kepta višta ir linksmai
aptarinėjome šeimyninius reikalus.
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Kvietimas karjerą baigiantiems
antstoliams: „Likime vienos
profesinės šeimos nariais!”

2022 m. kovo 25 d. padėkojome profesinę karjerą baigiantiems antstoliams Leonui Jankauskui, Algimantui
Maliukevičiui ir Nijolei Viešchnickienei. Visi jie antstolių veiklai skyrė beveik po 30 metų.
Padėkas už ilgametę, nuoširdžią, aktyvią veiklą bei asmeninį indėlį kuriant, puoselėjant ir stiprinant privačių
antstolių institutą Lietuvoje įteikė teisingumo ministrė
Evelina Dobrovolska ir Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo pirmininkė, antstolė Inga Karalienė.
Šiltų susitikimų leitmotyvas: „Išlydime, bet neatsisveikiname!“. I. Karaliene pakvietė kolegas ir toliau likti
vienos profesinės šeimos nariais, susiburti į antstoliųsenjorų klubą ir palaikyti ryšius su tebedirbančiais kolegomis. Pasak I. Karalienės, brandi patirtis labai svarbi
jaunesniems, ypač tiems, kurie tik pradeda antstolio
profesinį kelią.
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IŠ ARČIAU
Leonas Jankauskas
Antstolio L. Jankausko pirmoji specialybė – inžinieriuselektrikas, kurią jis įgijo baigdamas Utenos politechnikumą (dabar – Utenos kolegija) ir Žemės ūkio akademiją (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės
ūkio akademija). Po studijų dirbo profesinės sąjungos
pirmininku Utenos remonto mechaninėje gamykloje,
vėliau buvo Vyriausybės atstovas Anykščiuose. 1996 m.
pradžioje pradėjo dirbti teismo antstoliu prie Utenos
rajono apylinkės teismo. Antstolio L. Jankausko stažas
sprendimų vykdymo sistemoje – daugiau kaip 26 metai.
2003 m. tapęs Lietuvos antstolių rūmų nariu, antstolis
J. Jankauskas aktyviai dalyvavo profesinės savivaldos
institucijų veikloje, daugelį metų buvo Lietuvos antstolių rūmų atstovas Panevėžio apygardoje. Kasdieniame
antstolio darbe būtinos kantrybės ir pasitikėjimo savo
jėgomis J. Jankauskas semiasi iš laisvalaikio pomėgių.
Anksčiau tai buvo regbis, o pastaruoju metu – kelionės
ir kalnų slidinėjimas.

Algimantas Maliukevičius
Antstolis A. Maliukevičius jau šeštą dešimtmetį groja gitara ir dainuoja kažkada visoje šalyje garsėjusioje
bigbito grupėje BASSVIM. Jis pripažįsta, kad teisininko karjera ir rimtos pareigos jo gyvenime atsirado
gerokai vėliau nei muzika. Baigęs vidurinę mokyklą,
dirbo meno gaminių įmonėje „Ūla“ ir daug muzikavo.
1991 m. A. Maliukevičius baigė teisės studijas Vilniaus
universitete, o 1993 m. pradėjo dirbti antstolių kontoroje prie Druskininkų miesto apylinkės teismo. Nuo
2003 m. pradžios A. Maliukevičius – privačiais pagrin-

dais veikiantis antstolis ir antstolio kontoros vadovas. Jo
profesinė patirtis – 29 metai. Šakių ir Vilkaviškio rajonų
žmonės antstolį A. Maliukevičių mini geru žodžiu ne
tik už pagalbą susigrąžinant skolas, bet ir už nuoširdų rūpestį socialiai pažeidžiamais žmonėmis. 2021 m.
pradžioje vieną Vilkaviškio rajono gyventoją antstolis
A. Maliukevičius tiesiog ištraukė iš bėdos, išgelbėdamas
gyvybę ir surasdamas geresnius namus.

Nijolė Viešchnickienė
Antstolė N. Viešchnickienė profesinę karjerą pradėjo
kaip ekonomistė. Šią specialybę ji įgijo 1975 m. baigusi Vilniaus inžinerinį statybos institutą (dabar – Vilniaus Gedimino technikos universitetas) ir po studijų
17 metų dirbo ekonomiste Molėtų tarpkolūkinėje statybos organizacijoje. 1993 m. buvo pakviesta dirbti į
antstolių kontorą prie Molėtų rajono apylinkės teismo
ir pamažu pradėjo gilintis į teisinį darbą. 2002 m., jau
būdama 50-ties, ryžosi stoti į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą.ir studijas sėkmingai baigė. Sprendimų
vykdymo sistemoje dirbdama jau 29 metus, šiandien
antstolė N. Viešchnickienė džiaugiasi puikiomis savo
kontoros darbuotojomis, kurias ji ir išmokė visų darbo su skolų turinčiais žmonėmis subtilybių. Patyrusi „ir
šilto, ir šalto“ antstolė visada stengiasi padėti silpnesniems. Vienu neįgaliuoju
pasirūpino geriau nei jo
motina: namuose be priežiūros paliktą vaikiną perkraustė į saugią pastogę. N.
Viešchnickienės aplinkoje
daug gėlių – ir dovanotų,
ir jos pačios auginamų. Tai
mėgstamas rūpestis ir atgaiva po darbų.
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10. BENDRA ASOCIACIJOS
INFORMACIJA
Narių pasikeitimai

Samdomų darbuotojų skaičius

Per ataskaitinį laikotarpį (2021 m.) asociacijos narių
skaičius vienu sumažėjo. Gegužę netekome antstolės
Laimos Neniškienės, dirbusios Klaipėdos apylinkės
teismo Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono rūmų,
Plungės apylinkės teismo Kretingos ir Palangos rūmų
veiklos teritorijoje. Ataskaitos pateikimo metu asociacija vienija 113 narių. Tarp jų – 62 moterys ir 51 vyras.
Asociacijos narių amžiaus vidurkis – 50,2 m. Miestuose ir rajonų centruose veikia 99 antstolių kontoros ir
9 antstolių kontorų skyriai.

Pagal sudarytas darbo sutartis finansinių metų pabaigoje asociacijoje dirbo 7 samdomi darbuotojai: valdytoja,
atstovė spaudai, biuro administratorė, 1 ekspertė-teisės
konsultantė ir 3 ekspertės-konsultantės. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 2021 m. buvo 8.

Asociacijos metinė ﬁnansinė
atskaitomybė
Asociacijos Lietuvos antstolių rūmai balansas pagal
2021 m. gruodžio 31 d. duomenis, veiklos rezultatų
ataskaita ir 2021.01.01 – 2021.12.31 finansinių ataskaitų
aiškinamasis raštas pateikiami atitinkamai šios ataskaitos prieduose Nr. 1 ir Nr. 2 (dokumentai išsiųsti antstoliams oficialiu elektroniniu paštu).
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LIETUVOS ANTSTOLIŲ RŪMŲ
2021 METAI SKAIČIAIS
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LIETUVOS ANTSTOLIŲ
2021 METAI SKAIČIAIS
189 275 639 166 324 413 2 920
antstolių atlikti procesiniai
Eur skolų išieškota

faktinių aplinkybių
konstatavimo atvejų

veiksmai Antstolių
informacinėje sistemoje
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EXTRACT FROM
THE ANNUAL ACTIVITY
REPORT 2021
Chamber of Judicial Officers of Lithuania
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INSIGHTS
CHALLENGES ARE
AN OPPORTUNITY
TO GROW

Russia‘s barbaric aggression against Ukraine has
seemingly pushed all previous difficulties into the
background. The challenges of the COVID-19 pandemic and the difficulties faced by judicial officers‘ offices
relating to the new enforcement document distribution procedure which became effective in 2021 have
faded before the horrors of the war raging nearby.
We have been providing both moral and financial
support of judicial officers to Ukraine since the very
first days of the war. We have formed a judicial officers‘ coordination group for providing support to
Ukraine, which includes judicial officers S. Vaicekauskienė (group coordinator), L. Lukšys, A. Stanišauskaitė, M. Lekečinskas, R. Vizgaudienė, R. Adomaitienė,
L. Jankauskas, and A. Naujokaitis. We provide regular
financial support based on specific needs and in cooperation with representatives of judicial officers‘ organizations in Ukraine, Poland and Moldova. We have
supported refugees in Poland, Moldova and Lithuania,
donated to several specific Ukrainian families, transferred funds for the evacuation of refugees, as well as
bought and sent the very much needed radio communication stations to the fighters of Ukraine. We have
accepted one Ukrainian citizen to joint our chambers‘
administration team. We are ready to support the people of Ukraine as much as needed.
And we are also continuing to carry out our daily
tasks. We have managed to not only adapt to the restrictions imposed during the pandemic but have also
successfully used them to our advantage to speed up
the digitalisation of debt recovery enforcement procedures. However, the cardinal reform of the judicial officer selection procedure still remains a daily challenge. How to ensure the smoothest possible enforcement
document distribution process? How to balance the
interests of debtors and creditors? How to find a common denominator in the judicial officers‘ community
when the interests of the judicial officers themselves
are different?
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The centralized distribution of enforcement documents among judicial officers is related to new
functions which must be assumed by both the Chamber of Judicial Officers of Lithuania and the State Enterprise Centre of Registers. Although the Chamber
of Judicial Officers of Lithuania has done all its „homework“, there are still inconveniences and problems
in the distribution process, the elimination of which
falls within the competence of the Centre of Registers. Recoverers do not yet have the option to upload
group enforcement documents to the Judicial Officers‘
Information System (JOIS) all at once. Insufficient
JOIS speed slows down overall performance. There are
cases where enforcement documents are assigned to
different judicial officers against the same debtor. We
identify all problematic cases and inform the Centre of
Registers about them.
It is hard to predict what will happen next in 2022.
Each of us are contributing as best as we can to bring
back peace and harmony.
Hopefully the enforcement system will eventually
become smoother, more efficient and will gradually
become convenient even for those who are currently
dissatisfied. Despite all the said difficulties, there was
no influx of justified client complaints at the Chamber of Judicial Officers of Lithuania. There was also
no such influx in courts, and the number of fully or
partially satisfied complaints regarding the procedural
actions of judicial officers has even decreased compared to the data of 2020.
We already have a draft methodology for setting reasonable judicial officers‘ fees and rates, which will be presented at the judicial officers‘ meeting. It is the result
of three years of intensive work with Delloitte Legal in
forming the foundation for rational pricing of judicial
officers‘ services.

The legal thought library should be supplemented this
year with a commentary on the Code of Civil Procedure relating to the activities of judicial officers. It is
being prepared by the Judge of the Civil Cases Division
of the Supreme Court of Lithuania Prof. Dr. Egidija Tamošiūniene and the Judge of the Civil Cases Division
of the Court of Appeal of Lithuania Prof. Dr. Vigintas Višinskis in cooperation with the Chamber of Judicial Officers of Lithuania. The commentary is being
reviewed by Prof. Habil. Dr. Vytautas Nekrošius. For
the first time in 19 years of liberal activities of judicial officers, we will have an academic-level publication,
significant in shaping the practice of judicial officers.
As many as three of our colleagues will be retiring this
year. We thank Leonas Jankauskas, Algimantas Maliukevičius and Nijolė Viešchnickienė for their warmth,
professional experience and wisdom which they have
shared with us for nineteen years, from the very first
days of the institutional reform of judicial officers.
They all came into the system of privately operating
judicial officers from the former court bailiffs‘ offices,
and set up stable judicial officers‘ offices which have
earned the trust of their clients.
Thus new members will be joining the judicial officers‘
community very soon. If admission of new judicial officers will be carried out in accordance with the methodology officially approved by the Ministry of Justice, which would enable to ensure an optimal number
of judicial officers according to three main criteria
(number of enforcement proceedings, number of inhabitants, and income level of judicial officers in the
relevant area of activity), this would be the most significant shift in the regulation of the number of judicial
officers over the past 19 years of the liberal profession
of judicial officers.
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Inga Karalienė, Judicial Officer, Chair of Presidium
of the Chamber of Judicial Officers of Lithuania

Judicial officers are providing moral
and ﬁnancial support for Ukraine
From the first days of war in Ukraine, we have been
working with Ukrainian judicial officers, with judicial
officers‘ organizations in Poland, Latvia, Estonia, Moldova and Romania, and with the International Union of
Judicial Officers (UIHJ) in order to help Ukraine and its
people in every way possible.
We have advocated for the revocation of the membership of the judicial officers‘ organization of the Russian
Federation (RF) in UIHJ. By decision of the UIHJ Board, cooperation with the judicial officers‘ organization
of the Russian Federation has been suspended indefinitely (complete membership revocation may be addressed at the Congress of the UIHJ).
At the remote meeting of members and representatives
of the Presidium of the Chamber of Judicial Officers of
Lithuania held on 8 March 2022, a decision was made
to provide periodic financial support to the people of
Ukraine in various forms. A judicial officers‘ coordination group for providing support to Ukraine has been
formed, comprising of eight judicial officers.

Given the large number of refugees from Ukraine in
Poland, the first support amount of EUR 2,000 was
transferred to a special bank account of the Chamber
of Judicial Officers of Poland. It was decided to allocate
a support amount of EUR 10,000 to other beneficiaries
in Lithuania and abroad by the decision of the judicial officers‘ coordination group for providing support
to Ukraine. EUR 2,000 were donated to the „Praeities
Žvalgas“ organization (for manufacture and transportation of bulletproof vests and other accessories for
Ukrainian fighters), EUR 1,000 to public institution
„Laisvės TV“ (for assisting Ukrainians in exchanging
hryvnias to euros at favourable rates in Lithuania, and
for providing support in hryvnias for those in Ukraine), EUR 1,000 to the homestead of L. and S. Sadauskas
(accommodation for Ukrainian refugees), EUR 2,000
to Ukrainians in Moldova, EUR 500 to the family of
the head of the private judicial officers‘ organization
of Ukraine, and EUR 3,384 were used to buy radio
communication stations with batteries and charger for
Ukrainian fighters, which were transported to Ukraine
and handed over to representatives of the private judicial officers‘ organization of Ukraine who are in contact
with the fighters. A Ukrainian citizen started working
in the administration of the Chamber of Judicial Officers of Lithuania as of March 28. Further support to
Ukraine is provided from the personal funds of judicial
officers which are transferred to the bank account of the
Chamber of Judicial Officers of Lithuania (several thousand euros have already been transferred in the first few
days after the invitation to donate).

Judicial officer statistics: the curve
of repaid debts is rising, while the
number of new debts is decreasing
In 2021, judicial officers recovered and repaid 166.3
million euros of debts to creditors, which is 19% or 26.4
million euros more than in 2020.
According to the data from the Judicial Officers‘ Information System, 147.6 thousand, or more than half of all
recovery proceedings completed by judicial officers in
2021 have satisfied the claims of creditors in full.
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At the same time, the number of new claims for the
recovery of debts continued to decrease. In 2021, creditors submitted to judicial officers a total of 190.5 thousand applications for enforcement of judgments, which
is 4% less than in 2020.
„The increase in the amount of recovered debts and the
decrease in the number of new claims suggest that the
COVID-19 pandemic did not cause a debt crisis in Lithuania, at least for now,“ says judicial officer Inga Karalienė, Chairwoman of Presidium of the Chamber of
Judicial Officers of Lithuania.
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The European Citizen‘s Prize
awarded to the My Guru salad bar is
also signiﬁcant for the Chamber of
Judicial Officers of Lithuania

This year, the European Citizen‘s Prize of the European
Parliament (EP) was awarded to the public institution
“Socialiniai Paramos Projektai”, which has opened the
My Guru salad bar in Vilnius. This award is also significant for the assessment of the activities of the Chamber
of Judicial Officers of Lithuania: we are contributing to
this social initiative by participating in the activities of
the organization‘s board and by providing legal and/or
financial support to the organization and to project participants with debts. The European Citizen‘s Prize was
presented to R. Sutkuvienė, Head of “Socialiniai Paramos Projektai”, in Vilnius on 29 October 2021 by Member of the EP V. Blinkevičiūtė. A solemn award ceremony was also held at the European Parliament in Brussels
on 10 November 2021. During the 17 years of operation of this institution, almost 700 people have participated in social integration and rehabilitation projects,
of which 75 percent have successfully returned to the
labour market.
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