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Svarbi pastaba: Prieš supažindindami su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau - ir
LVAT) 2015 metų praktikos apžvalga, jos autoriai nori atkreipti skaitytojų dėmesį, kad teisinis
reguliavimas administracinės teisės srityje yra dinamiškas, teisės aktai nuolat keičiami. Todėl šioje
apžvalgoje yra nutarčių, kuriose buvo cituojamos ir analizuojamos šiuo metu jau nebegaliojančios teisės
normos. Tai visiškai nesumenkina šių nutarčių ir teismo darbo reikšmės bei vertės. Tačiau skaitytojas,
remdamasis tam tikru procesiniu sprendimu, turėtų nepamiršti, kad teismo pateiktas aiškinimas gali ir
turi būti suprantamas bei interpretuojamas tik konkrečios bylos ir joje taikytų teisės normų kontekste.
Be to, šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesinių
sprendimų santraukos, kurios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nesaisto. Šis dokumentas yra
skirtas tik informuoti skaitytoją. Oficialius ir nesutrumpintus sprendimų tekstus galite rasti Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo interneto svetainėje www.lvat.lt
1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
Viešojo administravimo subjektų priimami norminiai teisės aktai paprastai aktualūs nemažai
konkrečiais interesais siejamai visuomenės daliai. Todėl šių subjektų veiklai administracinio
reglamentavimo srityje keliami itin griežti reikalavimai. Socialinis norminių administracinių aktų
reikšmingumas ir visuomeninė svarba atsispindėjo ir 2015 metų Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje. Apžvelgiamais metais buvo išnagrinėta dešimt administracinių bylų dėl centrinių
administravimo subjektų priimtų norminių teisės aktų teisėtumo ir net devyniose iš jų konstatuotas
prieštaravimas aukštesnės galios teisės aktams. Norminių administracinių aktų teisminės kontrolės
rezultatai parodė, jog esminis viešojo administravimo subjektų veiklos įgyvendinant įstatymus ir leidžiant
poįstatyminius teisės aktus trūkumas išlieka įstatymų viršenybės principo nesilaikymas. Itin aktualios
teisės taikymo ir aiškinimo nuostatos 2015 metų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje
pateiktos, nagrinėjant bylas, susijusias su sveikatos paslaugų teikimo, socialinių garantijų užtikrinimo,
atliekų tvarkymo, mokesčių, rinkimų ir kitomis visuomeninių teisinių santykių sritimis.
2015 metais dviejose bylose buvo tiriamos teisėkūros subjekto poįstatyminiame teisės akte
nustatytos bedarbio statuso, kuris lemia asmeniui mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas,
netekimo nuostatos. Vienas iš tokių bedarbio statuso netekimo pagrindų įtvirtintas vienoje iš bylų
ginčytame Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. A1-359, 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450
redakcijos), buvo susijęs su situacija, kai bedarbis be pateisinamų priežasčių neatvyksta į teritorinę darbo
biržą nustatytu laiku priimti pasiūlymo dirbti arba dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija dėl tokių poįstatyminių nuostatų teisėtumo administracinėje byloje Nr. I3-502/2015 pažymėjo, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo kyla imperatyvas poįstatyminiais
teisės aktais nustatyti tik socialinės apsaugos, socialinės paramos santykius reguliuojančių įstatymų
įgyvendinimo tvarką ir draudimas tokiais teisės aktais nustatyti teisės į socialinę paramą atsiradimo
sąlygas ar riboti šios teisės apimtį. Socialinės apsaugos ir darbo ministro įgaliojimai negali būti aiškinami
kaip teisinis pagrindas poįstatyminiame teisės akte nustatyti įstatyminiu reguliavimu negrindžiamas
nuostatas, kuriomis būtų iš esmės ribojamos (paneigiamos) asmens galimybės naudotis Užimtumo
rėmimo įstatyme įtvirtintomis garantijomis jam netekus darbo. Kadangi ginčyta bedarbio statuso
netekimo sąlyga, LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nebuvo grindžiama aiškiu ir
vienareikšmiškai suprantamu įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu, toks poįstatyminis teisinis
reguliavimas pripažintas prieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam
teisės aktų hierarchiją.
[2015 m. balandžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-3502/2015. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Tokios pat Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliojimų teisėkūros srityje aiškinimo
pozicijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikėsi ir norminėje byloje Nr. I-15-525/2015. Šioje
administracinės justicijos byloje tirta kita Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija)
nuostata, pagal kurią bedarbio statuso netenkama, bedarbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo, išskyrus
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bedarbius, kurie per 5 darbo dienas nuo darbo pasiūlymo pateikimo dienos pateikė oficialią informaciją
dėl su asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusių apribojimų dirbti siūlomą darbą, bei
bedarbius, kurie dalyvauja įgyjant darbo įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį arba nuo
2015 m. sausio 1 d. atlieka savanorišką praktiką. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad
nurodytas teisinis reguliavimas, įtvirtinęs vieną iš bedarbio statuso netekimo pagrindų, pagal savo esmę
ir sukeliamas teisines pasekmes yra asmens teises į socialinę paramą nedarbo atveju (kiek tai patenka į
Užimtumo rėmimo įstatymo reguliavimo sritį) ribojančio pobūdžio. Atsižvelgus į tai, kad tokio pobūdžio
teisinis reguliavimas gali būti įtvirtintas ne žemesnės galios nei įstatymas teisės akte, byloje konstatuotas
ginčytos nuostatos prieštaravimas konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam teisės
aktų hierarchiją.
[2015 m. spalio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-15525/2015. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
2015 metais vykę savivaldybių tarybų rinkimai suponavo teisinį ginčą dėl pasyviosios rinkimų
teisės, apimančios, be kita ko, teisę į rinkiminę agitaciją, ribojimų, kurio metu Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-9-662/2016 atliko tyrimą dėl Lietuvos Respublikos
vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. Sp-69 patvirtinto Valstybės
biudžeto lėšomis finansuojamų kandidatų diskusijų per radiją ir televiziją tvarkos aprašo dalies atitikties
Konstitucijai ir įstatymams. Ginčytomis teisinio reguliavimo nuostatomis įtvirtinta, kurie subjektai gali
dalyvauti diskusijų laidose, skirtose rinkimams į savivaldybių tarybas, nacionaliniu, o kurie – regioniniu
lygmeniu. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija byloje pažymėjo, kad rinkiminė agitacija, kurios neatsiejama
dalimi laikytina galimybė pristatyti visuomenei savo politines idėjas viešų diskusijų metu, yra viena iš
sąlygų, užtikrinančių laisvus rinkimus. Todėl ginčytame apraše pasirinktinai numatant, kurie subjektai šią
teisę įgyvendina ekstensyvesne (diskutuojant nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis), o kurie – ribotesne
apimtimi (diskutuojant tik regioniniu lygmeniu), sudaromos prielaidos pažeisti šį iš Konstitucijos
implicitiškai kylantį rinkimų imperatyvą. Įstatymų viršenybės principo prasme pripažintos neteisėtomis
poįstatyminio teisės akto normos, LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, taip pat prieštaravo
Rinkimų įstatymo 48 straipsniui, kuriame nenustatyta, kad gali būti nerengiamos rinkimų agitacijai
skirtos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidos, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis, taip
pat nenurodyti kriterijai, kuriais remiantis būtų galima nustatyti atvejus, kada minėtos laidos nebūtų
rengiamos. Tuo tarpu tirtame apraše įtvirtintos sąlygos, kurioms neišsipildžius, nacionaliniu lygmeniu
diskusijos apskritai negalėtų vykti.
[2015 m. kovo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-9662/2015. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Mokestinių teisinių santykių norminimo srityje 2015 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas atliko Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m.
liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117
redakcija) dalies teisėtumo patikrą ir administracinėje byloje Nr. I-12-143/2015 padarė išvadą, kad
minėtame apraše yra įtvirtintas mokesčio už aplinkos teršimą, taikant didesnį tarifą, atvejis, kurio
nenumato aukštesnės galios teisės aktas – Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nagrinėtu atveju pažymėjo, kad įstatymų leidėjas didesnio tarifo taikymą,
apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą, numatė tik už: (1) normatyvus viršijantį ir (ar) nuslėptą
teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių; (2) nuslėptą degalų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos
šaltiniuose; (3) nuslėptą apmokestinamųjų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį. Šių mokesčio
apskaičiavimo, taikant didesnį tarifą, atvejų sąrašas yra baigtinis. Mokesčio už aplinkos teršimą
apskaičiavimas, taikant didesnį tarifą, yra ekonominė sankcija mokesčio mokėtojui, todėl plečiamasis šią
sankciją numatančių įstatymo nuostatų aiškinimas yra negalimas. Tuo tarpu tikrinta aprašo nuostata
numatytas mokestis už aplinkos teršimą padidintu tarifu ir tuo atveju, kai apskaičiuodamas mokestį už
mobiliuose taršos šaltiniuose sunaudotą degalų kiekį, mokesčio mokėtojas neteisingai taikė mokesčio už
aplinkos teršimą tarifus ir / ar neteisingai taikė ar visai netaikė privalomų taikyti mokesčio už aplinkos
teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientų, t. y. ir tuo atveju, kai mokestiniu
laikotarpiu mokesčių mokėtojas sunaudotų degalų nenuslėpė. Tokia teisinio reguliavimo situacija, LVAT
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išplėstinės teisėjų kolegijos požiūriu, neatitiko iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylančio teisės
aktų hierarchijos reikalavimo.
[2015 m. rugsėjo 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-12143/2015. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Importo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų klausimais paminėtina norminė administracinė byla
Nr. I-5-442/2015, kurioje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
neteisėtais pripažino Keleivių įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčiu ir
akcizais taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimu
Nr. 439, 5 punkto nuostatų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Muitinės departamento prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2011 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 1B-392, 3 ir
6 punktus tiek, kiek jie įtvirtina, kad teisės aktuose numatytos mokesčių lengvatos ir nustatytas
atleidimas nuo muito netaikomi kurui, esančiam privačios motorinės transporto priemonės degalų bake,
kai keleivis per kalendorinį mėnesį į Lietuvos Respubliką atvyksta 6 ir daugiau kartų. Sprendimas
priimtas, konstatavus, kad Muitinės departamentas neturėjo įgaliojimų įtvirtinti ribojimus mokesčių
lengvatoms, kurios numatytos aukštesnės galios teisės aktuose.
[2015 m. birželio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. I-5-442/2015. Procesinio sprendimo kategorija 17.1]
Žmogaus ir visos visuomenės sveikata – vertingiausias asmeninis ir socialinis gėris, o jos apsauga –
konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas. Rūpinimasis žmonių sveikata – viena iš prioritetinių
valstybės funkcijų, kurios įgyvendinimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys. Konstitucijos
53 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta valstybės priedermė tinkamai pasirūpinti žmonių sveikata ir efektyviai
realizuoti konstitucinę asmens teisę į kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą. Viešojo administravimo
subjektai, laikydamiesi įstatymuose nustatytų veiklos (inter alia gero administravimo, atsakingo
valdymo) principų bei teisėkūros reikalavimų, neabejotinai prisideda prie šių vertybių apsaugos
užtikrinimo. Laikydamasis tokios principinės pozicijos, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
išnagrinėjo administracinę bylą Nr. I-7-552/2015, kurioje buvo iškeltas sveikatos apsaugos ministro
2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtino Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–
2020 metams plano teisėtumo ir tinkamumo klausimas.
Apžvelgiamoje byloje kvestionuotas neurochirurgijos paslaugų teikimo planas nustatė, kaip ir
kokiose sveikatos priežiūros įstaigose Lietuvoje 2015–2020 metais bus teikiamos Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamos neurochirurgijos paslaugos. Pagal ginčytą 2015–2020
metų planą, beveik visos neurochirurgijos paslaugos (tiek suaugusiesiems, tiek vaikams) Lietuvoje
priskirtos teikti Neurochirurgijos kompetencijos centre ir universitetiniuose neurochirurgijos centruose.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, pažymėjusi, kad negali būti kvestionuojama, jog asmens sveikatos
priežiūros tinkamumas (kokybė ir efektyvumas), taip pat ekonomiškas PSDF biudžeto lėšų naudojimas −
visuotinai svarbūs ir teisėti tikslai, tačiau byloje nagrinėto masto neurochirurgijos paslaugų centralizacijai
įvykdyti yra būtinas išsamus, aiškus ir tinkamai atliktas pagrindimas, specialiomis žiniomis paremtas
tokios centralizacijos poveikio sveikatos priežiūrai ir atitikimo siekiamiems tikslams įvertinimas. Taigi
pagal kompetenciją organizuodama iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų
(šiuo atveju neurochirurgijos paslaugų) teikimą, Sveikatos apsaugos ministerija privalo nustatyti tokį
poįstatyminį teisinį reguliavimą, kuris atitiktų iš konstitucinių teisinės valstybės, atsakingo valdymo
principų kylančius reikalavimus, inter alia turi būti grindžiamas įstatymo normomis, būti aiškus,
suprantamas, neprieštaringas, tikslus, nuoseklus ir suderintas su kitais aktualiais teisės aktais. Sveikatos
apsaugos ministerijos šioje valstybinio valdymo srityje pasirinktos ir konkrečiame poįstatyminiame teisės
akte įtvirtintos teisinio reguliavimo priemonės, be kita ko, turi būti pagrįstos, protingos ir proporcingos
(tinkamos ir būtinos teisėtiems tikslams pasiekti). Konkretus neurochirurgijos paslaugų teikimo modelis
vertintinas pagal tai, ar tokį modelį nustatantis ginčijamas teisinis reguliavimas, priimtas esant
konkrečioms faktinėms ir teisinėms prielaidoms, ar pasirinktas neurochirurgijos paslaugų teikimo
modelis grindžiamas tinkamai nustatytomis objektyviomis aplinkybėmis (duomenimis), ar tokios teisinio
reguliavimo priemonės yra tinkamos ir būtinos deklaruojamiems tikslams pasiekti.
Nagrinėtu atveju nei dokumentuose, kuriais vadovaujantis buvo priimtas ginčytas planas, nei
pačiame plane, nei kituose aktuose nėra nustatyti jokie kriterijai (pvz., operacijų, gydant
neurochirurgijos ligas skaičius per metus, geografinis atstumas iki artimiausios ligoninės, įstaigos ar
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atskirų padalinių veiklos ekonominiai−finansiniai rodikliai, turimas specialistų skaičius, įranga ar pan.),
rodikliai (pvz., koks operacijų, gydant neurochirurgijos ligas, skaičius yra pakankamas sveikatos
priežiūros paslaugų saugumui, turimų specialistų ir medicinos įrangos efektyviam naudojimui užtikrinti
ar pan.), kurių pagrindu būtų galima įvertinti esamą padėtį neurochirurgijos srityje ir atitinkamai
patikrinti plane įtvirtinto neurochirurgijos paslaugų optimizavimo pagrįstumą (atitikimą faktiniams
duomenis) ir atitiktį teisinio reguliavimo priemonių būtinumo ir tinkamumo kriterijams.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje taip pat nustatė teisinio reguliavimo neatitikimą
kitiems teisėkūros reikalavimams. Tokioje visai visuomenei ir kiekvienam asmeniui itin svarbioje srityje,
kaip sveikatos priežiūra, teisinio reguliavimo, teisinės technikos trūkumai vertinti, kaip esminis
teisėkūros reikalavimų paneigimas. Centrinė valstybinio valdymo institucija, LVAT išplėstinės teisėjų
kolegijos nuomone, turi rasti būdų, kaip apibrėžti ir tarpusavyje bei su kitais teisės aktais suderinti
konkrečias teisinio reguliavimo nuostatas taip, kad inter alia sisteminiu požiūriu jos būtų aiškios ir
nuoseklios. Priešingu atveju nebūtų sudaromos prielaidos efektyviai įgyvendinti asmens teisę į tinkamas
ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat veikti veiksmingai ir aiškiai sveikatos priežiūros
sistemai.
Įvertinus byloje nustatytas aplinkybes ir esančius duomenis, byloje konstatuota, kad ginčytas
teisinis reguliavimas, vertinant jį kaip visumą, tiek, kiek jis nėra paremtas konkrečiai, aiškiai ir objektyviai
apibrėžtais neurochirurgijos paslaugų suskirstymo Lietuvoje kriterijais, rodikliais bei esamos būklės
įvertinimu, tiek, kiek jis nėra pagrindžiamas tinkamai atlikta poveikio sveikatos priežiūros prieinamumui
ir tinkamumui, analize, negali būti laikomas būtinu ir tinkamu. Nustatant tokį proporcingumo principą
pažeidžiantį, taip pat kitus esminius konstitucinio teisinės valstybės principo apimamus teisėkūros
reikalavimus paneigiantį teisinį reguliavimą, įtvirtintą plano ginčytose nuostatose, nesudaromos
prielaidos užtikrinti, kad bus įgyvendinti iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies išplaukiantys imperatyvai.
Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktai
ir priedas Nr. 1 pripažintas prieštaraujančiu konstituciniam atsakingo valdymo principui ir teisėkūros
procedūros požiūriu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybė
rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.
[2015 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-7552/2015. Procesinio sprendimo kategorija 17.1; 70.3]
Vietos savivaldos lygmeniu priimtų norminių teisės aktų atitiktis aukštesnės galios teisės aktams
paprastai tiriama į administracinį teismą kreipiantis Vyriausybės atstovui. Ši ginčų kategorija nesudaro
didelės Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėjamų bylų dalies, tačiau 2015 metų
administracinės jurisprudencijos nuostatose buvo nagrinėti tokie svarbūs klausimai, kaip piniginės
socialinės pašalpos mokėjimas, ikimokyklinis ugdymas mokyklose, savivaldybės teritorijų planavimas,
mokesčių apskaičiavimas ir mokėjimas, gyventojų apklausa, gyvūnų registravimas ir kiti vietos
gyventojams aktualūs visuomeninių santykių aspektai.
Savivaldybių institucijoms įstatymais pavesta reguliuoti įvairius vietinio pobūdžio klausimus.
Tačiau savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas nėra absoliutaus pobūdžio principas. Vienas iš
pagrindinių vietos savivaldos organizavimo ir funkcionavimo principų yra savivaldybės veiklos ir
savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumas. Poįstatyminiu teisės aktu, kuriuo šiuo atveju
laikytinas ir savivaldybės institucijos priimamas norminis teisės aktas, yra realizuojamos įstatymo
normos, todėl šiuo aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų,
kurios konkuruotų su įstatymo normomis. Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams,
konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami remiantis įstatymais. Be to, siekiant
užtikrinti teisės sistemos vidinę darną, teisės sistemoje negali būti teisės aktų, vienu metu skirtingai
reglamentuojančių tuos pačius teisinius santykius. Todėl pakeitus ar panaikinus aukštesnės galios teisės
aktą, turėtų būti keičiami ar pripažįstami netekusiais galios ir teisės aktai, įgyvendinantys pakeistąjį ar
panaikintąjį teisės aktą. Vadovaudamasis šiomis nuostatomis, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas administracinėje byloje Nr. A-213-552/2015 sprendė, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2012 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. 1-433 3 punktu patvirtintas Atrankinės Vilniaus miesto savivaldybės
gyventojų apklausos telefonu tvarkos aprašas yra neteisėtas, kadangi nuo 2013 m. sausio 1 d.
įsigaliojusioje Vietos savivaldos įstatymo 38 straipsnio redakcijoje buvo panaikinta savivaldybių teisė
vykdyti vietos gyventojų apklausą atrankinės gyventojų apklausos telefonu būdu. Taigi įsigaliojus
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įstatymo nuostatai, panaikinančiai savivaldybėms teisę vykdyti vietos gyventojų apklausą atrankinės
gyventojų apklausos telefonu būdu, susidarė situacija, kai savivaldybės tarybos poįstatyminiame akte
tebebuvo numatyta tai, ko nėra įtvirtinta aukštesnės galios teisės akte.
[2015 m. vasario 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-213-552/2015. Procesinio
sprendimo kategorija 17.2; 35.2]
Vietos gyventojų apklausa, kaip rodo konkretus 2015 metų administracinės jurisprudencijos
pavyzdys, gali būti pripažįstama esmine sprendimų vietos savivaldos klausimais priėmimo procedūros
dalimi. Administracinėje byloje Nr. eA-433-442/2015 ginčas kilo dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
sprendimo, kuriuo iš esmės buvo panaikinta dalis savivaldybės seniūnijų, teisėtumo. LVAT teisėjų
kolegija nurodė, kad pagal Vietos savivaldos įstatymo nuostatas (16 str. 2 d. 13 p.), gyventojų nuomonės
įvertinimas yra privaloma savivaldybės tarybos sprendimo dėl seniūnijų panaikinimo priėmimo
procedūros stadija. Apžvelgiamu atveju esantys duomenys patvirtino, kad sprendimas dėl tokios
gyventojų apklausos paskelbimo ir įvykdymo savivaldybės taryboje buvo priimtas ir ši apklausa įvyko,
tačiau nagrinėtu atveju esmine aplinkybe tapo tai, kad Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje potvarkiu
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl aptariamos apklausos vykdymas buvo sustabdytas ir
Vilniaus apygardos administracinio teismo nutartimi pritaikyta reikalavimo užtikrinimo priemonė,
draudžianti apklausą vykdyti. Taigi LVAT teisėjų kolegijos teigimu, Vilniaus miesto savivaldybės
administracija, organizuodama apklausą, galiojant Vyriausybės atstovo potvarkiui ir Vilniaus apygardos
administracinio teismo nutarčiai, veikė neteisėtai, todėl atliktos gyventojų apklausos rezultatai neturi
jokios juridinės reikšmės ir jie negali būti vertinami kaip teisėtai pareikšta gyventojų nuomonė dėl dalies
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos seniūnijų panaikinimo. Taigi byloje spręsta, jog priėmus
ginčytą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą dėl dalies seniūnijų panaikinimo, nesant teisėtu
būdu atliktos gyventojų apklausos, buvo padarytas esminis administracinio akto priėmimo procedūros
pažeidimas, lemiantis tokio akto (sprendimo) neteisėtumą.
[2015m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-433-422/2015. Procesinio sprendimo
kategorija 9.1.1; 9.3.1]
2015 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo ir bylas, susijusias su žemės ar
nekilnojamojo turto mokesčių teisinius santykius reglamentuojančių nuostatų, priimtų savivaldybės
lygmeniu, ginčijimu. Vienoje iš tokių bylų (administracinė byla Nr. A438-1515/2014) Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nagrinėjo klausimą dėl Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio
26 d. sprendimo Nr. TS-173 „Dėl neapmokestinamų žemės sklypų dydžio nustatymo žemės ir valstybinės
žemės nuomos mokesčiams apskaičiuoti“ 1 punkto ta apimtimi, kuria neapmokestinamojo sklypo dydžiai
diferencijuojami pagal žemės paskirtį, ir neapmokestinamas dydis nustatomas tik žemės ūkio ir
gyvenamųjų teritorijų paskirties žemei, atitikties aukštesnės galios teisės aktams.
Iš Žemės mokesčio įstatymo nuostatų LVAT teisėjų kolegijai buvo matyti, jog įstatymų leidėjas
įtvirtino (suteikė) konkrečiai apibrėžtai asmenų grupei atitinkamą žemės mokesčio lengvatą, t. y. žemės
mokesčiu neapmokestino jiems priklausančio žemės sklypo ploto, kuris neviršija savivaldybių tarybų iki
einamojo mokestinio laikotarpio rugsėjo 1 dienos nustatyto neapmokestinamojo žemės sklypo dydžio.
Atitinkamai savivaldybių tarybos įpareigotos nustatyti neapmokestinamojo žemės sklypo dydį.
Savivaldybių taryboms teisė apriboti (susiaurinti) minėtos lengvatos taikymą nesuteikta. Todėl LVAT
pripažino, kad nagrinėtu atveju atsakovas, numatydamas, jog neapmokestinamas dydis nustatomas tik
žemės ūkio ir gyvenamųjų teritorijų paskirties žemės sklypams, neteisėtai ir nepagrįstai susiaurino
atitinkamai asmenų grupei įstatymų leidėjo suteiktą žemės mokesčio lengvatą, tokiu būdu eliminavo
lengvatos taikymą asmenims, turintiems kitos, nei savivaldybės tarybos sprendime nustatyta, paskirties
žemės sklypus. Dėl nurodytų priežasčių spręsta, kad ginčytas teisinis reguliavimas prieštarauja Žemės
mokesčio įstatymo (2011 m. gruodžio 21 d. redakcija) 8 straipsnio 2 dalies 3 punktui ir Viešojo
administravimo įstatymo (2010m. gruodžio 23 d. redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktams.
[2015 m. sausio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1515/2014. Procesinio sprendimo
kategorija 17.2]
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme įtvirtinta, kad konkretų mokesčio tarifą, kuris galios
atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios iki einamojo mokestinio
laikotarpio birželio 1 dienos, nustato savivaldybės taryba. Tame pačiame įstatyme numatyta, kad
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savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik
atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo
technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę
padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir
teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). Aiškindama ir taikydama minėtas įstatymo
nuostatas, LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A-1107-492/2015 konstatavo, kad
norminiame teisės akte nustatydama šio mokesčio tarifus, savivaldybės taryba privalo vadovautis
įstatyme įtvirtintais kriterijais. Todėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo diferencijavimas, remiantis
didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašu, pripažintas prieštaraujančiu nurodytoms įstatymo nuostatoms.
LVAT teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, kad didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas (patvirtintas
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) sudarytas
administravimo tikslais ir negali būti tapatinamas su konkrečia mokesčio mokėtojų kategorija, nes nėra
išskiriami kokie nors reikšmingi nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų požymiai, pagrindžiantys tokios
subjektų grupės (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų) priskyrimą dideliems nekilnojamojo turto
mokesčio subjektams. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas sudaromas, atsižvelgiant į kriterijus, kurie
susiję su subjekto apyvartos dydžiu ir darbuotojų skaičiumi, tačiau šie kriterijai neapima mokamo
nekilnojamojo turto mokesčio dydžio. Kai nėra nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorijos pagal
jų dydį išskyrimo objektyvių kriterijų, nėra aišku, kodėl vieni subjektai į šią kategoriją patenka, nors
nekilnojamojo turto neturi arba turi nedaug, tačiau nekilnojamojo turto mokesčio tarifas jiems yra
didesnis, negu subjektams, nepatenkantiems į didžiųjų mokesčių mokėtojų kategoriją, tačiau, yra tokia
galimybė, valdo daugiau nekilnojamojo turto, kuris tokiu atveju bus apmokestinamas mažesniu
nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Situacija, kai nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorija
apibrėžiama, neatsižvelgiant į nekilnojamojo turto valdymą ir / ar naudojimą, kaip to reikalauja
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnis, yra iš esmės neteisinga, neproporcinga ir iškreipia
tikslus, kurių siekiama Nekilnojamojo turto įstatymu – iš esmės tapačioje padėtyje esančių
nekilnojamojo turto mokestį mokančių subjektų valdomą Nekilnojamojo turto registre registruojamą
turtą – patalpas, inžinerinius ir kitus statinius, t. y. konkrečius objektus – apmokestinti vienodomis
sąlygomis. Savivaldybės tarybos teisė nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą remiantis
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodoma mokesčio mokėtojo kategorija –
jo dydžiu, neturėtų būti suprantama kaip absoliuti savivaldybės tarybos diskrecija savarankiškai spręsti
dėl mokesčio mokėtojų skirstymo pagal jų dydį kriterijų.
[2015 m. spalio 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1107-492/2015. Procesinio
sprendimo kategorija 17.2; 35.3]
Savivaldybių kompetencijai priskirtos piniginės socialinės paramos reglamentavimo srityje
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikė išaiškinimą, kad galimybė socialinę pašalpą gauti tik
į gyventojo banko sąskaitą yra pernelyg asmenį apsunkinantis ir neproporcingas šios pašalpos
išmokėjimo būdas. Administracinėje byloje Nr. eA-1154-502/2015 Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtinto Socialinės pašalpos ir būsto šildymo išlaidų, išlaidų geriamajam vandeniui ir išlaidų
karštam vandeniui kompensacijų nepasiturintiems gyventojams Vilniaus miesto savivaldybėje skyrimo ir
teikimo tvarkos aprašo nuostata, kad savivaldybės administracijos Finansų departamentas paskirtas
socialines pašalpas / apskaičiuotas kompensacijų sumas perveda į gavėjų nurodytas sąskaitas Lietuvos
Respublikos teritorijoje esančiuose bankuose ar bankų skyriuose, nenumatant kitokių (alternatyvių)
piniginės socialinės paramos, teikiamos pinigais, išmokėjimo būdų, pripažinta neteisėta Viešojo
administravimo bei Teisėkūros pagrindų įstatymuose įtvirtinto proporcingumo kriterijaus požiūriu. LVAT
teisėjų kolegija nurodė, kad pasirinktos teisinio reguliavimo priemonės turi sudaryti kuo mažesnę
administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių santykių subjektų teisių daugiau, negu to reikia teisinio
reguliavimo tikslams pasiekti. Administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendinimo priemonės turi
atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus. Atsižvelgusi į pareiškėjo pareiškime išdėstytus
argumentus, kad norėdamas gauti (atsiimti) Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatyme numatytais pagrindais ir tvarka jam paskirtą socialinę pašalpą ar / ir apskaičiuotą būsto šildymo
išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensaciją, piniginės socialinės paramos
gavėjas privalo tam tikslui ne tik atidaryti ir turėti aktyvią sąskaitą Lietuvoje veikiančiame banke, bet ir
prisiimti kitų papildomų įsipareigojimų, išlaidų, susijusių su grynųjų pinigų paėmimu iš bankomatų ar
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banko skyrių, naštą, LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, jog ginčytu teisiniu reguliavimu atsakovas
tinkamai neužtikrino piniginės socialinės paramos, teikiamos socialiniams ir ekonominiams iššūkiams bei
rizikoms jautriems žmonėms, prieinamumo.
[2015 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1154-502/2015. Procesinio
sprendimo kategorija 17.2]
Neteisėtomis pripažintos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos patvirtinto Vienkartinių pašalpų
skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo nuostatos, nenumatančios, kad į bendrai gyvenančių asmenų
pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai skirti, neįskaitomos slaugos ar priežiūros
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams
įstatymas, kurio atitikčiai administracinėje byloje Nr. A-1544-552/2015 buvo vertinama nurodyta
poįstatyminio teisės akto nuostata, reglamentuoja, kokios visų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno
gyvenančio asmens gaunamos pajamos įskaitomos (neįskaitomos) skiriant piniginę socialinę paramą.
Pagal įstatymą, skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitoma visų bendrai gyvenančių arba vieno
gyvenančio asmens pensijos ir (ar) pensijų išmokos (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų
tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą). Pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, slaugos ar priežiūros
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos tik tiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas
specialus nuolatinės slaugos poreikis, t. y. šios kompensacijos turi tikslinę paskirtį – yra skirtos įstatyme
apibrėžtos neįgaliųjų grupės slaugai ir priežiūrai namuose. Tikslinės kompensacijos ir išmokos skiriamos,
siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas (Neįgaliųjų socialinės
integracijos įstatymo 26 str. 3 d., Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 11–14 str.). LVAT teisėjų kolegija,
atsižvelgusi į tai, kad slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją gaunantis asmuo
įsipareigoja ją naudoti pagal įstatyme nurodytą jos tikslinę paskirtį, tokia kompensacija negali būti
naudojama bendrai gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti, padarė išvadą, kad Piniginės socialinės
paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme numatyta išimtis neįtraukti šios tikslinės išmokos į
šeimos pajamas, nuo kurių dydžio priklauso piniginės socialinės paramos skyrimas, yra esminė nuostata,
kurią paneigiantis savivaldybės tarybos nustatytas teisinis reguliavimas negali būti laikomas teisėtu ir
neprieštaraujančiu aukštesnės galios teisiniam reguliavimui.
[2015 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1544-552/2015. Procesinio
sprendimo kategorija 6.6.2; 17.2 ; 35.2]
2. Bylos dėl mokesčių teisinių santykių
Bylos, kuriose kyla ginčai dėl mokesčių, muitų, rinkliavų, kitų privalomųjų mokėjimų į valstybės ar
savivaldybių biudžetus, kitus viešojo sektoriaus piniginius fondus, paprastai yra itin sudėtingos ir
kompleksiškos. Šie ginčai dažniausiai nėra susiję vien tik su mokesčių mokėtojų mokestinėmis
prievolėmis, bet apima ir mokesčius (muitus) administruojančių subjektų veiklos teisėtumo, šių santykių
dalyvių bei trečiųjų asmenų teisių bei pareigų apimties klausimus. Svarbu ir tai, kad be teisinių aspektų
aptariamos kategorijos bylose tenka atlikti ir ekonominio pobūdžio (pvz., mokesčių mokėtojo veiklos)
analizes, o tam tikrais atvejais pasitelkti ir specialiąsias mokslo srities žinias (pvz., sprendžiant klausimus
dėl prekių klasifikavimo apmokestinimo tikslais). Be to, kaip rodo toliau apžvelgiamos bylos, mokesčių
teisiniai santykiai suponuoja būtinybę taikyti ne tik viešosios, bet ir privatinės teisės normas,
nacionalinius mokesčių įstatymus aiškinti remiantis Europos Sąjungos teise bei Europos Sąjungos
Teisingumo Teismo (toliau – Teisingumo Teismas) formuojamomis jurisprudencinėmis nuostatomis.
Todėl Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui apžvelgiamais metais teko atsakingas vaidmuo
formuojant teismų praktiką, aktualią visiems mokesčių mokėtojams, mokesčių administratoriams ir
mokestinius ginčus nagrinėjančioms institucijoms.
Apžvelgiamos kategorijos bylos 2015 metais sudarė vieną iš didžiausių Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos dalių. Priimtais procesiniais sprendimais buvo toliau vystoma
administracinių teismų praktika šioje srityje, formuojamos naujos teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės.
Aktualios šiais metais buvo bylos dėl pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Pavyzdžiui, Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas toliau nagrinėjo dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo prekių įsigijimams ir
tiekimams Bendrijos viduje, įskaitant ir importo PVM. Štai administracinėje byloje Nr. A-244-602/2015,
remiantis tuo metu aktualia Teisingumo Teismo praktika, nuosekliai akcentuota 0 proc. PVM tarifo
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išimtimi siekiančio pasinaudoti asmens pareiga įrodyti, kad prekės buvo išgabentos iš Lietuvos
Respublikos teritorijos kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui.
[2015 m. kovo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-244-602/2015. UAB „Febris“ prieš
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.3.3.3; taip pat žr. 2015 m. spalio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-529-438/2015.
UAB „Kasvida“ prieš Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 10.2]
Aptariamu aspektu išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A-1292-438/2015 buvo pripažinta,
kad mokesčių administratorius pagrįstai atsisakė taikyti 0 proc. importo PVM tarifą nustatęs, kad dalį
importuotų prekių, kurios buvo skirtos išgabenti į kitas valstybes nares, pareiškėjas pardavė Lietuvoje, o
kitą dalį iš Lietuvos Respublikos išgabeno praleidęs PVM įstatyme nustatytą vieno mėnesio terminą
prekėms išgabenti, kuris teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo pratęstas.
[2015 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1292-438/2015. UAB „Toridas“ prieš
Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
9.3.3.3; 9.3.7; 10.10]
Apžvelgiamais metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau taikė savo ankstesnę
praktiką dėl neteisėtai į Bendrijos muitų teritoriją įvežtų prekių apmokestinimo muitu, importo PVM bei
akcizu. Šiose bylose (pvz., administracinė byla Nr. A-1773-662/2015) taip pat akcentuotas dvigubo
baudimo draudimo principas, skiriant baudas už mokesčių teisės pažeidimus tais atvejais, kai už
neteisėtą tokių prekių įvežimą, gabenimą ar disponavimą asmuo (muitinės skolininkas, mokesčių
mokėtojas) jau buvo patrauktas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn.
[2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1773-662/2015. M. L. prieš Muitinės
departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 10.8.2]
Akcizų lengvatų klausimu atskirai paminėtina administracinė byla Nr. A-1465-442/2015, kurioje
buvo pasisakyta dėl lengvatos energiniams produktams, kai lengvatos taikymas yra siejamas su šių
produktų žymėjimu, tačiau nėra nustatyta jų žymėjimo tvarka.
Apžvelgiamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl pareiškėjo 2012 metais importuoto šildymui skirto
kuro apmokestinimo akcizu. Esminė aplinkybė, dėl kurios pareiškėjui buvo apskaičiuoti papildomi
mokesčiai ir su jais susijusios sumos buvo ta, kad ginčo kuras nebuvo pažymėtas. Šiuo klausimu Akcizų
įstatymo 37 straipsnio 1 dalis nustatė bendrą gazoliams taikomą tarifą, o to paties straipsnio 2 dalis –
lengvatinį tarifą šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui), pažymėtiems Akcizų įstatymo 44
straipsnyje nustatyta tvarka. Šioje įstatymo nuostatoje numatyta, kad Vyriausybės ar jos įgaliotos
institucijos nustatyta tvarka žymimi: 1) šildymui skirti energiniai produktai, kuriems taikomas šio
įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje nustatytas akcizų tarifas; 2) kiti energiniai produktai, kuriems taikomos
akcizų lengvatos, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais. Vyriausybė įgaliojo Ūkio
ministeriją patvirtinti kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarką. Tačiau ūkio ministro
2002 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. 193 patvirtintų Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo
taisyklių nuostatos nenumatė pareiškėjo importuoto šildymui skirto kuro žymėjimo tvarkos. Tokią
situaciją Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vertino kaip teisinio reguliavimo spragą, ribojančią
pareiškėjo teisę į lengvatinį akcizą, numatytą Akcizų įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje.
Byloje buvo įrodyta, jog pareiškėjas importavo prekę, kuriai taikytinas lengvatinis akcizas,
numatytas Akcizų įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje, tačiau dėl teisinio reguliavimo spragos pareiškėjas
negalėjo jos pažymėti ir formaliai neteko teisės į lengvatą. Kaip nurodyta byloje, poįstatyminis teisės
aktas negali riboti teisės į lengvatą, kuri nustatyta įstatyme. Teisinio tikrumo principas šiuo atveju
reikalauja, kad teisinių santykių subjektai turi būti tikri dėl savo teisinės padėties, jiems turi būti
užtikrinta, kad jie, veikdami pagal teisės normas, gali pasiekti norimą rezultatą. Šiomis aplinkybėmis
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, kad pareiškėjas, apskaičiuodamas importuoto
kuro akcizą, pagrįstai taikė lengvatinį tarifą, nustatytą Akcizų įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje.
[2015 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1465-442/2015. UAB „3Ri“ prieš
Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
9.4.1.3]
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Muitai (bei kai kurie su importo akcizu ir PVM susiję administravimo klausimai) yra priskiriami
išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai (Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 2 str.
1 d., 3 str. 1 d. a) p.). Paprastai šie mokesčiai nustatomi ir administruojami tiesiogiai taikomais Europos
Sąjungos teisėkūros subjektų priimtais teisės aktais, todėl nagrinėjant kilusius ginčus šioje srityje,
svarbus vaidmuo tenka Teisingumo Teismui.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-288-442/2015 ginčas kilo dėl mokesčių
administratoriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui buvo nurodyta sumokėti importo PVM, nustačius, jog
šis, importuodamas prekes iš trečiųjų šalių, deklaracijoje nurodė klaidingą muitinės procedūros kodą,
todėl nepagrįstai ginčo prekėms buvo pritaikytas 0 proc. importo PVM tarifas. Pareiškėjas, nesutikdamas
su tokiu sprendimu, teigė, kad ginčo atveju Vilniaus teritorinė muitinė, priimdama jo pateiktas importo
deklaracijas, netinkamai vykdė savo pareigą atlikti deklaracijose pateiktų duomenų tikrinimą, nes
nepatikrino, ar pareiškėjas buvo Lietuvos Respublikoje registruotas PVM mokėtoju (buvimas PVM
mokėtoju buvo viena iš sąlygų, kad ginčo prekėms būtų pritaikytas 0 proc. importo PVM tarifas). Tai,
pareiškėjo vertinimu, laikytina muitinės klaida, todėl turėjo būti taikomas Muitinės kodekso (1992 m.
spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92, nustatantis Bendrijos muitinės kodeksą) 220
straipsnio 2 dalies b punktas, be kita ko, nurodantis, kad paskesnis įtraukimas į apskaitą neatliekamas,
jeigu teisiškai privaloma sumokėti muito suma nebuvo įtraukta į apskaitą dėl muitinės padarytos klaidos,
kurios, yra pagrindo manyti, asmuo, privalėjęs sumokėti tokią pinigų sumą, negalėjo nustatyti,
veikdamas sąžiningai ir laikydamasis visų galiojančių teisės aktų nuostatų, susijusių su muitinės
deklaracijos pateikimu.
Remdamasis Teisingumo Teismo praktika, LVAT akcentavo, kad norint remtis minėta nuostata,
turi būti tenkinamos trys kumuliatyvios sąlygos: (1) muitai turi būti nesurinkti dėl kompetentingų
institucijų klaidos; (2) jų padarytos klaidos neįmanoma nustatyti sąžiningai veikiančiam asmeniui, kuris
turi sumokėti muitą; (3) pastarasis turi laikytis visų galiojančių teisės aktų nuostatų, susijusių su jo
muitinės deklaracijos pateikimu. Kalbant apie pirmąją iš šių sąlygų, priminta, kad Muitinės kodekso
220 straipsnio 2 dalies b punkto tikslas yra apsaugoti asmens, turinčio mokėti muitą, teisėtus lūkesčius,
susijusius su informacijos, kuria paremtas sprendimas išieškoti muitus ar jų neišieškoti, pagrįstumu.
Asmens, turinčio mokėti muitus, teisėtiems lūkesčiams šiame straipsnyje numatyta apsauga taikoma tik
tada, jei kompetentingos institucijos „pačios“ sukuria pagrindą šiems lūkesčiams. Tik dėl kompetentingų
institucijų veikimo atsiradusios klaidos suteikia teisę į muitų neišieškojimą išleidus prekes. Kalbant apie
antrąją sąlygą, nurodyta, kad kompetentingos muitinės padarytos klaidos atskleidžiamumą reikia
įvertinti, atsižvelgiant į klaidos pobūdį, suinteresuotų ūkio subjektų profesinę patirtį ir jų rūpestingumą.
Klaidos pobūdis turi būti vertinamas, atsižvelgiant į nagrinėjamų teisės aktų sudėtingumą ar paprastumą
ir į laikotarpį, per kurį institucijos darė klaidą. Kalbant apie trečiąją sąlygą, akcentuota, kad deklarantas
kompetentingai muitinei turi pateikti visą Bendrijos nuostatose ir, esant reikalui, jas papildančiose ar
perkeliančiose nacionalinėse nuostatose numatytą reikalingą informaciją, susijusią su atitinkamoms
prekėms prašomu taikyti požiūriu. Nagrinėtu atveju nustatyta, kad klaida atsirado ne dėl kompetentingų
muitinės institucijų, o dėl paties pareiškėjo netinkamai užpildytos deklaracijos, todėl Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, jog nebuvo tenkinama nei viena iš paminėtų
privalomų sąlygų. Pareiškėjo argumentai šioje dalyje buvo atmesti kaip nepagrįsti.
[2015 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-288-442/2015. „Globru“ OU prieš
Muitinės departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
10.10]
Tiesioginių mokesčių srityje Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015 metais neretai
teko spręsti kausimus dėl apmokestinimo gyventojų pajamų mokesčiu (toliau – GPM) bei šį mokestį
įtvirtinančio Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPM įstatymas) nuostatų taikymo
atitinkamuose mokestiniuose teisiniuose santykiuose. Paminėtina administracinė byla Nr. A-267442/2015, kurioje ginčas kilo dėl to, nuo kada skaičiuotina paveldėto turto įsigijimo kaina, kuri gali būti
atimta iš vėliau pardavus šį turtą gautų apmokestinamųjų pajamų (GPM įstatymo 19 str.). Mokesčių
mokėtojas, remdamasis privatinės teisės normomis, teigė, kad įsigyto turto vertė turėjo būti
apskaičiuojama pagal turto vertę, buvusią palikimo atsiradimo momentu, t. y. palikėjo mirties momentu,
o mokesčių administratorius – paveldėjimo pagal įstatymą teisės liudijimo išdavimo momentu. Lietuvos
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vyriausiasis administracinis teismas, pažymėjęs, jog kilusiam ginčui spręsti turi būti taikomos mokesčių
įstatymų, o ne Civilinio kodekso nuostatos, palaikė mokesčių administratoriaus poziciją.
[2015 m. sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-267-442/2015. D. K. prieš Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
9.1.1; 9.8.1]
Kaip ir pirmiau paminėtu atveju (administracinė byla Nr. A-267-442/2015), privatinės ir viešosios
(mokesčių) teisės normų tarpusavio santykio klausimai buvo kelti ne vienoje 2015 metais Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtoje byloje, pavyzdžiui, nagrinėjant ginčus dėl mokesčių
įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų taikymo, kai mokesčių mokėtojui yra iškeliama bankroto byla.
Štai administracinėje byloje Nr. A-215-438/2015 ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus
atsisakymo grąžinti sumas, kurios buvo išieškotos iš pareiškėjo atsiskaitomosios sąskaitos vykdant
mokesčių administratoriaus 2012 m. balandžio 13 d. sprendimu išieškoti mokestinę nepriemoką ir
nutraukti pinigų išdavimą ir pervedimą iš banko sąskaitų. Byloje nustatyta, kad šios sumos išieškotos po
to, kai teisme buvo priimtas nagrinėti pareiškimas dėl bankroto bylos pareiškėjui iškėlimo. Mokesčių
administratorius iš esmės teigė, kad minėtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką nėra
vykdomasis dokumentas, nurodytas Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje, nes nėra vykdomas
civilinio proceso tvarka. Nesutikdamas su tokia mokesčių administratoriaus pozicija, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nurodė, kad Mokesčių administravimo įstatymo ir Civilinio proceso kodekso
nuostatos apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju turėjo būti aiškinamos Įmonių bankroto įstatymo
nuostatų kontekste, atsižvelgiant į bankroto proceso principus ir paskirtį. LVAT teisėjų kolegija vertino,
kad minėtas mokesčių administratoriaus nurodymas pagal savo paskirtį ir sukeliamas teisines pasekmes
buvo vykdomasis dokumentas Įmonių bankroto įstatymo taikymo kontekste, nepaisant to, jog šis
nurodymas vykdomas Mokesčių administravimo įstatymo, o ne Civilinio proceso kodekso nustatyta
tvarka. Kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, mokesčių administratorius,
žinodamas, kad teisme buvo priimtas nagrinėti jo paties pareiškimas dėl bankroto bylos pareiškėjui
iškėlimo, turėjo įvykdyti Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą pareigą sustabdyti
mokestinės nepriemokos išieškojimą. Kadangi šios pareigos mokesčių administratorius neįvykdė, jo
atsisakymas grąžinti pareiškėjui nepagrįstai išieškotas lėšas buvo pripažintas neteisėtu.
[2015 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-215-438/2015. BUAB „Garden supply“
prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.6]
Paminėtina ir administracinė byla Nr. A-1417-556/2015, kurioje buvo nagrinėjamas skundas dėl
mokesčių administratoriaus sprendimo, kuriuo nuspręsta (1) priverstinai ne ginčo tvarka iš pareiškėjo
turto išieškoti 257 577 Lt nesumokėtų mokesčių ir susijusių sumų bei (2) taikyti mokestinės prievolės
įvykdymo užtikrinimo būdą – nurodymą kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigai nutraukti
pinigų išdavimą ir pervedimą iš pareiškėjo sąskaitos (sąskaitų). Ginčo sprendimas buvo priimtas dėl
mokestinių nepriemokų, susidariusių pareiškėjui neįvykdžius 2013 m. vasario 25 d., 2013 m. kovo 20 d. ir
2013 m. birželio 6 d. pateiktose PVM deklaracijose jo deklaruotų mokestinių prievolių už 2012 m.
gruodžio ir 2013 m. sausio mėnesiais buvusius mokestinius laikotarpius. Byloje buvę duomenys taip pat
patvirtino, kad 2012 m. vasario 27 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas nutarė pripažinti pareiškėją
bankrutavusiu ir likviduojamu dėl bankroto. Mokestinė prievolė (PVM nepriemoka) atsirado dėl to, kad
pareiškėjo bankroto administratorius bankroto procese po minėtos teismo nutarties pardavinėjo
pareiškėjui priklausantį nekilnojamąjį turtą – butus. Kadangi ginčo mokestinės prievolės atsirado
mokestiniais laikotarpiais, buvusiais po šios teismo nutarties priėmimo, apžvelgiamoje administracinėje
byloje buvo vertinama, ar minėta Vilniaus apygardos teismo nutartimi pakeistas pareiškėjo statusas
nepaneigė atsakovo (mokesčių administratoriaus) Mokesčių administravimo įstatyme numatytos teisės
priverstinai ne ginčo tvarka išieškoti (pareiškėjo) deklaruotą ir nesumokėtą PVM.
Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkte buvo numatyta (redakcija, galiojusi
pardavimo sandorių sudarymo metu, t. y. laikotarpiu nuo 2012 m. gruodžio 13 d. iki
2013 m. liepos 23 d.), kad įmonė turi teisę verstis ūkine komercine veikla, jeigu ji mažina dėl bankroto
patiriamus kreditorių nuostolius, ir iš šios veiklos gautas pajamas naudoti su šia veikla susijusioms
išlaidoms. Jeigu dėl įmonės ūkinės komercinės veiklos atsiranda mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų
įstatymuose numatytų apmokestinamų objektų, įmonė mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas moka
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vadovaudamasi įstatymais. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
nurodė, kad minėtoje nuostatoje minima ūkinė komercinė veikla – tai ir prekių (paslaugų) pirkimas ar
pardavimas, išskyrus numatytas išimtis fiziniams asmenims. Vadinasi, pardavus ginčo butus, įvyko prekių
pardavimas, patenkantis ir į ekonominės veiklos sąvoką, apibrėžtą PVM įstatymo 2 straipsnio 1 dalies
8 punkte, kas kartu su kitais šio įstatymo straipsniais suponavo prekių apmokestinimą PVM. Be to, kaip
pažymėjo LVAT teisėjų kolegija, tai, jog sandoriai įvykdyti po minėtos Vilniaus apygardos teismo
nutarties, pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą bei turimas faktines aplinkybes dėl butų pardavimo
laiko teisinės reikšmės neturėjo. Butų pardavimas mokesčių įstatymų prasme – ekonominė veikla, kuriai
šiuo atveju taikytinas PVM įstatymas apskaičiuojant PVM. Realizuotas turto pardavimas (ne varžytinių
būdu) nulėmė ir pareigą nuo to turto pardavimo sumokėti priklausančius mokesčius, o jų nesumokėjus –
mokesčių administratoriui juos išieškoti priverstine tvarka.
[2015 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1417-556/2015. BUAB „Dalsta“
prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 8.1.6]
Bankrutuojančios individualios įmonės savininko mokestinių prievolių, atsiradusių dėl po bankroto
bylos iškėlimo vykdytos ir su įmone nesusijusios veiklos, priverstinio išieškojimo klausimas buvo
sprendžiamas administracinėje byloje Nr. A-1648-556/2015, kurioje ginčas kilo dėl mokesčių
administratoriaus sprendimo ne ginčo tvarka iš pareiškėjo banko sąskaitos išieškoti jo nesumokėtus
mokesčius ir įmokas nuo vykdant individualią veiklą gautų pajamų. Šį mokesčių administratoriaus
sprendimą pareiškėjas ginčijo teigdamas, kad jo mokestinių prievolių vykdymo klausimai turi būti
sprendžiami, remiantis Įmonių bankroto įstatymo nuostatomis dėl kreditorių reikalavimų
bankrutuojančios individualios įmonės savininkui tenkinimo tvarkos. Tačiau Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčo teisiniai santykiai nepateko į Įmonių
bankroto įstatymo taikymo sritį. Iš tiesų byloje šalys nekvestionavo, kad: (1) ginčo mokestinės prievolės
buvo susijusios su pareiškėju asmeniškai (nesusijusios su individualia įmone) ir po bankroto bylos
iškėlimo vykdyta veikla pagal jam išduotą verslo liudijimą; (2) iš šios veiklos atsiradusias mokestines
prievoles pareiškėjas deklaravo po minėtos bankroto bylos iškėlimo; (3) minėta individuali įmonė po
bankroto bylos iškėlimo nevykdė ūkinės–komercinės veiklos. Tai, LVAT vertinimu, patvirtino, jog pagal
byloje esančius įrodymus ginčo mokestinių prievolių atsiradimą nulėmė po minėtos bankroto bylos
iškėlimo pareiškėjo, kaip atskiro ir savarankiško mokesčio mokėtojo, visiškai atskirto nuo aptariamos
individualios įmonės vykdytos ūkinės komercinės veiklos, vykdyta veikla pagal verslo liudijimą.
Atitinkamai pareiškėjo ginčyti mokesčių administratoriaus veiksmai (priimti sprendimai) buvo pripažinti
teisėtais ir pagrįstais.
[2015 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1648-556/2015. L. K. prieš Valstybinę
mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija
8.1.6]
Mokesčio mokėtojui vykdant ekonominę veiklą sudaromas ne vienas sandoris, patiriamos įvairios
sąnaudos, kurios apmokestinimo pelno mokesčiu tikslais gali būti priskiriamos leidžiamiems
atskaitymams. Dėl negausios administracinių teismų praktikos minėtu aspektu tikslinga išskirti LVAT
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1409-602/2015.
Šioje byloje, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjas, apskaičiuodamas 2007–2009
metų apmokestinamąjį pelną, pagrįstai prie leidžiamų atskaitymų priskyrė sąnaudas, patirtas mokant
palūkanas pagal bendrovės, kuri reorganizavimo metu buvo prijungta prie pareiškėjo (toliau –
Bendrovė), paskolos sutartį. Nustatyta, kad pagal šią paskolos sutartį gautas pinigines lėšas Bendrovė
panaudojo pareiškėjo akcijoms įsigyti. Vėliau šie juridiniai asmenys buvo reorganizuoti Bendrovę
prijungiant prie pareiškėjo (t. y. patronuojančią bendrovę prijungiant prie dukterinės bendrovės).
Reorganizavimo metu už paskolą įgytos pareiškėjo akcijos buvo anuliuotos, t. y. jos, kaip turtas, neperėjo
veiklą tęsiančiam vienetui.
Vertindama tokią situaciją, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog iš Pelno mokesčio
įstatymo 17 straipsnio 1 dalies (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-675 redakcija) nuostatos loginės
ir lingvistinės konstrukcijos bei sisteminio jos vertinimo kitų šio įstatymo nuostatų kontekste matyti, kad
leidžiamais atskaitymais, išskyrus šiame įstatyme numatytas išimtis (atskirus atvejus), pripažįstamos tik
tokios vieneto sąnaudos, kurios atitinka šias turinčias egzistuoti kartu (kumuliatyvias) sąlygas: (1) vieneto
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sąnaudos turi būti faktiškai patirtos; (2) sąnaudos patirtos, vienetui vykdant komercinę ar gamybinę savo
veiklą; (3) komercine ar gamybine veikla, kurią vykdant patiriamos sąnaudos, vienetas siekia gauti ir
(arba) uždirbti pajamų ar kokios kitos ekonominės naudos; (4) sąnaudos turi būti įprastinės veiklai, kurią
vykdant vienetas jas patiria; (5) sąnaudos turi būti būtinos vieneto pajamoms uždirbti ar vieneto
ekonominei naudai gauti. Kartu LVAT pažymėjo, jog vien faktinė aplinkybė, kad veikla buvo nuostolinga,
savaime nepaneigia galimybės atitinkamas vieneto sąnaudas pripažinti leidžiamais atskaitymais Pelno
mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies prasme. LVAT atskirai pabrėžė, kad sprendžiant klausimą dėl
sąnaudų pripažinimo leidžiamais atskaitymais, šiomis sąnaudomis laikomos ne visos vieneto patirtos
veiklos išlaidos, bet tik tokios išlaidos, kurios yra pripažintos sąnaudomis Pelno mokesčio įstatymo
prasme. Tai reiškia, kad prieš sprendžiant dėl Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies taikymo,
turi būti išspręstas klausimas dėl pačių sąnaudų pripažinimo.
Byloje taip pat nurodyta, kad vien atitinkamų išlaidų pripažinimas sąnaudomis savaime nereiškia
jų pripažinimo leidžiamais atskaitymais. Iš tiesų Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalis, be kita ko,
reikalauja, jog sąnaudos būtų patirtos vienetui vykdant komercinę ar gamybinę veiklą, kuria jis (vienetas)
siekia pajamų ar kitos ekonominės naudos. Norint konstatuoti šių sąlygų buvimą turint tikslą atitinkamas
(konkrečias) sąnaudas priskirti leidžiamiems atskaitymams, būtina vertinti šių sąnaudų atsiradimą
nulėmusius mokesčio mokėtojo veiksmus (veiklą).
Atitinkamai LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia atmetė mokesčių administratoriaus
teiginius, jog ginčo atveju minėtas sąnaudas pripažinti leidžiamais atskaitymais buvo galima tik
konstatavus, kad pareiškėjas iš reorganizavimo gavo Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje
nurodytą ekonominę naudą. Iš tiesų sąnaudų priskirtinumas leidžiamiems atskaitymams yra siejamas su
vieneto vykdomos komercinės ar gamybinės veiklos vertinimu. Tuo tarpu nagrinėtu atveju susiklosčiusių
faktinių aplinkybių kontekste aptariamas Bendrovės prijungimas prie pareiškėjo buvo atliktas pagal
sprendimus, priimtus šių bendrovių akcininkams disponuojant savo turtu, o ne Bendrovei ar pareiškėjui
vykdant savo veiklą, kaip ji suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas. Kitaip tariant, LVAT
vertino, kad minėtas reorganizavimas tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė apžvelgiamoje byloje,
pats savaime nebuvo minėta ūkinė ar komercinė veikla, todėl naudos (ne)buvimo klausimas nebuvo
aktualus ir nereikšmingas, sprendžiant dėl ginčo sąnaudų priskyrimo leidžiamiems atskaitymams.
Apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju ginčo sąnaudos iš esmės patirtos Bendrovei įsigyjant
pareiškėjo akcijas (ginčo palūkanos buvo mokamos už akcijoms įsigyti paimtą paskolą), todėl LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad Pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies taikymo aspektu
vieneto turto įsigijimo sąnaudos, nesant kitų mokesčių įstatymų nuostatų, gali būti pripažintos
leidžiamais atskaitymais tik tokiu atveju, jei šis turtas naudojamas vieneto komercinėje ar gamybinėje
veikloje, kuria siekiama gauti pajamų ar kitą ekonominę naudą. Pastarosios sąlygos, taip pat sąnaudų
įprastumo ir būtinumo reikalavimų tenkinimas, būtinas atitinkamas sąnaudas pripažįstant leidžiamais
atskaitymais, iš esmės reikalauja šių sąnaudų ryšio su vieneto komercine ar gamybine veikla (jos dalimi),
kuria siekiama pajamų ar kitokios ekonominės naudos. Vertindama minėto ryšio buvimą įmonių
reorganizavimo atveju, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog nesant konkrečių mokesčių įstatymų
ir juos lydinčių teisės aktų nuostatų, vien vienetų reorganizavimas savaime nepaneigia po
reorganizavimo veiklą tęsiančio vieneto teisės leidžiamiems atskaitymams priskirti jo faktiškai patirtas
sąnaudas, susijusias su reorganizavimo metu pasibaigusio vieneto vykdyta komercine ar gamybine
veikla, kuria buvo siekiama gauti pajamų ar kitos ekonominės naudos. Šiuo aspektu, vertindama byloje
nustatytas aplinkybes turinio viršenybės prieš formą principo kontekste, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija
vis dėlto konstatavo, kad, paimdama ginčo paskolą ir įsigydama pareiškėjo akcijas, Bendrovė neveikė
kaip vienetas, vykdantis komercinę ar gamybinę veiklą, kuria siekiama pajamų ar kitos ekonominės
naudos Pelno mokesčio įstatymo prasme. Priešingai, šiais veiksmais, be kita ko, nulėmusiais ir ginčo
sąnaudų atsiradimą, Bendrovė veikė išimtinai siekdama tikslų, susijusių su akcininkų interesais bei jų
ekonomine nauda. LVAT sutiko su ginčytame sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo atsakovo
pateikta išvada, kad Bendrovė nevykdė jokios realios veiklos, o buvo įsteigta tik pareiškėjo akcijoms
įsigyti, ir kad tai buvo viena iš aplinkybių, paneigiančių galimybę ginčo paskolos palūkanas priskirti
leidžiamiems atskaitymams. Atitinkamai, paneigus ryšio tarp Bendrovės vykdytos komercinės ar
gamybinės veiklos, kaip ji suprantama pagal ginčo teisiniams santykiams taikytinas Pelno mokesčio
įstatymo nuostatas, ir aptariamos paskolos paėmimo bei akcijų įsigijimo buvimą, negalėjo būti
pripažintas ir iš tokios paskolos kylančios pareigos mokėti ginčo palūkanas sąsajumas su atitinkama
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minėto vieneto veikla. Šios aplinkybės konstatavimas apžvelgiamoje byloje buvo pakankamas ir
savarankiškas pagrindas, leidęs paneigti pareiškėjo, kaip Bendrovės teisių ir pareigų perėmėjo, galimybę
po reorganizavimo sumokėtas ginčo palūkanas priskirti leidžiamiems atskaitymams.
[2015 m. birželio 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1409602/2015. UAB „Bitė Lietuva“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.2; 9.5]
Didelę aptariamos kategorijos bylų dalį apžvelgiamais metais sudarė ginčai dėl vietinių rinkliavų, o
ypač dėl rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą ir jų tvarkymą. Šiose bylose nagrinėti ginčai savo
pobūdžiu buvo panašūs ar net tapatūs ankstesniais metais nagrinėtiems ginčams, todėl Lietuvos
vyriausiajam administraciniam teismui ne kartą teko tik patvirtinti bei akcentuoti tam tikrus nuosekliai
formuojamos praktikos aspektus. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-1360-575/2015 Lietuvos
vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį, kad nesant Rinkliavų įstatyme ar kituose
įstatymuose atitinkamų nuostatų, priteisiant vietinę rinkliavą, pagal analogiją turi būti taikomas
Mokesčių administravimo įstatyme numatytas senaties terminas (pagal šio įstatymo 68 straipsnio 1 dalį,
penkeri kalendoriniai metai). Be to, šią senatį teismas privalo taikyti ex officio (savo iniciatyva), o šioje
nuostatoje nustatyto termino skaičiavimo pradžia yra sietina su pareiškėjo kreipimosi į teismą dėl
nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo diena. Iš aptariamoje byloje buvusių duomenų buvo matyti,
kad pareiškėjas su pareiškimu dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos priteisimo į teismą kreipėsi
2014 m. spalio 28 d., todėl, vadovaujantis nurodytomis nuostatomis, pareiškėjui iš atsakovo priteistina
vietinė rinkliava galėjo būti apskaičiuojama už einamuosius (2014 m.) ir penkerius praėjusius
kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo 2014 m. sausio 1 d., t. y. už laikotarpį nuo 2009 m. sausio
1 d.
[2015 m. kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1360-575/2015. UAB „Klaipėdos
regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš E. K. Procesinio sprendimo kategorija 2.5; 8.2; 9.5]
Be prieš tai paminėtų pavyzdžių, apžvelgiamais metais Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas toliau plėtojo savo praktiką ir kitais mokesčių administravimą reguliuojančių viešosios teisės
normų aiškinimo ir taikymo klausimais. LVAT teko pasisakyti dėl nuostatų, kurių administraciniams
teismams neteko anksčiau taikyti. Pavyzdžiui, 2015 metais pirmą kartą jam teko spręsti klausimus dėl
nuo 2012 m. sausio 1 d. dienos įsigaliojusiame Mokesčių administravimo įstatymo 37 1 straipsnyje
numatytos mokesčių administravimo procedūros – mokesčių administratoriaus išankstinio
įsipareigojimo dėl mokesčių teisės aktų nuostatų taikymo. Konkrečiai administracinėje byloje Nr. AS1079-858/2015 buvo nagrinėjamas atskirasis skundas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria
buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą dėl centrinio mokesčių administratoriaus sprendimo nepritarti
pareiškėjų prašyme nurodytam mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui nurodomam būsimajam
sandoriui. Tokią nutartį teismas priėmė konstatavęs, kad šis viešojo administravimo subjekto sprendimas
nesukelia jokių teisinių pasekmių mokesčio mokėtojui (pareiškėjui). Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas, įvertinęs aktualų teisinį reguliavimą, su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutiko ir
pripažino, kad minėtas centrinio mokesčių administratoriaus sprendimas (atsisakymas) gali būti
savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Kartu teismas atkreipė dėmesį, kad pareiškėjai
skunde, be kita ko, pabrėžė, jog atsakovas sprendimo baigiamojoje dalyje dėl prašymo pasisakė, kad jis
nenagrinėtinas, nes nenurodytas būsimo sandorio objektas, tačiau nepateikė argumentų ir motyvų, kuo
remiantis padarė tokią išvadą, nemotyvavo priimto sprendimo nepritarti pateiktam aiškinimui, kaip tai
numato Mokesčių administravimo įstatymo 371 straipsnio 3 dalis, nebuvo atsakyta į visus pareiškėjų
teikiamus prašymus. Nesuteikus pareiškėjams teisės ginčyti nurodytą sprendimą, be kita ko, negalėtų
būti vertinami nurodyti aspektai, t. y. ar atsakovas laikėsi reikalavimų, numatytų minėtoje Mokesčių
administravimo įstatymo nuostatoje, ir taip būtų pažeidžiama pareiškėjų teisė kreiptis visapusiškos
teisminės gynybos. Atitinkamai LVAT teisėjų kolegija nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas
netinkamai aiškino ginčui spręsti aktualų teisinį reguliavimą ir administracinę bylą nutraukė nepagrįstai.
[2015 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1079-858/2015. UAB „Fauga“ ir kt.
prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 70.1]
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad mokesčių
administratorius, administruodamas mokesčius, paprastai veikia kaip viešojo administravimo subjektas,
todėl jo veiklai, be kita ko, taikomi ir Viešojo administravimo įstatymo reikalavimai, inter alia susiję su
individualių administracinių aktų turiniu.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-448-556/2015 nagrinėtas ginčas kilo dėl vietos mokesčių
administratoriaus parengtos ir pareiškėjui įteiktos žemės mokesčio deklaracijos, kurioje apskaičiuotas ir
nurodytas pareiškėjo mokėtino žemės mokesčio dydis už ginčo laikotarpį. Vertindama šį dokumentą,
LVAT teisėjų kolegija pirmiausia pažymėjo, kad žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija
Administracinių bylų teisenos įstatymo prasme patenka į ginčyto teisės akto (sprendimo) sąvoką.
Deklaracija mokesčių administratorius, vykdydamas jam įstatymų leidėjo priskirtas mokesčių
administravimo funkcijas, apskaičiavo mokėtiną žemės mokestį už atitinkamą laikotarpį. Priimtas
sprendimas suponavo mokesčių mokėtojui atitinkamą pareigą – sumokėti nustatyto dydžio mokestį.
Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija iš esmės yra mokesčių administratoriaus parengiamas ir
mokesčių mokėtojui pateikiamas dokumentas (sprendimas), kuriame nurodoma mokesčių mokėtojui
apskaičiuota mokesčio suma už mokesčio įstatyme nustatytą laikotarpį, taip pat su mokesčio
apskaičiavimu ar sumokėjimu susiję kiti duomenys. Būtent šioje deklaracijoje yra nustatytas tikslus
konkretaus mokesčių mokėtojo prievolės dydis, kurią jis turi įvykdyti įstatyme nustatytu terminu. Taigi
žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracija iš tikro yra viešojo administravimo sistemos subjekto priimtas
sprendimas (teisės aktas), kuriame apskaičiuojama ir nurodoma mokesčių mokėtojo mokėtina šio
mokesčio suma. Atitinkamai Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, jog ši deklaracija, be
kita ko, turi atitikti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą, kad
individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų
normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Apžvelgiamoje byloje konstatavusi, kad
ginčo deklaracijoje nebuvo nei teisinio, nei iš esmės ir faktinio pagrindimo (joje mokesčių mokėtojui
buvo nurodyta bendra mokėtina mokesčių suma, įvardinti jo turėti žemės sklypai, žemės mokesčio
tarifai, tačiau nepateiktas joks teisinis pagrindimas (konkretus įstatymas, jo straipsniai, konkretūs
savivaldybių tarybų sprendimai, kurių pagrindu apskaičiuotas žemės mokestis), LVAT teisėjų kolegija
sprendė, kad ginčyto sprendimo (deklaracijos) teisinio bei faktinio pagrindimų nebuvimas buvo esminis
trūkumas, pripažintinas savarankišku pagrindu panaikinti minėtą deklaraciją.
[2015 m. vasario 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-448-556/2015. UAB „Litectus“ prieš
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.5]
Už mokestinių prievolių nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą mokesčių įstatymuose yra
nustatytos baudos. Šioje teisinių santykių srityje aptariamais metais buvo toliau vystoma Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo praktika. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-417-438/2015
buvo nagrinėjamas ginčas dėl pareiškėjo pripažinimo muitinės skolininku, nustačius, kad jis į Bendrijos
muitų teritoriją per Klaipėdos jūrų uostą nuo 2007 m. liepos 2 d. iki 2011 m. liepos 18 d. kartu su kitais
asmenimis neteisėtai įvežė rūkomąjį tabaką. Vienas iš pagrindinių argumentų, kuriuo buvo grindžiamas
apeliacinis skundas, buvo tas, kad pareiškėjas byloje nagrinėtų įvykių metu galėjo būti neveiksnus. Šiuo
aspektu nustatyta, kad pareiškėjas apylinkės teismo 2011 m. gruodžio 27 d. nutartimi buvo pripažintas
neveiksniu, jo globėja ir turto administratore paskiriant sutuoktinę. Kaip pažymėjo Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija, ši aplinkybė patvirtino, kad pareiškėjas teisės aktų nustatyta
tvarka buvo pripažintas neveiksniu nuo 2011 m. gruodžio 27 d., t. y. po minėtų veiksmų, nulėmusių
mokestinių prievolių atsiradimą. Tai savo ruožtu reiškė, kad pareiškėjo pripažinimas neveiksniu nuo
2011 m. gruodžio 27 d. pats savaime neįrodo, kad jis buvo neveiksnus ir mokestines prievoles nulėmusių
veikų padarymo metu. Įrodyti priešingai pareiga tenka pareiškėjui bei jį atstovaujantiems asmenims, nes
yra preziumuojama, kad asmuo iki jo nustatyta tvarka pripažinimo neveiksniu, suprato savo veiksmų
reikšmę. Apžvelgiamoje byloje nebuvo duomenų, kurie galėtų patvirtinti aptariamus apeliacinio skundo
argumentus dėl pareiškėjo neveiksnumo. Vis dėlto Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
panaikino pareiškėjui paskirtą baudą už netinkamą šios mokestinės prievolės vykdymą. Bauda pagal savo
paskirtį yra neigiama poveikio priemonė, valstybės mokesčių mokėtojui skiriama už jo padarytus
mokesčių įstatymų pažeidimus (Mokesčių administravimo įstatymo 138 str.), t. y. šia poveikio priemone
yra siekiama mokesčio mokėtoją nubausti, kad jis ateityje nebedarytų tokių pažeidimų. Teisinis santykis,
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skiriant baudą mokesčio mokėtojui, atsiranda tuo metu, kai yra priimamas atitinkamas mokesčių
administratoriaus sprendimas skirti baudą mokesčio mokėtojui, t. y. laike mokestinė prievolė ir baudos
skyrimas, kaip teisiniai santykiai, atsiranda ne vienu, o skirtingu metu. Minėta, kad pareiškėjas nustatyta
tvarka pripažintas neveiksniu nuo 2011 m. gruodžio 27 d., todėl skiriant baudas minėtais teritorinės
muitinės sprendimais, jis šių sprendimų priėmimo metu buvo neveiksnus. Tai, pasak LVAT teisėjų
kolegijos, reiškia, kad šio teisinio santykio atsiradimo metu (skiriant baudą) pareiškėjas neatitiko
reikalavimų, keliamų subjektui, todėl jis negalėjo būti šio teisinio santykio dalyviu, bauda jam negalėjo
būti skiriama.
[2015 m. gegužės 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-417-438/2015. R. D. prieš Muitinės
departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 10.8.2;
10.8.4]
Mokesčių administratoriaus atliekamo mokestinės nepriemokos išieškojimo klausimu paminėtina
administracinė byla Nr. eA-590-438/2015, kurioje ginčas kilo dėl mokesčių administratoriaus sprendimo
iš pareiškėjo priverstinai išieškoti mokestinę nepriemoką. Savo nesutikimą su tokiu sprendimu
pareiškėjas, be kita ko, grindė argumentais, kad mokesčių administratorius negalėjo priimti sprendimo
išieškoti mokestinę nepriemoką, kol nebus išnagrinėtas teisminis ginčas dėl mokesčių administratoriaus
sprendimo dėl mokestinės paskolos sutarčių nepratęsimo. Pareiškėjo nuomone, tokio pobūdžio ginčas
teisme turėtų stabdyti mokestinės nepriemokos išieškojimo procedūrą. Tačiau, remdamasi ginčo
teisiniams santykiams aktualiomis Mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija pažymėjo, jog mokestinės nepriemokos priverstinio išieškojimo
sustabdymas yra siejamas išimtinai tik su mokestinio ginčo kilimu. Atsižvelgus į Mokesčių
administravimo įstatyme pateiktą mokestinio ginčo apibrėžimą, daryta išvada, kad nagrinėtu atveju
mokesčių administratorius neturėjo pareigos stabdyti mokestinės nepriemokos išieškojimą, kadangi dėl
mokestinės paskolos sutarčių nepratęsimo kilęs ginčas nepatenka į įstatymų leidėjo apibrėžtą
mokestinio ginčo sąvoką.
[2015 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-590-438/2015. UAB „Viringas“ prieš
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 8.1.6]
Paminėtina ir administracinė byla Nr. A-2004-556/2015, kurioje, be kita ko, buvo sprendžiama dėl
mokesčio mokėtojo prašymo atlikti (pakartotinį) mokestinį patikrinimą dėl to paties mokesčio ir dėl to
paties laikotarpio, dėl kurių jau buvo sudarytas susitarimas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.
Pareiškėjas savo siekį argumentavo tuo, kad paaiškėjo naujos aplinkybės. Šiuo aspektu LVAT teisėjų
kolegija išaiškino, kad pasirašius susitarimą dėl mokesčių ir su jais susijusių sumų, mokesčių mokėtojas
praranda teisę ginčyti mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti
didesnę sumą, negu nurodyta susitarime (Mokesčių administravimo įstatymo 71 str. 1 d.).
Pasirašydamas susitarimą dėl mokesčių, dėl kurių teisėtumo ir pagrįstumo buvo teiktas skundas teismui,
pareiškėjas išreiškia savo subjektyvią poziciją atsisakyti nuo teisminio nagrinėjimo, todėl tokia minėtame
susitarime išreikšta valia vertintina kaip skundo atsisakymas, kas lemia, kad apeliacinės instancijos
teismas turi teisę tokią bylą nutraukti. Tačiau jeigu, mokesčio mokėtojo nuomone, sudarant susitarimą,
buvo atlikti veiksmai, nesuderinami su Mokesčių administravimo įstatymo reikalavimais, mokesčio
mokėtojas turi teisę kreiptis į mokesčių administratorių dėl papildomo susitarimo sudarymo.
[2015 m. gruodžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2004-556/2015. V. K. prieš
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 9.9]
3. Bylos dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių
Aplinka ir jos apsauga, racionalus gamtos išteklių naudojimas yra žmogaus egzistavimo, žmogaus ir
visuomenės išlikimo bei raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Augantis žmonių aplinkosauginis
sąmoningumas, aplinkos reikšmės ir jai kylančių grėsmių suvokimas, pagaliau aktyvus žmonių siekis
gyventi švarioje aplinkoje atsispindi ir kylančiuose ginčuose. Stebima tendencija, kad administracinių
teismų praktikos vystymąsi aplinkos apsaugos srityje ypač skatina asociacijos, dažnai keliančios
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sudėtingus teisinius klausimus, pavyzdžiui, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
srityje.
Antai kaimo bendruomenės inicijuotoje administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014 Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, ar planuojamai ūkinei veiklai (kiaulių
auginimui) iš tiesų nėra būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimo. Šioje byloje LVAT turėjo galimybę
išaiškinti atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūrą ir jos metu priimamų aktų teisinį statusą.
Kaimo bendruomenė kreipėsi į teismą, be kita ko, prašydama panaikinti Marijampolės visuomenės
sveikatos centro (toliau – Marijampolės VSC) išvadą (toliau – Išvada) ir Marijampolės regiono aplinkos
apsaugos departamento (toliau – Marijampolės RAAD) galutinę atrankos išvadą (toliau – Galutinė
atrankos išvada). Šie aktai buvo priimti, vykdant Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatyme (toliau – PAVĮ) numatytas atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūras.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėtoje byloje pirmiausia sistemiškai analizavo
PAVĮ nuostatas, susijusias su atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo procedūros eiga. Remdamasis šia
analize, LVAT konstatavo, kad atrankos išvados persvarstymo metu PAV subjekto (nagrinėjamu atveju –
Marijampolės VSC) teikiama išvada yra vienas iš tarpinių procedūrinių dokumentų. Tokie dokumentai
nėra ir negali būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo dalyku. Iš tiesų konkrečias ir galutines
materialines teisines pasekmes aptariamoje administracinėje procedūroje sukelia būtent atsakingos
institucijos (nagrinėjamu atveju – Marijampolės RAAD) galutinė atrankos išvada ar privalomas
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas. Taigi minėtos PAV subjekto išvados teisėtumas
ir pagrįstumas negali būti vertinamas pagal atskirą reikalavimą, t. y. tokia išvada, kaip minėta, negali būti
savarankiškas administracinės bylos dalykas. Tuo remdamasis, LVAT pripažino, kad pirmosios instancijos
teismas nepagrįstai priėmė sprendimą panaikinti Išvadą, todėl ši teismo sprendimo dalis buvo
panaikinta.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat pažymėjo, kad planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimas patenka į atsakingos institucijos, atliekančios aptariamą atranką ir
priimančios atrankos išvadą, kompetenciją. Būtent ši institucija yra atsakinga už tinkamą reikšmingų
aplinkybių įvertinimą, jai tenka pareiga argumentuoti atskirus vertinimo aspektus bei motyvuoti
atrankos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (ne)privalomumo.
Pabrėžtina, kad PAV subjektai nedalyvauja atsakingai institucijai priimant šią atrankos išvadą. Teisėkūros
subjektai ginčo teisiniams santykiams aktualiu laikotarpiu numatė atsakingos institucijos pareigą PAV
subjekto išvadą (jei ji pateikta) išnagrinėti kartu su kitais dokumentais (informacija), reikalingais galutinei
atrankos išvadai pateikti, tačiau ją iš esmės vertina tik kaip išreiškiančią PAV subjekto nuomonę dėl
poveikio aplinkai vertinimo privalomumo šio subjekto veiklos kompetencijai priskirtų klausimų
kontekste. PAV subjekto išvados motyvacijos trūkumai, jei šia išvada remiamasi priimant galutinę
atrankos išvadą, turėtų būti vertinami per atsakingos institucijos įstatyme įtvirtintos pareigos priimti
motyvuotą galutinę atrankos išvadą prizmę.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, kad aptariamos atrankos tikslas iš esmės
yra įvertinti, ar planuojama ūkinė veikla dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų gali
daryti reikšmingą poveikį aplinkai. Atitinkamai pripažinus, kad planuojama ūkinė veikla dėl minėtų ją
apibūdinančių aplinkybių gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai, tokios veiklos poveikio aplinkai
vertinimas turi būti atliekamas. Pakanka motyvuotos prielaidos apie galimą reikšmingą poveikį, kai yra
atliekama minėta atranka. Ir priešingai, atrankos išvada, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimas yra neprivalomas, galima priimti tik tokiu atveju, kai neabejotinai konstatuojama, kad
ši veikla neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio aplinkai PAV įstatymo prasme.
Apžvelgiamoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustatė, kad ginčytoje galutinės
atrankos išvadoje nebuvo argumentų, kurie leistų vienareikšmiškai teigti, jog planuojama ūkinė veikla
neturės ir negali turėti jokio reikšmingo poveikio aplinkai. LVAT tai įvertino, kaip pakankamą pagrindą šią
išvadą pripažinti nepagrįsta ir panaikinti.
[2015 m. sausio 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014. Santakos kaimo
bendruomenė prieš Marijampolės visuomenės sveikatos centrą. Procesinio sprendimo kategorija 2.3.1]
Reikia pažymėti, kad 2015 metais aplinkos apsaugos srityje kiekybiniu aspektu ryškiai išsiskyrė
konfliktai, susiję su medžioklės teisiniais santykiais, pavyzdžiui, dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo ir
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tvirtinimo, medžiojamųjų gyvūnų padarytų nuostolių atlyginimo ar leidimų naudoti medžiojamųjų
gyvūnų išteklius panaikinimo.
Šią sritį gali iliustruoti, pavyzdžiui, administracinė byla Nr. A-1441-502/2015, kurioje ginčas kilo dėl
Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – RAAD) direktoriaus sprendimo panaikinti Kulių
medžiotojų būreliui išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (toliau – leidimas medžioti).
Skundžiamą administracinį aktą atsakovas grindė Medžioklės įstatymo norma, numatančia, kad leidimas
medžioti panaikinamas, jeigu medžioklės plotų naudotojas nesilaikė medžioklę reglamentuojančių
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeidė.
Vadovaudamasis medžioklę reglamentuojančiais teisės aktais, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas pirmiausia pažymėjo, kad medžioklės plotų naudotojai, naudodami medžiojamųjų gyvūnų
išteklius, privalo laikytis Medžioklės įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžiojimą ir
medžioklę, reikalavimų, taip pat leidime naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų
vienete nustatytų sąlygų. Taigi leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius turėtojas (juo gali būti
tiek fizinis, tiek juridinis asmuo) privalo imtis visų būtinų teisinių, organizacinių (administracinių)
priemonių tam, kad nebūtų daromos draudžiamos veikos.
Apžvelgiamu atveju pareiškėjo leidimas medžioti buvo panaikintas, įvertinus visumą faktinių
duomenų, patvirtinančių, kad per 2013–2014 m. medžioklės sezoną medžiotojai, kuriuos vienija narystė
Kulių medžiotojų būrelyje, sistemingai darė teisės pažeidimus ir už tai buvo patraukti administracinėn
atsakomybėn. Pareiškėjo vertinimu, jis negalėjo būti persekiojamas ir baudžiamas už pavienių savo narių
neteisėtus veiksmus, nes tai būtų non bis in idem principo pažeidimas. Šiuos pareiškėjo argumentus
LVAT pripažino nepagrįstais, nurodydamas, kad non bis in idem principas, drausdamas antrą kartą bausti
už tą patį teisės pažeidimą, nereiškia, kad už teisės pažeidimą asmeniui apskritai negali būti taikomos
skirtingos teisinės atsakomybės rūšys. Šis principas, be kita ko, savaime nepaneigia galimybės asmeniui
taikyti ne vieną, bet daugiau tos pačios rūšies (t. y. apibrėžiamų tos pačios teisės šakos normomis)
sankcijų už tą patį pažeidimą, pavyzdžiui, pagrindinę ir papildomą bausmę arba pagrindinę ir papildomą
administracinę nuobaudą, ar galimybės už tą pačią veiką bausti skirtingus asmenis. Be to, yra svarbu, kad
juridinio asmens, kaip nusikalstamos veikos subjekto, specifika, t. y. tai, kad jis yra savarankiškas teisinių
santykių subjektas, turintis teisinį veiksnumą ir teisnumą, savarankišką pavadinimą, organizacinį
vientisumą, jo turtas yra atskirtas nuo jo dalyvių turto, tačiau jis yra teisinių santykių dalyvis per jo vardu
veikiančius fizinius asmenis, suponuoja ir jo kaltės specifiškumą. Juridinio asmens kaltė sietina su fizinio
asmens, veikiančio juridinio asmens naudai ar jo interesais, kalte. Juridinio asmens, kaip teisinių santykių
subjekto ir atsakomybės subjekto, specifika lemia ir tai, kad juridinio asmens veikla yra neatsiejama nuo
fizinio asmens, veikiančio to juridinio asmens vardu, veiklos, todėl juridinio asmens kaltė taip pat yra
susijusi su fizinio asmens, veikiančio to juridinio asmens vardu ir jo naudai ar interesais, nusikalstama
veika.
Apžvelgiamu atveju pareiškėjui taikyta jo teises iš esmės ribojanti poveikio priemonė – leidimo
panaikinimas, nėra turtinio pobūdžio sankcija. Savo prigimtimi ir paskirtimi ji nėra panaši ir į kitas
administracines nuobaudas. Be to, teisės pažeidimas, užtraukęs pareiškėjui leidimo panaikinimą, nėra
tapatus medžiotojų padarytiems pažeidimams, kadangi Kulių medžiotojų būrelis nubaustas už bendro
pobūdžio pareigos užtikrinti savo veiklos teisėtumą per 2013–2014 m. laikotarpį netinkamą vykdymą.
Taigi akivaizdu, jog šių atskirų teisės subjektų atsakomybė kilo ne identiškais pagrindais ir nei vienam iš
jų nėra taikoma pakartotinai.
[2015 m. gegužės 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1441-502/2015. Kulių medžiotojų
būrelis prieš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą.
Procesinio sprendimo kategorija 2.3.4.1]
Apžvelgiant administracinius ginčus aplinkos apsaugos teisinių santykių srityje, taip pat pastebima
kita aiški tendencija – didėja bylų dėl kultūros paveldo apsaugos skaičius. Atkreiptinas dėmesys, kad jose
itin dažnai keliamas klausimas dėl už kultūros paveldo apsaugą atsakingų institucijų priimtų sprendimų
neatitikimo individualiam administraciniam aktui keliamiems, inter alia motyvuotumo ir aiškumo
reikalavimams.
Štai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A-1234520/2015 ginčas kilo dėl atsakovo Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pareiškėjai
suformuluoto reikalavimo pašalinti kultūros vertybe esančio nekilnojamojo turto pažeidimus. Byloje
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nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausė administracinės patalpos, o kitos tame pačiame
pastate buvusios patalpos priklausė kitiems savininkams. Dėl prastos stogo būklės atsakovas įpareigojo
pareiškėją parengti statinio stogo dangos tvarkymo projektą, jį suderinti su atsakovu ir iki nurodytos
datos atlikti tvarkymo darbus. Pareiškėja apžvelgiamu atveju teigė, kad jai suformuluotas įpareigojimas
neatitinka individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų bei yra individualizuotas, sukelia
teisines pasekmes tik vienai pareiškėjai, nors individualiu aktu nustatytų pareigų be kitų asmenų
sutikimo pareiškėja įvykdyti negalėtų, be to, pareiškėja nėra asmuo, dėl kurio kaltės atsirado nustatyti
pažeidimai.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, sistemiškai įvertinęs Kultūros paveldo apsaugos
įstatymo nuostatas, pirmiausia akcentavo, jog Kultūros paveldo departamentas gali duoti tik tokius
nurodymus, kurie užtikrina, kad būtų: 1) įgyvendintos Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Tarptautinių
sutarčių ir Nacionalinio saugumo pagrindų įstatymų nuostatos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos
srityje; 2) nustatyti nekilnojamojo kultūros paveldo, esančio Lietuvos Respublikos teritorijoje, apskaitos,
saugojimo ir tvarkybos, šio ir kitų teisės aktų nustatytų paveldosaugos reikalavimų laikymosi priežiūros,
kultūros paveldo objektų būklės stebėjimo teisiniai pagrindai; 3) saugomas nematerialusis kultūros
paveldas. Taigi nagrinėtu atveju Kauno teritorinis padalinys, nustatęs, kad yra neprižiūrimas ir
nesaugomas pastatas, kuris yra kultūros vertybė, turi teisę teikti reikalavimus asmenims, kurie turi imtis
priemonių, jog būtų tinkamai prižiūrima ir saugoma kultūros vertybė. LVAT pripažino, kad namo stogas
bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso pastato (namo) butų ir kitų patalpų savininkams. Taip pat
sutiko, kad bendrasavininkiai turi bendrai rūpintis turtu, kuris yra bendroji dalinė nuosavybė. Vis dėlto
nagrinėtos bylos kontekste Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atkreipė dėmesį į tai, kad
viešojo administravimo subjekto priimtas individualus administracinis aktas turi būti suformuluotas taip,
jog asmenys, kuriems yra skirtas aktas, suprastų santykių esmę ir turinį bei galėtų įgyvendinti
reikalavimus, kuriuos nustato aktas. Dėl to viešojo administravimo subjektas privalo tiksliai ir aiškiai
suformuluoti reikalavimus, nurodyti teisės normas ir aplinkybes, kuriomis rėmėsi, priimdamas
individualų administracinį aktą. Jei viešojo administravimo subjektas ginčijamame akte nenurodo
teisinio, faktinio pagrindo ar aktą suformuluoja taip, kad akto adresatams tampa neįmanoma įgyvendinti
įpareigojimų, kuriuos nustato aktas, individualus administracinis aktas turi būti naikinamas.
Nagrinėtu atveju nei atsakovo reikalavimo motyvuojamojoje dalyje, nei formuluojant pareiškėjai
įpareigojimus, nėra nurodyta, kad pareiškėja su kitais bendrasavininkiais (ir kuriais) privalo vykdyti
nustatytus įpareigojimus. Be to, atsakovas visiškai nemotyvuodamas įpareigojo pareiškėją parengti
pakartotinį projektą. Taigi atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, priimdamas administracinį
aktą, nesilaikė Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes priimtame akte nebuvo
nurodyta aiški nustatytų pareiškėjos pareigų apimtis, t. y. įpareigojimai suformuluoti taip, kad pareiškėja
jų negalėtų objektyviai įvykdyti, administracinis aktas nemotyvuotas (nenurodyta, dėl kokių konkrečių
aplinkybių ir kokiomis teisės aktų normomis vadovaujantis buvo suformuluotas minėtas įpareigojimas
pareiškėjai). Dėl to pripažinta, kad reikalavimas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas.
[2015 m. birželio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1234-520/2015. R. M. prieš
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinį padalinį. Procesinio sprendimo
kategorija 2.3.5]
Kalbant apie aplinkos apsaugos sritį, būtina paminėti administracinius ginčus dėl ekonominių
aplinkos apsaugos priemonių, tai yra dėl rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą,
mokesčių už aplinkos teršimą ir gamtos išteklių naudojimą. Bylos dėl komunalinių atliekų surinkimo ir
tvarkymo sudarė net 70 procentų visų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtų aplinkos
apsaugos srities bylų (plačiau apie šias bylas žiūrėkite skyrių ,,Bylos dėl mokesčių teisinių santykių“).
4. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje skelbiama, jog įstatymas draudžia monopolizuoti
gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę. Šias konstitucines nuostatas realizuojanti
konkurencijos teisė padeda užtikrinti ekonomikos vystymąsi bei vartotojų gerovės augimą. Šios srities
bylos paprastai yra sudėtingos tiek argumentų, tiek apimties prasme. Konkurencijos bylų skaičius
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apžvelgiamais metais nekito. Šių bylų sudėtingumas lėmė, jog 2015 metais buvo pateiktų naujų teisės
aiškinimo ir taikymo taisyklių.
Štai vertinant skirtingų savivaldybės institucijų priimtų sprendimų, kuriais konkrečioms įmonėms
(kurios visiškai ar iš dalies priklausė savivaldybėms) pavesta teikti viešąsias komunalinių atliekų
naudojimo ir šalinimo paslaugas konkrečiuose atliekų tvarkymo infrastruktūros objektuose,
neorganizuojant jokio konkurso ar kitokios konkurencingos procedūros, administracinėje byloje Nr. A1581-502/2015 konstatuota, kad išimtinių teisių suteikimas tokiu būdu regioniniams atliekų tvarkymo
centrams sudarė kur kas palankesnes nei privatiems ūkio subjektams sąlygas vykdyti ūkinę atliekų
tvarkymo (naudojimo ir šalinimo) veiklą ir leido išvengti konkurencijos (apsaugojo nuo konkurencijos)
dėl šių paslaugų teikimo. Aptariami savivaldybių sprendimai užkirto kelią kitiems ūkio subjektams siūlyti
savo paslaugas, eliminuodami galimybes vienodomis konkurencijos sąlygomis varžytis (konkuruoti) dėl
teisių eksploatuoti regioninių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus. Neužtikrinus vienodų
konkurencijos sąlygų varžytis dėl teisės teikti aptariamas paslaugas (be kita ko, neribotą laiką),
konkurencija, kaip konstatavo LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo
paslaugų rinkose atitinkamose savivaldybėse buvo absoliučiai panaikinta.
Apžvelgiamoje byloje pasisakant dėl Atliekų tvarkymo įstatymo (2002 m. liepos 1 d. redakcija)
30 straipsnio 4 dalies, išaiškinta, jog ši teisės norma nustato keletą būdų, kaip gali būti organizuojama
komunalinių atliekų tvarkymo sistema ir atrenkamas komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo
paslaugas teikiantis subjektas. Savivaldybės, pasirinkdamos, kokiu būdu (konkurencingu ar ne)
organizuoti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą, turi skatinti privačių ūkio
subjektų iniciatyvą ir pirmiausia įvertinti šių subjektų veiklos rinkoje galimybes. Todėl savivaldybės,
organizuodamos komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų teikimą, pirmiausia turi organizuoti
konkursą ar kitą konkurencingą procedūrą, o reikalavimas komunalinių atliekų naudojimo ir / arba
šalinimo paslaugų teikėjus atrinkti konkurso ar kitu konkurencingos procedūros būdu gali būti
nevykdomas tik dėl objektyvių priežasčių, kurias, LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, galėtų
atitikti situacija, kai atitinkamoje rinkoje nėra kitų ūkio subjektų, galinčių teikti komunalinių atliekų
naudojimo ir / arba šalinimo paslaugas, atitinkančias nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo
kriterijus. Savivaldybių sprendimai savo įsteigtam ūkio subjektui be konkurencingų procedūrų pavesti
teikti aptariamas viešąsias paslaugas turi būti grindžiami anksčiau nurodytomis šios teisės realizavimo
sąlygomis.
[2015 m. birželio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-1581502/2015. Klaipėdos miesto savivaldybė, Palangos miesto savivaldybė, UAB „Klaipėdos regiono atliekų
tvarkymo centras“, UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo
centras“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.1]
Administracinėje byloje Nr. A-1699-822/2015 buvo pateikti svarbūs išaiškinimai koncentracijų
srityje, inter alia susiję su savarankiškos ūkinės veiklos vieneto sąvoka bei mokesčių dydžio sumų
(ne)išskaičiavimu iš bendrųjų pajamų, sprendžiant dėl ūkio subjekto pareigos pranešti apie
koncentraciją. Šioje byloje buvo ginčijamas Konkurencijos tarybos nutarimas, kuriame pripažinta, kad
pareiškėjas pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo reikalavimus, kadangi įgijęs trijų
degalinių kontrolę, nepranešė apie tai Konkurencijos tarybai ir negavo jos leidimo vykdyti koncentraciją.
Nagrinėtoje byloje pareiškėjas, be kita ko, teigė, kad jis neįgyvendino koncentracijos, kaip ji yra
suprantama pagal Konkurencijos įstatymą, kadangi perėmė tik pavienį turtą. Jis taip pat tvirtino, jog
perimtų ginčo degalinių bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais neviršijo
Konkurencijos įstatyme numatytų dydžių, kadangi iš degalinių bendrųjų pajamų turėtų būti
išskaičiuojamos akcizo mokesčio dydžio sumos.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad degalinės, kurių kontrolę perėmė pareiškėjas, yra
nekilnojamojo ir kilnojamojo turto kompleksai, savarankiški ūkinės veiklos vienetai, ir pareiškėjas turėjo
pareigą apie numatomą jų kontrolės įsigijimą pranešti Konkurencijos tarybai bei gauti leidimą. LVAT
konstatavo ir tai, kad akcizo mokesčio dydžio sumos neturėjo būti išskaičiuotos iš degalinių bendrųjų
pajamų, kadangi degalines iki koncentracijos valdę ūkio subjektai nemokėjo akcizo mokesčio.
[2015 m. gruodžio 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-1699822/2015. UAB „Lukoil Baltija“ prieš Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo
kategorija 7.4]
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5. Bylos dėl žemės, teritorijų planavimo ir statybos teisinių santykių
Apžvelgiamais metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau plėtojo teritorijų
planavimą, statybą reglamentuojančių teisės aktų taikymo ir aiškinimo praktiką. Šiais metais aktualių
išaiškinimų pateikta ir su žemės naudojimu, tvarkymu bei administravimu susijusių teisinių santykių
srityje. Kita vertus, pastebėtina, kad daugeliu aspektų pakeistas teritorijų planavimo teisinis reguliavimas
(nemaža dalis su žemės sklypų tvarkymu susijusių klausimų, anksčiau patekusių išimtinai į Teritorijų
planavimo įstatymo taikymo sritį, įstatymų leidėjo buvo priskirta žemėtvarkos teisiniams santykiams,
kurie reguliuojami Žemės įstatymo nuostatomis) lėmė, jog 2015 metais Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas nagrinėjo tik pavienius iš naujojo teisinio reguliavimo kylančius klausimus. Todėl
didžiąją dalį šios kategorijos bylų aptariamais metais sudarė ginčai dėl teisinių santykių, kurie susiklostė
iki minėtų reglamentavimo pakeitimų įsigaliojimo.
Naujos Teritorijų planavimo įstatymo nuostatos buvo aiškintos administracinėje byloje Nr. eA693-556/2015. Šioje byloje pasisakyta dėl iki minėtų pakeitimų patvirtintų bendrųjų planų reikšmės,
siekiant pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį. Šiuos santykius, be kita ko, reglamentuoja
Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punktas, kuriame numatyta, kad, kai vadovaujantis
įstatymais ir kitais teisės aktais, planuojamai statybai ir numatomai veiklai vykdyti privaloma pakeisti
žemės sklypo žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą, jie keičiami Vyriausybės nustatyta tvarka
savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar)
vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas. Kaip išaiškino LVAT teisėjų kolegija, ši taisyklė
suprantama taip, kad jei būtina atlikti žemės sklypo naudojimo ir (ar) būdo pakeitimą, reikalinga:
1) laikytis žemės sklypo naudojimo ir (ar) būdo keitimo tvarkos, nustatytos Vyriausybės; 2) keitimą
įforminti savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu; 3) toks keitimas turi būti suderinamas su
savivaldybės lygmens bendruoju planu ir (ar) vietovės lygmens bendruoju planu. Atitinkamai,
apžvelgiamoje byloje nustatęs, kad pagal galiojantį bendrąjį planą ginčo žemės sklypai pateko į verslo,
gamybos ir pramonės bei infrastruktūros funkcinę zoną, LVAT pripažino, kad atsakovas (savivaldybės
administracijos direktorius) pakeisti ginčo sklypų naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą iš žemės ūkio į
kitos paskirties žemės sklypų vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos atsisakė pagrįstai.
[2015 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-693-556/2015. UAB „Callida“ ir V. D.
prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 14.1; 14.4]
Kaip minėta, daugelis 2015 metais išnagrinėtų bylų buvo susijusios su teisiniais santykiais, kuriems
taikytinos iki 2014 metų galiojusios Teritorijų planavimo įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų nuostatos.
Pažymėtina, kad, kaip išaiškinta administracinėje byloje Nr. eAS-1293-525/2015, iki naujos įstatymo
redakcijos įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai baigiami
rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusį teisinį reguliavimą.
[2015 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1293-525/2015. UAB „Callida“
prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.2]
Štai vystydamas šių iki 2014 m. sausio 1 d. galiojusių nuostatų taikymo ir aiškinimo praktiką,
administracinėje byloje Nr. A-1416-624/2015 LVAT pasisakė dėl Vyriausybės įgaliotos institucijos teisės
tvirtinti detalųjį planą, kurio per nustatytus terminus nei patvirtino, nei atsisakė tvirtinti kompetentingos
vietos savivaldos institucijos, kai savivaldybei pateiktas prašymas tvirtinti šį planą nebuvo grąžintas
planavimo organizatoriui. Šiuo klausimu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, kad
Ukmergės rajono savivaldybės tarybai, kuriai buvo pateiktas prašymas dėl parengto detaliojo plano
tvirtinimo, pasirinkus pasyvų elgesio modelį ir neatlikus jos kompetencijai priskirtų veiksmų (nustatytais
terminais patvirtinti arba motyvuotai atsisakyti tvirtinti šį planą), ginčo detalusis planas galėjo būti
tvirtinamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje. Nors ginčo atveju savivaldybės
taryba planavimo organizatoriaus prašymu detaliojo plano negrąžino, tai neeliminavo galimybės taikyti
minėtos detaliojo plano tvirtinimo procedūros.
[2015 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1416-624/2015. Ukmergės rajono
savivaldybė prieš Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 14.3.3]
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Administracinėje byloje Nr. A-1611-662/2015 buvo sprendžiamas klausimas dėl privačios žemės
sklypo savininko teisės įgyti teritorijų planavimo organizatoriaus teises ir pareigas, kai vienas planavimo
tikslų yra įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto prijungimas. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, be kita
ko, akcentavo, kad Teritorijų planavimo įstatymo (redakcija, galiojusi iki 2014 m. sausio 1 d.) ir jį lydinčių
teisės aktų nuostatos aiškiai ir nedviprasmiškai nustatė, kad kiti nei savivaldybės administracijos
direktorius ar valstybinės žemės valdytojas asmenys įgyti ir įgyvendinti detaliojo teritorijų planavimo
organizatoriaus teises ir pareigas gali, tik jei jie yra planuojamų žemės sklypų ar sklypų grupės valdytojai
ar naudotojai. Nesant atitinkamų įstatymų ir (ar) juos lydinčių teisės aktų nuostatų, faktinė aplinkybė,
jog vienas iš planavimo tikslų yra prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą, apžvelgiamoje
byloje nagrinėtu atveju negalėjo paneigti aptariamo įstatymų leidėjo nustatyto imperatyvaus
reikalavimo. Atitinkamai nustatyta aplinkybė, kad pareiškėjos nebuvo teisėtos ginčo įsiterpusio laisvos
valstybinės žemės ploto valdytojos ar naudotojos, nagrinėtu atveju sudarė pakankamą ir savarankišką
pagrindą valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai nutraukti pateikto detaliojo
teritorijų planavimo dokumento patikrinimą.
[2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. A-1611-662/2015. J. J. ir V. R. prieš Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 14.3.2]
Su specialiuoju teritorijų planavimu susiję (tam tikri) klausimai neretai reglamentuojami
specialiuose įstatymuose. Tokių įstatymų taikymas bei aiškinimas Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje buvo aktualus ir apžvelgiamais metais. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-540261/2015 buvo nagrinėjamas ginčas dėl Vilniaus miesto savivaldybės atsisakymo pritarti, kad pareiškėjo
bute būtų įrengtas dujinį kurą deginantis prietaisas patalpų ir vandens šildymui. Šį atsisakymą atsakovas
iš esmės grindė aplinkybe, jog pareiškėjo prašymo padavimo metu aktualus šilumos ūkio specialusis
planas nenumatė galimybės ginčo bute centralizuotą šildymą pakeisti kitu. Šilumos ūkio įstatymo
7 straipsnio 1 dalyje (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-492 redakcija) nustatyta, kad savivaldybės
tvarko šilumos ūkį pagal savivaldybių tarybų patvirtintus šilumos ūkio specialiuosius planus. Kaip
akcentavo LVAT teisėjų kolegija, teritorijų planavimo dokumento sprendiniai galioja iki tol, kol jie nėra
paneigti kitu teritorijų planavimo dokumentu. Vertindamas Šilumos ūkio įstatymo 7 straipsnio 5 dalį
(2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-492 redakcija), nustačiusią, kad šilumos ūkio specialieji planai
atnaujinami ne rečiau kaip kas 5 metai, LVAT pažymėjo, kad šioje teisės normoje nėra numatyta, kad
planai netenka teisinės galios suėjus 5 metų terminui, o jei šis 5 metų terminas praleidžiamas, plano
sprendiniai galioja iki šio plano patikslinimo.
[2015 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-540-261/2015. A. S. prieš Vilniaus
miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.6; 14.7]
Administracinėje byloje Nr. eA-1034-146/2015, be kita ko, remdamasis Geriamo vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis ir nustatęs, kad ginčui aktualioje teritorijoje galioja Klaipėdos
rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 22 d. sprendimu patvirtintas Klaipėdos rajono vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialusis planas, pagal kurio sprendinius ginčui
aktuali teritorija pateko į viešojo vandens tiekėjo aptarnavimo zoną, LVAT sprendė, kad aptariamoje
teritorijoje individualus vandens išgavimas ir (arba) individualus nuotekų šalinimas nėra numatytas.
Atsižvelgiant į tai, pripažinta, kad galiojant minėtiems specialiojo plano sprendiniams, Klaipėdos rajono
savivaldybės administracija pagrįstai atsisakė išduoti pareiškėjui statybą leidžiantį dokumentą
vandentiekio statybai.
[2015 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1034-146/2015. UAB „Pajūrio
mėsinė“ prieš Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.3.1;
14.2]
Statybos teisiniais klausimais pastebima bylų skaičiaus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
praktikoje mažėjimo tendencija. Tokia situacija galėjo susidaryti dėl procedūrinių reikalavimų išduodant
statybą leidžiančius dokumentus supaprastinimo. Praėjus keliems metams po atliktų Statybos įstatymo ir
poįstatyminių teisės aktų pakeitimų, ryškėja jau susiformavusi administracinių teismų praktika taikant
bei aiškinant šią sritį naujai reglamentuojančias teisės normas. Kita vertus, apžvelgiamais metais
pasitaikė ir tokių bylų, kuriose buvo remiamasi ankstesnėmis administracinės jurisprudencijos
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nuostatomis. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-2148-520/2015 Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas akcentavo, jog minimalių atstumų iki gretimų žemės sklypų ribos gali būti
nesilaikoma, tik gavus gretimų žemės sklypų savininkų sutikimą. Šioje byloje pareiškėjai Statybos leidimo
išdavimo metu buvo gretimų žemės sklypų savininkai. Byloje taip pat nebuvo ginčijama aplinkybė, jog
pareiškėjai nebuvo davę sutikimo planuojamą statyti visuomeninės paskirties pastatą statyti arčiau nei
nustatyta teisės aktuose. Atsakovai ir trečiasis suinteresuotas asmuo nebuvo nurodę jokių teisės aktais
pagrįstų argumentų, dėl kurių turėtų būti nustatyta, kad gali būti statomas statinys nesilaikant minimalių
atstumų iki gretimų žemės sklypų ribų ir negavus gretimų žemės sklypų savininkų sutikimo. Atsižvelgęs į
tai, LVAT pripažino, jog statybos leidimas buvo išduotas neteisėtai.
[2015 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2148-520/2015. R. J., Z. S., A. P., E. R.
prieš Panevėžio miesto savivaldybės administraciją ir Panevėžio miesto savivaldybę. Procesinio
sprendimo kategorija 11.6.1.4; 123.3.1; 15.2.3.1; 15.2.3.2]
Pažymėtina, kad 2015 metais jau buvo pasisakyta ir dėl naujojo Teritorijų planavimo ir statybos
valstybinės priežiūros įstatymo nuostatų taikymo, jų santykio su ankstesnių Teritorijų planavimo ir
Statybos įstatymų normomis, taip pat suformuotos administracinės jurisprudencijos tęstinumo. Šiuo
aspektu atkreiptinas dėmesys į administracinę bylą Nr. A-994-822/2015, kurioje LVAT patvirtino iki
Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo įsigaliojimo suformuotos praktikos dėl
Statybos įstatyme numatyto termino pašalinti savavališkos statybos padarinius pratęsimo aktualumą,
taikant naujojo Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nuostatas.
[2015 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-994-822/2015. Pagal D. V. V.
prašymą. Procesinio sprendimo kategorija 13.5; 13.6]
Vykdydamos teritorijų planavimo ir statybos priežiūrą, kompetentingos institucijos priima įvairius
aktus, tad kartais kyla klausimas dėl šių aktų teisinio statuso ir galimybės juos ginčyti administraciniuose
teismuose. Štai administracinėje byloje Nr. eAS-1328-520/2015 buvo sprendžiama, ar Valstybinės
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir
statybos valstybinės priežiūros skyriaus išduota pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių
statinio projekto sprendinių gali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Pagal Statybos įstatymo
(redakcija, galiojusi nuo 2014 m. sausio 1 d.) 34 straipsnio 1 dalį, nebaigtas statyti ar rekonstruoti
ypatingas ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį
nesudėtingas statinys gali būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos išduotos pažymos apie tai, kad statinys statomas be nukrypimų nuo
esminių statinio projekto sprendinių, pagrindu. LVAT teisėjų kolegija, vertindama tai ir sutikdama su
pareiškėjų – šalia vykdomų statybų esančio nekilnojamojo turto savininkų – argumentais, nurodė, kad
pirmosios instancijos teismas nutartyje nutraukti bylą nedetalizavo, kokioje konkrečioje procedūroje
pažyma laikytina tarpiniu dokumentu. Iš tiesų pažyma arba atsisakymas išduoti pažymą yra galutinis
(baigiamasis) dokumentas, kuriuo išsprendžiamas prašymas dėl pažymos apie ypatingo ir neypatingo
statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo. Pažymos paskirtis yra
patvirtinti, kad tam tikrame statybos etape statinys yra statomas be nukrypimų nuo esminių statinio
projekto sprendinių. Tokio pobūdžio pažyma gali būti pagrindas nebaigtą statyti statinį įregistruoti
Nekilnojamojo turto registre. Todėl šiuo aspektu ji yra prilyginama Nekilnojamojo turto kadastro
įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 1 punkte valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimui, kuris yra
vienas iš pagrindų įrašyti statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą. Taigi, kaip
konstatavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai ginčo
pažymą vertino kaip tarpinį dokumentą, kurio negalima ginčyti teisme.
[2015 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1328-520/2015. S. V., V. M. ir A.
B. prieš Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 70.1]
2015 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėjo didelę dalį su žemės
teisiniais santykiais susijusių bylų, kuriose buvo kelti daugialypiai teisiniai klausimai. Pastebėtina, kad
teisinio reguliavimo šioje srityje kaita suponavo ginčus dėl galimybės atitinkamus viešojo administravimo
subjektų sprendimus ginčyti administraciniuose teismuose.
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Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS-149-624/2015 buvo sprendžiama dėl savivaldybės
administracijos parengtų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimų. Šioje
byloje pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
patvirtinti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimai yra norminis
administracinis aktas, ir konstatavęs, jog pareiškėjas neturi teisės teikti abstraktaus prašymo dėl
norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo, pareiškėjo skundą atsisakė priimti. Nesutikdamas su
tokia pozicija, LVAT pripažino, kad žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektas – tai žemėtvarkos
planavimo dokumentas, priskiriamas žemės valdos projektams. Pagal aktualų teisinį reguliavimą, minėti
reikalavimai turi būti konkretūs, tiesiogiai susieti su konkretaus projekto teritorija ir projekto tikslais,
vietovės ypatumais ir ribomis, parengti, atsižvelgiant į gretimų žemės sklypų pagrindinę žemės
naudojimo paskirtį ir žemės sklypų naudojimo būdus bei trečiųjų asmenų pagrįstų teisių apsaugą,
susijusią su projekto tikslais. Atsižvelgiant į tai, apžvelgiamu atveju konstatuota, jog aptariami
reikalavimai nelaikytini norminiu administraciniu aktu.
[2015 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-149-624/2015. UAB „Callida“ prieš
Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1]
Klausimas dėl išduotų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo reikalavimų, kaip
savarankiško administracinės bylos nagrinėjimo dalyko, buvo sprendžiamas ir administracinėje byloje
Nr. AS-917-492/2015. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, susipažinęs su ginčo teisiniams
santykiams taikytina teise, vertino, kad minėti reikalavimai buvo išduoti užbaigus konkrečią
administracinę procedūrą, todėl jie negali būti laikomi vien tarpiniu (procedūriniu) dokumentu. Šalių
ginčas dėl galimybės formuoti vienokio ar kitokio dydžio ir konfigūracijos sklypus, numatyti jų naudojimo
būdą ir pobūdį, atskirų sklypų kiekvienam statiniui suformavimo klausimai turi būti išspręsti prieš
rengiant žemės sklypo planą. Nustačius aptariamų reikalavimų nepagrįstumą ir neteisėtumą, pareiškėjas
įgytų teisę žemės sklypo planą rengti kitokiomis sąlygomis, o teismui konstatavus, kad šie reikalavimai
atitinka teisės aktų nuostatas, pareiškėjas turėtų teisę nebūti tokio žemės sklypo plano rengimo
iniciatoriumi arba būtų išvengta ateities teisinių ginčų dėl parengto žemės sklypo plano patvirtinimo.
[2015 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-917-492/2015. K. Š. prieš Vilniaus
miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 63.2]
Apžvelgiamais metais Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko spręsti ir dėl subjekto,
kompetentingo priimti sprendimą dėl neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose esančio žemės
sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo pakeitimo pagal žemės valdos projektą. Štai
administracinėje byloje Nr. A-1383-525/2015 ginčas buvo kilęs dėl Vilniaus rajono savivaldybės
administracijos sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta tenkinti pareiškėjo prašymą pakeisti pagrindinę
žemės naudojimo paskirtį bei patvirtinti žemės valdos projektą. Kadangi pareiškėjo žemės sklypas buvo
neurbanizuotoje ir neurbanizuojamoje teritorijoje, LVAT teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nuo
2014 m. sausio 1 d. įsigaliojusias Žemės įstatymo 24 straipsnio 1 ir 2 dalių bei 40 straipsnio 1 dalies
nuostatas, sprendė, kad tais atvejais, kai žemės sklypas yra tokiose teritorijose, pagrindinė žemės
naudojimo paskirtis gali būti keičiama vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentu arba
žemės valdos projektu, jeigu pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimas neprieštarauja
savivaldybės bendrajam planui. Kadangi ginčo atveju pareiškėjo sklypo žemės naudojimo paskirtis galėjo
būti keičiama priimant žemės valdos projektą, t. y. žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą,
LVAT pripažino, kad pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, jog nagrinėti pareiškėjo
prašymą buvo kompetentingas Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio pagal sklypo buvimo
vietą vadovas.
[2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1383-525/2015. Z. E. G. prieš
Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 14.4]
Minėti Žemės įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų pakeitimai apėmė ne visus žemės klausimus, todėl
2015 metais buvo toliau nagrinėjamos bylos, kurių ginčo dalykas buvo susijęs su nusistovėjusio teisinio
reguliavimo taikymu. Antai administracinėje byloje Nr. A-2048-662/2015 ginčas kilo dėl Prienų rajono
savivaldybės mero sprendimo, kuriuo atsisakyta imtis veiksmų dėl ginčo žemės sklypų pagrindinės žemės
naudojimo paskirties keitimo, argumentuojant tuo, kad Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus
įsakymu jau buvo pradėta šių sklypų (jų dalių), reikalingų magistralinio kelio ruožui rekonstruoti,

25

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 metų praktikos apžvalga

paėmimo visuomenės poreikiams procedūra. LVAT teisėjų kolegija priminė, kad pagal Žemės įstatymo 46
straipsnio 5 dalį, nuo sprendimo pradėti žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą
įregistravimo nekilnojamojo turto registre žemės sklypo savininkas neturi teisės jo perleisti, įkeisti ar
kitaip suvaržyti daiktinių teisių į šį žemės sklypą, taip pat neturi teisės šio žemės sklypo pertvarkyti
(atidalyti, padalyti, perdalyti, sujungti). Byloje išaiškinta, kad draudimas perleisti žemės sklypą, įkeisti ar
kitaip suvaržyti daiktines teises į jį, pertvarkyti žemės sklypą, žemės savininkui kyla nuo sprendimo
pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą įregistravimo nekilnojamojo turto registre.
Remdamasis aplinkybe, jog informacija apie pradėtą ginčo žemės sklypų dalių paėmimą visuomenės
poreikiams procedūrą buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre, LVAT pripažino, kad atsakovas
pagrįstai atsisakė pradėti šių sklypų pertvarkymo procedūras.
[2015 m. lapkričio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2048-662/2015. Ž. T. ir P. Č. prieš
Prienų rajono savivaldybės administraciją ir Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos.
Procesinio sprendimo kategorija 14.3.3; 35.3]
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams klausimu paminėtina, kad dėl tam tikrų specifinių
aplinkybių, konkrečioje byloje atsiradus būtinybei nustatyti visuomenės poreikių sąvokos turinį, teismui,
be kita ko, gali tekti įvertinti ir visuminį teisinį reguliavimą, reglamentuojantį ginčo objekto statusą.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-1732-858/2015 buvo nagrinėjamas pareiškėjo skundas dėl
Nacionalinės žemės tarnybos įsakymo, kuriuo, be kita ko, buvo nuspręsta pradėti pareiškėjui nuosavybės
teise priklausančio žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, teisėtumo ir pagrįstumo.
Atsakovas šį įsakymą priėmė remdamasis tuo, kad ginčo žemės sklypas yra Kauno laisvosios ekonominės
zonos teritorijoje ir jo paėmimas būtinas šios zonos veiklai. Bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija
pažymėjo, jog pagal Žemės įstatymo 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą, žemė visuomenės poreikiams iš
privačios žemės savininkų gali būti paimama tik išimtiniais atvejais, kai ši žemė pagal specialiojo teritorijų
planavimo dokumentus ar detaliuosius planus, tenkinant viešąjį interesą, reikalinga valstybei svarbiems
ekonominiams projektams, kurių svarbą visuomenės poreikiams savo sprendimu pripažįsta Seimas arba
Vyriausybė, įgyvendinti. Nagrinėtu atveju 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1094 Vyriausybė Kauno
laisvąją ekonominę zoną pripažino svarbiu valstybiniu projektu, turinčiu visuomeninę reikšmę.
Apžvelgiamu atveju nebuvo kvestionuojama, kad ginčo žemės sklypas pateko į Vyriausybės nutarimu
patvirtintos Kauno laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribas, tačiau LVAT teisėjų kolegija pastebėjo,
jog iš teisinio reguliavimo matyti, kad įstatymų leidėjas laisvųjų ekonominių zonų kūrimą ir veikimą
traktuoja kaip tam tikrą visai visuomenei reikšmingų socialinių ir ekonominių tikslų (konkrečiai,
investicijų pritraukimo, mokslinės-techninės pažangos skatinimo, naujų darbų vietų kūrimo) siekimo
priemonę, pati laisvoji ekonominė zona suprantama, kaip vientisas valstybei reikšmingas ekonominis
projektas. Būtent dėl šios priežasties zonos teritorija nustatoma Vyriausybės nutarimu, joje taikomos
specifinės organizacinės ir valdymo priemonės, nustatomas specifinis teisinis režimas. Kiek tai susiję su
žemės paėmimu visuomenės poreikiams, LVAT teisėjų kolegijos aiškinimu, reikšmingos Žemės įstatymo
VIII skirsnio nuostatos, kurios turi būti vertinamos sistemiškai su Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų
įstatymo ir Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo nuostatomis. Įvertinusi byloje pateiktus
dokumentus (detalųjį planą, jo aiškinamąjį raštą, sąnaudų ir naudos analizę ir kt.), LVAT teisėjų kolegija
atmetė pareiškėjo argumentus, kad nebuvo pagrįsto būtinumo ir tikslo paimti žemės sklypą, todėl sutiko
su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčo įsakymas buvo teisėtas ir pagrįstas.
[2015 m. kovo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1732-858/2015. UAB „Limedika“ prieš
Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 4.1]
Vertinant bendras bylų gavimo ir išnagrinėjimo tendencijas, pažymėtina, jog, kaip ir ankstesniais
metais, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 metais sprendė nemažai bylų dėl žemės
reformos teisinių santykių, nesusijusių su nuosavybės teisių atkūrimu. Šioje srityje LVAT, taikydamas
ankstesniais laikotarpiais suformuotas teisės taikymo ir aiškinimo taisykles, atsižvelgdamas į
individualiose bylose kilusias faktines aplinkybes, toliau plėtojo administracinės jurisprudencijos
nuostatas, taip pat pasisakė naujais žemės reformą reglamentuojančių teisės aktų aiškinimo aspektais.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-1421-858/2015 ginčas, be kita ko, kilo dėl teisės gauti
neatlygintinai nuosavybėn žemės pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą
paveldėjimo. Ši įstatymo nuostata įtvirtino, jog žemė suteikiama nuosavybėn neatlygintinai Lietuvos
Respublikos piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją po 1939 metų iš
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nuosavybės teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose. Pareiškėja, be kita ko, teigė,
kad ji, kaip jos senelio J. P. turto perėmėja, paveldėjo palikėjo turėtą turtinę teisę gauti valstybinės
žemės nuosavybėn neatlygintinai. Šiuos argumentus pareiškėja grindė Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį
nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo nuostatomis.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad Žemės reformos įstatyme nėra reglamentuotas teisės
gauti žemės nuosavybėn neatlygintinai pagal šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą paveldėjimas.
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimas ir žemės suteikimas neatlygintinai
piliečiams, kurių šeimos buvo įkeldintos į Lietuvos Respublikos teritoriją po 1939 metų iš nuosavybės
teise turėtų ūkių Lenkijos ir Vokietijos tuometinėse teritorijose yra visiškai skirtingi procesai, sąlygoti
skirtingų istorinių, socialinių, ekonominių aplinkybių, todėl įstatymų leidėjas turėjo teisę nustatyti
skirtingą teisinį reguliavimą skirtingiems valstybinės žemės įsigijimo nuosavybėn būdams žemės
reformos metu. Žemės reformos įstatymo 2 straipsnyje yra nustatyti šio įstatymo siekiami tikslai, tarp
kurių yra tikslas įgyvendinti socialinį teisingumą privatizuojant valstybinę žemę. Valstybė turi diskreciją
nustatyti socialinio teisingumo įgyvendinimo būdus ir mastą. Priešingai nei nuosavybės teisių atkūrimo
atveju, iš asmenų, turinčių teisę gauti žemės pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies
2 punktą, atimta žemė jų įkeldinimo į Lietuvos Respubliką metu, liko ne Lietuvos Respublikos teritorijoje.
Minėtoje teisės normoje įtvirtinta teisė gauti neatlygintinai žemės sklypą nuosavybės teise iš esmės yra
lengvatinio pobūdžio, šios teisės normos priėmimo istorinės priežastys yra skirtingos, lyginant su
nuosavybės teisių atkūrimo reglamentavimo istorinėmis priežastimis. Taigi, kaip vertino LVAT išplėstinė
teisėjų kolegija, nuosavybės teisių atkūrimo teisiniai santykiai ir žemės suteikimo nuosavybėn
neatlygintinai pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą teisiniai santykiai nėra
pakankamai panašūs, kad pagal analogiją nagrinėjamoje situacijoje būtų taikytinas Piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas.
Turtinės teisės gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės paveldėjimo klausimu LVAT išplėstinė
teisėjų kolegija nurodė, kad ginčo atveju turtinė teisė gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės pagal
Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, atsiranda asmeniui, kuris atitinka pirmiau
minėtas sąlygas, jam aiškiai išreiškus valią, t. y. kompetentingai institucijai pateikus prašymą gauti žemės
sklypą. Nesant tokios valios išraiškos, nėra pagrindo vertinti, kad susiformavo atitinkama turtinė teisė.
Byloje nebuvo duomenų, kad pareiškėjos senelis būtų pateikęs prašymą suteikti jam nuosavybėn
neatlygintinai žemės pagal Žemės reformos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktą, taigi pareiškėjos
seneliui nesusiformavo turtinė teisė gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės sklypą. Dėl šios priežasties
apžvelgiamoje byloje nebuvo pagrindo spręsti, kad ši teisė galėjo būti paveldėta.
[2015 m. kovo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr. A-1421-858/2015. J. A. prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 4.5]
Lietuvoje vis dar vykstančios žemės reformos dalis – nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
– žemę – atkūrimas. Nuosavybės teisių atkūrimo procesuose derinami paprastai skirtingi valstybės,
visuomenės, buvusių savininkų (jų palikuonių) bei trečiųjų asmenų interesai, todėl šioje srityje vis dar
iškyla ginčų, nagrinėtinų administraciniuose teismuose. Nors šios kategorijos bylų dėl besibaigiančio
nuosavybės teisių atkūrimo proceso akivaizdžiai mažėja, 2015 metais Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas aptariamoje srityje pateikė reikšmingų teisės taikymo ir aiškinimo nuostatų. Štai
administracinėje byloje Nr. A-1432-858/2015 ginčas iš esmės kilo dėl Nacionalinės žemės tarnybos
sprendimo atsisakyti atkurti nuosavybės teises į žemę natūra, atsižvelgiant į Vilniaus miesto pateiktą
informaciją, jog ginčo žemės sklypas nėra laisvas, nes priskirtas valstybės išperkamai žemei. LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad nuosavybės teisių atkūrimas yra sudėtinis procesas, grindžiamas
inter alia tarpinstituciniu bendradarbiavimu ir siejamas ne tik su atitinkamų dokumentų iš pretendento
pusės pateikimu, bet ir Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme bei
Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 patvirtintoje Lietuvos Respublikos piliečių
nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkoje nurodytų
dokumentų parengimu ar veiksmų atlikimu. Šio proceso sėkmingam užbaigimui reikalingas visų jame
dalyvaujančių subjektų, tame tarpe ir asmenų, pretenduojančių atkurti nuosavybės teises, tinkamas
teisių ir pareigų vykdymas. Nacionalinė žemės tarnyba sprendimą dėl nuosavybės teisių atkūrimo į žemę,
iki 1995 m. birželio 1 d. buvusią miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, natūra gali priimti tik
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po to, kai savivaldybės administracijos direktorius pateikia informaciją apie laisvą (neužstatytą) žemę ir
kartografinėje medžiagoje suprojektuoja natūra grąžinamos laisvos (neužstatytos) žemės sklypą.
Nacionalinė žemės tarnyba negali tęsti nuosavybės teisių į tokią žemę atkūrimo natūra procedūrų, jeigu
savivaldybės administracija pateikia informaciją, kad buvusi savininko žemė yra valstybės išperkama.
Kartu LVAT išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo, kad Nacionalinė žemės tarnyba (paprastai) neturi
diskrecijos vertinti konkrečios žemės priskyrimo valstybės išperkamai žemei klausimo, nes tokie
įgalinimai yra suteikti kitai šiame procese dalyvaujančiai institucijai – atitinkamos savivaldybės
administracijos direktoriui. Šiuo atveju teisės aktų leidėjas pasirinko tokį institucijų bendradarbiavimo
nuosavybės teisių atkūrimo procese modelį, pagal kurį Nacionalinė žemės tarnyba nėra įpareigota
tikrinti savivaldybės administracijos jai pateiktos informacijos teisingumo. Tačiau, kaip nurodė LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija, tai nepaneigia Nacionalinės žemės tarnybos teisės, esant tam tikroms (inter
alia naujai paaiškėjusioms, žemės sklypo statuso nustatymui svarbioms) aplinkybėms, pakartotinai
kreiptis į atitinkamos savivaldybės administraciją. Tačiau pagal funkcijų pasiskirstymą nuosavybės teisių
atkūrimo procese iš esmės pagrįsti konkrečios žemės priskyrimą valstybės išperkamai žemei pagal
Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12 straipsnį turėtų atitinkamos
savivaldybės administracijos direktorius.
[2015 m. vasario 13 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr. A-1432-858/2015. V. D. S. prieš Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 11.4.2; 11.6.1.4]
Asmenų teisių apsaugos nuosavybės teisių atkūrimo procese klausimu atskirai paminėtinas ir
sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-1419-858/2015. Šioje byloje LVAT išplėstinė teisėjų kolegija
konstatavo, jog nesant duomenų, kad asmuo buvo tinkamai informuotas apie jo teisę gauti valstybės
garantiją, nėra pagrindo teigti, kad pasirašęs nuomos sutartį su savivaldybe jis de facto atsisakė
valstybės garantijos arba sutiko, kad nuomos sutarties sudarymas laikytinas tinkamu valstybės garantijos
įgyvendinimu. Sprendžiant, ar asmuo, sudaręs nuomos sutartį su savivaldybe, įgyvendino teisę į
valstybės garantiją, ar jos atsisakė, atskirtini dviejų tipų teisiniai santykiai: teisiniai santykiai, susiklostę
tarp valstybės ir nuomininko, turinčio teisę į valstybės garantiją, ir teisiniai santykiai, susiklostę
Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu. Kaip akcentavo LVAT išplėstinė
teisėjų kolegija, nuomos sutarties sudarymas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą
atkūrimo įstatyme (1997 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. VIII-359 redakcija) nebuvo numatytas, kaip viena iš
valstybės garantijos formų. Įprastų nuomos santykių, kaip vienos valstybės garantijų formos, nenumatė
ir Kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei
tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo (1998 m. birželio 16 d. įstatymo Nr. VIII792 redakcija) 9 straipsnio nuostatos. Taigi, kaip nurodė LVAT, buto nuoma Gyventojų apsirūpinimo
gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu nebuvo prilyginta valstybės garantijai. Vien tai, kad
asmeniui buvo pasiūlyta sudaryti nuomos sutartį Gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis
įstatymo pagrindu ir jis šiuo pasiūlymu pasinaudojo, nereiškia, kad pasibaigė teisiniai santykiai, kylantys
iš Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo. Valstybės garantijos
neišdavimas negali būti pateisinamas kitos kilmės juridiniu faktu – nuomos sutarties sudarymu
Gyventojų aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymo pagrindu.
[2015 m. kovo 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. eA-1419-858/2015. R. P. prieš Kretingos rajono savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 11.8]
6. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
Kiekvieno asmens teisė į socialinę apsaugą garantuojama Lietuvos Respublikos Konstitucijos
nuostatomis. Valstybei tenka pareiga nustatyti tokias socialinės apsaugos priemones, kurių pagrindu
sukurta socialinio aprūpinimo sistema padėtų išlaikyti asmens orumą atitinkančias gyvenimo sąlygas, o
prireikus suteiktų asmeniui būtiną socialinę pagalbą. Nors tokie reikalavimai yra konstituciškai pagrįsti,
naudodamiesi valstybės sukurtomis socialinės apsaugos priemonėmis, asmenys vis dėlto susiduria su
nemažai problemų. Prie tokių problemų sprendimo 2015 metais prisidėjo ir Lietuvos vyriausiasis
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administracinis teismas, šioje srityje nagrinėjęs ginčus dėl įvairių išmokų bei pašalpų tiek iš valstybinio
socialinio draudimo fondo biudžeto, tiek iš valstybės ir savivaldybių biudžetų. Pažymėtina, kad 2015
metais LVAT toliau nagrinėjo bylas dėl valstybinių pensijų, valstybinių socialinio draudimo senatvės
pensijų, kitų socialinių išmokų, kurios buvo sumažintos pritaikius Konstitucijai prieštaravusias įstatymo
nuostatas, išmokėjimo. Šioje bylų kategorijoje išryškėjo nauji pažeistų teisių gynybos aspektai.
Štai Motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų srityje LVAT išplėstinė teisėjų kolegija
pasisakė dėl procesinių šių teisių gynybos aspektų, t. y. tinkamo teisės kreiptis į teismą realizavimo tais
atvejais, kai asmuo siekia atgauti dėl Konstitucijai prieštaraujančių (Konstitucinio Teismo
2013 m. kovo 5 d. nutarimu) pripažintų tam tikrų Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo
įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) nuostatų taikymo susidariusią motinystės (tėvystės) socialinio
draudimo pašalpos nepriemoką. Šioje administracinėje byloje Nr. A-1410-822/2015 konstatuota, kad
ginčams dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų (veiksmų) inter alia
motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų apskaičiavimo ir mokėjimo klausimais yra nustatyta
privaloma išankstinio ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka. Nagrinėtu atveju nors nebuvo duomenų,
jog pareiškėjai įteiktas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimas,
kuriuo perskaičiuota jos motinystės (tėvystės) pašalpa, sumažinant ją tam tikra dalimi, tačiau vertinta,
kad pareiškėja apie jai mokamą sumažintą motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpą turėjo
sužinoti šią pašalpą jai išmokėjus. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio 2 dalyje yra
nustatytas procedūrinis terminas – 20 darbo dienų nuo dienos, kai asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie
skundžiamo veiksmo atlikimą ar sprendimo priėmimą – kurio saistomas asmuo gali realizuoti savo teisę
inicijuoti ginčą ikiteismine tvarka. Ginčus ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija – Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdyba – turi įgaliojimus, išplaukiančius iš Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
37 straipsnio, konstatuoti tokio termino praleidimą ir, remiantis šia teisiškai reikšminga faktine
aplinkybe, taikyti pasekmes – nenagrinėti skundo, paduoto praleidus įstatymo nustatytą terminą.
Byloje nagrinėtu atveju, įvertinusi, jog pareiškėjai padavus skundą, Valstybinio socialinio draudimo
fondo valdyba netaikė minėtų nuostatų dėl termino skundui paduoti praleidimo pasekmių, t. y.
nepriėmė sprendimo nenagrinėti skundo dalyje dėl teritorinio skyriaus sprendimo perskaičiuoti
motinystės (tėvystės) pašalpą dėl to, kad praleistas terminas jam paduoti, o iš esmės išreiškė savo
poziciją ir pateikė susiklosčiusios situacijos teisinį įvertinimą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo,
kad pareiškėjos skundas išankstine ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka buvo išnagrinėtas. Taigi
pareiškėjai tinkamai pasinaudojus ginčų nagrinėjimo ne per teismą tvarka, konstatuota, jog kliūčių šiuo
aspektu ginčą nagrinėti teisme iš esmės nėra.
[2015 m. kovo 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1410822/2015. G. G. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrių. Procesinio
sprendimo kategorija 6.4.2]
Aptariamais metais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje plačiai pasisakyta
ir kitokio pobūdžio socialinės apsaugos santykių klausimais.
Antai paminėtina administracinė byla Nr. eA-1324-502/2015, kurioje LVAT išplėstinė teisėjų
kolegija nagrinėjo ginčą dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permokos išieškojimo. LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aktualų teisinį reguliavimą, šioje byloje pirmiausia pažymėjo, kad
valstybinio socialinio draudimo išmokų permoka traktuotini ne tik tie atvejai, kai esant teisiniam
pagrindui mokėti socialinę išmoką, sumokama per didelė jos suma, tačiau ir tie atvejai, kai socialinės
išmokos sumokamos nesant tam iš viso teisinio pagrindo. Pasak bylą nagrinėjusios išplėstinės teisėjų
kolegijos, iš Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnyje įtvirtinto teisinio reguliavimo
išplaukia, kad įstatymų leidėjas pasirinko tokį dėl išmokų gavėjų kaltės permokėtų valstybinio socialinio
draudimo išmokų sumų išieškojimo mechanizmą, pagal kurį tais atvejais, kai asmuo gauna kitas teisėtai
paskirtas ir mokamas socialinio draudimo išmokas, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos
teritoriniams skyriams suteikta kompetencija priimti sprendimus dėl susidariusių permokų išieškojimo
(išskaičiavimo) iš asmeniui mokamų socialinio draudimo išmokų, neviršijant tam tikro nustatyto dydžio;
o jeigu asmenys negauna valstybinio socialinio draudimo išmokų, permokos gali būti išieškomos tik
teismo tvarka. Taigi aplinkybė, jog asmuo gauna tam tikras valstybinio socialinio draudimo išmokas,
lemia įgaliotos įstaigos teisę taikyti tam tikrą operatyvesnę permokos išieškojimo iš jos gavėjo
procedūrą. Tačiau ši aplinkybė (kad asmuo gauna socialinio draudimo išmokas) negali pateisinti kitokio
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(mažiau palankaus) šio asmens traktavimo teisės į tinkamą ir išsamią klausimo dėl susidariusios
permokos iš jo išieškojimo sprendimo procedūrą aspektu. Todėl konstatuota, jog įgaliota institucija
permokėtų sumų išreikalavimo klausimą privalo spręsti, atsižvelgdama į konkrečias situacijos aplinkybes
ir užtikrinti, kad taikoma poveikio priemonė – permokos išieškojimas – būtų proporcinga. Taip pat turi
būti atidžiai įvertinta, ar institucija, spręsdama klausimą dėl atitinkamos išmokos skyrimo, atidžiai ir
rūpestingai įvertino pateiktus dokumentus, ar permokos nustatymas buvo operatyvus, ar nėra
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytų aplinkybių, kurioms
esant gali būti atsisakoma permoką išieškoti ir kt. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija akcentavo, kad įgaliotai
institucijai priimant sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos permokos išskaičiavimo iš asmens
gaunamų socialinio draudimo išmokų, asmuo turi turėti galimybę išsakyti savo argumentus inter alia dėl
ieškinio senaties taikymo, o institucija privalo šiuos argumentus motyvuotai įvertinti, taip užtikrinant
asmens teisę į tinkamą procedūrą.
[2015 m. rugsėjo 7 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1324502/2015. V. M. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių. Procesinio
sprendimo kategorija 6.3]
Individualią veiklą vykdantis asmuo turi pareigą mokėti valstybinio socialinio draudimo ir
privalomojo sveikatos draudimo įmokas, kurių dydis priklauso nuo gaunamų pajamų ir
apmokestinamosios įmokų bazės. Būtent dėl pajamų, nuo kurių mokamos įmokos, apskaičiavimo ir kilo
ginčas administracinėje byloje Nr. A-1431-552/2015, kurią nagrinėjo LVAT išplėstinė teisėjų kolegija.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo
sveikatos draudimo įmokų dydis pirmiausia priklausė nuo asmens „individualios veiklos
apmokestinamųjų pajamų“. 2010 ir 2011 metais galiojusios Valstybinio socialinio draudimo įstatymo
nuostatos neapibrėžė šios sąvokos, tačiau loginė ir lingvistinė minėtos Valstybinio socialinio draudimo
įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatos konstrukcija, taip pat šios nuostatos sisteminis
vertinimas kitų minėto bei nacionalinių mokesčių įstatymų nuostatų kontekste aiškiai patvirtina, kad
nesant atitinkamų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatų, Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymu reguliuojamų santykių kategorijai priskirtina ne tik sąvoka „individuali veikla“, bet ir
„individualios veiklos apmokestinamosios pajamos“, tačiau Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo ir jį
lydinčių teisės aktų nuostatos taikomos tik tiek ir tokia apimtimi, kiek tai susiję su asmens, vykdančio
individualią veiklą, individualios veiklos pajamų apmokestinimu. Be to, tai, kad įstatymų leidėjas ginčo
teisiniams santykiams aktualiose Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatose valstybinio
socialinio draudimo įmokų bazę (pajamas, nuo kurios mokamos šios įmokos) sieja tik su individualios
veiklos apmokestinamosiomis pajamomis, lemia, jog Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnis,
reglamentuojantis bendrą apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo tvarką, taikomas tik tiek, kiek tai
susiję su išimtinai individualios veiklos, o ne bendrų gyventojo pajamų pripažinimu
apmokestinamosiomis. Tai reiškia, kad apskaičiuojant individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo taikymo aspektu, iš individualios veiklos pajamų gali būti
atimamos tik tokios Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 straipsnio 1 dalyje nurodytos sumos,
kurios tiesiogiai ir betarpiškai susijusios su gyventojo vykdoma (vykdyta) individualia veikla ir iš šios
veiklos gautomis, o ne bendromis pajamomis.
Pateikusi tokį išaiškinimą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad atsakovas,
identifikuodamas individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas ir nustatydamas valstybinio
socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazę, pagrįstai neatsižvelgė į pareiškėjo
sumokėtas gyvybės draudimo įmokų sumas, kadangi šios bendras gyventojo apmokestinamąsias
pajamas mažinančios išlaidos, nurodytos Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio 1 dalies
1 punkte, akivaizdžiai susijusios su gyventojo (jo šeimos narių) asmeninių poreikių tenkinimu, o ne
vykdoma individualia veikla. Šios išlaidos (gyvybės draudimo įmokos) taip pat nėra laikytinos Gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 18 straipsnyje nurodytais leidžiamais atskaitymais, susijusiais su individualios
veiklos pajamų gavimu arba uždirbimu, mažinančiais individualios veiklos apmokestinamąsias pajamas.
[2015 m. vasario 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-1431552/2015. A. I. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių. Procesinio
sprendimo kategorija 6.1; 35.2]
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2015 metų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, susijusioje su apžvelgiama
sritimi, itin dažnai atsispindėjo socialinio teisingumo principo svarba. Ne vienoje byloje dėl šio principo
taikymo administraciniai ginčai buvo baigiami palankesnio socialinio aprūpinimo siekiančio žmogaus
naudai.
Pavyzdžiui, šiuo aspektu paminėtina situacija, kurioje spręsta, ar vaiko priežiūros atostogų
laikotarpis turėtų būti įskaičiuojami į ypatingomis darbo sąlygomis dirbtą laikotarpį, nuo kurio trukmės
priklauso kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas dydis. LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje
Nr. A-1137-143/2015 išaiškino, kad nei bylai aktualiuose įstatymuose, nei poįstatyminiuose teisės
aktuose nesant specialiai aptartų išlygų (nuorodų) į tam tikrus darbo trukmės laikotarpius, kurie
neįskaitomi į darbo ypatingomis sąlygomis laiką, atsižvelgiant į tai, kad tam tikri su darbuotojų teisių
apribojimais sietini atvejai turi būti aiškiai ir vienareikšmiškai nustatyti (aptarti) įstatymo lygmeniu, turi
būti daroma išvada, kad Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatos dėl darbo
ypatingomis sąlygomis trukmės negali būti suprantamos ir aiškinamos susiaurintai, t. y. skaidant darbo
ypatingomis sąlygomis santykių trukmę pagal ypatingų darbo sąlygų tiesioginio poveikio buvimo ar jo
nebuvimo kriterijų. Priešingas įstatymo aiškinimas suponuotų protingumo kriterijui prieštaraujančią
situaciją, kai faktiniam darbui ypatingomis sąlygomis būtų priskirtas tik darbo laikas, per kurį darbuotojas
fiziškai dirba ypatingomis darbo sąlygomis. Be to, neįskaitant vaiko priežiūros atostogų į darbo
ypatingomis sąlygomis laiką, būtų nepagrįstai diskriminuojama ši asmenų grupė, palyginus su tais
asmenimis, kurie dirbo analogišką darbą ir tokiomis atostogomis nesinaudojo.
[2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1137-143/2015. A. D. prieš
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.6.2]
Bedarbio statuso netekimo klausimai 2015 metais buvo keliami ne tik anksčiau minėtose
norminėse administracinėse bylose (žr. I skyrių ,,Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo“;
administracinės bylos Nr. I-3-502/2015 ir Nr. I-15-525/2015), bet ir sprendžiant individualius ginčus dėl
konkrečių teritorinių darbo biržų priimtų sprendimų.
Teritorinė darbo birža turi teisę panaikinti bedarbio statusą, be kita ko, ir dėl to, jog žmogus
atsisako tinkamo darbo pasiūlymo. Todėl tokiais atvejais labai svarbu įvertinti, ar darbo biržos pateiktas
pasiūlymas iš tikrųjų atitinka ,,tinkamo darbo“ sąvoką. LVAT teisėjų kolegija administracinėje byloje
Nr. A-613-525/2015 nurodė, kad pagal Užimtumo rėmimo įstatymą, tinkamas darbas – tai darbas,
atitinkantis darbo ieškančio asmens profesinį pasirengimą, ir (ar) gebėjimus atlikti siūlomą darbą (eiti
pareigas), taip pat jeigu vykimo į darbovietę ir grįžimo iš jos miesto ir priemiestinio reguliaraus
susisiekimo autobusais ir troleibusais bei tolimojo reguliaraus susisiekimo traukiniais ir autobusais
bendra trukmė neviršija 3 valandų, o neįgaliesiems ir turintiems įsipareigojimų šeimai asmenims –
2 valandų. Byloje pažymėta, kad vienas iš darbo rinkos paslaugų teikimo principų yra racionalumas, kuris
reiškia, kad darbo rinkos paslaugos teikiamos, atsižvelgiant į individualius darbo ieškančių asmenų
gebėjimus, turimą patirtį ir padėtį darbo rinkoje, siekiant padėti greičiau susirasti tinkamą darbą (Darbo
rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo 7.4 punktas). LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, pagal šį
principą, teritorinės darbo biržos specialistas, teikiantis tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, gali darbo
ieškantiems asmenims siūlyti ne tik tinkamą darbą Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalies
prasme, bet ir informuoti apie galimybes dirbti kitos kvalifikacijos ar nekvalifikuotą darbą, taip iš esmės
sudarant galimybes darbo ieškantiems asmenims įsidarbinti ne tik pagal kvalifikaciją ir taip galbūt darbą
susirasti greičiau. Tačiau apie tokius darbus (kitos kvalifikacijos ir nekvalifikuotus) darbo ieškantys
asmenys gali būti tik informuojami, jie negali būti privalomai siunčiami dalyvauti darbuotojų atrankoje į
tokį darbą, jiems neturi būti privalomai išduodamos rekomendacijos įsidarbinti į tokį darbą, nes jie nėra
laikomi tinkamais darbais Užimtumo rėmimo įstatymo 2 straipsnio 14 dalies prasme. Atitinkamai, darbo
ieškantiems asmenims, gavusiems informaciją apie kitos kvalifikacijos ar nekvalifikuotą darbą ir ja
nepasinaudojus, nesudalyvavus darbuotojų atrankoje į tokį darbą, negali būti taikomos pasekmės –
bedarbio statuso netekimas bedarbiui atsisakius siūlomo darbo. Nagrinėtoje byloje buvo vertinta, kad
pareiškėjui rekomenduotas vadybininko-ekspeditoriaus darbas nelaikytinas jam tinkamu darbu
Užimtumo rėmimo įstatymo prasme, kadangi neatitiko pareiškėjo profesinio pasirengimo ir darbo
patirties, todėl spręsta, jog bedarbio statuso panaikinimas buvo neteisėtas.
[2015 m. kovo 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-613-525/2015. I. Z. prieš Klaipėdos
teritorinę darbo biržą. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 38]
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7. Bylos dėl sveikatos apsaugos teisinių santykių
Sveikatos apsauga – bylų gausa nepasižyminti kategorija Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje, tačiau 2015 metais buvo išspręstos kelios individualios bylos, kuriose pateikta
reikšmingų išaiškinimų. Apžvelgiant šią sritį, paminėtina administracinė byla Nr. A-1924-502/2015,
kurioje pareiškėjas – ortopedijos įmonė – prašė priteisti iš Lietuvos valstybės žalą – sumą, kuriai jis
priėmė užsakymus dėl ortopedijos techninių priemonių pagaminimo ir pritaikymo apdraustiesiems
privalomuoju sveikatos draudimu, vykdydamas su Valstybine ligonių kasa sudarytas sutartis dėl
apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, jog teisiniai santykiai dėl valstybės paramos
ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti yra reglamentuojami viešosios teisės nuostatomis.
Nepaisant to, įstatymų leidėjo įgaliotam teisėkūros subjektui pasirinkus šių teisinių santykių reguliavimo
mechanizmą, pagal kurį nurodyta funkcija yra vykdoma per ortopedijos įmones, pasirašiusias sutartis su
Valstybine ligonių kasa, tai yra įtvirtinus, jog siekiant įgyvendinti atitinkamą funkciją, teisiniai santykiai
tarp Valstybinės ligonių kasos ir ortopedijos technines priemones gaminančių įmonių reguliuojami
sutartimis, sprendžiant klausimą, kokios rūšies – sutartinės ar deliktinės – civilinės atsakomybės
nuostatos taikytinos konkrečiu atveju, būtina nustatyti, kokiu pagrindu prašoma priteisti žalą, o būtent –
iš kokių veiksmų kildinamas galimai padarytos žalos (nuostolių) atsiradimas.
Tarp Valstybinės ligonių kasos ir pareiškėjo esant sudarytai sutarčiai (sudarytoms sutartims) dėl
apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis ir pareiškėjui reikalavimą priteisti kilusią
žalą siejant su kitos sutarties šalies – Valstybinės ligonių kasos – netinkamu sutartinių įsipareigojimų
vykdymu (jų nevykdymu), padaryta išvada, jog tokiu atveju taikytinos nuostatos dėl sutartinės civilinės
atsakomybės taikymo. Ši išvada nepaneigia galimybės esant tarp šalių sudarytai sutarčiai, taikyti ir
deliktinę civilinę atsakomybę tais atvejais, kai atitinkamos žalos atsiradimas nėra siejamas su sutarties
vykdymu, sutarties tikslų siekimu ir pan., o grindžiamas atitinkamų teisės aktų, bendro pobūdžio
pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai pažeidimu, išeinančiu iš sutartimi reguliuojamų teisinių santykių
ribų. Nagrinėtoje byloje spręsta, jog pareiškėjo nurodomi Valstybinės ligonių kasos padaryti pažeidimai
patenka į sutartimis reguliuojamų teisinių santykių sritį.
Nesutikimą su pareiškėjo reikalavimu priteisti žalą Valstybinė ligonių kasa grindė tuo, jog nurodyta
suma susidarė už tas ortopedijos technines priemones, kurių užsakymus pareiškėjas priėmė viršijant
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) lėšas. Tačiau, kaip nurodė LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija, Valstybinė ligonių kasa, patvirtindama užsakymus ir nenurodydama, jog
konkretūs užsakymai priimti viršijus atitinkamo laikotarpio PSDF biudžeto lėšas, skirtas ortopedijos
techninėms priemonėms įsigyti (pagal poklasius), įsipareigojo kompensuoti už tokių užsakymų įvykdymą.
Atsižvelgiant į tai, padaryta išvada, jog Valstybinė ligonių kasa privalo sumokėti už pareiškėjo įvykdytus
užsakymus.
[2015 m. rugsėjo 30 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-1924502/2015. Uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Orthoservice“ prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 5]
Sveikatos priežiūros paslaugos turi būti teikiamos teisėtai ir atsižvelgiant į teisės aktų nuostatas,
be kita ko, susijusias su medicinos prietaisų saugos techniniais reikalavimais. Šiuo aspektu paminėtina
administracinė byla Nr. A-1891-756/2015, kurioje buvo ginčijamas Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – ir
Akreditavimo tarnyba) įsakymas, kuriame nustatyta, jog pareiškėjos, vykdančios individualias veiklas
pagal pažymas, neteisėtai teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Akreditavimo tarnyba įpareigojo
pareiškėjas nedelsiant nutraukti vykdomą veiklą, taip pat atvykti į Akreditavimo tarnybą ir raštu
patvirtinti, kad nenaudos medicinos prietaisų, neatitinkančių medicinos normos reikalavimų.
LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad atsižvelgiant į Medicinos praktikos įstatymo, Sveikatos sistemos
įstatymo, Civilinio kodekso nuostatas, sveikatos priežiūra yra ne tik ligonių gydymas, bet ir veiksmai,
susiję, be kita ko, su asmens sveikatos būklės tikrinimu, sveikatos būklės vertinimu, tyrimų atlikimu, ligų
diagnozavimu ir medicininio pobūdžio patarimų davimu. Pagal Sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio
1 dalį, teisė verstis tam tikros rūšies sveikatos priežiūros praktika pripažįstama fiziniams asmenims,
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įstatymo nustatyta tvarka gavusiems licenciją ir sertifikatą. Kitaip tariant, fizinis asmuo, neturintis
licencijos ir sertifikato, verstis sveikatos priežiūros praktika teisės neturi.
Nagrinėtu atveju nustatyta, kad pareiškėjos ne tik neturėjo įstatymo nustatyta tvarka suteiktos
licencijos ir sertifikato teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, bet ir nebuvo susijusios darbo
santykiais su tokias paslaugas teikti licenciją turinčia medicinos įstaiga. Akreditavimo tarnyba, atlikusi
neplaninę asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolę, visiškai pagrįstai nustatė, kad
pareiškėjos naudojamų prietaisų pagalba atlikinėjo asmenims diagnostinius tyrimus, nustatinėjo asmenų
sveikatos būklę (sveikatos sutrikimus), duodavo patarimus, t. y. teikė atlygintinas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas. Pagal Medicinos praktikos įstatymo 2 straipsnio 9 dalį, tai priklauso tik gydytojo
pagal įgytą profesinę kvalifikaciją kompetencijai, o Sveikatos sistemos įstatymo 16 straipsnio 5 dalyje
įtvirtinta aiški nuostata, kad fizinių asmenų vykdoma sveikatos priežiūros ar farmacinė veikla neturint
licencijos ar leidimo yra neteisėta.
[2015 m. gruodžio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1891-756/2015. R. Č. ir D. G. prieš
Valstybinę akreditavimo sveikatos veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 5]
8. Bylos dėl užsieniečių teisinės padėties
2015 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau vystė savo praktiką bylose dėl
užsieniečių teisinės padėties. Šiais metais pateikta išaiškinimų, susijusių su prieglobsčio ar papildomos
apsaugos suteikimu, leidimu laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat užsieniečių
sulaikymu.
Bylose dėl pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos suteikimo LVAT teko spręsti, ar egzistuoja
įstatyme nurodyti prieglobsčio ar papildomos apsaugos suteikimo pagrindai. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. eA-2273-822/2015 ginčas kilo dėl atsakovo Migracijos departamento
sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta pareiškėjui suteikti pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą, kurių jis
prašė dėl prievolės atlikti karo tarnybą kilmės valstybėje. LVAT teisėjų kolegija, atsižvelgusi į ankstesnę
administracinių teismų praktiką, pažymėjo, kad nėra priežasčių manyti, jog prievolė atlikti karo tarnybą
arba galima bausmė už atsisakymą atlikti tokią tarnybą, yra savaime diskriminacinė arba taikoma
diskriminuojant dėl priežasčių, susijusių su rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei
arba politinėms pažiūroms. Karinė tarnyba, anot LVAT teisėjų kolegijos, savaime nėra laikoma
prieštaraujančia žmogaus teisių apsaugos principams, o prievolė atlikti karinę tarnybą ar bausmė už
vengimą ją atlikti, net jeigu ji būtų reali, negali būti vertinama kaip individualaus poveikio priemonė,
nukreipta asmeniškai prieš pareiškėją ir prilyginama veiksmui, pažeidžiančiam Europos žmogaus teisių ir
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintas nuostatas. Be to, mieste, kuriame gyveno
pareiškėjas, karinis konfliktas sprendimo priėmimo metu nevyko, o pasitaikantys neramumai nesudarė
pagrindo vertinti, kad kilmės valstybėje padėtis yra nesaugi.
[2015 m. liepos 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2273-822/2015. R. R. prieš
Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 3.4]
Sprendžiant dėl prieglobsčio suteikimo, itin svarbu yra kruopščiai ištirti aplinkybes, kuriomis
remdamasis pareiškėjas prašo suteikti prieglobstį. Tai buvo aktualu administracinėje byloje Nr. eA-2468624/2015, kurioje pareiškėjas teigė, jog jis negali gyventi kilmės šalyje dėl jo persekiojimo atsivertus iš
islamo į krikščionybę. Migracijos departamentas ginčytame sprendime teigė, kad pareiškėjo teiginiai
apie atsivertimą iš islamo į krikščionybę neatitinka tikrovės, o teiginiai apie katalikų tikėjimą neatitinka
visuotinai žinomų faktų, yra prieštaringi. LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad asmens atsivertimas iš islamo
į krikščionybę gali būti svarbia aplinkybe, vertinant, ar asmeniui gali būti suteiktas prieglobstis Lietuvos
Respublikoje. LVAT rėmėsi Europos Parlamento rezoliucija dėl naujų žmogaus teisių pažeidimo atvejų
pareiškėjo kilmės valstybėje, kurioje pažymėta, kad šioje valstybėje buvo suiminėjami iš islamo į kitą
tikėjimą perėję asmenys, baudžiamajame kodekse nustatyta privaloma mirties bausmė nuteistiems
vyriškos lyties atskalūnams. Kaip buvo matyti iš byloje surinktų duomenų, tyrimas Migracijos
departamente šiuo aspektu iš esmės nebuvo atliekamas, o apsiribota pareiškėjo žinių apie krikščionybę
bei vienos iš jos bendruomenių – katalikybės – tikrinimu apklausų metu. Tuo tarpu atsižvelgiant į
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pareiškėjo teiginius apie jo dalyvavimą krikščionių bendruomenės renginiuose Danijoje bei pateiktas
rašytinių įrodymų kopijas, Migracijos departamentas turėjo galimybę patikrinti šiuos pareiškėjo teiginius,
užklausdamas visuomenines organizacijas Danijoje, taip pat surinkti duomenis apie islamą išpažinusių
asmenų, kurie ėmė išpažinti kitą religiją, padėtį pareiškėjo kilmės valstybėje žmogaus teisių prasme bei
pateikti vertinimą, ar dėl šios aplinkybės asmuo galėtų būti persekiojamas, tame tarpe – valstybės
institucijų baudžiamąja tvarka. Be to, vertinant bendrą pareiškėjo patikimumą, turėjo būti patikrinta,
kokias prieglobsčio suteikimo priežastis pareiškėjas nurodė teikdamas analogišką prašymą Danijoje. Taip
pat, gavus pareiškėjo asmens dokumentus, kurie, pareiškėjo teigimu, yra Danijoje, turėjo būti patikrintos
pareiškėjo nurodytos aplinkybės dėl atvykimo į šią šalį būdo. Atsižvelgusi į tai, LVAT teisėjų kolegija
konstatavo, kad ginčytas Migracijos departamento sprendimas dėl atlikto tyrimo neišsamumo yra
neteisėtas.
[2015 m. liepos 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-2468-624/2015. A. S. C. B. prieš
Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 3.4]
Siekiant užtikrinti, kad nebūtų pažeistos prieglobsčio prašančių asmenų teisės, svarbus yra ir gero
administravimo principas. Dėl jo reikšmės Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisakė
administracinėje byloje Nr. eA-2142-624/2015, kurioje buvo sprendžiama dėl Migracijos departamento
pareigos paaiškinti prieglobsčio prašytojui, kokias teisines pasekmes jam sukels prašymo suteikti
prieglobstį nagrinėjimo nutraukimas. Šioje byloje pareiškėjo teigimu, prašymą nutraukti jo prašymo
suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimo procedūrą ir grąžinti jo asmens dokumentus jis
pateikė nesuprasdamas būsimų teisinių pasekmių, suklaidintas Migracijos departamento darbuotojų.
Migracijos departamento darbuotojai jam paaiškino, kad jis turi kreiptis dėl leidimo laikinai gyventi
Lietuvos Respublikoje šeimos susijungimo pagrindu, tačiau nepaaiškino, kad Migracijos departamentui
nutraukus prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūrą, jis neteks prieglobsčio prašytojo teisinio statuso
bei laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Įstatyme
„Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nėra tiesiogiai įtvirtinta Migracijos departamento pareiga užsieniečiui
(prieglobsčio prašytojui), pareiškusiam norą nutraukti jo prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, išaiškinti
tokios procedūros nutraukimo pasekmes. Vis dėlto turėjo būti atsižvelgiama į tai, kad prieglobsčio
prašytojas yra užsienio valstybės pilietis, kuris, kaip yra dažniausiai, nesupranta valstybinės kalbos bei
neišmano Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisinės sistemos, dėl ko suprasti atliekamų veiksmų,
susijusių su prieglobsčio prašymu, teisines pasekmes jam yra sudėtingiau. Gero administravimo principas
reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir
atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų.
Šis principas suponuoja taip pat tai, kad viešojo administravimo subjektas turi pareigą pateikti
suinteresuotam asmeniui objektyvią ir teisingą informaciją jį dominančiu klausimu. Taigi prieš
patenkindamas prieglobsčio prašytojo prašymą nutraukti prašymo dėl prieglobsčio suteikimo
nagrinėjimą, Migracijos departamentas turi įsitikinti, kad prieglobsčio prašytojas supranta, kokias
teisines pasekmes jam sukels prašymo nagrinėjimo nutraukimas, bei kad būtent tokių pasekmių jis ir
siekia. Nagrinėtoje byloje nebuvo duomenų, kad prieglobsčio prašytojo prašymo suteikti prieglobstį
nagrinėjimo nutraukimo pasekmės pareiškėjui buvo išaiškintos. Atsižvelgus į pareiškėjo skundo bei
apeliacinio skundo argumentus, laikyta, jog jis, teikdamas prašymą nutraukti jo prašymo suteikti
prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą, nenorėjo netekti prieglobsčio prašytojo teisinio statuso
bei laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Taigi pareiškėjo skundas tenkintas iš dalies ir
ginčytas Migracijos departamento sprendimas panaikintas.
[2015 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2142-624/2015. K. J. prieš
Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 3.4]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat sprendžia bylas dėl leidimų laikinai ar nuolat
gyventi Lietuvoje išdavimo ar keitimo. Štai administracinėje byloje Nr. A-506-624/2015 LVAT pateikė
išaiškinimą dėl atsisakymo pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kai asmuo įtariamas
sunkaus nusikaltimo padarymu. Apžvelgiamu atveju Migracijos departamentas, remdamasis Policijos
departamento išvada, kad pareiškėjas yra įtariamas dėl sunkių tyčinių nusikaltimų, todėl jo gyvenimas
Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, priėmė byloje ginčytą sprendimą, kuriuo pareiškėjui
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atsisakyta pakeisti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pagal įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės
padėties“ (toliau – Įstatymas) 35 straipsnio 1 dalies 1 punktą. LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad
aiškinantis sąvokos „gali grėsti“ turinį, neturi ir negali būti atsižvelgiama į Lietuvos policijos generalinio
komisaro 2013 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 5-V-979 patvirtinto Duomenų apie užsienietį tikrinimo,
siekiant nustatyti, ar jo gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai, ir išvados dėl
grėsmės viešajai tvarkai rengimo tvarkos aprašo nuostatas (toliau – Aprašas). Šis aktas nedetalizuoja
Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatų, tačiau atsižvelgiant į tai, kad juo yra vadovaujamasi
vykdant Policijos departamento funkciją pateikti išvadą, ar užsieniečio gyvenimas Lietuvos Respublikoje
gali grėsti viešajai tvarkai, jis padeda suprasti pačios išvados parengimo procedūrą. LVAT teisėjų kolegija,
išanalizavusi aktualų teisinį reguliavimą ir Aprašo nuostatas, darė išvadą, kad aplinkybė, jog užsienietis
yra įtariamas padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, savaime nesudaro pagrindo teigti, kad jo
gyvenimas Lietuvos Respublikoje gali grėsti viešajai tvarkai Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punkto
prasme, ir vien dėl to tokiam asmeniui neturi būti atsisakoma išduoti ar pakeisti leidimą gyventi Lietuvos
Respublikoje. Kadangi aplinkybė, jog užsieniečiui yra pareikšti įtarimai sunkaus ar labai sunkaus
nusikaltimo padarymu savaime nėra pagrindas atsisakyti pakeisti leidimą nuolat gyventi Lietuvos
Respublikoje pagal Įstatymo 35 straipsnio 1 dalies 1 punktą, LVAT teisėjų kolegija ginčytą sprendimą
panaikino ir klausimą dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje pakeitimo pareiškėjui perdavė iš
naujo nagrinėti Migracijos departamentui.
Byloje taip pat pažymėta, kad situacija, kai dėl pradėto ikiteisminio tyrimo ir pareikštų įtarimų
pareiškėjui draudžiama išvykti iš gyvenamosios vietos, tačiau tuo pat metu atsisakoma pakeisti leidimą
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, yra pakankamai paradoksali, todėl, nenustačius pagrindų, dėl
kurių šiuo metu toks leidimas neturėtų būti keičiamas, tai ir turėtų būti padaryta, o vėliau, paaiškėjus
Įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje numatytų pagrindų buvimui, toks leidimas galėtų būti panaikintas.
[2015 m. vasario 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-506-624/2015. S. H. prieš
Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 3]
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvelgiamais metais pateikė aktualų išaiškinimą dėl
atsisakymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje teisinių pasekmių – draudimo atvykti į
Lietuvos Respubliką ir perspėjimo į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą įvedimo.
Administracinėje byloje Nr. A-3061-858/2015 pareiškėjas prašė panaikinti Migracijos departamento
sprendimą, kuriuo pareiškėjui buvo uždrausta trejus metus atvykti į Lietuvos Respubliką, jo duomenys
įrašyti į Užsieniečių registrą, o į antrosios kartos Šengeno informacinę sistemą įvestas perspėjimas dėl
draudimo pareiškėjui šiuo laikotarpiu atvykti ir apsigyventi, teisėtumo ir pagrįstumo. Atsakovas tokį
sprendimą priėmė, padaręs išvadą, jog iš pareiškėjo pateiktų dokumentų matyti, jog jis, kaip teigė,
neketina užsiimti teisėta (komercine) veikla, o tik siekia įteisinti savo buvimą Europos Sąjungoje. Be to,
kaip buvo matyti iš ginčo sprendimo turinio, jis buvo priimtas, atsižvelgiant į sprendimo, kuriuo
atsakovas atsisakė išduoti pareiškėjui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, priėmimą. LVAT teisėjų
kolegija nurodė, kad nei įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 133 straipsnio 1 dalyje, nei ją
įgyvendinančiuose teisės aktuose, nei 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1987/2006 dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir
naudojimo 24 straipsnyje nenumatytas besąlyginis draudimas atvykti į Lietuvos Respubliką, taip pat
automatinis užsieniečio duomenų įrašymas į Užsieniečių registrą bei perspėjimo į antrosios kartos
Šengeno informacinę sistemą įvedimas tuo atveju, jei užsieniečiui buvo atsisakyta išduoti leidimą laikinai
gyventi Lietuvos Respublikoje. Taigi priimant tokio pobūdžio sprendimus, turi būti atsižvelgiama į
argumentus, dėl kurių užsieniečio atžvilgiu buvo priimtas neigiamas sprendimas dėl leidimo gyventi
Lietuvoje, tokiu sprendimu siekiamus tikslus, taip pat įvertinta, ar priimtos ribojančios priemonės yra
proporcingos siekiamiems tikslams. Byloje nebuvo pateikta duomenų, rodančių, kad pareiškėjas
praeityje būtų pažeidęs atvykimo ar buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, siekęs nelegaliai įteisinti savo
buvimą ar Lietuvos Respublikoje padaręs kokių nors teisės pažeidimų. Į bylą pateikti įrodymai, be kita ko,
pareiškėjui įvairių valstybių išduotų Šengeno zonos ir kitų valstybių vizų kopijos patvirtino, kad jis yra ne
kartą keliavęs į ES valstybes nares. Ginčijamame sprendime nebuvo pateikta argumentų, kodėl pasiekti
siekiamo tikslo, t. y. užkirsti kelią nelegaliai migracijai, nepakanka vien leidimo laikinai gyventi Lietuvos
Respublikoje neišdavimo, kodėl yra būtinos papildomos pakankamai reikšmingai jo judėjimo laisvę
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ribojančios priemonės. Todėl ginčytas sprendimas nelaikytas atitinkančiu proporcingo reikalavimą ir
buvo panaikintas.
[2015 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3061-858/2015. H. E. prieš Migracijos
departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 3.5]
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencijai taip pat priklauso bylos dėl užsieniečių
sulaikymo pagrįstumo. Pažymėtina, kad apžvelgiamais metais LVAT teko spręsti ir užsieniečių bylas,
susijusias su nepilnamečių vaikų teisių apsauga. Štai apžvelgiamoje administracinėje byloje Nr. A-1798624/2015 buvo ginčijamas Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimas, kuriuo nuspręsta užsienietę
sulaikyti Užsieniečių registracijos centre kartu su jos vaikais trims mėnesiams. LVAT teisėjų kolegija
pažymėjo, kad pažeidžiami asmenys ir šeimos, kuriose yra nepilnamečių užsieniečių, gali būti sulaikyti tik
ypatingu atveju, atsižvelgiant į geriausius vaiko ir pažeidžiamų asmenų interesus. Nagrinėtu atveju
aplinkybių, kurios įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – Įstatymas) prasme galėtų būti
suprantamos kaip ypatingos, teisėjų kolegijos vertinimu, nebuvo. Nors objektyviai aplinkybė, kad
prieglobsčio prašytojas, grubiai ignoruodamas aiškius draudimus, bandė be galiojančio kelionės
dokumento išvykti iš Lietuvos Respublikos, gali būti pagrindas apriboti jo judėjimo laisvę Lietuvos
Respublikoje, taip pat taikyti sulaikymą, tokia priemonė asmeniui, kuris privalo rūpintis kartu su juo
gyvenančiais nepilnamečiais vaikais, kurių gyvenimo sąlygoms tokios priemonės skyrimas jais
privalančiam rūpintis asmeniui taip pat turi didelę įtaką, gali būti skiriama tik ypatingu atveju, t. y. kai
tiek sulaikymo priemonės pagrindas yra ypatingas (grėsmė valstybės saugumui ar pan.), tiek kai tikrai
nėra kitos alternatyvos (asmuo pažeidžia jam skirtą alternatyvią priemonę ar pan.).
Pareiškėjos atvejis ypatingu, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, negalėjo būti pripažintas ir dėl to,
kad pareiškėjos sutuoktinis, kaip nustatyta pareiškėjos aiškinimu ir matyti iš kitų bylos duomenų, yra
sulaikytas Lazdijų rajono apylinkės teismo sprendimu, kas sudarė pagrindą manyti, kad sulaikymo
taikymas taip pat ir pareiškėjai jau nebėra tikslingas. Tačiau Įstatyme numatyta priemonė – užsieniečio
apgyvendinimas Užsieniečių registracijos centre, netaikant judėjimo laisvės apribojimų, kuri gali būti
taikoma prieglobsčio prašytojui – šiuo atveju yra pakankama ir tinkama, todėl galėtų būti taikoma.
[2015 m. vasario 12 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1798-624/2015. N. P. prieš
Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 3]
Su nepilnamečių vaikų teisių apsauga susijęs klausimas buvo iškilęs ir administracinėje byloje
Nr. A-2621-662/2015, kurioje buvo sprendžiama dėl sulaikymo tęsimo asmeniui, kuris privalo rūpintis
nepilnamečiais vaikais. Užsienietis Užsieniečių registracijos centre buvo sulaikytas daugiau nei keturis
mėnesius, o jo šeimai (žmonai ir vaikams) buvo paskirtas apgyvendinimas Užsieniečių registracijos
centre, netaikant judėjimo laisvės apribojimų. Užsieniečio teigimu, jis turėjo labai ribotas galimybes
matytis su savo šeima, taip pat rūpintis savo vaikais ir prisidėti prie jų auklėjimo. Jis akcentavo, jog nori
būti su savo žmona ir vaikais, kurie be jo jaučiasi nesaugūs, ir neketina dar kartą neteisėtai išvykti iš
Lietuvos. LVAT teisėjų kolegijos teigimu, judėjimo laisvės Lietuvos Respublikoje apribojimas asmeniui,
kuris privalo rūpintis nepilnamečiais vaikais, šiuo atveju vertintina kaip netikslinga priemonė ir
neproporcingai apribojanti jo teises, o aplinkybių, kurios Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“
prasme galėtų būti suprantamos kaip ypatingos, sudarančios pagrindą tęsti pareiškėjo sulaikymą
Užsieniečių registracijos centre, LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, nebuvo.
[2015 m. gegužės 20 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2621-662/2015. P. M. prieš
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių
registracijos centrą. Procesinio sprendimo kategorija 3.4]
Administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2015 buvo sprendžiama dėl užsieniečio sulaikymo
teisėtumo, kai jis pateikė prieglobsčio prašymą tik jį sulaikius, ir prieš tai neteisėtai keliavus kitų valstybių
teritorijomis. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad aplinkybė, jog pareiškėjas pateikė prašymą dėl
prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo tik sulaikytas Lenkijos pareigūnų ir perduotas Lietuvos
Respublikai, per kurią tik vyko į Vokietiją, savaime nėra pagrindas sulaikyti asmenį Įstatymo ,,Dėl
užsieniečių teisinės padėties“ 113 straipsnio 2 dalies pagrindu. Nagrinėtu atveju Migracijos
departamentas, atlikęs tyrimą pagal pareiškėjo prašymą dėl prieglobsčio suteikimo, nenustatė, kad jis
yra akivaizdžiai nepagrįstas. Aplinkybė, kad pareiškėjas neprašė prieglobsčio Vokietijoje, Latvijoje ar
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nepaprašė jo tik atvykęs į Lietuvos Respubliką, t. y. kad iki įgydamas prieglobsčio prašytojo statusą,
neteisėtai keliavo Europos Sąjungos šalių teritorijomis, taip pat nėra pakankamas pagrindas.
[2015 m. vasario 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1824-624/2015. M. I. prieš
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių
registracijos centrą. Procesinio sprendimo kategorija 3]
Administracinėje byloje Nr. A-2622-858/2015 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
sprendė dėl laikino išvykimo iš Užsieniečių registracijos centro tvarkos galimo pažeidimo kaip pagrindo
taikyti sulaikymą užsieniečiui. Užsieniečių registracijos centras nurodė, kad užsienietis ketino išvykti iš
Lietuvos Respublikos, nes kartu su kitais keturiais piliečiais buvo rastas vienoje iš Lietuvos savivaldybių,
automobilyje, kurį vairavo Lietuvos Respublikos pilietis. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Užsieniečių
registracijos centras nei teikime, nei atsiliepime į apeliacinį skundą konkrečiai nenurodė, kaip tokie
veiksmai pažeidė laikino išvykimo iš Užsieniečių registracijos centro tvarką. LVAT teisėjų kolegijos
vertinimu, negalėjo būti daroma vienareikšmiška išvada, kad užsieniečio sulaikymas, kuris reikšmingai
apriboja asmens judėjimo laisvę ir kitas teises, byloje vertintu atveju buvo būtinas.
[2015 m. gegužės 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-2622-858/2015. E. N. prieš
Valstybinės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių
registracijos centrą. Procesinio sprendimo kategorija 3.5]
9. Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų
Viešosios valdžios institucijos privalo elgtis teisėtai ir prisiimti už tai atsakomybę. Valstybės ir
savivaldybių atsakomybės principas sąlygoja viešosios valdžios institucijų pareigą ne tik ištaisyti savo
padarytas klaidas, bet ir atlyginti žalą, padarytą vykdant savo pareigas. Viešosios valdžios institucijų
padarytų klaidų naštos perkėlimas privatiems asmenims nėra ir negali būti pateisinamas. Lietuvos
Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai asmeniui žala buvo padaryta
neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, pagal Konstituciją toks asmuo turi teisę teisme
reikalauti teisingo šios žalos atlyginimo (pvz., Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 19 d.,
2008 m. spalio 30 d. nutarimai). Tai lemia, kad administraciniams teismams, sprendžiantiems ginčus
viešojo administravimo srityje, kyla svarbi, su privačių asmenų teisių apsaugą susijusi užduotis –
užtikrinti, kad asmenys galėtų veiksmingai pasinaudoti įstatymų garantuojama savo teise gauti žalos,
atsiradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimą. Nagrinėdamas tokio
pobūdžio bylas, administracinis teismas sprendžia, ar pagrįstai asmuo prašo atlyginti turtinę ir (ar)
neturtinę žalą, tai yra vertina, ar egzistuoja trys viešosios atsakomybės sąlygos: neteisėti veiksmai ar
neveikimas, žala ir priežastinis neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšys.
Žvelgiant kiekybiniu aspektu šios kategorijos bylų skaičius sparčiai auga – 2015 metais šių bylų
išnagrinėta beveik trečdaliu daugiau nei praėjusiais metais. Didžiausią dalį bylų dėl civilinės atsakomybės
už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, kaip ir praėjusiais metais, sudarė žalos
atlyginimo bylos dėl netinkamų kalinimo sąlygų.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvelgiamoje srityje nuosekliai vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucijos nuostatomis, draudžiančiomis žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai
su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes (Konstitucijos 21 str. 3 d.), taip pat Europos žmogaus
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje
suformuotais principais. Šiose bylose ne kartą pažymėta, jog valstybė turi garantuoti, kad kalinami
asmenys būtų laikomi tokiomis sąlygomis, kurios užtikrina, kad jų orumas būtų gerbiamas, o bausmių
vykdymo būdai ir metodai nesukeltų šiems asmenims didesnių ir intensyvesnių išgyvenimų už tuos, kurie
yra neišvengiami asmeniui būnant kalinamu.
[2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1130-858/2015. M. D. prieš Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Šiaulių tardymo izoliatoriaus. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2; 21;
2015 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2199-662/2015. V. Š. prieš Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Kauno tardymo izoliatoriaus. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2]
Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog 2015 metais kalinimo įstaigose
esančios sąlygos neretai neatitiko teisės aktų keliamų reikalavimų ir tai sudarė pagrindą iš Lietuvos
valstybės priteisti neturtinės žalos dėl neužtikrintų tinkamų kalinimo sąlygų atlyginimą. Be to,
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2015 metais pastebėtas priteisiamų neturtinės žalos atlyginimo sumų augimas, kurį inter alia lėmė ir
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikos tendencijos.
[2015 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2243-520/2015. A. Z. prieš Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. Procesinio sprendimo kategorija
15.2.3.2; 2015 m. gruodžio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1656-858/2015. V. V. prieš
Lietuvos valstybę, atstovaujamą Šiaulių tardymo izoliatoriaus. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2]
Kaip ir ankstesniais metais, daugiausia reikalavimų dėl netinkamų kalinimo sąlygų 2015 metais
buvo siejama su per mažu gyvenamuoju plotu laisvės atėmimo įstaigose. Tačiau Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas išnagrinėjo nemažai ir kitokio pobūdžio kalinamų asmenų reikalavimų, kaip antai
dėl netinkamų sanitarinių sąlygų (2015 m. gruodžio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2473520/2015. A. P. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato.
Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2), dėl neįgaliojo teisės į jo poreikiams pritaikytas kalinimo
sąlygas (2015 m. gruodžio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1094-858/2015. A. Ž. prieš
Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Lietuvos valstybę,
atstovaujamą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 15.2.3.2; 21), dėl teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, pvz., teisės būti
vadinamam po santuokos pasirinkta pavarde (2015 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2221-520/2015. D. Š. prieš Panevėžio pataisos namus ir Lietuvos valstybę, atstovaujamą Panevėžio
pataisos namų. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2; 21), dėl susirašinėjimo laisvės
(2015 m. birželio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1583-822/2015. R. V. prieš Lietuvos
valstybę, atstovaujamą Panevėžio pataisos namų. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 15.2.3.2;
21), dėl asmenų, nuteistų laisvės atėmimo bausme, teisės į darbą (2015 m. vasario 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-138-438/2015. P. P. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybės
įmonės prie Alytaus pataisos namų, ir Valstybės įmonę prie Alytaus pataisos namų. Procesinio sprendimo
kategorija 15.2.3.1; 15.2.3.2; 21), dėl teisės į piniginę išmoką / pašalpą (2015 m. balandžio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A-674-442/2015. R. K. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Lukiškių
tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.2).
Kalbant apie solidarią valdžios institucijų atsakomybę, paminėtina administracinė byla Nr. A-578556/2015. Šioje byloje kilo ginčas dėl turtinės žalos, kilusios nugriovus statinius, kuriems
kompetentingos valstybės ir savivaldybės institucijos išdavė visus reikiamus dokumentus, atlyginimo.
Pareiškėjas UAB „Meirona“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti solidariai iš atsakovų Neringos
savivaldybės, atstovaujamos Neringos savivaldybės tarybos bei Neringos savivaldybės administracijos, ir
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos
ministerijos, 4 997 800,22 Lt žalos ir 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos. Pareiškėjas
paaiškino, kad žalą sieja su pastato – jachtklubo, žuvų restorano griovimo darbais, kuriuos teismo
sprendimu jis buvo įpareigotas nugriauti, nepaisant to, jog iš kompetentingų institucijų buvo gauti visi
reikalingi dokumentai, sudarantys prielaidas statyboms vykdyti.
Apžvelgiamoje byloje teisėjų kolegijai nekilo jokių teisinių abejonių dėl visų trijų viešosios
atsakomybės sąlygų – neteisėtų veiksmų, žalos ir priežastinio ryšio – buvimo. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pažymėjo, jog susiklosčiusiomis aplinkybėmis buvo panaikinti Neringos
savivaldybės priimti teisės aktai (viso 5) ir valstybės institucijos – Klaipėdos apskrities viršininko teisės
aktai (pripažinimo tinkamu naudoti aktai). Taigi neteisėti veiksmai buvo atlikti kelių asmenų (Neringos
savivaldybės ir valstybės), kurie dalyvavo procese. Valstybę atstovavo Valstybinė teritorijų planavimo ir
statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, o Neringos savivaldybę – Neringos savivaldybės taryba ir
Neringos savivaldybės administracija. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai tikslus bei visiškai pakankamas
(turint omenyje panaikintus teisės aktus) atsakovų ratas. Toliau teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėtu
atveju atsakovai privalo atsakyti solidariai. Šiuo aspektu teisėjų kolegija nurodė, jog būtent detalusis
planas yra tas dokumentas, kuris atveria kelią atitinkamiems ūkiniams procesams bei turto sukūrimui.
Bet toliau, siekiant įteisinti statinį, reikalingas ir kitų teisės aktų priėmimas, inter alia pripažinimo
tinkamu naudoti aktas. Kitaip pareiškėjo nuosavybės teisė nebūtų buvusi įregistruota. Klaipėdos
apskrities viršininko pripažinimo tinkamu naudoti aktai patvirtino bei įtvirtino pradėtus neteisėtus
veiksmus ir taip pat turėjo įtakos žalai atsirasti, todėl atsakovų atsakomybė, teisėjų kolegijos vertinimu,
buvo solidarioji. Pasak teisėjų kolegijos, tai buvo bendras vientisas procesas, suponavęs nuosavybės
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teisę į nugriautą ginčo statinį. Vertindama kilusios žalos dydį, teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, jog
pareiga įrodyti patirtus nuostolius teko pareiškėjui, kas iš esmės ir buvo atlikta. Tuo metu, siekiant juos
paneigti (patirtus nuostolius), oponuojanti pusė turėjo teikti priešingus įrodymus, tačiau išskyrus
paaiškinimus, kitų duomenų, lemiančių kitokią išvadą nei padaryta, prie administracinės bylos nebuvo
nepridėta, o tai reiškė, kad nėra ir pagrindo priimti sprendimo tos šalies naudai, kuriai priklausė teikti
priešingus, bet taip ir nepateiktus įrodymus. Apžvelgiamoje administracinėje byloje nebuvo nustatyta,
jog pareiškėjas veikė priešingai teisei, todėl nebuvo ir pagrindo perkelti dalį kaltės jam bei tokiu būdu
mažinti žalos dydį. Įvertinusi bylos medžiagą, teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjui priteistina
3 968 475, 09 Lt (atitinka 1 149 349, 83 eurų) suma, kurią sudarė negautos pajamos, susijusios su
negalėjimu įgyvendinti ketinimų pastatytą objektą parduoti, ir tiesioginiai nuostoliai, kuriuos sudarė
pastatų griovimo išlaidos. Apskaičiuojant šią sumą, taip pat įvertintos aplinkybės, sumažinusios
pareiškėjo nuostolius. Pareiškėjui taip pat priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo
2013 m. liepos 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Teisėjų kolegija pabrėžė, jog pareiškėjas
įvykdė visas teisės aktuose numatytas pareigas, todėl laikytina, jog turėjo objektyviai pagrįstus ir teisėtus
lūkesčius elgtis su nuosavu turtu taip, kad inter alia gautų ekonominę naudą, o patyręs žalą, įgijo teisę
reikalauti teisingai ją atlyginti.
Pasisakydama dėl Teisingumo ministerijos prašymo atidėti sprendimo vykdymą, LVAT teisėjų
kolegija pažymėjo, jog be reikalingo prašymo dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, teismui
taip pat turi būti žinoma šalių turtinė padėtis, o šiuo konkrečiu atveju Teisingumo ministerija kartu su
prašymu turėjo pateikti ir atitinkamus įrodymus dėl gaunamų lėšų iš valstybės biudžeto tokio pobūdžio
mokėjimams atlikti, bet aiškių minimų duomenų byloje nebuvo, todėl aptariamas prašymas negalėjo
būti tenkinamas
[2015 m. gegužės 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-578-556/2015. Uždaroji akcinė
bendrovė „Meirona“ prieš Neringos savivaldybę, atstovaujamą Neringos savivaldybės tarybos ir
Neringos savivaldybės administracijos, ir Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybinės teritorijų
planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1]
10. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
Valstybės tarnyba – plati teisinių santykių sritis, sudariusi vieną iš dažniausiai Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje pasitaikančių bylų kategorijų 2015 metais. Valstybės tarnautojai,
pareigūnai bei kariai, gindami savo teises, į administracinį teismą 2015 metais daugiausiai kreipėsi dėl
socialinių ir kitų garantijų užtikrinimo (pvz., dėl laiku neišduotų tarnybinių uniformų, tarnybos stažo,
valstybinių pensijų, darbo ir poilsio laiko), atleidimų iš tarnybos teisėtumo bei tarnybinių nuobaudų
panaikinimo.
Valstybės tarnautojams taikomų garantijų kategorijoje 2015 metais Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas pateikė svarbų išaiškinimą, susijusį su tarnautojams, auginantiems du vaikus iki
12 metų, priklausančia papildoma poilsio diena. Administracinėje byloje Nr. eA-452-756/2015 ginčas kilo
dėl to, kad pareiškėjui buvo atsisakyta suteikti Darbo kodekse nustatytą lengvatą – vieną papildomą
poilsio dieną per mėnesį darbuotojams, auginantiems du vaikus iki dvylikos metų. Pirmosios instancijos
teismas sprendė, kad pareiškėjas, su sutuoktine šeimoje augindamas du dvylikos metų neturinčius
vaikus, iš kurių vienas yra pareiškėjo ir jo sutuoktinės vaikas, o kitas – pareiškėjo sutuoktinės vaikas iš
ankstesnės santuokos, neturi teisės pasinaudoti nurodyta lengvata. LVAT teisėjų kolegija, nesutikdama
su tokia pozicija, išaiškino, kad Darbo kodekso 214 straipsnio pavadinimas nurodo, jog šiame straipsnyje
aptariama papildoma lengvata suteikiama „asmenims, auginantiems vaikus“. Aptariamos teisės normos
1 dalies dispozicijoje vartojama darbuotojo (ne tėvo, įtėvio, globėjo ar kita) sąvoka, nurodant, kad
būtent „darbuotojams, auginantiems <...> du vaikus iki dvylikos metų“ yra suteikiama viena papildoma
poilsio diena per mėnesį. Papildomų kriterijų – tokių kaip biologinio ar teisinio ryšio tarp vaiko ir jį
auginančio asmens (darbuotojo) – aptariamoje nuostatoje įstatymų leidėjas neįtvirtino. Pagal Darbo
kodekso 15 straipsnį, darbuotojas yra fizinis asmuo, pagal šio kodekso 13 straipsnį turintis darbinį
teisnumą ir veiksnumą, dirbantis pagal darbo sutartį už atlyginimą. Todėl negalima teigti, jog
darbuotojas, kurio šeimoje auga vaikas (vaikai), kurio šis darbuotojas nėra įsivaikinęs (paskirtas jo
globėju ar rūpintoju), neturi teisės pasinaudoti Darbo kodekso 214 straipsnio 1 dalyje numatyta
lengvata. Sprendžiant, ar pareiškėjas turi teisę pasinaudoti aptariama lengvata, nagrinėtu atveju buvo
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atsižvelgta į susidariusią faktinę situaciją, o būtent į tai, kad pareiškėjas ir jo sutuoktinės šeimoje faktiškai
auga du vaikai iki dvylikos metų. Vaiko auginimo sampratai yra būdingi nuolatinumo ir
nepertraukiamumo aspektai, kurie visiškai realizuojami tik turint pastovų psichologinį ir socialinį
kontaktą su vaiku. Kadangi abiem vaikais, augančiais pareiškėjo šeimoje, jo teigimu, jis rūpinasi vienodai,
skiria jiems tiek pat dėmesio ir laiko, o duomenų, paneigiančių šiuos pareiškėjo teiginius, byloje nebuvo,
LVAT teisėjų kolegija neturėjo pagrindo teigti, jog pareiškėjas neatitiko Darbo kodekso 214 straipsnio
1 dalyje nustatytos sąlygos.
[2015 m. kovo 3 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-452-756/2015. D. R. prieš
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Procesinio
sprendimo kategorija 16.6]
Nors administracinių teismų praktika, nagrinėjant ginčus dėl profesinių sąjungų atsisakymų leisti
patraukti tarnybinėn atsakomybėn valstybės tarnautojus ar pareigūnus, esančius profesinių sąjungų
nariais (valdymo organų nariais), yra nusistovėjusi ir nuosekli, šiai bylų kategorijai 2015 metais vėlgi teko
nemenkas dėmesys. Štai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija
administracinėje byloje Nr. A-1418-261/2015 turėjo išspręsti teisės taikymo ir aiškinimo klausimą dėl to,
ar pagal atitinkamą Kalėjimų departamento statuto redakciją buvo taikomas reikalavimas prieš skiriant
pareigūnui – profesinės sąjungos nariui – tarnybinę nuobaudą, gauti išankstinį profesinės sąjungos
sutikimą. Nors apžvelgiamu atveju buvo aiškinamos šiuo metu jau pakeistos teisinio reguliavimo
nuostatos, byla aktuali, atsižvelgiant į tai, kad joje aiškintų analogiško turinio teisės normų pasitaiko
kituose panašius teisinius santykius reguliuojančiuose teisės aktuose.
Nagrinėtu atveju pareiškėjas, Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo
ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas), kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kauno
apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinės sąjungos (toliau – Profesinė sąjunga)
sprendimą neduoti išankstinio sutikimo skirti tarnybines nuobaudas pataisos namų pareigūnams. Kaip
minėta, ginčo teisiniai santykiai susiklostė tarnybinių nuobaudų skyrimo pagal Kalėjimų departamento
statutą srityje, susijusioje su profesinės sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo (toliau –
renkamojo organo) išankstiniu sutikimu dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje konstatavo, kad
Kalėjimų departamento statute (2008 m. lapkričio 6 d. redakcija) nesant tiesioginės normos,
reglamentuojančios institucijos pareigą prieš skiriant tarnybinę nuobaudą Kalėjimų departamento
pareigūnui, gauti dėl to profesinės sąjungos sutikimą, ir nesant kitų teisinio reguliavimo ypatumų
minėtame teisės akte, byloje susiklosčiusį teisinį santykį reglamentuojančios teisės normos turi būti
aiškinamos sistemiškai, darant išvadą, jog aptariamu atveju taikomos Profesinių sąjungų įstatymo 21
straipsnio 1 ir 2 dalys. Toks teisinis reguliavimas lemia, kad pagal Kalėjimų departamento statutą
(2008 m. lapkričio 6 d. redakcija), Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnams,
išrinktiems į profesinės sąjungos atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą, skiriant tarnybines
nuobaudas, išskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės
sąjungos atstovaujamojo ir (arba) valdymo organo sutikimas. Taigi skiriant tarnybines nuobaudas pagal
Kalėjimų departamento statutą (2008 m. lapkričio 6 d. įstatymo), išankstinis profesinės sąjungos
renkamojo organo sutikimas reikalingas tik dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo profesinės sąjungos
nariui, išrinktam į renkamuosius organus.
Kadangi nagrinėtoje byloje nustatyta, kad pataisos namų pareigūnai yra Profesinės sąjungos
nariai, tačiau jie nėra išrinkti į šio profesinio susivienijimo atstovaujamąjį ir (arba) valdymo organą,
išankstinis Profesinės sąjungos sutikimas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo minėtiems pareigūnams
nebuvo reikalingas. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad norint skirti pareigūnams
tarnybines nuobaudas, nebuvo būtina kreiptis į Profesinę sąjungą.
Pasak LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos, aplinkybė, kad pagal Kalėjimų departamento statutą
(2008 m. lapkričio 6 d. redakcija), išankstinis profesinės sąjungos sutikimas dėl tarnybinių nuobaudų
skyrimo pareigūnams, kurie yra profesinės sąjungos nariai, bet nėra išrinkti į profesinės sąjungos
renkamuosius organus, nėra reikalingas, lemia, kad ši procedūra nėra privaloma. Todėl nagrinėtu atveju
Profesinės sąjungos sprendimas neduoti sutikimo skirti tarnybines nuobaudas pareiškėjo teisių
nepažeidė. Vadinasi, vertinimas, ar šio sprendimo turinys yra pagrįstas ir atitinka teisės aktų
reikalavimus, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, yra perteklinis ir nereikalingas. Atsižvelgus į
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administracinių teismų formuojamą praktiką, pagal kurią kai asmens teisės skundžiamu administraciniu
aktu ar veiksmu (neveikimu) nebuvo pažeistos, turi būti priimamas administracinio teismo sprendimas,
kuriuo asmens skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas ir priimtas
naujas sprendimas – Kalėjimų departamento skundas atmestas.
[2015 m. kovo 24 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1418261/2015. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos prieš Kauno
apskrities policijos ir kitų teisėsaugos darbuotojų profesinę sąjungą. Procesinio sprendimo kategorija
16.4; 16.5]
Kita svarbi tarnybinių ginčų kategorija yra susijusi su tarnybinės atsakomybės taikymu. Pareigūno
vardo pažeminimas – kraštutinis ir ypač neigiamos visuomenės reakcijos sulaukiantis elgesys, už kurį
asmuo paprastai yra pašalinamas iš vidaus tarnybos sistemos. Apžvelgiamais metais Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje buvo paliesti probleminiai atleidimo pažeminus pareigūno vardą
procedūros aspektai. Štai administracinėje byloje Nr. A-1554-662/2015 išplėstinė teisėjų kolegija
pasisakė dviem klausimais: dėl reikalavimo atlikti tyrimą atleidžiant asmenį pažeminus pareigūno vardą
ir termino taikymo atleidžiant asmenį šiuo pagrindu. Pirmuoju klausimu byloje nurodyta, jog Specialiųjų
tyrimų tarnybos (toliau – STT) statutas išsamiai nereglamentuoja tyrimo dėl pareigūno vardo
pažeminimo atlikimo tvarkos. Tarnybinių nusižengimų tyrimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo STT
pareigūnams tvarkos aprašas expressis verbis neįtvirtina, jog atleidžiant pareigūną iš tarnybos aptariamu
pagrindu, privaloma vadovautis jo nuostatomis. Todėl diskrecijos teisė nuspręsti, kaip turi būti
atliekamas tyrimas, suteikiama institucijai. Tačiau ši institucijos diskrecija, LVAT išplėstinės teisėjų
kolegijos teigimu, nėra neribota. Tai, kad minėtame apraše nustatytų procedūrų taikymas nėra
privalomas, nepaneigia institucijos pareigos tinkamai išsiaiškinti reikšmingas aplinkybes, kuriomis
remiantis galima daryti išvadą, jog tam tikra kalta veika buvo pažemintas STT pareigūno vardas.
Byloje akcentuota, jog veikų, kuriomis gali būti pažemintas STT pareigūno vardas, spektras yra itin
platus, todėl kiekvienu atveju tyrimo apimtis ir terminai gali būti skirtingi, tačiau visada privaloma
užtikrinti tinkamą objektyviai reikšmingų aplinkybių ištyrimą. Taip pat turėtų būti surinkta pakankamai
duomenų, kad būtų galima prieiti prie išvados, jog egzistuoja pareigūno kaltė dėl atitinkamos jo
padarytos veikos, susijusios ar nesusijusios su tarnybinių pareigų atlikimu, o šios veikos sukeltos
pasekmės yra akivaizdžiai žeminančios STT autoritetą, griaunančios pasitikėjimą arba
kompromituojančios įstaigą. Atlikto tyrimo rezultatas turėtų būti neabejotinas įsitikinimas dėl asmens
veiksmų / neveikimo neteisėtumo, kaltės ir įstatyme įvardytų pasekmių akivaizdumo. Anot LVAT
išplėstinės teisėjų kolegijos, paprastai svarbu išsiaiškinti šiuos aspektus: ar nebuvo suvaržyta pareigūno
teisė dalyvauti tyrimo procedūroje ir gintis nuo jam pateikiamų įtarimų (svarbiausiais šios teisės
elementais yra pranešimas apie tai, jog asmuo yra įtariamas padaręs galimai neteisėtą veiką, kuri gali
būti vertinama, kaip pareigūno vardo pažeminimas bei asmens teisė pateikti savo paaiškinimus); ar
tyrimą atliko nešališkas subjektas; ar atlikus tyrimą, priimtas motyvuotas ir pagrįstas sprendimas.
Dėl asmens teisės dalyvauti tyrimo procedūroje apžvelgiamu atveju pabrėžta, kad pareigūnas
privalo būti informuotas apie įtarimus, susijusius su galimu vardo pažeminimu. Asmens informavimu
siekiama užtikrinti, kad jis aiškiai suvoktų, kuo yra kaltinamas ir galėtų tinkamai įgyvendinti savo teisę į
gynybą, todėl asmeniui pateikiama informacija turi būti tiksli, išsami ir neprieštaringa. Asmeniui taip pat
turėtų būti išaiškintas įtarimų dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo turinys, pateikti argumentai bei
įrodymai, kuriais grindžiami tokie įtarimai. Tai, ar asmuo buvo tinkamai informuotas, vertintina kiekvienu
konkrečiu atveju, atsižvelgiant į faktines aplinkybes. Sprendime dėl pareigūno atleidimo taip pat turi būti
išdėstytos nustatytos aplinkybės ir teisinis pareigūno veiksmų įvertinimas. Atleidžiamas pareigūnas iš
sprendimo turinio turi suprasti, kada įvykdyta bei kokia veika jis pažemino pareigūno vardą. Kaltinimo
nekonkretumas, neįvardijant pažeidimo padarymo laiko, pasekmių, priežastinio ryšio tarp veikos ir
atsiradusių pasekmių, – aplinkybės, bylojančios apie nesilaikymą taisyklių, turėjusių užtikrinti sprendimo
pagrįstumą, bei lemiančios skundžiamo individualaus teisės akto naikinimą. Nagrinėtu atveju LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovo atliktas tyrimas nebuvo tinkamas, o priimtas
sprendimas atleisti pareiškėją už pareigūno vardo pažeminimą nebuvo pakankamai motyvuotas.
Dėl termino taikymo byloje nurodyta, kad situacija, kai netaikomi jokie atsakomybės terminai,
nesuderinama su Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis, todėl senaties
termino neįtvirtinimas įstatyme negali savaime nulemti to, jog asmeniui nėra taikomi jokie atsakomybės
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taikymo ribojimai laike. Byloje spręsta, jog aptariamoje situacijoje tikslinga taikyti terminą, numatytą
tarnybinių nuobaudų skyrimui pagal STT statutą, t. y. vieneri metai nuo nusižengimo padarymo dienos.
[2015 m. birželio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1554662/2015. R. G. prieš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija
16.6]
Kalbant apie atsakomybės taikymo terminus, paminėtinas 2015 metų praktikos pavyzdys, susijęs
su turto arba verslo vertintojų drausmine atsakomybe. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme
numatyta, kad Garbės teismas sprendimą dėl turto arba verslo vertinimo pažeidimų turi priimti per ne
ilgesnį, kaip 60 dienų nuo drausmės bylos turto arba verslo vertintojui iškėlimo dienos, terminą. Jeigu
Garbės teismas per 60 dienų nuo drausmės bylos turto arba verslo vertintojui iškėlimo dienos nepriima
sprendimo, turto arba verslo vertintojo drausmės byla laikoma nutraukta. Pasak administracinę bylą
Nr. A-205-552/2015 nagrinėjusios teisėjų kolegijos, šis 60 dienų terminas Garbės teismo sprendimui
priimti yra naikinamasis, kuris negali būti pratęsiamas, sustabdomas ar atnaujinamas. Jokia teisės norma
nenumato, kad šis terminas galėtų būti skaičiuojamas iš naujo, teismui panaikinus ankstesnį Garbės
teismo sprendimą. Taigi pakartotinis drausmės bylos svarstymas, kurio reikalavo Turto vertinimo
priežiūros tarnyba, paduodama apeliacinį skundą, praėjus daugiau kaip 60 dienų nuo drausmės bylos
turto arba verslo vertintojui iškėlimo dienos, nėra tiesiogiai leidžiamas įstatyme, todėl draudžiamas.
Byloje pažymėta, kad operatyvus veiksmo, galinčio nulemti privataus asmens teises ir pareigas,
vykdymas yra esminis teisingumo elementas. Procedūrų operatyvumo reikalavimas, kurių metu turi būti
išspręsta asmens kaltė, yra įtvirtintas ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos
6 straipsnio 1 dalyje, kurios tikslas – garantuoti teisinį apibrėžtumą.
[2015 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-205-552/2015. T. M. prieš Turto
vertinimo priežiūros tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 38]
Valstybės tarnautojams taikoma griežta drausminė atsakomybė, tačiau tarnybinės nuobaudos gali
būti skiriamos tik už konkrečius tarnautojo veiksmus ar neveikimą. Šiuo aspektu paminėtina
administracinė byla Nr. A-184-662/2015, kurioje buvo sprendžiama, ar valstybės tarnautoja, atsisakiusi
vykdyti tiesioginio vadovo pavestas užduotis, atliko neteisėtus veiksmus, už kuriuos būtų galima taikyti
tarnybinę atsakomybę.
Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Finansų skyriaus
vedėjas priėmė įsakymą, kuriuo pagal pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas Finansų skyriaus
specialistams (kuria buvo ir pareiškėja) paskirstė atlikti konkrečius darbus. Nesutikdama su šiuo įsakymu,
pareiškėja Finansų skyriaus vedėjui raštu pateikė paaiškinimą, kad atsisako vykdyti minėtą įsakymą. Už
tai jai paskirta byloje ginčyta tarnybinė nuobauda – pastaba.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad tarnybinės
atsakomybės pagrindas – tarnybinis nusižengimas. Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 12 dalyje
pateiktos sąvokos ,,tarnybinis nusižengimas” apibrėžime yra įtvirtinti požymiai, kurie tarnybinį
nusižengimą apibūdina kaip pareigų neatlikimą arba netinkamą atlikimą. Taigi veika turi būti padaryta
realiai, o ne vertinama kaip ateityje galimas / tariamas tarnybinių pareigų (funkcijų) neatlikimas arba
netinkamas atlikimas, t. y. išreikštas ketinimas neatlikti tarnybinių pareigų arba netinkamai jas atlikti
ateityje. Nagrinėtu atveju patikrinimo išvadoje nebuvo tirta ir nustatyta, kad pareiškėja nevykdė jai
pavestų funkcijų ar vykdė jas netinkamai (nenustatytas konkrečių veikų padarymas). Todėl nebuvo
pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja padarė tarnybinį nusižengimą. Atsižvelgus į tai, panaikinus
pirmosios instancijos teismo sprendimą, pareiškėjos skundas dėl tarnybinės nuobaudos panaikinimo
patenkintas.
[2015 m. sausio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-184-662/2015. A. M. prieš Šiaulių
miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 16.4]
Tarnybinės atsakomybės taikymas paprastai siejamas su konkrečios nuobaudos (sankcijos)
paskyrimu. Kita vertus, administracinių teismų praktika rodo, jog tam tikrais atvejais neigiamas teisines
pasekmes asmeniui gali sukelti vien tik kompetentingo subjekto oficialus pripažinimas dėl padarytų
neteisėtų veiksmų (ar neteisėto neveikimo). Šiais atvejais, kaip spręsta vienoje iš Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme nagrinėtų bylų, asmeniui turi būti sudarytos galimybės apsiginti nuo tokių
administracinių aktų. Administracinėje byloje Nr. eAS-1348-556/2015 byloje kilo klausimas, ar Lietuvos
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Respublikos generalinio prokuroro sprendimas pritarti teikimui ir pripažinti, jog prokuroras padarė
tarnybinį pažeidimą, bet neskirti jam tarnybinės nuobaudos, gali būti ginčijamas administraciniame
teisme. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija vadovavosi suformuotomis
nuostatomis ir nurodė, kad vertinimas, ar viešojo administravimo subjekto akto teisėtumas gali būti
tikrinamas administraciniuose teismuose, turi būti atliekamas, pripažįstant visuotinio teisminės gynybos
prieinamumo principo svarbą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta,
kad jeigu yra abejonė ar galiojančių įstatymų kolizija dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas
nagrinėjamas teisme. Išanalizavusi bylos aplinkybes ir ginčo santykiams aktualų teisinį reguliavimą (inter
alia prokurorų karjerą reglamentuojančius aktus), LVAT teisėjų kolegija apžvelgiamu atveju konstatavo,
kad negali būti atmetama prielaida, jog tarnybinio nusižengimo faktas gali kelti pagrįstas abejones dėl
prokuroro nepriekaištingos reputacijos egzistavimo ir tokiu būdu užkirsti kelią šio pareigūno karjerai.
Todėl vien tik tarnybinio nusižengimo konstatavimas, neskiriant tarnybinės nuobaudos, gali turėti realią
įtaką prokuroro materialiniams bei karjeros prokuratūros sistemoje interesams. Nepagrįsta būtų teigti,
jog ginčijamas aktas, Generalinio prokuroro rezoliucija pripažinti, jog prokuroras padarė tarnybinį
pažeidimą, bet neskirti jam tarnybinės nuobaudos, prokurorui akivaizdžiai nesukelia jokių teisinių
pasekmių. Prokuroro profesinės karjeros siekis, susijęs, be kita ko, su materialinėmis paskatomis, yra
teisėtas interesas, gintinas teisme.
[2015 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1348-556/2015. K. V. prieš
Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą. Procesinio sprendimo kategorija 70.1]
Valstybės tarnautojams savo veikloje tenka priimti plataus spektro sprendimus. Šių sprendimų
sukelta žala institucijai ar įstaigai privalo būti atlyginta kalto valstybės tarnautojo ar pareigūno sąskaita.
Valstybės tarnautojų materialinės atsakomybės bylų Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme
paprastai išnagrinėjama nedaug, todėl teismų praktikoje suformuotų nuostatų šioje srityje nėra gausu.
Tam tikras postūmis tokių bylų kategorijoje įvyko apžvelgiamais metais, kai LVAT išplėstinė teisėjų
kolegija administracinėje byloje Nr. A-38-662/2015 pateikė išaiškinimą dėl valstybės tarnautojo kaltės
vertinimo, priklausomai nuo priimto sprendimo, kuriuo sukelta konkreti žala institucijai ar įstaigai,
pobūdžio ir tokio sprendimo priėmimo sąlygų. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje išskyrė
atvejus, kai tam tikrų klausimų sprendimas, konkretus elgesio modelis, vykdant tarnautojo funkcijas, yra
aiškiai aptartas teisės aktuose ar institucijos, įstaigos vidaus dokumentuose, ir atvejus, kai aiškaus
elgesio varianto joks dokumentas nenurodo, o konkretus sprendimas randamas, įgyvendinant plačią
tarnautojo diskreciją ir vien tik vertinamųjų kriterijų ir / ar aplinkybių pagrindu.
Apžvelgiamoje byloje Sveikatos apsaugos ministerija prašė teismo priteisti iš atsakovo, ėjusio
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos (toliau – Tarnyba) direktoriaus pareigas, jo
šešių vidutinių darbo užmokesčių dydžio sumą už Tarnybos patirtą žalą, atsiradusią jai išmokėjus
priteistą sumą už priverstinės pravaikštos laiką valstybės tarnautojui, kurio atleidimas galutiniu teismo
sprendimu panaikinus atsakovo priimtą įsakymą buvo pripažintas neteisėtu.
Dėl materialinės atsakomybės sąlygų LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad suma,
išmokėta neteisėtai atleistam valstybės tarnautojui, pripažintina Tarnybos patirta tiesiogine materialine
žala. Sprendimą dėl valstybės tarnautojo atleidimo priėmė atsakovas, vykdydamas Tarnybos direktoriaus
funkcijas, todėl atsakovo priimtas sprendimas lėmė Tarnybai kilusią žalą, kurią prašė atlyginti
pareiškėjas. Taip pat neliko abejonių, jog veiksmai, iš kurių kilo prašoma atlyginti žala, atsakovo buvo
atlikti veikiant vidaus administravimo srityje, taigi aptariamu atveju valstybės tarnautojo (atsakovo)
materialinė atsakomybė ribojama šešių jo vidutinių darbo užmokesčių dydžiu.
Pasisakydamas dėl valstybės tarnautojo veikos neteisėtumo ir kaltės, LVAT pažymėjo, kad
atitinkamos pareigos, reikalavimai ir veiklos principai, kurių turi laikytis valstybės tarnautojai,
įgyvendindami savo funkcijas, teisės aktuose gali būti apibrėžti skirtingai. Tais atvejais, kai atitinkamos
teisės aktų nuostatos įtvirtina aiškią ir konkrečią, vienareikšmiškai suprantamą elgesio taisyklę (pareigą
atitinkamoje situacijoje elgtis vienu ar kitu konkrečiu būdu ir pan.), valstybės tarnautojui pažeidus tokią
nuostatą, konstatuotas jo veikos neteisėtumas savo ruožtu galėtų suponuoti ir išvadą apie jo kaltę
(valstybės tarnautojas, žinodamas, kokio elgesio varianto iš jo reikalauja atitinkama teisės norma, savo
veika sąmoningai arba būdamas nepakankamai rūpestingas bei atidus ją pažeidžia). Tačiau kitaip
vertintinos situacijos, kai valstybės tarnautojų, taip pat ir įstaigų vadovų funkcijos atliekamos srityse,
kuriose sprendimai priimami atitinkamai institucijai (įstaigai) naudojantis diskrecijos teise – tam tikro
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laipsnio laisve pasirinkti, kaip įgyvendinti įstatymuose įtvirtintas pareigas, taip užtikrinant galimybę
viešojo administravimo subjektui savo kompetencijos srityje veiksmingiausiu būdu siekti viešojo intereso
tikslų, taip pat srityse, kuriose sprendžiami sudėtingi, kompleksiniai, inter alia vertinamojo pobūdžio
klausimai, vadovaujantis ir taikant teisės aktų nuostatas, įtvirtinančias bendro, abstraktaus pobūdžio
reikalavimus, taip pat nuostatas, kurios nėra vienareikšmiškai aiškios ir pan. Tokiais atvejais itin
reikšmingas yra įvertinimas, ar valstybės tarnautojo, kurio atitinkama veika pripažinta neteisėta, kaltės
laipsnis yra pakankamas jo materialinei atsakomybei kilti, taigi vertinti, ar jis elgėsi pakankamai apdairiai,
rūpestingai ir atidžiai.
Atsižvelgusi į šioje byloje nustatytas faktines aplinkybes, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija sprendė,
kad atsakovo įsakymas, iš kurio buvo kildinama Tarnybos patirta žala, buvo priimtas sprendžiant
kompleksinį, vertinamojo pobūdžio klausimą, kurio sprendimui buvo reikšmingas visumos aplinkybių,
nesuponavusių vienareikšmiškai aiškaus elgesio konkrečioje situacijoje varianto, įvertinimas. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo sprendimu administracinėje byloje minėtas įsakymas buvo
panaikintas konstatavus, jog buvo netinkamai įvertinta atleisto valstybės tarnautojo pirmumo teisė
užimti atitinkamą pareigybę, į kurią pretendavo ir kita Tarnybos valstybės tarnautoja (konstatuota, jog
jo kvalifikacija buvo aukštesnė už kitos valstybės tarnautojos išsilavinimo prasme). Taigi apžvelgiamą
bylą nagrinėjusi LVAT išplėstinė teisėjų kolegija negalėjo daryti išvados, kad atleidžiant valstybės
tarnautoją, buvo padarytas akivaizdus teisės normose įtvirtintų reikalavimų pažeidimas. Atsižvelgiant į
tai, negalėjo būti nustatytas pakankamas atsakovo kaltės laipsnis jo materialinei atsakomybei kilti.
[2015 m. vasario 17 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-38662/2015. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija prieš J. G. Procesinio sprendimo
kategorija 16.8]
11. Bylos dėl energetikos teisinių santykių
Šiuolaikiniame pasaulyje ypač didelę reikšmę turi ūkio šaka, apimanti energetikos veiklą. Šia veikla
siekiama užtikrinti energijos tiekimo saugumą ir patikimumą, energijos išteklių ir energijos prieinamumą
ir pakankamumą, energijos išteklių ir energijos vartojimo efektyvumą, darnią ir tvarią energetikos
sektoriaus plėtrą, neigiamo energetikos veiklos poveikio aplinkai mažinimą, vartotojų teisių ir teisėtų
interesų apsaugą, sąlygų veiksmingai konkurencijai energetikos sektoriuje sukūrimą ir plėtojimą, vietinių
ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtrą. Tai lemia, kad energetikos veiklos planavimas,
teisinis reguliavimas ir jo tinkamas įgyvendinimas yra svarbus visai valstybei ir kiekvienam jos nariui, bei
kartu sąlygoja būtinumą užtikrinti įvairių interesų (vartotojų, nacionalinio saugumo, pelno siekiančių
subjektų, aplinkos apsaugos ir t. t.) pusiausvyrą.
Tokių interesų balansavimas 2015 metais ir toliau išliko administracinių teismų užduotimi. Šiuo
laikotarpiu didžioji dalis administracinių ginčų kilo dėl su teisės aktų atsinaujinančių išteklių energetikos
srityje pakeitimais susijusių pasekmių šalinimo. Siekdamas pašalinti asmenims kilusias neigiamas
pasekmes dėl pakeisto teisinio reguliavimo, įstatymų leidėjas nusprendė kompensuoti dalį asmenų
patirtų išlaidų. Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo
tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4 punktas nustatė, kad kompensuotinomis laikomos išlaidos, patirtos
iki 2013 m. vasario 1 d., kurios gali būti nustatytos, pagrįstos ir patvirtintos išlaidų pagrindimo ir išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentais. Sprendimų dėl šių išlaidų kompensavimo priėmimui buvo įgaliotas
specialus subjektas – Išlaidų, susijusių su elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisija (toliau –
Komisija). Šios Komisijos sprendimai ir tapo dažnu administraciniuose teismuose kilusių ginčų objektu.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-121-525/2015, analizuojant Komisijos sprendimą,
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškino Aprašo 4 punktą. Kaip minėta, šis punktas nustatė,
kad kompensuotinomis laikomos išlaidos, patirtos iki 2013 m. vasario 1 d., kurios gali būti nustatytos,
pagrįstos ir patvirtintos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo nurodymo dokumentais. Apžvelgiamoje
byloje ginčytu sprendimu Komisija atsisakė kompensuoti dalį pareiškėjo prašytų kompensuoti išlaidų,
susijusių su elektrinės projekto plėtra, nes jos patirtos po 2013 m. vasario 1 d. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija šiame procesiniame sprendime iš esmės aiškinosi, ar turi būti
atlyginamos tik tos išlaidos, kurios faktiškai apmokėtos iki 2013 m. vasario 1 d., ar ir tos išlaidos, kurios
faktiškai buvo apmokėtos po 2013 m. vasario 1 d., tačiau dėl kurių buvo susitarta iki šios datos ir kurios
buvo neišvengiamos dėl to, kad iki 2013 m. vasario 1 d. buvo atlikti tam tikri darbai. Lietuvos vyriausiojo
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administracinio teismo vertinimu, sistemiškai aiškinant Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2,
11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo įstatymo (įsigaliojusio
2013 m. vasario 1 d.) 3 straipsnio 1 dalį ir Aprašo 4 punktą, patirtos išlaidos reiškia, kad tos išlaidos buvo
realiai patirtos iki 2013 m. vasario 1 d., t. y. iki šių išlaidų kompensavimo mechanizmo sukūrimo, o išlaidų
patyrimo realumą įrodo šių išlaidų apmokėjimas. Pažymėjusi, kad įstatymų leidėjas, įtvirtindamas su
elektrinių projektų plėtojimu susijusių išlaidų kompensavimą, negarantavo, jog asmenims,
nusprendusiems dėl pasikeitusio teisinio reglamentavimo nebevystyti elektrinių projektų, bus
kompensuotos visos patirtos išlaidos, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija
sprendė, kad Komisija pagrįstai išlaidas, apmokėtas po 2013 m. vasario 1 d., pripažino
nekompensuotinomis.
[2015 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-121-525/2015. R. S. prieš Valstybinę
energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, Išlaidų, susijusių su saulės šviesos energijos
elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 28; 38]
Tuo metu administracinėje byloje Nr. eA-157-525/2015 pareiškėjas prieštaravo Komisijos išvadai,
kad jo kaip avansas pagal pirkimo–pardavimo sutartį sumokėta suma nepripažintina kompensuotinomis
išlaidomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas sprendė, jog nurodytos išlaidos apmokėtos iki
2013 m. vasario 1 d., taigi atitinka kompensuotinų išlaidų patyrimo momento kriterijų. Tačiau
apžvelgiamu atveju, priešingai nei teigė pareiškėjas, išlaidų apmokėjimo momentas reikšmingas išlaidų
pagrįstumo vertinimui. Pagal bylos duomenis nustatyta, jog tarp pareiškėjo (pirkėjo) ir UAB
„Informacinių technologijų pasaulis“ (pardavėjas) pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) sudaryta
2012 m. rugpjūčio 6 d. Sutartyje nurodyta, jog 40 procentų sumos avansas mokamas po leidimo plėsti
energijos pajėgumus gavimo ir prieš įrangos užsakymą. Šis leidimas išduotas 2012 m. lapkričio 19 d.
Pardavėjo sąskaita išankstiniam apmokėjimui (avansui) 60 000 Lt sumai išrašyta 2013 m. sausio 23 d., t.
y. praėjus dviem mėnesiams po minėto leidimo gavimo ir jau Lietuvos Respublikos Seimui priėmus
Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2, 11, 13, 14, 16, 20, 21 straipsnių
pakeitimo ir papildymo 2013 m. sausio 17 d. įstatymą. 2013 m. gegužės 3 d. šalims nutraukiant Sutartį,
nurodyta, jog pardavėjas suteikė dokumentų parengimo paslaugas, teikė konsultacijas, rengėsi pirkimo–
pardavimo sutarties įgyvendinimui. Vertinant pardavėjo atliktų darbų apimtį, pažymėta, jog be minėto
gauto leidimo plėsti elektros energijos gamybos pajėgumą, byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad
pardavėjas atliko (ar pradėjo atlikinėti) kitus darbus, kuriuos turėjo atlikti pagal Sutartį – pateikti saulės
elektrinės įrangą, parengti elektrotechninį saulės elektrinės projektą, įrengti elektrinę, įrengti nuotolinio
parametrų nuskaitymo ir atvaizdavimo sistemą. Nepaisant to, pareiškėjas, kaip pirkėjas, gavęs tik
nedidelę dalį paslaugų, dėl kurių buvo susitarta pagal Sutartį, nutraukdamas Sutartį su pardavėju,
pripažino visą sumokėtą avanso sumą minimaliais pardavėjo dėl Sutarties nutraukimo patirtais
nuostoliais. Dar daugiau – Sutartyje numatyta, jog pirkėjui nutraukus sutartį ne dėl pardavėjo
įsipareigojimų nevykdymo (ar ne dėl partnerio kaltės), avansiniai mokėjimai negrąžinami, tačiau atskiru
sutarimu avansas gali būti grąžinamas darbais arba įranga. Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas sprendė, jog nėra duomenų, kad pareiškėjas būtų ėmęsis visų įmanomų
priemonių išlaidoms sumažinti, patiriamoms dėl Sutarties nutraukimo – derėjęsis su pardavėju dėl
negrąžintinos avanso sumos dydžio, ar dėl jos, ar bent jos dalies, grąžinimo darbais ar įranga. Teisėjų
kolegijos nuomone, ūkio subjektas, veikdamas sąžiningai ir rūpestingai, visų pirma pats turėtų būti
suinteresuotas patirti kuo mažesnius nuostolius dėl sandorio nutraukimo. Taigi Komisija pagrįstai
sprendė, jog išlaidos, patirtos dėl sumokėto ir negrąžinto avansinio mokėjimo, apžvelgiamu atveju yra
nekompensuotinos.
[2015 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-157-525/2015. Uždaroji akcinė
bendrovė „ITP E2“ prieš Valstybinę energetikos inspekciją prie Energetikos ministerijos, Išlaidų, susijusių
su saulės šviesos energijos elektrinės projekto plėtojimu, kompensavimo komisiją. Procesinio sprendimo
kategorija 28; 38]
Kalbant apie energetikos teisinių santykių sritį, svarbu paminėti ir tai, kad apžvelgiamu laikotarpiu
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas susidūrė su itin sudėtingu teisės klausimu, be kita ko,
sąlygojusiu poreikį bendradarbiauti su Europos Sąjungos Teisingumo Teismu. Šis klausimas kilo Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nagrinėtoje administracinėje byloje
Nr. A858-46/2014, kurioje pareiškėjas UAB „Vilniaus energija“ ginčijo Lietuvos metrologijos inspekcijos
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Vilniaus apskrities skyriaus duotus įpareigojimus dėl karšto vandens skaitiklio naudojimo jo veikloje:
1) nenaudoti nuotoliniu (telemetriniu) būdu perduotų karšto vandens skaitiklio matavimo rezultatų
(išrašant sąskaitas), kol nustatyta tvarka nebus atlikta sistemos metrologinė patikra; 2) naudoti tik
metrologiškai patvirtinto bute sumontuoto karšto vandens skaitiklio su galiojančia metrologine patikra
deklaruotus rodmenų duomenis; 3) apie priimtus sprendimus ir duotų nurodymų vykdymą raštu iki
nustatytos datos informuoti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrių. Pagal nacionalinį
reguliavimą ir praktiką, vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio duomenų perdavimo prietaisu, yra
laikomi kokybiškai nauja matavimo priemone – matavimo sistema, ir būtent šia aplinkybe buvo
grindžiamos galimybės jiems taikyti papildomus nacionalinius reikalavimus ir procedūras.
Bylą nagrinėjusiai Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei teisėjų kolegijai kilo
abejonė dėl aptartos nacionalinės teisės ir praktikos suderinamumo su Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 34 straipsniu (kiekybinių importo apribojimų ir visų lygiaverčio poveikio priemonių uždraudimas
tarp valstybių narių) bei 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2004/22/EB dėl
matavimo priemonių (toliau – Direktyva), todėl byloje buvo kreiptasi į Europos Sąjungos Teisingumo
Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas patvirtino šias
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo abejones ir konstatavo, jog pagal Europos Sąjungos teisę, yra
draudžiamas toks nacionalinis reguliavimas ir praktika, pagal kuriuos visus Direktyvos reikalavimus
atitinkantis karšto vandens skaitiklis, sujungtas su nuotolinio (telemetrinio) duomenų perdavimo įtaisu,
yra laikomas matavimo sistema ir dėl šios aplinkybės negali būti naudojamas pagal paskirtį, kol jam kartu
su šiuo įtaisu nebus atlikta metrologinė patikra, kaip matavimo sistemai.
Vadovaudamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prejudiciniame sprendime pateiktu
Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimu, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog byloje
negalima remtis pagrindiniu ginčyto individualaus administracinio akto priėmimo argumentu, kad
metrologinė patikra turėjo būti atlikta skaitikliui ir duomenų perdavimo įrenginiui, kaip matavimo
sistemai, įvertinant duomenų perdavimo funkciją. Atsižvelgęs į tai, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas visus ginčytus įpareigojimus panaikino.
[2015 m. sausio 5 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A858–
46/2014. Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus energija“ prieš Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus
apskrities skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 28]
12. Bylos dėl vietos savivaldos
Ginčų vietos savivaldos teisinių santykių srityje kategorija apima ne tik administraciniuose
teismuose atliekamus tyrimus dėl savivaldybės institucijų priimamų bendro pobūdžio aktų teisėtumo (žr.
1 skyrių ,,Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo“ ir jau apžvelgtas administracines bylas
Nr. A-213-552/2015, Nr. A-433-422/2015, Nr. A438-1515/2014, Nr. A-1107-492/2015, Nr. eA-1154502/2015), bet ir fizinių bei juridinių asmenų skundus dėl jų individualias teises pažeidžiančių
savivaldybių administracijų ar kitų institucijų sprendimų. Privatūs asmenys į administracinius teismus
paprastai kreipiasi dėl savivaldybės institucijų priimtų individualių aktų teritorijų planavimo, statybos, kai
kuriais žemės, vietinės reikšmės kelių, prekybos alkoholiniais gėrimais laiko ribojimo, žalos atlyginimo,
savivaldybės tarnautojų teisių ir pareigų, adresų suteikimo, gyvenamosios vietos deklaravimo, socialinių
pašalpų ir įvairių kompensacijų bei kitais klausimais. Tokias bylas Lietuvos vyriausiajame
administraciniame teisme teko nagrinėti ir apžvelgiamais metais, tačiau įdomių faktinių bei teisinių
aplinkybių, reikšmingų teisės aiškinimo nuostatų požiūriu išskirtinos su priešmokykliniu ugdymu ir
mokyklų pertvarka bei priėmimu į savivaldybių institucijas susijusios bylos.
Štai nagrinėjant ginčą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo pertvarkyti mokyklą, į ją
perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes iš dviejų Vilniaus lopšelių-darželių, administracinėje byloje
Nr. eA-1245-662/2015 buvo akcentuota savivaldybės pareiga konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis
ir ypatingai laikytis skaidrumo principo. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų
kolegija, remdamasi nustatytu teisiniu reguliavimu, pažymėjo, kad priešmokyklinio ugdymo
organizavimas yra viena iš valstybės savivaldybėms perduotų funkcijų, savivaldybės taryba, be kita ko,
formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų
neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui
vykdyti. Byloje atkreiptas dėmesys, kad kuriant savivaldybių mokyklų tinklą, turi būti konsultuojamasi su
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gyventojais ar jų grupėmis, tačiau savivaldybės privalo konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis,
kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo
pertvarkos stadijose savivaldybės privalo tik informuoti visuomenę apie vykstančius procesus. Šiuo
atveju savivaldybių veiksmus saisto skaidrumo principas, reiškiantis viešojo administravimo subjekto
veiklos viešumą. Byloje buvo nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybė minėto principo nepažeidė,
kadangi pareiškėjai apie planuojamą perkėlimą buvo informuoti iš anksto, sprendimai, susiję su patalpų
pritaikymu, skelbti Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.
Pareiškėjai savo skundą taip pat argumentavo ta aplinkybe, kad savivaldybės tarybos sprendimo
priėmimo metu mokykla neturėjo leidimo-higienos paso, tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, jog įpareigojimas turėti leidimą-higienos pasą siejamas su
veiklos vykdymu, o ne su sprendimu pradėti vykdyti tokią veiklą, todėl leidimą-higienos pasą institucija
privalo turėti pradėjusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą. Kita vertus, prieš priimant sprendimą ar
priėmus sprendimą perkelti priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, turi būti
nustatomos priemonės, kurios užtikrintų, kad patalpos, kuriose bus vykdoma priešmokyklinio ugdymo
veikla, atitiks teisės aktų reikalavimus. Nagrinėtu atveju iš Vilniaus miesto savivaldybės institucijų
veiksmų (priimtų sprendimų) matyti, kad buvo dedamos reikiamos pastangos, siekiant užtikrinti patalpų
atitikimą higienos normoms. Galiausiai, vėlesniame etape mokyklai buvo išduotas ir leidimas-higienos
pasas.
[2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1245662/2015. V. S., J. V., V. D., A. P., D. R., I. P., Š. P., N. D., A. I., E. R., D. P. Š., A. B., I. V., L. V., L. R., L. G., A.
S., M. Ž.-J., L. B., K. S., V. B., A. U., I. K. ir G. B. prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir Vilniaus
miesto savivaldybės tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 30]
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2015 metais šioje srityje taip pat teko spręsti
situaciją, kai viena iš Vilniaus mokyklų, siekdama užginčyti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
sprendimu patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–
2015 metų bendrąjį planą, teikė teismui prašymą atnaujinti terminą skundui paduoti. Šioje
administracinėje byloje Nr. AS-964-858/2015 teisėjų kolegija, be kita ko, pasisakė dėl procesinės
galimybės ginčyti tokio pobūdžio savivaldybės aktą teisme ir nurodė, kad pagal Vyriausybės patvirtintas
Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles, mokyklų tinklo kūrimo
planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo.
Vadinasi, mokyklų tinklų kūrimas ir įgyvendinimas yra suprantamas kaip vientisas procesas, susidedantis
iš įvardintų stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo
veiksmai. Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų
bendrajame plane yra tik numatyta pertvarkyti Vilniaus Levo Karsavino vidurinę mokyklą į pagrindinę
mokyklą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Šis aktas vertintinas, kaip programinio pobūdžio dokumentas,
kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priimtas mokyklų tinklo
kūrimo inicijavimo stadijoje. Taigi nurodytas sprendimas vertintas kaip tarpinis aktas, priimtas nurodytos
procedūros metu. Iš administracinės bylos medžiagos nustatyta, jog remiantis nurodytu sprendimu,
vėliau buvo priimtas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo, be kita ko, buvo
numatytas konkretus įpareigojimas šiuo metu nepertvarkytose vidurinėse mokyklose, inter alia Vilniaus
Levo Karsavino vidurinėje mokykloje, nekomplektuoti 11–12 klasių. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai,
nurodė, kad būtent pastarasis sprendimas pareiškėjui sukelia konkrečias teisines pasekmes ir turėtų būti
ginčijamas teisme.
[2015 m. liepos 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-964-858/2015. Vilniaus Levo
Karsavino vidurinė mokykla prieš Vilniaus miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1;
63.3.8]
Kiti dėl savivaldybės institucijų veiksmų kilę ginčai 2015 metais, kaip minėta, buvo susiję su
konkrečių tarnautojų pareigų savivaldybėje užėmimu. Kalbant apie savivaldybės kontrolieriaus
pareigybę, pažymėtina administracinė byla Nr. A-634-492/2015. Savivaldybės kontrolieriui, atsižvelgiant
Vietos savivaldos įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą, priskirta prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai,
ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas
valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Savivaldybės
kontrolieriui priskirtų funkcijų reikšmingumas lemia, kad jo veikla grindžiama nepriklausomumo,
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teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais. Iš esmės šių principų pažeidimo
kvestionavimu buvo paremtas administracinis ginčas, kilęs dėl konkurso į aptariamą savivaldybės
pareigybę teisėtumo. Apžvelgiamu atveju konkurso į savivaldybės kontrolieriaus pareigas nelaimėję
pareiškėjai konkurso rezultatus ginčijo, be kita ko, dėl tos aplinkybės, kad konkurso komisijos nariais
pagal įstatymą negalėjo būti savivaldybės tarybos nariai.
Pasisakydama dėl reikalavimų konkurso komisijos formavimui, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija rėmėsi Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio
8 dalimi, nustatančia, kad savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų
atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, bei Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio
2 dalies 6 punktu, pagal kurį į įstaigos vadovo savivaldybės kontrolieriaus pareigas priima savivaldybės
taryba. Be to, pagal Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalį, savivaldybės tarybos išimtinei
kompetencijai yra priskirta tiek pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijos
sudarymas, tiek sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų
priėmimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas savivaldybės kontrolieriaus teikimu,
didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje
tarnyboje nustatymas, savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) metinės
ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus
darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos)
nuostatų tvirtinimas. Atsižvelgusi būtent į šias teisės normas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad ginčyto konkurso komisijos nariais galėjo būti ir savivaldybės
tarybos nariai. Vietos savivaldos įstatymas įtvirtina savivaldybės kontrolieriaus institucijos ypatingą
paskirtį, funkcijas ir atskaitingumą, o tai pagrindžia savivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją priimti
sprendimą dėl savivaldybės kontrolieriaus paskyrimo, taip pat sudaryti pretendentų į savivaldybės
kontrolieriaus pareigas komisiją. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta
išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija negali būti suvaržoma Konkursų į valstybės tarnautojų
pareigas organizavimo tvarkos aprašo (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki
2013 m. birželio 1 d.) 21, 24 punkto nuostatomis, kurios riboja politikų dalyvavimą pretendentų į
savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisijoje.
Vertindama pareiškėjų argumentą, kad tokios sudėties konkurso komisija, kai jos nariais yra
savivaldybės tarybos nariai, prieštarauja savivaldybės kontrolieriaus nepriklausomumo principui, LVAT
išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo ir Valstybės tarnybos įstatymo
normų sisteminis aiškinimas lemia, kad tarp savivaldybės kontrolieriaus ir savivaldybės tarybos
susiklostantys tarpusavio santykiai yra aiškiai ir detaliai reglamentuoti, numatant jų tarpusavio
bendradarbiavimo būdus ir priemones bei aiškiai įtvirtinant ne tik savivaldybės kontrolieriaus
atskaitingumą savivaldybės tarybai, bet ir numatant savivaldybės kontrolieriaus nepriklausomumo
garantijas. Įstatymuose įtvirtinta savivaldybės kontrolieriaus skyrimo procedūra savaime nereiškia
savivaldybės kontrolieriaus veiklos principų, inter alia – nepriklausomumo, pažeidimo. Savivaldybės
tarybos išimtinės kompetencijos skirti savivaldybės kontrolierių įgyvendinimas, dalyvaujant jo skyrimo
procedūroje tokiu būdu, jog konkurso komisijos nariais yra paskiriami savivaldybės tarybos atstovai,
negali turėti poveikio savivaldybės kontrolieriaus veiklos nepriklausomumo principui, nes šis
nepriklausomumas įgyvendinimas realizuojant kituose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus
savivaldybės kontrolieriui, jo pareigas ir atsakomybę. Savivaldybės kontrolierius savo veikloje
vadovaujasi tiek Vietos savivaldos, tiek kitais įstatymais ir teisės aktais, atsakomybė už netinkamą
funkcijų vykdymą, be kita ko, ir nepriklausomumo principo pažeidimą, jam taip pat gali kilti kitų
įstatymų, be kita ko, Valstybės tarnybos įstatymo, numatančio tarnybinę atsakomybę, pagrindu.
[2015 m. rugsėjo 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-634492/2015. A. A., N. M. (N. M.), I. C. prieš Elektrėnų savivaldybės administraciją, Elektrėnų savivaldybės
tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 16.1; 15.2.3.1; 15.2.3.2]
Kitoje administracinėje byloje Nr. eA-2393-502/2015 buvo ginčijamas Vilniaus miesto
savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas, kuriuo neorganizuojant konkurso, konkrečios
seniūnijos vyriausioji specialistė, įvertinus jos tarnybinę veiklą labai gerai, buvo perkelta į seniūnės
pareigas. Šią bylą nagrinėjusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija iš esmės
atsižvelgė į Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 4 dalies nuostatą, pagal kurią Valstybės tarnybos
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įstatymo nuostatos taikomos tik tais atvejais, jeigu Vietos savivaldos įstatyme nėra nustatytos kitokios
priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas sąlygos. Vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio 4 dalyje, be
kita ko, reglamentuojama, kad seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas. Seniūną į pareigas skiria ir iš
jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo ir Valstybės tarnybos
įstatymais. Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu. Taigi, anot teismo, įstatymų leidėjas
imperatyviai įtvirtino nuostatą, kad asmuo į seniūno pareigas priimamas tik konkurso būdu. Vietos
savivaldos įstatymo 31 straipsnio 4 dalies norma yra speciali Valstybės tarnybos įstatymo 11 straipsnio
atžvilgiu, todėl turi būti taikomas būtent Vietos savivaldos įstatymas. Pirmosios instancijos teismo
sprendimas, kuriuo skundas patenkintas, paliktas nepakeistas.
[2015 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-2393-502/2015. Vyriausybės
atstovas Vilniaus apskrityje prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo
kategorija 35.2]
Įgyvendinant vietos savivaldą gali kilti įvairaus pobūdžio ginčų, tačiau administraciniams teismams
priskirta nagrinėti tik nesutarimus dėl teisės vietos savivaldos srityje. Politinio turinio klausimai, kaip
patvirtina žemiau apžvelgiamas 2015 metų LVAT praktikos pavyzdys, teismuose negali būti keliami.
Iš administracinės bylos Nr. eAS-1323-602/2015 faktinių aplinkybių buvo matyti, jog skundas, kurį
pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti, pateiktas Druskininkų savivaldybės vardu (jį pasirašė
Druskininkų meras). Šiuo skundu buvo siekiama įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos
narius pasiūlyti kandidatūras į Kontrolės komiteto ir Etikos komisijos narius, laikantis Druskininkų
savivaldybės tarybos veiklos reglamente įvardyto reikalavimo, kad tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du
kartus.
LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog teisė administraciniams teismams nagrinėti politinio pobūdžio
skundus nėra suteikta. Priešinga situacija būtų vertinama, kaip konstitucinio valdžių padalijimo principo
pažeidimas. Šis principas suponuoja, kad kiekvienai valdžios institucijai suteikiama jos paskirtį atitinkanti
kompetencija. Šios kompetencijos konkretus turinys priklauso nuo tos valdžios vietos bendroje valdžių
sistemoje ir jos santykio su kitomis valdžiomis. Viena valstybės valdžios institucija negali iš kitos perimti
jai pavestų įgaliojimų, jų perduoti ar atsisakyti.
Pareiga savivaldybės tarybai sudaryti Kontrolės komitetą ir Etikos komisiją, kaip struktūrinius savo
dalinius, kyla ex lege. Nors aktualus Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis ir numato vieną imperatyvią
sąlygą, taikytiną Kontrolės komiteto sudėčiai: į jį turi įeiti vienodas visų savivaldybės tarybos narių
frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos
nariai, deleguotų atstovų skaičius, iš ko implicitiškai išplaukia, jog Druskininkų savivaldybės tarybos
opozicija turi pareigą į Kontrolės komitetą deleguoti savo atstovus, tačiau Vietos savivaldos įstatymas
neįtvirtina konkrečių būdų ar (ir) sąlygų, kaip ir (ar) kurie opozicijos atstovai turėtų būti deleguojami.
Todėl opozicinėms frakcijoms priklausančių savivaldybės tarybos narių kandidatūrų parinkimas, teikimas
ir galutinis jų tvirtinimas savivaldybės taryboje, tokiu būdu realizuojant Vietos savivaldos įstatymo
14 straipsnio kiekvienai frakcijai numatytą pareigą deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą, yra politinio,
o ne teisiniais reikalavimais susaistyto proceso dalis.
LVAT teisėjų kolegija taip pat išaiškino, kad pareiškėjo kreipimusi siekiamas teismo įpareigojimas
pagal galiojančias proceso teisės normas ne tik kad nėra įmanomas ratione personae (ABTĮ 88 straipsnio
2, 3 ir 4 punktų prasme), bet ir prieštarautų laisvo mandato principui. Šis principas, be kita ko,
implikuoja, jog savivaldybės tarybos nariui prieš jo valią niekas negali primesti vienokio ar kitokio elgesio
modelio, o savivaldybės tarybos nariai yra laisvi apsispręsdami dėl balsavimo ir negali būti veikiami
trečiųjų šalių įtakos. Atitinkamai ir savivaldybės tarybos frakcijos, kaip kolektyviniai savo narių politinę
orientaciją siekiantys įgyvendinti savivaldybės tarybos narių junginiai, yra laisvos teikti savo norimas
kandidatūras į komitetus ar komisijas, į kurių sudėtį jos atstovus gali deleguoti ex lege. Savivaldybės
tarybos dauguma privalo galėti gintis nuo savivaldybės tarybos mažumos obstrukcijos (politinės kovos
būdo, siekiant apriboti savivaldybės tarybos produktyvumą), tačiau tą ji daryti turėtų keldama politinės
atsakomybės klausimą, o ne teikdama skundą administraciniam teismui. Nurodytų argumentų pagrindu
pareiškėjo atskirasis skundas atmestas, o pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista.
[2015 m. gruodžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1323-602/2015. Druskininkų
savivaldybė prieš Druskininkų savivaldybės tarybos narius V. S., R. D., G. K., V. T., A. M., J. Š., K. K.
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1 ]
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13. Bylos dėl asmens duomenų teisinės apsaugos
Kiekvienais metais, neišskiriant ir apžvelgiamų 2015 metų, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo praktikoje iškyla aktualių klausimų dėl asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių
teisės normų aiškinimo ir taikymo. Štai vienoje iš administracinių bylų Nr. A-375-858/2015 daugiabučio
namo bendrija šio namo skelbimų lentoje (namo laiptinėje) iškabino informacinį pranešimą, kuriame
buvo nurodyta informacija apie skolas bendrijai, šalia nurodant namo buto numerį. Valstybinė duomenų
apsaugos inspekcija (toliau – Inspekcija) pareiškėjų (daugiabučio namo gyventojų) skundą dėl jų asmens
duomenų paskelbimo atmetė, argumentuodama tuo, kad nebuvo nustatyta, jog pareiškėjų nurodyti
asmenys būtų atlikę skundžiamus veiksmus. LVAT teisėjų kolegija išaiškino, kad pagal Asmens duomenų
teisinės apsaugos įstatymą, Inspekcija turi teisę, atlikdama asmens duomenų tvarkymo teisėtumo
patikrinimą pagal skundą, be išankstinio įspėjimo įeiti į tikrinamo asmens patalpas (tarp jų ir
nuomojamas ar naudojamas kitu pagrindu) arba teritoriją, kur yra dokumentai, įranga, susiję su asmens
duomenų tvarkymu; asmens duomenų tvarkymo teisėtumo patikrinimo metu rinkdama įrodymus, ši
institucija turi teisę naudoti fotografavimo, filmavimo ir garso įrašymo įrangą. LVAT teisėjų kolegijos
vertinimu, Inspekcija privalo pasinaudoti visomis įstatymo jam suteiktomis teisėmis tam, kad skundą
padavęs asmuo gautų objektyvų ir visapusišką nurodytų aplinkybių įvertinimą jį dominančiu aspektu.
Nagrinėtu atveju spręsta, jog tyrimas dėl pareiškėjų skundo nebuvo atliktas išnaudojus visas Inspekcijai
suteiktas teises ir įvertinus visus galimo padaryto pažeidimo aspektus.
Pasisakydama dėl asmens duomenų pažeidimo esmės, LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad net ir
vertinant, jog skelbiant nurodytus duomenis apie atitinkamų butų įsiskolinimus, galbūt buvo siekiama
užkirsti kelią paslaugų bendrijai nutraukimui dėl susidariusių įsiskolinimų bei iš to kylančios žalos
atsiradimui, asmens duomenų tvarkymas ir jų paviešinimas nurodytu būdu nebuvo proporcingas ir
tinkamas, siekiant aptarto tikslo. Šie faktai galėjo būti skelbiami asmens duomenų subjektų teises
mažiau ribojančiais būdais ir metodais. Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme numatyta, kad
duomenų subjektams (fiziniams asmenims) siunčiami ar pateikiami spausdintiniai rašytiniai informacinio
pobūdžio pranešimai apie duomenų subjektams (fiziniams asmenims) suteiktas paslaugas, duomenų
subjektų (fizinių asmenų) prievoles, sutarčių su duomenų subjektais (fiziniais asmenimis) vykdymą ir kt.,
kurių turinyje yra nurodomi duomenų subjektų (fizinių asmenų) asmens duomenys, įskaitant, tačiau
neapsiribojant, duomenis apie asmens vardą ir pavardę, gyvenamąją vietą, sumokėtus ar nesumokėtus
mokesčius, mokėtojo kodą ar numerį, atsiskaitomosios knygelės numerį, privalo būti pateikiami uždaru
pavidalu, ant kurio gali būti tik pašto paslaugoms būtina informacija, ir tokių pranešimų turinys gali būti
matomas tik duomenų subjektui (fiziniam asmeniui), kuriam adresuojamas pranešimas, ar jo sutikimu
trečiajam asmeniui, atidarius ar išpakavus pateiktą pranešimą. Šios nuostatos netaikomos, jeigu minėti
pranešimai įteikiami asmens duomenų subjektams (fiziniams asmenims) asmeniškai ir konfidencialiai.
Būtent šis būdas, bylą nagrinėjusios LVAT teisėjų kolegijos požiūriu, ir galėjo būti panaudotas bendrijos
tikslui pasiekti.
[2015 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-375-858/2015 M. B., R. V. Š. ir V. P.
prieš Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Procesinio sprendimo kategorija 25]
14. Bylos dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų mokslo ir švietimo srityje
Prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė mokytis yra neatsiejama nuo tautos tapatybės kūrimo
pagrindų, lemia žmogaus gyvenimo įprasminimą, visuomenės pažangą ir tobulėjimą. Valstybės švietimo
sistema, kurioje dalyvauja ir viešojo administravimo subjektai, turi užtikrinti, kad ši asmens teisė būtų
įgyvendinta efektyviai. Švietimo sistemos grandžių įvairovė (pvz., priešmokyklinis, ikimokyklinis, vidurinis
ir kt. ugdymas) lemia, jog administraciniuose teismuose paprastai kiekvienais metais pasitaiko ginčų
švietimo ir mokslo srityje. Be jau minėtų administracinių bylų, kuriose spręsti savivaldybių norminių
teisės aktų, susijusių su darželių, mokyklų reorganizacijomis, teisėtumo (žr. 12 skyrių ,,Bylos dėl vietos
savivaldos“, administracinės bylos Nr. eA-1245-662/2015, Nr. AS-964-858/2015), apžvelgiamoje srityje
2015 metais LVAT pasisakė ir dėl studentų teisių, gaunant valstybės remiamas paskolas. Pavyzdžiui,
administracinėje byloje Nr. A-2094-822/2015 pareiškėja ginčijo Valstybinio studijų fondo sprendimą,
kuriuo buvo atsisakyta tenkinti jos prašymą įtraukti ją į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės
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remiamų paskolų sutartis, sąrašą (toliau – Sąrašas). Byloje spręsta, ar Valstybinis studijų fondas, praėjus
10 dienų po Sąrašo patvirtinimo gavęs patikslintą informaciją apie tai, kad pareiškėja neturi skolinių
įsipareigojimų bankui (t. y. paaiškėjus banko klaidai), teisėtai ir pagrįstai atsisakė pakeisti priimtą
sprendimą ir vis dėlto neįtraukė pareiškėjos į Sąrašą. Nuo valstybės remiamos paskolos priklausė
pareiškėjos galimybės sumokėti už studijas.
LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors Sąrašo keitimas (jo papildymas) teisės aktuose expressis
verbis nėra detalizuotas, tačiau poįstatyminiame teisės akte yra suteikti įgaliojimai priimti sprendimus
dėl biudžeto lėšų paskirstymo ir perskirstymo, taigi ir galimybės esant būtinumui tikslinti patvirtintus
Sąrašus, atsižvelgiant į valstybės skiriamo finansavimo ribas ir kitų asmenų interesų užtikrinimą.
Nagrinėtas atvejis, LVAT teisėjų kolegijos nuomone, buvo išskirtinis, todėl šie kriterijai – skiriamo
finansavimo ribos ir kitų asmenų interesų užtikrinimas – pasitarnauja tokių situacijų išsprendimui. Byloje
nustatyta, kad atsakovas patvirtino, jog 2013 m. rudens semestre nebuvo išnaudoti visi biudžeto
asignavimai valstybės garantijoms teikti, ne visi studentai pasirašė paskolų sutartis, todėl spręsta, jog
nėra pagrindo manyti, kad šiuo atveju tenkinant pareiškėjos prašymą, paaiškėjus kredito įstaigos klaidai,
būtų viršytos finansavimo ribos ar pažeisti kitų asmenų interesai.
[2015 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2094-822/2015. R. M. prieš
Valstybinį studijų fondą. Procesinio sprendimo kategorija 30]
15. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 2015 metais bylų, susijusių su nacionalinių
institucijų bei Europos Sąjungos teikiama finansine parama, kiek sumažėjo, tačiau šioje srityje tebekyla
aktualių teisės taikymo ir aiškinimo klausimų. Aptariama kategorija apima kompleksinius teisinius
santykius, todėl šios bylos išliko reikšminga administracinių teismų praktikos dalimi.
Kaip apžvelgiamų bylų sudėtingumą pagrindžiantį pavyzdį galima paminėti Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo kreipimąsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo
administracinėje byloje Nr. A-1425-858-2015. Šioje byloje ginčas kilo dėl atsakovo Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – APVA) direktoriaus įsakymų,
kuriuose nurodoma, jog pareiškėjas (uždaroji akcinė bendrovė) netinkamai panaudojo dalį Europos
Sąjungos paramos lėšų ir reikalaujama šias lėšas sugrąžinti. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu,
kilusiam ginčui aktuali 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų
finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalis, numatanti keturių metų patraukimo atsakomybėn
senaties terminą. Be kita ko, šis straipsnis įtvirtina taisyklę, jog „vykdant daugiametes programas,
senaties terminas nesibaigia tol, kol visiškai nebaigiama programa“. LVAT išplėstinei teisėjų kolegijai
iškilo abejonių, ar ginčo projektas, kuriam finansavimas buvo skirtas Europos Komisijos sprendimu,
laikytinas „daugiamete programa“ pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalį. Atsižvelgdama į tai,
jog nei paminėtas reglamentas, nei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika bylai reikšmingos
sąvokos neapibrėžia, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su
prašymu išaiškinti sąvoką „daugiametė programa“ minėtos reglamento nuostatos prasme ir tai, ar
projektas, dėl kurio finansavimo kilo ginčas, laikytinas tokia „daugiamete programa“; jei atsakymas į
pastarąjį klausimą yra teigiamas, nuo kokio momento turėtų būti skaičiuojama minėto reglamento Nr.
2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto senaties termino pradžia.
[2015 m. liepos 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-1425858/2015. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą. Procesinio sprendimo kategorija 38]
Kitoje administracinėje byloje Nr. A-1512-556/2015 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
išplėstinė teisėjų kolegija pateikė svarbų išaiškinimą, susijusį su administracine lėšų pripažinimo
netinkamomis finansuoti ir jų susigrąžinimo procedūra bei jos metu priimtų aktų teisėtumo patikrinimo
teisme apimtimi. Apžvelgiamu atveju ginčas kilo dėl Europos Sąjungos fondų lėšų grąžinimo, pripažinus
pareiškėjo vykdyto projekto išlaidas netinkamomis finansuoti. Pareiškėjas ginčijo su jo vykdyto projekto
finansavimo Europos Sąjungos lėšomis sumažinimu ir įpareigojimu grąžinti atitinkamą lėšų dalį susijusius
administracinius aktus. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atlikusi sisteminę teisinio reguliavimo,
įtvirtinančio lėšų pripažinimo netinkamomis finansuoti ir jų susigrąžinimo nuostatas, analizę, konstatavo,

51

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 metų praktikos apžvalga

jog šioje procedūroje kiekviena iš institucijų – Finansų ministerija, Lietuvos verslo paramos agentūra ir
Ūkio ministerija – turi aiškiai paskirstytas funkcijas ir atsakomybę. Visi pareiškėjo ginčyti administraciniai
aktai sudarė vientisą administracinę procedūrą, kuriai pasibaigus, pareiškėjui kilo vieningos materialinės
teisinės pasekmės. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, jog skundo terminas dėl ūkio ministro įsakymų
ginčijimo nebuvo praleistas ir ginčas dėl paramos lėšų grąžinimo teisėtumo buvo išspręstas iš esmės.
[2015 m. birželio 8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-1512556/2015. VšĮ Raseinių hipodromas prieš Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją ir VšĮ Lietuvos verslo ir
paramos agentūrą. Procesinio sprendimo kategorija 33.2]
Apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat sprendė nemažai
ginčų, susijusių su paramą administruojančių institucijų veiksmais, kurie buvo pripažinti neobjektyviais,
nenuosekliais ar kitokiu būdu pažeidžiančiais procedūras. Pastebėtina, kad ne vienoje byloje gero
administravimo principo nesilaikymu sukeltos neigiamos pasekmės paramos gavėjams buvo pašalintos
būtent atlikus teisminę institucijų priimtų aktų kontrolę.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-146-1809/2014 buvo nustatyta, jog Nacionalinė
mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra), tenkinusi pareiškėjo mokėjimo
prašymus, vėliau po tokio sprendimo priėmimo, skyrė jam sankciją, kuri buvo susijusi su investicijomis,
atliktomis ankstesniuose paramos skyrimo etapuose, t. y. projekto vykdytojo investicijomis į statinių
statybą, rekonstrukciją ir kaimo turizmo verslo infrastruktūros kūrimą. Iš apžvelgiamu atveju ginčyto
sprendimo turinio buvo matyti, jog Agentūra sankciją projekto vykdytojui taikė, konstatavusi, kad
projekto įgyvendinimo metu be Agentūros sutikimo jis iš esmės pakeitė statybos rangos sutarties
sudėtines dalis (keitimas sudarė apie 50 proc. objekto vertės). Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, remdamasi Paramos administravimo taisyklėmis, galiojusiomis pasirašant ginčo
paramos sutartį bei teikiant mokėjimo prašymus, pažymėjo, jog jokie su Agentūra raštu nesuderinti
nukrypimai nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiantys projekto apimtį, keičiantys projekto išlaidas,
pratęsiantys projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiantys projektą ar paramos sutartyje ir (arba)
paraiškoje bei sprendime skirti paramą nustatytus paramos gavėjo įsipareigojimus, nėra leidžiami.
Tačiau nagrinėtu atveju teisėjų kolegija vertino, kad ginčui aktualiu laikotarpiu pareiškėjo teikti
Agentūrai prašymai su priedais pritarti ir suderinti medžiagų ar darbų keitimą, buvo tinkamas
informavimo apie numatomus pakeitimus būdas. Atsižvelgiant į tai, kad Agentūra devynis kartus raštu
nurodė pareiškėjui, kad neprieštarauja, jog projekto įgyvendinimo darbai būtų vykdomi pagal
patikslintas lokalines sąmatas, byloje spręsta, kad Agentūra davė pritarimą numatomiems pakeitimams,
išreikšdama poziciją, jog jie yra tiesiogiai susiję su projekto vykdytojo vykdoma veikla ir padės pasiekti
projekto tikslus bei uždavinius. Dėl nurodytų priežasčių pripažinta, kad paramos suma Agentūros
sprendimu buvo sumažinta nepagrįstai.
[2015 m. sausio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-146-1809/2014. A.T. prieš Nacionalinę
mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 33.1]
Kitoje administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015 Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau –
APVA), priimdama ginčo įsakymą, kuriuo iš pareiškėjo už viešųjų pirkimų nuostatų pažeidimą
pareikalauta grąžinti netinkamomis finansuoti pripažintų projekto išlaidų dalį, pakeitė tarpinės
institucijos – Aplinkos ministerijos – pažeidimo tyrimo metu padarytas išvadas tuo aspektu, kad
konstatavo, jog Viešųjų pirkimų įstatymą pažeidė ne APVA, o projekto vykdytojas. Taigi, kaip konstatavo
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, AVPA ginčo įsakyme nurodė kitą nei
minėtoje Aplinkos ministerijos išvadoje įvardytą projekto vykdytojo grąžintinų lėšų teisinį pagrindą, tuo
pažeisdama objektyvumo principą (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 2 p.). Byloje išaiškinta, kad
tuo atveju, kai galimas pažeidimas yra susijęs su pačios įgyvendinančios institucijos atliktais viešaisiais
pirkimais, tarpinė institucija atlieka ne tik pažeidimo tyrimą, bet ir priima sprendimą dėl neteisėtai
išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų grąžinimo, taip pat vykdo šių lėšų susigrąžinimą. Tokiu atveju
negalima įgalioti įgyvendinančios institucijos vykdyti neteisėtai išmokėtų ir (arba) panaudotų lėšų
susigrąžinimą, kadangi priešingu atveju įgyvendinančioji institucija būtų įgaliojama priimti sprendimą dėl
savo pačios padarytų pažeidimų, kas prieštarautų konstituciniam gero administravimo (atsakingo
valdymo) principui ir Administravimo taisyklių tikslams. Tokio draudimo nepaisantis APVA įsakymas
nagrinėtu atveju buvo panaikintas.
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[2015 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015. UAB „Tauragės
regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų
valdymo agentūrą. Procesinio sprendimo kategorija 38]
Paramos administravimo procedūros netinkamo vykdymo klausimu pasisakyta administracinėje
byloje Nr. A-1547-502/2015. Siekusiam gauti išmokas pareiškėjui 2010 metais buvo nustatytas
pakartotinis tyčinis geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (toliau – GAAB) žemės ūkio naudmenoms
reikalavimų pažeidimas, o 2012 metais – netyčinis GAAB reikalavimų pažeidimas. Atsižvelgdama į tai,
Agentūra, svarstydama pareiškėjo 2012 metais teiktą paraišką išmokoms gauti, inter alia vadovavosi
Žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-306 patvirtintos Sankcijų už kompleksinės
paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos (toliau – Metodika) 16 punktu ir sankciją už
pareiškėjo 2012 metais padarytą netyčinį GAAB reikalavimų pažeidimą pritaikė kaip už tyčinį pakartotinį
pažeidimą. Šiuos Agentūros veiksmus vertinusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija pažymėjo, kad pakartotiniam GAAB reikalavimų pažeidimui kvalifikuoti pagal Metodikos
16 punktą yra įtvirtinta privaloma sąlyga – asmuo turi būti informuojamas, jog nustačius pakartotinį to
paties reikalavimo pažeidimo atvejį, bus laikoma, kad reikalavimas pažeistas tyčia. Todėl Agentūra turi
pareigą informuoti paraiškos teikėją apie galimą sankcijos, kuri labiau ribotų jo teises nei galimo
pažeidimo kvalifikavimas pagal Metodikos 8–15 punktus – t. y. kaip netyčinio, taikymą iki tokio
pažeidimo nustatymo. Nagrinėtu atveju nustatyta, jog Agentūra, pareiškėjui sankciją pritaikydama kaip
už pakartotinį tyčinį pažeidimą, prieš tai tinkamai jo neinformavusi apie ateityje galėsiančius kilti
didesnius jo teisių ribojimus, padarė esminį sankcijos taikymo procedūros pažeidimą. Tokiu būdu
Agentūra užkirto kelią pareiškėjui planuoti bei organizuoti savo ūkinę veiklą taip, kad būtų užtikrintas
GAAB reikalavimų laikymasis, turint omenyje ir tą aplinkybę, jog ateityje pareiškėjo teisė į paramą gali
būti apribota maksimaliai. Ginčo sprendimas dėl sankcijos už tyčinį pažeidimą pareiškėjui buvo
panaikintas. Agentūra įpareigota sankcijos taikymo pareiškėjui klausimą nagrinėti iš naujo ir vadovautis
Metodikos 8–15 punktais.
[2015 m. liepos 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015. A.V. prieš Nacionalinę
mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 33.3]
16. Bylos, susijusios su visuomenės informavimu ir teise gauti informaciją
Kiekvienais metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinėja nuoseklų skaičių bylų,
susijusių su visuomenės informavimu. Dažniausiai tokiose bylose Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui tenka vertinti visuomenės informavimo priemonėse paviešintų teiginių pobūdį ir atriboti juos
pagal tai, ar jie yra nuomonę išreiškiantys, ar faktus konstatuojantys pasisakymai. Tokia praktika
atsispindi administracinėje byloje Nr. A-1435-624/2015, kurioje buvo ginčijama Žurnalistų etikos
inspektoriaus (toliau – Inspektorius) sprendimo dalis, kuria bankrutuojančios akcinės bendrovės banko
„Snoras“ bankroto administratoriaus skundas pripažintas iš dalies pagrįstu ir nuspręsta įspėti viešosios
informacijos rengėją ir skleidėją dėl Visuomenės informavimo įstatymo pažeidimo. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo teisėjų kolegija aptariamu atveju priminė, kad bankrutuojančios akcinės
bendrovės banko „Snoras“ bankroto administratorius nepriskirtinas viešųjų asmenų ratui. Vertindama
vienoje iš ginčo publikacijų nurodytus teiginius „Gal dėl tų įkainių ir noro pasipelnyti pasirinkta ir
„Colliers“ kompanija nekilnojamajam turtui parduoti“, „<...> jokių paslėptų „Snoro“ pinigų N. K. nerado“,
LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad šie teiginiai pradedami žodžiu „gal“, kuris parodo, jog faktas nėra
konstatuojamas, o išreiškiama tam tikra mintis, abejonė. Kita vertus, byloje pažymėta, jog ir vertinamojo
pobūdžio teiginiai turi turėti pakankamą faktinį pagrindimą. Konkrečiu atveju šis vertinamasis teiginys
buvo pateiktas be jokio faktinio pagrindo, aiškių argumentų, o tai neatitinka Visuomenės informavimo
įstatymo keliamų reikalavimų. Byloje pripažinta, kad šis teiginys žemino bankrutuojančios akcinės
bendrovės banko „Snoras“ bankroto administratoriaus garbę ir orumą.
Ginčo publikacijos teiginiai „Kuo lėčiau dirba „Snoro“ bankroto administratorius N. K., tuo daugiau
pinigo įkrenta ir į jo, ir į jo konsultantų kišenes“, „Bankroto administratorius šio proceso neskubina, nes
nuo laiko stūmimo priklauso jo ir jo konsultantų pasakiški atlyginimai“, bylą nagrinėjusios LVAT teisėjų
kolegijos nuomone, yra konstatuojamojo pobūdžio, todėl jiems taikomas tiesos kriterijus. Kadangi byloje
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nebuvo duomenų, jog bankroto administratorius sąmoningai veikė lėtai, LVAT teisėjų kolegija minėtus
teiginius pripažino neatitinkančius tikrovės ir žeminančius aptariamo asmens garbę ir orumą.
Dėl teiginių „Pasirodo, šalyje pinigų yra apsčiai, tačiau dažniausiai jie semiami nieko neveikiant
<...> N. K. (N. C.) Lietuvoje kas savaitę užsibūna vos po kelias dienas, tačiau kreditorių komitetas <...>
leido šiam ponui mokėti 100 tūkst. litų mėnesio atlyginimą nepriklausomai nuo to, ką jis apskritai
nuveiks“ bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija išaiškino, kad Inspektorius nepagrįstai juos vertino kartu
su kitose tiek laiko, tiek turinio požiūriu besiskiriančiose publikacijose pateiktais teiginiais bei
remdamasis tuo, padarė subendrintą išvadą. Teiginių turinys, pasak LVAT teisėjų kolegijos, yra
vertinamojo pobūdžio ir atspindi autoriaus subjektyvų tam tikros aplinkybės vertinimą, kuris konkrečiu
atveju savaime nėra nei įžeidžiantis, nei žeminantis.
[2015 m. birželio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1435-624/2015. UAB „Respublikos
leidiniai“ prieš Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 36]
Aiškinant ir taikant visuomenės informavimo teisinius santykius reguliuojančias teisės normas,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 2015 metais buvo pateikta taisyklė, pagal kurią
publikavimui skirta informacija privalo būti renkama etiškais būdais. Toks požiūris į visuomenės
informavimą išryškintas administracinėje byloje Nr. A-1600-556/2015, kurioje ginčas kilo dėl Lietuvos
žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos (toliau – Komisija) sprendimo, kuriuo nuspręsta, kad vienoje iš
interneto portalo publikacijoje buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas. Šioje byloje
nustatyta, jog trečiajam suinteresuotam asmeniui (Anykščių rajono savivaldybės administracijos
darbuotojai) atsisakius duoti interviu pareiškėjo UAB „Anykštos redakcijos“ žurnalistui, pasirodė ginčo
publikacija, kurioje skaitytojai buvo raginami redakcijai siųsti informaciją apie minėtą asmenį („<...> jeigu
ką nors žinote apie šią ponią, siųskite informaciją „Anykštai“ <...>“). Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegija, įvertinusi bylos aplinkybes, pritarė Komisijos ir pirmosios instancijos teismo
požiūriui, jog pirmiau nurodytas būdas, kuriuo siekta gauti informaciją apie trečiąjį suinteresuotą
asmenį, nebuvo etiškas. Toks informacijos rinkimo būdas netoleruotinas, nepateisinamas, laikytinas
neigiamu elgesiu, todėl pažeidžia Etikos kodeksą.
Nagrinėtu atveju nekilo abejonių dėl pareiškėjo Etikos kodekso 11 straipsnio, įtvirtinančio, jog
„norėdamas gauti informaciją, žurnalistas neturi informacijos šaltiniui daryti spaudimo ar siūlyti už ją
atlyginti, taip pat piktnaudžiauti savo visuomeniniu statusu ir profesinėmis galimybėmis“, pažeidimo.
Kaip pažymėjo LVAT teisėjų kolegija, publikacijos turinys suponuoja spaudimą trečiajam suinteresuotam
asmeniui. Joje buvo sakoma, jog vis tiek ta informacija bus gauta, jei ne iš paties asmens, tai iš kitų
asmenų – skaitytojų. Kreipimasis į skaitytojus yra ne kas kita, kaip piktnaudžiavimas profesine galimybe –
nepavykus rezultato pasiekti etišku būdu, pasitelkiama į pagalbą visuomenės informavimo priemonę
(kreipimąsi į skaitytojus) su profesiniu požiūriu neetiškomis užuominomis.
[2015 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1600-556/2015. UAB „Anykštos
redakcija“ prieš Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 36]
17. Administracinių bylų teisena
Pagrindinė administracinio proceso teisės normų paskirtis – garantuoti materialiųjų
administracinės teisės normų funkcionalumą ir veiksmingumą. Administracinę teiseną
reglamentuojančių teisės aktų nuostatose, visų pirma, nustatomos teisinės procedūros, būtinos siekiant
apginti materialiąsias administracinės teisės suteikiamas teises. Dėl savo reikšmingumo procesinių
normų taikymas ir aiškinimas sudaro gan plačią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos
dalį. Apžvelgiamais metais išnagrinėjus didžiausią nuo 2011 metų bylų pagal atskiruosius skundus
skaičių, pateikta reikšmingų administracinės jurisprudencijos nuostatų. Aktualiausios šiais metais buvo
bylos dėl galimybės tam tikrus administracinius aktus ginčyti teisme ir skųsti atitinkamus pirmosios
instancijos teismo procesinius sprendimus (nutartis). Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo bylų nagrinėjimas
taip pat sudarė nemažą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veiklos 2015 metais dalį.
Pažymėtina, kad procesiniai klausimai neretai yra tiesiogiai susiję su asmens teise į galimai pažeistų
teisių teisminę gynybą, todėl Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, siekdamas efektyvaus šios
teisės užtikrinimo, atsižvelgia į oficialios konstitucinės doktrinos nuostatas ir Europos Žmogaus Teisių
Teismo praktiką.
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Pasisakydamas dėl konkrečių viešojo administravimo subjektų priimamų sprendimų (veiksmų ar
neveikimo) pripažinimo savarankišku administracinės bylos dalyku, kuris lemia, jog byla dėl tokių
sprendimų gali būti nagrinėjama administraciniame teisme, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
2015 metais konstatavo, jog kreiptis į teismą galima, be kita ko, dėl:
- centrinio mokesčio administratoriaus atsisakymo pritarti mokesčių mokėtojo siūlomam
mokesčių teisės aktų nuostatų taikymui būsimam sandoriui (Mokesčių administravimo įstatymo 31 1 str.)
[2015 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1079-858/2015. UAB „Fauga“ ir kt. prieš
Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo
kategorija 70.1]
- Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pažymos apie statinio statybą be
nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių [2015 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. eAS-1328-520/2015. S. V., V. M. ir A. B. prieš Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos
inspekciją prie Aplinkos ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 70.1]
- vietos savivaldos institucijų išduotų žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo
reikalavimų [2015 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-149-624/2015. UAB „Callida“
prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1; 2015 m.
birželio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-917-492/2015. K. Š. prieš Vilniaus miesto
savivaldybės administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 63.2]
- Generalinio prokuroro rezoliucijos pripažinti, jog prokuroras padarė tarnybinį pažeidimą, bet
neskirti jam tarnybinės nuobaudos [2015 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS1348-556/2015. K. V. prieš Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą. Procesinio sprendimo
kategorija 70.1]
Kai kurie viešojo administravimo subjektai turi teisę priimti tiek individualius, tiek norminius
administracinius aktus. Priklausomai nuo to, kokios rūšies aktą siekiama nuginčyti, įstatymas numato
skirtingą kreipimosi į teismą tvarką. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjant bylą, pirmiausia tenka nustatyti
ginčijamo administracinio akto pobūdį. Toks klausimas 2015 metais buvo iškilęs administracinėje byloje
Nr. AS-714-624/2015. Apžvelgiamu atveju individualaus asmens skundo pagrindu buvo ginčijamas
Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (toliau – Komisija) sprendimas įpareigoti televizijos programų
retransliuotojus laikinai sustabdyti tam tikrų programų retransliavimą Lietuvos Respublikoje. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad toks Komisijos sprendimas
nebuvo priimtas, įgyvendinant įgaliojimus, susijusius su administraciniu reglamentavimu, o
vadovaujantis Visuomenės informavimo įstatymo 48 straipsnio 1 dalies 16 punktu, kuriuo Komisijai
pavesta viena iš funkcijų, susijusi su šio įstatymo reikalavimų įgyvendinimo kontrole, bei šio įstatymo
341 straipsnio 11 dalimi, kurioje įtvirtinta Komisijos teisė, konstatavus įstatymų pažeidimus, taikyti
atitinkamą priemonę (priemones). Taigi nebuvo galima daryti išvados, kad ginčo sprendime Komisija
įtvirtino bendro pobūdžio ir abstrakčias elgesio taisykles. Priešingai – būtent šiuo aktu konkrečioje
situacijoje pritaikytos Visuomenės informavimo įstatyme numatytos teisės normos dėl reikalavimų
laikymosi kontrolės ir konkrečių priemonių taikymo. Toks Komisijos sprendimas nereikalauja tolimesnių
įgyvendinimo priemonių, o tiesiogines teisines pasekmes adresatams sukelia iškart jį priėmus, todėl jis
laikytinas individualiu teisės aktu.
[2015 m. birželio 8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. AS-714624/2015. BALTIC MEDIA ALLIANCE LTD prieš Lietuvos radijo ir televizijos komisiją. Procesinio sprendimo
kategorija 63.3.1]
Administraciniai teismai, spręsdami procesinius bylos nagrinėjimo klausimus, priima įvairias
nutartis, iš kurių vienos Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui yra skųstinos, o kitos – ne.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS-1268-261/2015 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
teisėjų kolegija pasisakė dėl protokolinės pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria išspręstas
ekspertizės apmokėjimo klausimas, apskundimo. Nagrinėtu atveju pirmosios instancijos teismas žodine
nutartimi įpareigojo atsakovus Nacionalinę žemės tarnybą, Kauno miesto savivaldybę ir pareiškėjus per
20 dienų į teismo specialiąją depozitinę sąskaitą įmokėti 650 Eur už ekspertizės atlikimą. Atsakovui
Nacionalinei žemės tarnybai dėl šios nutarties padavus atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismas
atsisakė jį priimti, kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka.
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LVAT teisėjų kolegija išaiškino, kad Administracinių bylų teisenos įstatymas tiesiogiai nenumato,
jog teismo nutartis, įpareigojanti proceso šalį į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti tam tikrą sumą už
ekspertizės atlikimą, gali būti skundžiama atskiruoju skundu. Tokia teismo nutartis taip pat neužkerta
kelio tolesnei proceso eigai, kadangi atlikus ekspertizę, bylos nagrinėjimas atnaujinamas. Dėl nurodytų
priežasčių konstatuota, jog tokia nutartis negali būti skundžiama atskiruoju skundu, jos teisėtumas
tikrinamas apeliacinės instancijos teisme nagrinėjant bylą iš esmės.
[2015 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1268-261/2015. R. N., D. L., S. J. ir L.
J. prieš Kauno miesto savivaldybės administraciją, Nacionalinę žemės tarnybą prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1]
Asmens teisė į teisminę pažeistų teisių ir (ar) teisėtų interesų gynybą gali būti realizuojama per
įstatymuose apibrėžtus kreipimosi į teismą terminus. Administracinių teismų praktikoje laikomasi
nuostatos, kad asmens skundo padavimo administraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo
asmens sužinojimo apie skundžiamo sprendimo priėmimą dienos. Laikoma, kad asmuo sužino apie aktą,
kai jam tampa prieinama informacija apie esminius šio akto turinį sudarančius elementus, t. y. apie aktą
priėmusią instituciją (asmenį), priėmimo datą, aktu nustatomas teises ar pareigas. Štai administracinėje
byloje Nr. AS-1120-502/2015 buvo sprendžiama, ar kreipimosi į teismą termino eigos pradžia laikyti
administracinių aktų, kuriais patikslintas trečiajam suinteresuotam asmeniui priklausančio žemės sklypo
plotas ir ribos bei patvirtinti kadastro duomenys, įteikimo pareiškėjui momentą, ar grafinės medžiagos
su tekstiniais dokumentais, kaip ginčytų administracinių aktų priedų, įteikimo pareiškėjui momentą.
LVAT teisėjų kolegija vertino, kad grafinė medžiaga sudarė neatsiejamą administracinių aktų dalį, būtent
brėžiniai su juose pažymėtomis žemės sklypo ribomis ir kadastro duomenimis ginčo atveju atspindėjo
svarbiausią informaciją, su kuria susipažinęs pareiškėjas būtų galėjęs spręsti apie savo teisių ir teisėtų
interesų pažeidimą. Dėl šios priežasties konstatuota, jog terminas skaičiuotinas nuo šių papildomų
dokumentų gavimo ir susipažinimo momento.
[2015 m. rugsėjo 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1120-502/2015. P. T. prieš
Nacionalinę žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 70.6]
Bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu išskirtinos šios Lietuvos vyriausiajame administraciniame
teisme nagrinėtos bylos. Administracinėje byloje Nr. P858-104/2014 pasisakyta dėl bylinėjimosi išlaidų už
atsiliepimo į prašymą dėl proceso atnaujinimo atlyginimo.
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje išaiškino, kad pagal Administracinių bylų teisenos
įstatymą (1999 m. sausio 14 d. įstatymo redakcija Nr. VIII-1029, su atitinkamais pakeitimais galiojanti
nuo 2001 m. sausio 1 d.), teisė ar pareiga administracinio proceso šalims, nepateikusioms prašymo dėl
proceso atnaujinimo, pateikti rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą) proceso atnaujinimo klausimu
nėra įtvirtinta, todėl tokią rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą) pateikusi administracinio proceso šalis
veikia savo nuožiūra ir rizika. Išlaidos, patirtos rengiant atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo,
pagal bylai aktualų teisinį reguliavimą nelaikytinos su bylos nagrinėjimu susijusiomis išlaidomis, tokių
išlaidų priteisimas taip pat neatitinka bylinėjimosi išlaidoms keliamo būtinumo ir privalomumo
kriterijaus. Todėl proceso šaliai, pateikusiai atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, dėl tokio
procesinio dokumento parengimo patirtų išlaidų atlyginimą nėra pagrindo priteisti. Tai,
kad Administracinių bylų teisenos įstatyme eksplicitiškai nėra numatyta teisė ar pareiga administracinio
proceso šalims, nepateikusioms prašymo dėl proceso atnaujinimo, išdėstyti savo rašytinę poziciją
proceso atnaujinimo klausimu, t. y. pateikti atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo, nereiškia, jog
administracinio proceso šalys tokios pozicijos neturi teisės pateikti ar tokia teisė yra ribojama. Vien tik
tuo pagrindu, jog įstatymų leidėjas nenumatė teisės ar pareigos administracinio proceso šaliai,
nepadavusiai prašymo dėl proceso atnaujinimo, pateikti rašytinę poziciją proceso atnaujinimo klausimu,
teismas prašymo dėl proceso atnaujinimo nepadavusio asmens rašytinės pozicijos negali nepriimti. Tokia
situacija nebūtų pateisinama proceso šalių lygiateisiškumo, teisės į teisingą ir nešališką teismą aspektu.
Tačiau tokią rašytinę poziciją (atsiliepimą į prašymą dėl proceso atnaujinimo) pateikusi proceso šalis,
kiek tai susiję su teismo išlaidų atlyginimu, veikia savo nuožiūra ir rizika.
[2015 m. birželio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. P858104/2014. AB DNB bankas, UAB „G4S Lietuva", AB SEB bankas, AB „Swedbank" prieš Lietuvos
Respublikos konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 59]
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Administracinėje byloje Nr. eAS-1094-822/2015 buvo iškilęs klausimas dėl išlaidų paskirstymo,
pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkino jo reikalavimą padavus
skundą (prašymą) teismui. Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad
pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašymo
(skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą (skundą) teismui. Dėl
išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir
pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos,
turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. LVAT teisėjų
kolegija pažymėjo, kad atsisakydamas skundo be išlygų, pareiškėjas atsisako tiek materialinių, tiek
procesinių skundo reikalavimų. Manydamas, kad turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą
Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatytu pagrindu, pareiškėjas,
atsisakydamas skundo, gali prašyti jas atlyginti, laikydamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo
45 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, t. y. pateikia (išreikštą raštu) prašymą su išlaidų apskaičiavimu
ir pagrindimu. Toks prašymas turėtų būti tinkamai motyvuotas, nurodant, kodėl, pareiškėjo nuomone,
egzistuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos. Atsakovui
turi būti suteikta galimybė išreikšti savo poziciją šiuo klausimu. Pareiškėjui aiškiai neišreiškus valios
(nepateikus prašymo dėl išlaidų atlyginimo su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu), nėra pagrindo spręsti
bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimą bei pareiškėjui iš atsakovo priteisti žyminį mokestį.
[2015 m. spalio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-1094-822/2015. AB „Sunergus“ prieš
Lietuvos Respublikos energetikos ministeriją. Procesinio sprendimo kategorija 59]
Atsižvelgiant į Administracinių bylų teisenos įstatymą, administracinės bylos šalys turi teisę bet
kurioje proceso stadijoje baigti ginčą taikos sutartimi. Sudarydamos taikos sutartį, šalys abipusiu
susitarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą ir tokiu būdu šia sutartimi
realizuoja dispozityvumo principą administraciniame procese, taip pat šalių teisę įstatymo nustatytose
ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis bei procesinėmis teisėmis. Tačiau, atsižvelgiant į tai,
kad dispozityvumo principas nėra absoliutus, šalys, sudarydamos sutartį, negali nepaisyti imperatyvių
teisės normų, riboti ar kitaip pažeisti trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus. Tokį aiškinimą
pateikdama administracinėje byloje Nr. AS-1279-520/2015, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad
pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas tvirtinti šalių pateiktą taikos sutartį, pagrįstai nagrinėjo ir
vertino aplinkybes, susijusias su proceso šalių pateiktos taikos sutarties sąlygomis, atsižvelgė į byloje
nagrinėjamą ginčą ir jo esmę. Be to, pirmosios instancijos teismas pasielgė teisėtai, pripažindamas, kad
taikos sutartis negali būti tvirtinama dėl to, jog viena iš jos nuostatų negalėjo būti taikos sutarties sąlyga,
taip pat neprivalėjo pasiūlyti šalims pašalinti tokius taikos sutarties trūkumus. LVAT teisėjų kolegijos
vertinimu, dėl taikos sutarties turinio sprendžia tik pačios šalys, todėl teismas negali šalims nurodyti,
kaip šalys turi surašyti taikos sutartį. Dėl dalies taikos sutarties sąlygų, kurios pirmosios instancijos
teismo buvo pripažintos, kaip nesusijusios su administracinėje byloje kilusiu ginču, apžvelgiamu atveju
pažymėta, kad taikos sutartis gali būti sudaroma ir tvirtinama tik teismui pareikštų reikalavimų apimtimi,
o klausimai, dėl kurių išsprendimo įstatymo nustatyta tvarka į teismą nebuvo kreiptasi, taikos sutartimi
negali būti sprendžiami. Nustačius, kad prašoma patvirtinti taikos sutartis neatitinka nagrinėjamos
administracinės bylos ribų, tokią sutartį atsisakoma patvirtinti.
[2015 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1279-520/2015. Klaipėdos miesto
savivaldybės administracija prieš Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos
ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 81]

______________
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