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Įvadas
Aplinka – tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių
medžiagų, antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir
antropogeninės sistemos (Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 1 d.
1 p.; Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2014 m. gegužės
9 d. nutarimai). Nuo XX amžiaus 8-ojo dešimtmečio aplinka inter alia jos apsauga vis
dažniau minima kuriant, taikant ir aiškinant tarptautinės, Europos Sąjungos bei nacionalinės teisės normas, ji yra tapusi vertinamų visuomeninių santykių teisinio konteksto dalimi. Pripažįstama, jog aplinkos apsauga yra vienas iš tarptautinės bendruomenės, Europos Sąjungos ir atskirų valstybių veiklos tikslų, bendrų (viešų) interesų ir
imperatyvų (žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 str. 3 d., 54 str.; Europos
Sąjungos sutarties 3 str. 3 d. 1 p.; Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 11, 191, 192,
193 str.; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 37 str.; Jungtinių Tautų 1972 m.
Stokholmo konferencijoje, 1992 m. Rio de Žaneiro konferencijoje, 2002 m. Johanesburgo susitikimo metu priimtas deklaracijas). Aplinkos apsaugos užtikrinimas yra būtina
žmogaus teisių įgyvendinimo sąlyga. Sutariama, jog šiuolaikinės visuomenės gerovę,
jos išlikimą ir raidą lemia ne tik ekonominė pažanga, bet ir aplinka, kurioje saugu gyventi ir kurią būtina išsaugoti dabarties bei ateities kartoms.
Į administracinių teismų, nagrinėjančių ginčus viešojo administravimo srityje, kompetenciją patenka ir bylos dėl visuomeninių santykių aplinkos apsaugos srityje. Pastebėtina, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir
Vyriausiasis administracinis teismas, LVAT) pateikiamais statistiniais duomenimis, 1-2
procentai iš visų šiame teisme gaunamų bylų (pagal apeliacinius skundus dėl apygardų
administracinių sprendimų) priskirtinos byloms dėl visuomeninių santykių aplinkos
apsaugos srityje1. Šiame kontekste būtina turėti omenyje, kad aplinkos apsaugos aspektai taip pat yra įtraukti į daugelį kitų sričių, pavyzdžiui, teritorijų planavimo, statybos, nuosavybės teisių atkūrimo, mokesčių, transporto, energetikos ir kitas sritis. Toks
aplinkos apsaugos daugiakryptiškumas, jos integravimas į įvairias visuomeninių santykių sritis bei didėjanti reikšmė tarptautinėje ir Europos Sąjungos politikoje bei teisėje
sąlygoja augantį administraciniuose teismuose nagrinėjamų ginčų, analizuojančių su
aplinkos apsauga susijusius aspektus, skaičių, tokių ginčų sudėtingumą bei poreikį užtikrinti šiuose ginčuose formuojamos praktikos nuoseklumą.
Įvertinus tai, taip pat siekiant didinti teismų atvirumą, praktikos nuoseklumą,
supažindinti suinteresuotą visuomenę su aktualia teisės normų taikymo ir aiškinimo
praktika, pateikti susistemintą, patogią praktiškai naudoti medžiagą, leidžiančią rasti
informaciją apie tai, kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Vyriausiasis administracinis teismas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 straipsniu, Vyriausiajame administraciniame teisme buvo parengtas naujas apibendrinimas, kuriame
pateikiama aktualiausia susisteminta medžiaga, susijusi su aplinkos apsaugos ginčais.
Pagrindinis dėmesys parengtame apibendrinime yra skiriamas Vyriausiojo administracinio teismo praktikai aiškinant ir taikant Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
1
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įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės aktų nuostatas (plačiau apie juos žr. šio apibendrinimo skyrių „Aplinkos apsaugos teisiniai pagrindai“). Šio teismo jurisprudencija, susijusi
su kitų įstatymų bei juos lydinčių teisės aktų, taip pat Europos Sąjungos teisės, tarptautinės teisės nuostatų taikymu, yra analizuojama tiek, kiek yra reikšminga, taikant ir
aiškinant anksčiau nurodytus teisės aktus.
Parengto apibendrinimo struktūra pasirinkta atsižvelgiant į administraciniuose
teismuose nagrinėjamų ginčų, susijusių su aplinkosauga, pobūdį bei pagrindinio įstatymo, kurio pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą
reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai, tai yra Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatymo, struktūrą. Parengtą apibendrinimą sudaro XIV skyrių: 1) aplinkos
apsaugos teisiniai pagrindai; 2) piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų fizinių ir juridinių asmenų teisės ir pareigos kontroliuojant valstybės valdymo ir savivaldos institucijų veiksmus (neveikimą) aplinkos apsaugos srityje; 3) poveikio ir pasekmių aplinkai
vertinimas; 4) taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai; 5) racionalus gamtos išteklių naudojimas ir apsauga; 6) kultūros paveldo apsauga; 7) ekonominis aplinkos apsaugos mechanizmas; 8) atliekų prevencija ir tvarkymas; 9) saugomos teritorijos;
10) veiksniai, galintys pakenkti žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai; 11) aplinkos apsaugos valstybinė kontrolė; 12) žalos atlyginimas dėl viešojo administravimo subjektų
neteisėtų veiksmų aplinkos apsaugos srityje; 13) reikalavimo užtikrinimo priemonės
bylose dėl aplinkos apsaugos teisinių santykių; 14) teismo sprendimo aplinkos apsaugos srityje vykdymas.
Parengtam apibendrinimui atrinktos 2004–2014 metų bei kai kurios ankstesnio
laikotarpio administracinės bylos, kuriose suformuotos taisyklės bei pateikiami teisės
aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra (gali būti) aktualūs ir šiomis dienomis. Šio apibendrinimo tikslas yra pateikti Vyriausiojo administracinio teismo poziciją sprendžiant
klausimus, susijusius su aplinkos apsaugos teisinius santykius reglamentuojančių teisės
normų taikymu, supažindinti su vyraujančiomis praktikos šioje srityje tendencijomis,
atkreipti dėmesį į dažniausiai pasitaikančias teisės normų taikymo klaidas ir problemas, teisės spragas ar egzistuojantį poreikį tobulinti galiojantį teisinį reguliavimą.
Atkreiptinas dėmesys, kad teisinis reguliavimas aplinkos apsaugos srityje yra itin
dinamiškas, teisės aktai, ypač poįstatyminiai, yra nuolat keičiami. Dėl to atitinkamo
teismo sprendimo citavimas kartais reikalauja pateikti nuorodas į jau nebegaliojančias
ar pakeistas teisės normas ir atskleisti jų turinį. Taigi skaitytojas turėtų būti atidus, kadangi atsižvelgiant į tai, jog teisė pasižymi sisteminiu pobūdžiu, tam tikrų įstatymų ir
juos įgyvendinančių teisės aktų nuostatų pasikeitimas gali suponuoti būtinybę kitaip
interpretuoti ir aiškinti kitas, nepakeistas šių teisės aktų normas. Apibendrinime yra
pateikiamos ne naujos teisės aktų aiškinimo taisyklės, kurios, paisant teisinės valstybės
principų, gali būti formuojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas, o aktualios administracinių teismų praktikos apžvalga. Kitaip tariant, apibendrinime skaitytojas ras ginčo
santykiams aktualių teisės normų, galiojančių ginčui aktualiu laikotarpiu, aiškinimą.
Teismai teisės normas aiškina ir taiko atsižvelgdami į konkrečios individualios bylos
faktines aplinkybes ir jas siedami su ginčo santykiams taikytina teisės norma. Dėl to
apibendrinimo skaitytojas, remdamasis tam tikru sprendimu, turėtų nepamiršti, kad
kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas turi būti suprantamas konkrečių bylos
aplinkybių kontekste.
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I. APLINKOS APSAUGOS TEISINIAI PAGRINDAI
1. Pirmiausia pažymėtina, kad konstituciniai natūralios gamtinės aplinkos, jos atskirų objektų naudojimo ir apsaugos santykių teisinio reguliavimo pagrindai įtvirtinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos inter alia 47, 53 ir 54 straipsnių nuostatose. Šios
normos nustato, jog valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių (53 str. 3 d.). Valstybė rūpinasi natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos
ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsauga, prižiūri, kad su
saiku būtų naudojami, taip pat atkuriami ir gausinami gamtos ištekliai. Įstatymu draudžiama niokoti žemę, jos gelmes, vandenis, teršti vandenis ir orą, daryti radiacinį poveikį aplinkai bei skurdinti augaliją ir gyvūniją (54 str.). Lietuvos Respublikai išimtine
nuosavybės teise priklauso: žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Lietuvos Respublikai priklauso išimtinės teisės į oro erdvę virš jos teritorijos, jos kontinentinį šelfą
bei ekonominę zoną Baltijos jūroje. Žemę, vidaus vandenis ir miškus įsigyti nuosavybėn Lietuvos Respublikoje užsienio subjektai gali pagal konstitucinį įstatymą (47 str.
1-3 d.).
1.1. Aiškindamas minėtas konstitucines nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas, LRKT) nuosekliai pažymi, jog vienas iš valstybės veiklos tikslų, expressis verbis įtvirtintų Konstitucijoje, yra užtikrinti
žmonių teises į sveiką ir švarią aplinką. Jose įtvirtintas konstitucinis aplinkos apsaugos imperatyvas. Asmens teisė į sveiką aplinką yra būtinoji oraus gyvenimo ir naudojimosi daugeliu kitų konstitucinių teisių sąlyga (šiais aspektais žr. Konstitucinio Teismo
1998 m. birželio 1 d., 2003 m. spalio 29 d., 2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d.,
2007 m. liepos 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimus; taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271-301 p.; 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).
Šiame kontekste pažymėtina, kad dar 1972 m. pirmosios Jungtinių Tautų Stokholmo konferencijos dėl žmogaus aplinkos metu priimtoje deklaracijoje akcentuota, jog
tiek natūrali, tiek žmogaus kuriama aplinka yra būtinos žmogaus gerovei ir pagrindinėms žmogaus teisėms, pačiai teisei į gyvybę užtikrinti. Pirmasis šios deklaracijos
principas teigė, kad žmogus turi fundamentalią teisę į laisvę, lygybę ir tinkamas gyvenimo sąlygas tokioje aplinkoje, kurios kokybė leidžia gyventi oriai ir užtikrina žmogaus gerovę, o žmogaus pareiga yra saugoti ir gerinti aplinką esamoms ir būsimoms
kartoms2. Europos Vadovų Taryba 1990 metais taip pat paskelbė, jog Europos Bendrija
ir jos valstybės narės turi imtis veiksmų, kurie garantuotų žmonių teisę į švarią ir sveiką aplinką, įskaitant oro kokybę, upes, ežerus, pakrantės ir jūros vandenis, maisto ir
geriamojo vandens kokybę, apsaugą nuo triukšmo, apsaugą nuo žemės taršos, faunos ir
floros, kraštovaizdžio bei kito gamtos paveldo išsaugojimą, gyvenamųjų vietovių kokybę ir teikiamą malonumą3.
2
3
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Natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir augaliją, žemę, jos gelmes, vandenį, orą ir
ypač vertingas vietoves Konstitucija traktuoja kaip visuotinę reikšmę turinčias nacionalines vertybes. Nuosavybės teisės atžvilgiu jie yra ypatingi objektai, nes jų tinkamas
naudojimas ir apsauga yra žmogaus, kaip biologinės ir socialinės būtybės, egzistavimo bei visuomeninių ryšių palaikymo ir sklaidos terpė, žmogaus ir visuomenės išlikimo ir raidos sąlyga, tautos gerovės pagrindas. Šių objektų apsauga bei gamtos išteklių
naudojimo ir gausinimo užtikrinimas laikytini viešuoju interesu, kurį garantuoti yra
valstybės konstitucinė priedermė. Visi asmenys turi konstitucinę pareigą tausoti gamtą,
susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala žemei, jos gelmėms, vandeniui
ir orui, augalijai ir gyvūnijai, o padarius gamtinei aplinką žalą (nuostolius) – ją atlyginti. Aplinkos apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga, viešieji
ir privatūs interesai turi būti skirti aplinkos kokybei gerinti. Valstybė turi konstitucinę
priedermę nustatyti tokį teisinį reguliavimą ir veikti taip, kad būtų apsaugota natūrali
gamtinė aplinka, atskiri jos objektai, kad būtų užtikrintas racionalus gamtos išteklių
naudojimas ir jų atkūrimas bei gausinimas. Šiems tikslams turi būti sukurta ir deramai funkcionuoti atitinkama valstybės institucijų sistema, valstybės biudžete turi būti
numatytos lėšos, reikalingos saugoti natūralią gamtinę aplinką, jos objektus, užtikrinti
racionalų gamtos išteklių naudojimą, atkūrimą bei jų gausinimą. Įstatymų leidėjas turi
uždrausti veiksmus, darančius žalą natūraliai gamtinei aplinkai, jos objektams, ir nustatyti teisinę atsakomybę už tokius veiksmus. Valstybė gali įstatymu nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį būtų ribojamas atskirų gamtinės aplinkos objektų (gamtos
išteklių) naudojimas, o tam tikri teisinių santykių subjektai būtų įpareigoti atitinkamai
veikti arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų.
2. Akcentuotina, kad tai darydama valstybė turi garantuoti ir Konstitucijoje įtvirtintų vertybių pusiausvyrą, ji yra saistoma konstitucinio socialinės darnos imperatyvo, Konstitucijoje įtvirtintų teisingumo, protingumo bei proporcingumo principų inter
alia kai tokiais ribojimais ar įpareigojimais yra įsiterpiama į asmens konstitucinių teisių ir laisvių įgyvendinimą (šiais aspektais žr. 1998 m. birželio 1 d., 2003 m. spalio 29 d.,
2005 m. gegužės 13 d., 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. liepos 5 d., 2011 m. sausio 31 d. nutarimus). Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad Konstitucija – vientisas aktas, kad Konstitucijos principai ir normos sudaro darnią sistemą,
kad jokios Konstitucijos nuostatos negalima aiškinti taip, kad būtų iškreiptas ar paneigtas kurios nors kitos konstitucinės nuostatos turinys, nes taip būtų iškreipta viso
konstitucinio teisinio reguliavimo esmė, pažeista konstitucinių vertybių pusiausvyra
(Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Taigi Konstitucinių vertybių
– asmens nuosavybės teisių, ūkinės veiklos laisvės ir aplinkos apsaugos, – sandūroje
būtina rasti sprendimus, kurie užtikrintų šių vertybių teisingą pusiausvyrą – tai, kad nė
viena iš šių vertybių nebus paneigta.
Šiame kontekste akcentuotinos pagrindinės darnaus vystymosi nuostatos, kurios
buvo suformuluotos pasaulio viršūnių susitikime Rio de Žaneire 1992 metais ir patvirtintos Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijoje Rio+20. Darnus vystymasis
įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija. Darnaus vystymosi koncepcijos pagrindą sudaro 3 lygiaverčiai komponentai – aplinkos tausojimas,
ekonominė plėtra ir socialinės gerovės didinimas (žr. Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029; toliau – ir Nacionalinė darnaus vystymosi
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strategija). Europos Sąjungos Tarybos 2006 m. birželio 9 d. priimtoje ES darnaus
vystymosi strategijoje taip pat pažymėta, jog tvarus vystymasis reiškia, kad dabarties
kartos poreikiai turėtų būti tenkinami nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei patenkinti savuosius. Tai yra visiems svarbus Europos Sąjungos tikslas, suformuluotas Sutartyje ir nulemiantis visas Sąjungos politikos kryptis ir veiklą. Juo siekiama užtikrinti,
kad Žemės aplinka būtų palanki visoms gyvybės formoms; toks vystymasis pagrįstas
demokratijos, lyčių lygybės, solidarumo ir teisinės valstybės principais bei pagarba pagrindinėms teisėms, įskaitant laisvę ir vienodas galimybes visiems. Juo siekiama nuolat
gerinti dabarties ir ateities kartų gyvenimo Žemėje kokybę ir gerovę. Todėl juo skatinama dinamiška ekonomika, visiškas užimtumas ir aukštas švietimo, sveikatos apsaugos,
socialinės bei teritorinės sanglaudos ir aplinkosaugos lygis taikiame ir saugiame pasaulyje, kuriame gerbiama kultūrų įvairovė. Aplinkosauga, socialinė lygybė ir sanglauda,
ekonomikos klestėjimas, tarptautinių įsipareigojimų vykdymas yra pagrindiniai tvaraus vystymosi tikslai4. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijoje Rio+20 patvirtintas poreikis toliau plėtoti darnų vystymąsi visais lygmenimis, įtraukdami ekonominius, socialinius ir aplinkosaugos aspektus ir pripažindami sąsajas tarp jų, kad būtų
pasiektas visapusiškas darnus vystymasis5.
3. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat ne kartą pabrėžė, kad
aplinkai taikomi bendrieji aplinkos apsaugos principai: aplinkos apsauga yra valstybės bei kiekvieno gyventojo rūpestis ir pareiga; viešieji ir privatūs interesai turi būti
skirti aplinkos kokybei gerinti; neigiamo poveikio aplinkai mažinimas; gamybos ekologizavimas; gamtos išteklių racionalus ir kompleksiškas naudojimas; visi fiziniai ir juridiniai asmenys turi susilaikyti nuo tokių veiksmų, kuriais būtų daroma žala gamtinei
aplinkai (šiuo aspektu žr. Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2009 m. birželio 29 d. nutarimus). Šie principai expressis verbis išreikšti ne tik Konstitucijoje (53 str.
3 d., 54 str.), Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, bet ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme. Kaip nurodoma šio įstatymo 4 straipsnyje „Aplinkos apsaugos
principai“, aplinkos apsauga yra visos valstybės bei kiekvieno jos gyventojo rūpestis ir
pareiga. Aplinkos apsaugos valdymo politika ir praktika turi nukreipti visuomeninius
bei privačius interesus aplinkos kokybei gerinti, skatinti gamtos išteklių naudotojus
ieškoti būdų ir priemonių, kaip išvengti arba sumažinti neigiamą poveikį aplinkai, bei
ekologizuoti gamybą. Gamtos ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai,
atsižvelgiant į aplinkos išsaugojimo bei atkūrimo galimybes ir Lietuvos Respublikos
gamtos bei ekonomikos ypatumus. Aplinkos apsauga grindžiama visapusiška, teisinga
ir laiku sukaupta informacija apie aplinką.
4. Pagrindinis įstatymas, kurio pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos apsaugą reglamentuojantys įstatymai bei kiti teisės aktai yra Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas (Lietuvos Aidas, 1992, Nr. 5-75; toliau – ir
AAĮ). Šis įstatymas reguliuoja visuomeninius santykius aplinkosaugos srityje, nustato
pagrindines juridinių bei fizinių asmenų teises ir pareigas išsaugant Lietuvos Respublikai būdingą biologinę įvairovę, ekologines sistemas bei kraštovaizdį, užtikrinant sveiką
4
5
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ir švarią aplinką, racionalų gamtos išteklių naudojimą Lietuvos Respublikoje, jos teritoriniuose vandenyse, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje.
Šiuo metu galiojantį AAĮ sudaro VIII skyriai. Pirmasis skyrius įtvirtina bendrąsias
nuostatas, antrasis – Lietuvos Respublikos piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teises bei pareigas, trečiasis – gamtos išteklių naudojimą ir
apskaitą, ketvirtasis – ūkinės veiklos reguliavimą inter alia poveikio aplinkai vertinimo
(toliau – ir PAV), Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir TIPK) ir kitų
teisę vykdyti ūkinę veiklą suteikiančių leidimų, atliekų tvarkymo teisinius pagrindus,
penktasis – aplinkos būklės stebėjimo ir neigiamo poveikio aplinkai ribojimo sistemą,
šeštasis – ekonominį aplinkos apsaugos mechanizmą, septintasis – aplinkos apsaugos
valstybinę kontrolę (toliau – ir AAVK) bei teisinę atsakomybę, aštuntasis – Lietuvos
Respublikos tarptautinį bendradarbiavimą aplinkos apsaugos srityje.
5. Atkreiptinas dėmesys, kad aplinką sudarantys objektai yra labai įvairūs. Tai sąlygoja su jais susijusių santykių diferencijuotą teisinį reguliavimą. Be to, kaip minėta,
įstatymo teisiniu reguliavimu aplinkos apsauga yra integruota į daugelį visuomeninių
santykių sričių, pavyzdžiui, ji daro įtaką nuosavybės teisei, ūkinės veiklos laisvei ir iniciatyvai, konkurencijos laisvei, vartotojų apsaugai, energetikai, teritorijų planavimui,
statybai, transportui, visuomenės sveikatai, ir kt. Ši integracija lemia, kad Aplinkos apsaugos įstatymo nuostatas detalizuoja ypač gausus jo pagrindu priimtų, tai yra jį įgyvendinančių teisės aktų kiekis.
5.1. Pavyzdžiui, planuojamos ūkinės veiklos PAV procesą ir šio proceso dalyvių
tarpusavio santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymas (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2000, Nr. 39-1092; 2005,
Nr. 84-3105; toliau – ir PAVĮ). Planų ir programų strateginį pasekmių aplinkai vertinimo procesą detalizuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 patvirtintas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo
tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 130-4650; toliau – ir SPAV aprašas).
5.2. Aplinkos apsaugos įstatymo 192 straipsnio, nustatančio TIPK leidimo paskirtį, jo (ne)išdavimo, pakeitimo, panaikinimo tvarką ir sąlygas, išsamiau reglamentuoja
aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo
taisyklės (Žin., 2013, Nr. 77-3901; toliau – ir 2013 m. TIPK taisyklės).
5.3. Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2726;
2001, Nr. 110-3988; 2010, Nr. 81-4218; toliau – ir LGĮ) nustato visuomeninius santykius Lietuvos Respublikos teritorijoje ir jos oro erdvėje, Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, susijusius su
natūralioje gamtinėje aplinkoje gyvenančių ar laikinai esančių, migracijos ar kitu metu
pastebimų ar aptinkamų laukinių gyvūnų, jų rūšių buveinių bei lizdų naudojimu, apsauga ir apsaugos reglamentavimu, laukinių gyvūnų, kilusių iš kitų gamtinių zonų, laikymu nelaisvėje ir kitokiu jų naudojimu. Svarbu, jog LGĮ nereglamentuoja medžioklės,
žvejybos ir saugomų laukinių gyvūnų rūšių apsaugos ir naudojimo. Visuomeninius
santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžiojamosios gyvūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu reguliuoja specialus Lietuvos Respublikos
medžioklės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 65-2634; toliau – ir MedžĮ; MĮ). Visuomeninius
santykius, atsirandančius žvejybos, žuvų išteklių valdymo, išsaugojimo ir atkūrimo, akvakultūros, žuvų perdirbimo ir žuvininkystės produktų tiekimo rinkai srityse
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nustato Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymas (Žin., 2000, Nr. 56-1648; 2004,
Nr. 73-2527; 2013, Nr. 71-3579; toliau – ir ŽuvininkĮ). Jo tikslas – užtikrinti žuvų išteklius tausojančią žvejybą, jų išsaugojimą ir atkūrimą, atsižvelgiant į ekologines sąlygas, žuvininkystės ekonomiką, žvejų, žuvų augintojų, perdirbėjų ir vartotojų interesus.
Visuomeninius santykius, susijusius su mėgėjų žvejyba, žuvų išteklių apsauga ir racionaliu jų naudojimu, detalizuoja Lietuvos Respublikos mėgėjiškos žūklės įstatymas
(Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymas) (Žin., 2004, Nr. 118-4395; 2012,
Nr. 108-5463; toliau – ir MŽĮ).
5.4. Laukinės augalijos apsaugos ir naudojimo santykius tam, kad būtų išsaugota
laukinės augalijos rūšių, natūralių bendrijų įvairovė ir laukinei augalijai augti tinkamos augavietės, užtikrintas laukinės augalijos išteklių racionalus naudojimas, apsauga
bei atkūrimas, laukinės augalijos genetinių išteklių išsaugojimas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos laukinės augalijos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 60-1944; toliau – ir LAĮ).
Svarbu, jog šis įstatymas netaikomas medienos ištekliams, kurių naudojimą, apsaugą ir
atkūrimą nustato Lietuvos Respublikos miškų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1872; 2001,
Nr. 35-1161; toliau – ir MiškĮ); retų ir nykstančių augalų ir grybų rūšims bei bendrijoms, kurių apsaugą reglamentuoja Lietuvos Respublikos saugomų augalų, gyvūnų ir
grybų rūšių bei bendrijų įstatymas (Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir
grybų rūšių įstatymas) (Žin., 1997, Nr. 108-2727; 2001, Nr. 110-3987; 2009, Nr. 159-7200;
toliau – ir SGAGĮ); kultūrinės kilmės augalams (kultivuojamiems lauko ir daržo augalams, sodo ir dekoratyviniams želdiniams) naudoti, apsaugoti ir atkurti. Lietuvos Respublikos teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo teisinio reguliavimo pagrindus,
siekiant užtikrinti gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio stabilumą, gyventojų teisę į jų
gyvenimo kokybę gerinančias aplinkos sąlygas įtvirtina Lietuvos Respublikos želdynų
įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215; toliau – ir ŽeldĮ).
5.5. Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius bei žemės tvarkymą ir
administravimą Lietuvos Respublikoje reguliuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymas (Žin., 1994, Nr. 34-620; 2004, Nr. 28-868; toliau – ir ŽemĮ). Šiuo aspektu taip pat
aktualus Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 1995, Nr. 63-1582; 2001,
Nr. 35-1164; toliau – ir ŽGĮ), kurio paskirtis yra nustatyti pagrindines Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, juridinių ir
fizinių asmenų bei šių asmenų grupių, veikiančių pagal jungtinės veiklos sutartis, teises
ir pareigas tiriant, naudojant ir saugant Lietuvos Respublikos sausumos, vidaus vandenų, kontinentinio šelfo ir ekonominės zonos Baltijos jūroje žemės gelmes.
5.6. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymas (Žin., 1993, Nr. 63-1188;
2001, Nr. 108-3902; toliau – ir STĮ) nustato visuomeninius santykius, susijusius su saugomomis teritorijomis, saugomų teritorijų sistemą, saugomų teritorijų steigimo, apsaugos, tvarkymo ir kontrolės teisinius pagrindus, taip pat reglamentuoja veiklą jose. Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis ribomis,
turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka) (STĮ 2 str. 32 d.). Karta iš kartos paveldimų, perimamų, sukurtų ir perduodamų kultūros vertybių, svarbių
etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu, apsaugai taip pat aktualus Lietuvos
Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas) (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004,
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Nr. 153-5571; toliau – ir NKPAĮ), kurio paskirtis išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo
naudotis. Atkreiptinas dėmesys, jog NKPAĮ įsigaliojo nuo 2005 m. balandžio 20 d. ir
pakeitė iki tol taikytą Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą (toliau – ir
NKVAĮ).
5.6.1. Šiame kontekste primintina, kad Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog ypač vertingų vietovių apsauga yra viešasis interesas. Bendrinė Konstitucijos
54 straipsnio 1 dalies sąvoka „ypač vertingos vietovės“ suponuoja tai, kad tam tikros
Lietuvos teritorijos dalys (vietovės), kurios dėl savo ekologinės, kultūrinės, istorinės,
mokslinės ir kitokios reikšmės skiriasi nuo kitų Lietuvos teritorijos dalių (vietovių), jeigu tai konstituciškai pagrįsta, ne tik gali, bet ir turi būti priskirtos ypač vertingų vietovių kategorijai. Pagal Konstituciją įstatymų leidėjas turi įgaliojimus ir diskreciją spręsti,
kokias vietoves priskirti ypač vertingoms vietovėms, tačiau vietovių priskyrimas ypač
vertingoms vietovėms turi būti pagrįstas. Atskiros vietovės gali būti priskiriamos ypač
vertingoms vietovėms pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus (atsižvelgiant į jų ekologinę, kultūrinę, istorinę, mokslinę ir kitokią vertę ir pan.). Vertingos vietovės statusas,
jų įvairovė gali lemti jų teisinio režimo ypatumus, jose esančių objektų apsaugos būdus, veiklos tose vietovėse sąlygas, ribojimus, draudimus. Tokie ribojimai, draudimai
gali būti taikomi inter alia ūkinei veiklai, statyboms tose vietovėse, taip pat bet kokiai
kitai veiklai, dėl kurios gali būti pakeistas kraštovaizdis, atskiri atitinkamose vietovėse esantys objektai ir pan. Įstatymų leidėjas, atsižvelgdamas į gamtos objektų, esančių
ypač vertingose teritorijose, ypatingą išliekamąją vertę, svarbą, būtinybę juos išsaugoti
ateities kartoms, valstybei tenkančią konstitucinę pareigą rūpintis ypač vertingų vietovių išsaugojimu ir racionaliu naudojimu, turi įgaliojimus nustatyti specialų tų vietovių
apsaugos ir naudojimo režimą (šiuo aspektu žr. 2006 m. kovo 14 d., 2007 m. birželio
27 d., 2007 m. liepos 5 d., 2010 m. vasario 9 d. nutarimus).
5.7. Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 98-2813;
toliau – ir AOAĮ) nustato asmenų teises į švarų orą, pareigas saugoti aplinkos orą nuo
taršos, susijusios su žmonių veikla, ir mažinti jos daromą žalą žmonių sveikatai bei
aplinkai; reglamentuoja priemones, ribojančias aplinkos oro taršą ir mažinančias jos
neigiamą poveikį žmonių sveikatai bei aplinkai; reguliuoja visuomeninius santykius
aplinkos oro apsaugos ir kokybės valdymo srityse.
5.8. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615; 2003,
Nr. 36-1544; toliau – ir VĮ) reglamentuoja santykius, atsirandančius naudojant, valdant
ir saugant gamtinėje aplinkoje esantį vandenį. Šio įstatymo tikslas: 1) neleisti prastėti
vandens ekosistemų ir ekosistemų, tiesiogiai priklausomų nuo vandens, būklei, ją apsaugoti ir (arba) pagerinti; 2) gerinti vandens kokybę įgyvendinant priemones, skirtas
laipsniškai mažinti pavojingų medžiagų ir nutraukti prioritetinių pavojingų medžiagų
patekimą į vandenį; 3) racionaliai ir subalansuotai naudoti vandenį; 4) mažinti žalingą
vandens poveikį. Jūros aplinkos apsaugos pagrindinius principus ir priemones, teises
ir pareigas asmenų, kurie verčiasi ūkine veikla, darančia ar galinčia daryti tiesioginį ar
netiesioginį poveikį jūros aplinkai, taip pat valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją ir pagrindines funkcijas jūros aplinkos apsaugos valdymo srityje reglamentuoja
Lietuvos Respublikos jūros aplinkos apsaugos įstatymas (Žin., 1997, Nr. 108-2731; 2010,
Nr. 153-7780; toliau – ir Jūros įstatymas). Šiuo aspektu taip pat aktualus Lietuvos Respublikos pajūrio juostos įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3091), kuris apibūdina pajūrio
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juostos nustatymo tikslus, jos sudedamąsias dalis, nustato pajūrio kraštovaizdžio apsaugą ir naudojimą, žemės ir jūros akvatorijos naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos
apribojimus. Pajūrio juosta – tai sausumos (kopagūbris, prieškopė, klifas, paplūdimys)
ir jūros akvatorijos (povandeninis šlaitas iki 20 m gylio izobatos) dalis.
5.9. Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymas (Žin., 1997, Nr. 112-2824;
2006, Nr. 57-2025; toliau – ir AMonitĮ) paskirtis yra nustatyti aplinkos monitoringo
turinį, struktūrą, įgyvendinimą, aplinkos monitoringo procese dalyvaujančių subjektų
teises bei pareigas ir atsakomybę. Aplinkos monitoringas – tai sistemingas gamtinės
aplinkos bei jos elementų būklės kitimo ir antropogeninio poveikio stebėjimas, vertinimas ir prognozė.
5.10. Ekonominį aplinkos apsaugos mechanizmą, be kita ko, įgyvendina Lietuvos
Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas (Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas; toliau – ir MVGIĮ) (Lietuvos
Aidas, 1991, Nr. 11-274; 2006, Nr. 65-2382), kuris nustato valstybinių gamtos išteklių,
kurie pagal šį įstatymą yra mokesčio objektas, apmokestinimo mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius (toliau – ir MVGI) ir ginčų nagrinėjimo tvarką. Šiuo aspektu taip
pat aktualus Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas (Žin., 1999,
Nr. 47-1469; 2002, Nr. 13-474; toliau – ir MATĮ), kuris įtvirtina fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių ūkinę veiklą Lietuvoje, taip pat Lietuvos Respublikoje įregistruotų
užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų atstovybių bei filialų (toliau – fiziniai ir
juridiniai asmenys) mokesčio už aplinkos teršimą (toliau – ir MAT) mokėjimo tvarką
ir kontrolę. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau –
ir SAARSP) lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos
savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas (Žin., 2003,
Nr. 61-2760; toliau – ir SAARSPĮ). Dėl vietinių rinkliavų aplinkos apsaugos srityje paminėtinas ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 52-1484; toliau
– ir RinklĮ).
5.11. Bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir aplinkai; sąlygas, kai medžiaga
ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą;
pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus; reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams; atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas
nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 61-1726;
2002, Nr. 72-3016; toliau – ir ATĮ). Atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinius pakuočių
reikalavimus, bendruosius Lietuvos Respublikoje gaminamų ir į Lietuvos Respubliką
įvežamų pakuočių ir pakuočių atliekų apskaitos, ženklinimo, surinkimo, naudojimo
reikalavimus, kad būtų išvengta pakuočių ir pakuočių atliekų neigiamo poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai, taip pat gamintojų, importuotojų, pardavėjų, vartotojų, atliekų
tvarkytojų teises ir pareigas tvarkant pakuotes ir pakuočių atliekas reguliuoja Lietuvos
Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas (Žin., 2001, Nr. 85-2968;
toliau – ir PIPATĮ).
5.12. Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971;
toliau – ir TVĮ) nustato triukšmo prevencijos teisinius pagrindus, triukšmo valdymo
subjektų teises, pareigas, triukšmo kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) tvarką. Jo pa398
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skirtis reglamentuoti veiklos, kurią vykdant skleidžiamas triukšmas, valdymą siekiant
išvengti klausos sutrikimų ar netekimo, apsaugoti žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio.
5.13. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas
(Žin., 2002, Nr. 72-3017; toliau – ir AAVKĮ) reglamentuoja AAVK Lietuvos Respublikoje vykdančias institucijas bei pareigūnus, jų teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus bei pagrindinius principus, veiklos organizavimą, reglamentuoja aplinkos apsaugos
valstybinės kontrolės procesą.
5.14. Svarbu, jog su aplinkos apsauga tampriai susiję ir teritorijų planavimo bei
statybos procesai, kuriuos atitinkamai detalizuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2013, Nr. 76-3824; toliau
– ir TPĮ) bei Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001,
Nr. 101-3597; toliau – ir StatybĮ). Šie procesai atliekami siekiant, be kita ko, sudaryti
sąlygas gamtinės ir antropogeninės aplinkos darnai, išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.
5.15. Atkreiptinas dėmesys, kad administraciniai teismai, spręsdami iš aplinkos
apsaugos santykių kylančius ginčus, taip pat taiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566; toliau – ir ABTĮ);
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006,
Nr. 77-2975; toliau – ir VAĮ); Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą (Žin.,
1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290; toliau – VSĮ). Parengtame
apibendrinime šių aktų nuostatų aiškinimas, suformuotas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, pateikiamas tiek, kiek leidžia geriau atskleisti nagrinėjamą sritį.
6. Akcentuotina, kad šiame apibendrinimo skyriuje nėra siekiama išvardyti visus
aplinkos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Turint tikslą pateikti susistemintą ir
patogią praktiškai naudoti medžiagą, kiekviename apibendrinimo skyriuje bus pateikiamas išsamus konkrečiam skyriui aktualių teisės aktų sąrašas.
7. Europos Sąjungos teisės normos yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis (Konstitucijos 150 str.; 2004 m. liepos 13 d. Konstitucinis aktas
„Dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje“ 2 p.). Remiantis Europos Sąjungos sutarties (toliau – ir ESS) 3 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo (toliau – ir SESV) 11 straipsniu ir XX antraštine dalimi „Aplinka“
(SESV 191-193 str.) galima teigti, kad aplinkos apsauga yra pagrindinis pirminės teisės
interesas. Tai pripažįstama ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas, ESTT) praktikoje6. Aukštas aplinkosaugos lygis ir aplinkos kokybės gerinimas turi būti integruotas į Sąjungos politiką ir užtikrintas pagal tvaraus vystymosi
principus (Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 37 str.;
SESV 11 str.).
Kaip nurodoma SESV 191 straipsnio 1 ir 2 dalyse, Sąjungos aplinkos politika padeda siekti šių tikslų: 1) išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę; 2) saugoti žmonių
sveikatą; 2) apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius; 3) remti tarptautinio lygio
priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti, visų pirma kovai su klimato kaita. Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio
6

Žr., pvz., 1998 m. liepos 14 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Safety Hi-Tech Srl prieš S. & T. Srl.
(C-284/95), 64 punktą.
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atsižvelgiant į skirtingų Sąjungos regionų būklės įvairovę. Ši politika yra grindžiama atsargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų, kad žala aplinkai pirmiausia turėtų būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas.
Nuo pirmosios Europos Bendrijų aplinkos veiksmų programos7 iki dabar, įgyvendinant aplinkos politiką, aplinkosauginius tikslus bei principus, Europos Sąjungoje priimamų su aplinkos apsauga inter alia atliekų tvarkymu, oro tarša, kova su klimato kaita, vandens apsauga ir vandentvarka, gamtos apsauga ir biologine įvairove, dirvožemio
apsauga, akustine tarša, procedūrinėmis aplinkos teisėmis susijusių teisės aktų skaičius
nuolat auga8 (plačiau dėl aktualių Europos Sąjungos teisės aktų administracinių teismų
nagrinėjamuose aplinkos apsaugos ginčuose žr. kiekviename apibendrinimo skyriuje).
Svarbu, jog vadovaujantis SESV 192 straipsnio 4 dalimi, aplinkos politiką finansuoja ir įgyvendina būtent valstybės narės. Šios pareigos remiasi ESS 4 straipsnio 3 dalimi, pagal kurią, vadovaudamosi lojalaus bendradarbiavimo principu, Sąjunga ir valstybės narės gerbia viena kitą ir viena kitai padeda vykdydamos iš Sutarčių kylančias
užduotis. Kad užtikrintų pagal Sutartis ar Sąjungos institucijų aktus atsirandančių pareigų vykdymą, valstybės narės imasi bet kurių reikiamų bendrų ar specialių priemonių.
Valstybės narės padeda Sąjungai įgyvendinti jos užduotis ir nesiima jokių priemonių,
kurios gali trukdyti siekti Sąjungos tikslų.
Sistemiškai vertinant minėtas nuostatas, darytina išvada, jog valstybės narės privalo ne tik tinkamai laikytis ES teisės aktų nuostatų, jas tinkamai perkelti į nacionalinę
teisę, tačiau ir užtikrinti jų praktinį taikymą. Todėl šiuo aspektu yra itin reikšminga
nacionalinių teismų veikla.
Vadovaujantis Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika, nacionalinis teismas, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, įpareigotas taikyti Europos Sąjungos
teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės
teisės nuostatą, ir šis teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis (pvz., žr. 1978 m. kovo
9 d. sprendimo byloje Simmenthal, 106/77, 21 ir 24 p.; 2003 m. kovo 20 d. sprendimo
byloje Kutz‑Bauer, C‑187/00, 73 p.; 2005 m. gegužės 3 d. sprendimo sujungtose bylose
Berluskoni ir kt., C‑387/02, C‑391/02 ir C‑403/02, 72 p.; 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo byloje Filipiak, C‑314/08, 81 p.).
Pastebėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvelgiamu laikotarpiu ne kartą (ypač poveikio bei pasekmių aplinkai vertinimo, TIPK leidimų išdavimo,
vietinių rinkliavų už atliekų tvarkymą, atliekų prevencijos ir tvarkymo srityse) rėmėsi
Chartija ir Europos Sąjungos teisę aiškinančia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo
praktika, taip pat aiškino nacionalinę teisę Europos Sąjungos priimtų direktyvų šviesoje
(žr., pvz., 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-12/2011;
2014 m. birželio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1472/2014; 2013 m.
7
8
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Declaration of the Council of the European Communities and of the representatives of the
Governments of the Member States meeting in the Council of 22 November 1973 on the programme
of action of the European Communities on the environment, OL C 112, 1973, p. 1—53.
Žr., pvz., 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/99/EB dėl aplinkos
apsaugos pagal baudžiamąją teisę priedą A, kuriame nurodomos net 69 direktyvos aplinkos apsaugos
srityje. Tuo tarpu Europos aplinkos agentūros parengtoje apibendrinamojoje ataskaitoje Europos
aplinka: būklė ir raidos perspektyvos 2015 m. pažymima, jog ES aplinkos teisinę bazę sudaro apie 500
direktyvų, reglamentų ir sprendimų. Prieiga internetu: <http://www.eea.europa.eu/soer>.
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sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-355/2013; 2013 m. gruodžio 19 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A822-989/2013, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 124–154 p.; 2010 m. kovo
29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, 55-91 p.; 2012 m. liepos 5 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-2479/2012; 2014 m. balandžio 8 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A492-768/2014; ir kt.), taip pat kreipėsi į Europos Sąjungos
Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo poveikio bei pasekmių aplinkai vertinimo srityje (žr. 2011 m. rugsėjo 22 d. Teisingumo Teismo sprendimą byloje Genovaitė
Valčiukienė ir kiti prieš Pakruojo rajono savivaldybę ir kt., C-295/10).
8. Vadovaujantis Konstitucijos 135 straipsniu, Lietuvos Respublika, įgyvendindama užsienio politiką, vadovaujasi visuotinai pripažintais tarptautinės teisės principais
ir normomis, siekia užtikrinti šalies saugumą ir nepriklausomybę, piliečių gerovę ir pagrindines jų teises bei laisves, prisideda prie teise ir teisingumu pagrįstos tarptautinės
tvarkos kūrimo. Aplinkos apsaugos įstatymo 35 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Lietuvos Respublika, vadovaudamasi visuotinai pripažintais ir skelbiamais tarptautiniais
aplinkos apsaugos principais, sudaro tarptautines sutartis aplinkos apsaugos klausimais, dalyvauja tarptautinių aplinkos apsaugos organizacijų veikloje. Be to, Lietuvos
Respublikos įstatymai turi atitikti Lietuvos ratifikuotas tarptautines sutartis aplinkos
apsaugos klausimais ir visuotinai pripažintas tarptautines aplinkos apsaugos normas
(AAĮ 36 str. 1 d.).
8.1. Apžvelgiamu laikotarpiu administracinių teismų praktikoje itin aktuali buvo
1998 m. birželio 25 d. Orhuse priimta Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Žin., 2009, Nr. 8-273; toliau – ir Orhuso konvencija). Ji ratifikuota 2001 m. liepos 10 d. įstatymu Nr. IX-449 (Žin., 2001, Nr. 73-2565) ir Lietuvoje įsigaliojo 2002 m.
balandžio 28 d. Šios konvencijos preambulės septintoje konstatuojamojoje dalyje pripažįstama, kad kiekvienas asmuo turi teisę gyventi tinkamoje jo sveikatai bei gerovei
aplinkoje, privalo ir individualiai, ir kartu su kitais saugoti aplinką ir gerinti jos būklę
dėl dabartinių ir būsimų kartų gerovės. Siekdamos sudaryti galimybes ginti šią teisę
ir vykdyti nustatytas pareigas, Orhuso konvencijos šalys įsipareigojo užtikrinti teisę
gauti informaciją, teisę visuomenei dalyvauti priimant sprendimus bei teisę kreiptis į
teismus aplinkos klausimais, kad būtų apsaugota kiekvieno dabartinės ir būsimų kartų
žmogaus teisė gyventi jo sveikatai ir gerovei palankioje aplinkoje (Orhuso konvencijos
1 str.). Dėl šios konvencijos taikymo ir aiškinimo plačiau žr. šio apibendrinimo skyriuje „Piliečių, visuomeninių organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisės ir pareigos
kontroliuojant valstybės valdymo ir savivaldos institucijų veiksmus (neveikimą) aplinkosaugos srityje“.
8.2. Šiame kontekste apibendrinimo sudarytojai taip pat atkreipia dėmesį į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją (toliau – ir Konvencija, EŽTK).
Ši konvencija eksplicitiškai neįtvirtina teisės į švarią aplinką (žr., pvz., 2013 m. liepos
8 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Hatton ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 36022/97, 96 paragrafą; 2009 m. spalio 6 d. nutarimą byloje Trevor Allen
ir kiti prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 5591/07, 47 paragrafą) ir negarantuoja
gamtinės aplinkos apsaugos per se (žr., pvz., 2003 m. rugpjūčio 22 d. sprendimą byloje
Kyrtatos prieš Graikiją, pareiškimo Nr. 41666/98, 52 paragrafą; 2011 m. gegužės 10 d.
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sprendimą byloje Dubetska ir kiti prieš Ukrainą, pareiškimo Nr. 30499/03, 105 paragrafą). Vis dėlto, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (toliau – ir EŽTT) praktika, į Konvencijos normų (2, 3, 6, 8, 10, 13 str., 1 prot. 1 str.) taikymo sritį patenka
ir žmogaus teisės, susijusios su aplinka9. Remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo
praktika, šiuolaikinėje visuomenėje aplinka priskirtina vis didėjančią reikšmę įgaunančiam interesui. Aplinkos apsauga yra teisėtas valstybės įgyvendinamos politikos tikslas.
Teisė į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą (Konvencijos 8 str.), teisė į gyvybę (Konvencijos 2 str.) įpareigoja valstybę imtis deramų priemonių reguliuoti aplinkos taršą,
įgyvendinti aplinkos apsaugą reguliuojančius teisės aktus, laikytis teismo sprendimų
bei atskleisti informaciją apie aplinką. Valstybės narės turi pozityvią pareigą imtis deramų (tinkamų) priemonių, nukreiptų prieš pramoninę taršą ar kitus aplinkai kenksmingus veiksnius, galinčius rimtai pažeisti sveikatą, naudojimąsi teise į privatų gyvenimą ar nuosavybę (šiais aspektais žr., pvz., 1991 m. vasario 18 d. sprendimą Fredin
prieš Švediją, pareiškimo Nr. 12033/86; 1994 m. gruodžio 9 d. sprendimą byloje López
Ostra prieš Ispaniją, pareiškimo Nr. 16798/90; 1998 m. vasario 19 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Guerra ir kiti prieš Italiją, 14967/98; 2004 m. lapkričio 30 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Öneryildiz prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 48939/99;
2005 m. vasario 16 d. sprendimą byloje Moreno gómez prieš Ispaniją, pareiškimo
Nr. 4143/02; 2005 m. kovo 30 d. sprendimą byloje Taşkin ir kiti prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 46117/99; 2005 m. lapkričio 30 d. sprendimą byloje Fadeyeva prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 55723/00; 2006 m. lapkričio 2 d. sprendimą byloje Giacomelli prieš Italiją,
pareiškimo Nr. 59909/00; 2012 m. liepos 9 d. sprendimą byloje Hardy ir Maile prieš
Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 31965/07, ir kt.).

9
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II. PILIEČIŲ, VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ, KITŲ JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ
TEISĖS IR PAREIGOS KONTROLIUOJANT VALSTYBĖS VALDYMO IR SAVIVALDOS
INSTITUCIJŲ VEIKSMUS (NEVEIKIMĄ) APLINKOSAUGOS SRITYJE
1. 1992 m. Rio de Žaneiro konferencijos metu priimtos deklaracijos 10 straipsnyje pažymima, jog aplinkos problemos efektyviausiai sprendžiamos atitinkamame lygmenyje dalyvaujant visiems tuo suinteresuotiems piliečiams. Šalies mastu kiekvienam
asmeniui užtikrinamas tinkamas būdas gauti viešose valstybės institucijoje kaupiamą
informaciją apie aplinką, įskaitant ir informaciją apie pavojingas medžiagas bei veiklą
bendruomenėje, suteikiama galimybė dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Valstybės turi palengvinti ir skatinti visuomenės sąmoningumą bei dalyvavimą, užtikrindamos platų informacijos prieinamumą. Turi būti sukurtas efektyvus mechanizmas
pasinaudoti teismo bei administraciniais procesais, įskaitant kompensacijas bei teisės
gynimo priemones10. Šio principo įgyvendinimas šiuo metu grindžiamas tiek nacionalinės, tiek Europos Sąjungos bei tarptautinės teisės aktų nuostatomis.
2. AAĮ 7 straipsnyje yra įtvirtintos suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisės aplinkosaugos srityje. Pagal šį straipsnį, vienas arba daugiau fizinių
ar juridinių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę:
1) nustatyta tvarka gauti informaciją apie aplinką;
2) nustatyta tvarka dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos PAV procese;
3) reikalauti, kad būtų nutrauktas kenksmingas ūkinės veiklos objektų poveikis
aplinkai;
4) įstatymų nustatyta tvarka teikti pasiūlymus dėl PAV privalomumo;
5) atlikti visuomeninį PAV;
6) organizuoti ir dalyvauti vykdant visuomeninę aplinkos kontrolę;
7) reikalauti, kad valstybės valdžios ir valdymo institucijos organizuotų aplinkosauginį švietimą ir mokymą, taip pat nevaržomai skleisti aplinkos apsaugos idėjas;
8) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka paduoti skundą (prašymą), reikalaudami imtis atitinkamų veiksmų, kad būtų išvengta ar sumažinta žala aplinkai arba
atkurta iki pradinės aplinkos būklė, ir reikalaudami nubausti asmenis, kaltus dėl kenksmingo poveikio aplinkai, ir pareigūnus, kurių priimti sprendimai ar veiksmai (neveikimas) pažeidė piliečių, suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teises
ar įstatymų saugomus interesus;
9) lankytis gamtinėse teritorijose, išskyrus tas, kurių lankymas draudžiamas ar
ribojamas;
10) Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, jei mano,
kad jo (jų) prašymas, pateiktas teisės aktų, reglamentuojančių teisę gauti informaciją
apie aplinką, nustatyta tvarka, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą deramai neatsižvelgta pagal teisės aktus, reglamentuojančius teisę gauti informaciją apie aplinką.
Suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo užginčijant sprendimų, veiksmų ar
10 Rio Declaration on Environment and Development. Prieiga internetu: <http://www.unep.org/
Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78&articleid=1163>.
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neveikimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje materialinį ar procesinį teisėtumą (AAĮ 7 str. 2 d.). Suinteresuota visuomenė – tai vienas arba
daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems daro arba gali daryti poveikį sprendimai,
veiksmai ar neveikimas aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje
arba kurie yra suinteresuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir
kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos
apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis (AAĮ 1 str. 22 p.).
3. Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnis užtikrina jau minėtos Orhuso konvencijos įgyvendinimą nacionalinėje teisėje. Atkreiptinas dėmesys, jog šią konvenciją
yra ratifikavusi ir Europos Sąjunga (toliau – ir ES)11. Ji yra ES teisės dalis, šios Konvencijos pagrindu buvo priimtas 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (EB) Nr. 1367/2006 dėl Orhuso konvencijos dėl teisės gauti informaciją,
visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos
klausimais nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams (toliau – ir Reglamentas 1367/2006). Šio reglamento tikslas – prisidėti prie įsipareigojimų, kylančių iš
Orhuso konvencijos įgyvendinimo, nustatant taisykles dėl Konvencijos nuostatų taikymo Bendrijos institucijoms ir organams, visų pirma: a) užtikrinant visuomenės teisę
gauti Bendrijos institucijų ar organų turimą informaciją apie aplinką, kurią pastarieji
gauna ar parengia, ir nustatant naudojimosi šia teise pagrindines sąlygas bei praktines
priemones; b) užtikrinant, kad informacija apie aplinką palaipsniui būtų pateikiama
ir platinama visuomenei, siekiant, jog ji būtų kuo plačiau sistemiškai prieinama ir platinama. Tuo tikslu, jei įmanoma, visų pirma turi būti skatinamas kompiuterinių telekomunikacijų ir (arba) elektroninių technologijų naudojimas; c) numatant visuomenės dalyvavimą rengiant su aplinka susijusius planus ir programas; d) Bendrijos lygiu
suteikiant teisę kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais šiame reglamente nustatytomis sąlygomis. Bendrijos institucijos ir organai taikydami šio reglamento nuostatas
stengiasi padėti ir teikti patarimus visuomenei, kad ji galėtų gauti informaciją, taip pat
kad visuomenei būtų sudarytos sąlygos dalyvauti priimant sprendimus bei kad ji galėtų
kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais (Reglamento 1367/2006 1 str.). Pabrėžtina,
kad pastarasis Reglamentas reguliuoja Orhuso konvencijos taikymą Bendrijos institucijoms ir organams. Bendrijos institucija ar organas – tai Sutartimi arba ja remiantis
įsteigta vieša institucija, organas, tarnyba ar agentūra, išskyrus kai ji vykdo teismines
ar teisėkūros funkcijas. Nuostatos pagal II antraštinę dalį „Teisė gauti informaciją apie
aplinką“ taikomos ir Bendrijos institucijoms ir organams, vykdantiems teisėkūros
funkcijas (žr. Reglamento 1367/2006 2 str. 1 d.). Vadinasi, Reglamentas 1367/2006 nėra
taikomas santykiuose tarp valstybių narių asmenų ir šių valstybių narių administravimo subjektų.
4. Be to, Europos Sąjunga priėmė dvi direktyvas, skirtas Orhuso konvencijos
nuostatoms įgyvendinti:
1) 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/4/EB dėl
visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančią Tarybos
direktyvą 90/313/EEB (toliau – ir Direktyva 2003/4);
11 2005 m. vasario 17 d. Tarybos sprendimas dėl Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės
dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais sudarymo
Europos bendrijos vardu (toliau – ir Sprendimas 2005/35).
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2) 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/35/EB,
nustatančią visuomenės dalyvavimą rengiant tam tikrus su aplinka susijusius planus ir
programas ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 85/337/EEB ir 96/61/EB dėl visuomenės dalyvavimo ir teisės kreiptis į teismus (toliau – ir Direktyva 2003/35).
Šiame kontekste svarbu paminėti, kad 1985 m. birželio 27 d. Tarybos Direktyva
dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir
Direktyva 85/377) su pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/35, neteko galios 2012 m.
vasario 16 d. Ją panaikino 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (toliau – ir Direktyva 2011/92)12 (žr. Direktyvos 2011/92 14 str., V priedą). Todėl
Direktyvos 2011/92 nuostatos (žr., pvz., 6 str. 2 d., 11 str.) šiuo metu detalizuoja visuomenės dalyvavimą ir teisę kreiptis į teismus dėl valstybės ir privačių projektų, galinčių
daryti reikšmingą poveikį aplinkai.
Svarbu, jog 1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – ir Direktyva 96/61) su pakeitimais, padarytais
Direktyva 2003/35, 2008 m. vasario 17 d. taip pat neteko galios, ją panaikino 2008 m.
sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės (toliau – ir Direktyva 2008/1) (žr. 22 str., VI priedą). Pastarosios direktyvos galiojimo pabaiga – 2014 m. sausio 6 d. Ją panaikino 2010 m. lapkričio
24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų
teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (toliau – ir Direktyva 2010/75)
(žr. 81 str.). Atitinkamai šiuo metu visuomenės dalyvavimą ir teisę kreiptis į teismus
dėl leidimų išdavimo detalizuoja Direktyvos 2010/75 normos (žr. 24-26 str., IV priedą).
5. Atkreiptinas dėmesys, kad aiškindamas EŽTK nuostatas, Europos Žmogaus
Teisių Teismas taip pat yra pažymėjęs, jog tais atvejais, kai valstybė turi išspręsti sudėtingus aplinkos ir ekonomikos politikos klausimus, į sprendimų priėmimo procesą
pirmiausia turi būti įtraukti atitinkami tyrimai tam, kad būtų galima iš anksto nuspėti
ir įvertinti veiklos, galinčios turėti neigiamą poveikį aplinkai ir pažeisti asmenų teises, poveikį bei būtų suteikta galimybė išlaikyti teisingą pusiausvyrą tarp įvairių pavojuje esančių konkuruojančių interesų. Nekvestionuotina visuomenės susipažinimo su
tokiais tyrimais ir informacija, kurie suteiktų galimybę visuomenės nariams įvertinti
pavojų, nuo kurio jie neapsaugoti, svarba. Pagaliau suinteresuoti asmenys turėtų galėti
kreiptis į teismus, ginčydami bet kurį sprendimą, aktus ar neveikimą, tais atvejais, kai
jie mano, jog sprendimų priėmimo procese nebuvo pakankami atsižvelgta į jų interesus ar pastabas (šiais aspektais žr. 2004 m. lapkričio 10 d. sprendimas Taşkin ir kiti
prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 46117/99, 119 p.; dėl informacijos nesuteikimo, sąlygojusio EŽTK nuostatų (2 ir 8 straipsnių) pažeidimą, žr., pvz., 1998 m. vasario 19 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Guerra ir kiti prieš Italiją, 14967/98; 2005 m. spalio
19 d. didžiosios kolegijos sprendimą byloje Roche prieš Jungtinę Karalystę, 32555/96;
2013 m. gruodžio 5 d. sprendimą byloje Vilnes ir Others prieš Norvegiją, pareiškimų
Nr. 52806/09 ir 22703/10; 2014 m. liepos 24 d. sprendimą byloje Brincat ir kiti prieš
Maltą, pareiškimų Nr. 60908/11, 62110/11, 62129/11, 62312/11 ir 62338/11). Valstybė
12 Vėliausi šios direktyvos pakeitimai atlikti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyva 2014/52/ES, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių
projektų poveikio aplinkai vertinimo.
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turi pareigą užtikrinti visuomenės narių teisę dalyvauti su aplinkos klausimais susijusių sprendimų priėmimo procese (plačiau žr. 2009 m. sausio 27 d. sprendimą byloje
Tătar prieš Rumuniją, pareiškimo Nr. 67021/01).
Apibendrinimo sudarytojai, pateikdami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nagrinėjamų klausimų, susijusių su pirmiau išvardytomis suinteresuotos visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisėmis, apibendrinimą, minėtas teises sugrupuoja ir toliau analizuoja tokia tvarka: 1) teisę gauti informaciją apie aplinką,
2) visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkos klausimais, 3) teisę kreiptis į
teismus aplinkos klausimais. Pastebėtina, kad daugiausiai teisminių ginčų šioje srityje
buvo susiję su teise kreiptis į teismus aplinkos klausimais.
II.1. TEISĖ GAUTI INFORMACIJĄ APIE APLINKĄ
6. Visuomenės informavimas ir švietimas aplinkos klausimais yra viena iš pagrindinių priemonių siekiant įgyvendinti aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi tikslus,
padėti visuomenei geriau suprasti aplinkos problemas, sudaryti galimybę išreikšti savo
susirūpinimą ir valstybės institucijoms atkreipti reikiamą dėmesį į jį, skatinti platų visuomenės supratimą apie su poveikiu aplinkai bei tvariąja plėtra susijusius sprendimus, raginti visuomenę dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais ir pagerinti
aplinką (šiais aspektais žr. Orhuso konvencijos, Direktyvos 2003/4 preambules). Aplinkos apsauga grindžiama visapusiška, teisinga ir laiku sukaupta informacija apie aplinką
(AAĮ 4 str. 4 d.).
7. Kaip jau buvo minėta, AAĮ nustato, jog vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę nustatyta tvarka gauti informaciją apie
aplinką. Pagal šį teisės aktą informacija apie aplinką – tai bet kokia rašytinė, vaizdo,
garso, elektroninė ar kitokia materialia forma saugoma informacija apie: aplinkos elementų būklę, kraštovaizdį ir biologinę įvairovę (įskaitant genetiškai modifikuotus organizmus (toliau – ir GMO) bei jų tarpusavio sąveiką; veiksnius, tokius kaip: medžiagos,
energija, triukšmas ir radiacija, bei veiklą arba priemones (įskaitant administracines
priemones, susitarimus aplinkosaugos srityje, politiką, įstatymų leidybą, planus ir programas, turinčius arba galinčius turėti poveikio aplinkos elementams, kraštovaizdžio
ar biologinei įvairovei, taip pat išlaidų ir rezultatų bei kitą ekonominę analizę ir prielaidas, susijusias su priimamais sprendimais aplinkosaugos srityje); žmonių sveikatos ir
saugos būklę, gyvenimo sąlygas, kultūros objektų ir statinių būklę tais atvejais, kai tam
turi arba gali turėti įtakos aplinkos elementai, kraštovaizdžio ar biologinė įvairovė arba
per šiuos elementus šiame punkte išvardyti veiksniai, veikla arba priemonės (AAĮ 1 str.
11 p. (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija). Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjas valstybės valdžios, valdymo ir kontrolės institucijoms įtvirtino pareigą
organizuoti aplinkosauginį švietimą ir teikti informaciją apie aplinką (žr. 8 str. 1 d. 8 p.
(2010 m. gegužės 28 d. įstatymo Nr. XI-858 redakcija).
8. Teisę gauti informaciją apie aplinką įtvirtina ir Orhuso konvencija bei Direktyva 2003/4.
8.1. Orhuso konvencijos 2 straipsnio 3 dalyje yra nustatyta, kas laikytina
„informacija apie aplinką“ – tai bet kokia rašytinė, vaizdo, garso, elektroninė ar kitokia
materialia forma saugoma informacija apie: a) aplinkos elementų, tokių kaip oras ir
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atmosfera, vanduo, dirvožemis, žemė, kraštovaizdis ir gamtinės vietovės, būklę, biologinę įvairovę ir jos sudedamąsias dalis, įskaitant genetiškai modifikuotus organizmus, bei
šių elementų sąveiką; b) veiksnius, tokius kaip cheminės medžiagos, energija, triukšmas
ir radiacija, bei veiklą arba priemones, įskaitant administracines priemones, susitarimus aplinkos srityje, politikos kryptis, įstatymų leidybą, planus ir programas, turinčius
arba galinčius turėti poveikį a punkte išvardytiems aplinkos elementams, taip pat išlaidų ir rezultatų bei kitą ekonominę analizę ir prielaidas, naudojamus priimant sprendimus aplinkos srityje; c) žmonių sveikatos ir saugos būklę, gyvenimo sąlygas, kultūrinių
vietovių ir statinių būklę, kai jiems daro arba gali daryti įtaką aplinkos elementų būklė
arba per šiuos elementus b punkte išvardyti veiksniai, veikla arba priemonės. Iš Orhuso konvencijos nuostatų matyti, jog informacija valstybės institucijų turi būti teikiama
asmeniui pateikus prašymą (4 str.), taip pat informacija apie aplinką turi būti renkama
ir platinama pačių valstybės institucijų iniciatyva (5 str.). Konvencija nustato konkrečius prašomos informacijos teikimo terminus, teikimo sąlygas, procedūras (4 str.) bei
asmens teisę kreiptis į teismą, jei asmuo mano, kad jo prašymas suteikti informaciją
pagal 4 straipsnį nebuvo nagrinėtas, buvo neteisėtai atmestas, buvo iš dalies ar visiškai atsisakyta pateikti informaciją arba kitais atvejais, kai į prašymą nebuvo deramai
atsižvelgta pagal nurodyto straipsnio nuostatas (9 str. 1 d.). Orhuso konvencija sąvoką
„valstybės institucija“ apibrėžia taip: a) valstybės, regiono ir kito lygmens valdžios institucija; b) fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys nacionalinės teisės reglamentuotas
viešojo administravimo funkcijas, įskaitant su aplinka susijusias konkrečias prievoles,
veiklą ar paslaugas; c) bet kokie kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, atliekantys viešąsias
pareigas ar funkcijas arba teikiantys su aplinka s3jeigu privatizavus aptariamą sektorių
ši nebegali spręsti dėl kasdienio jų valdymo (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Fish Legal ir Emily Shirley prieš Information
Commissioner ir kt. (C-279/12).
Be to, Direktyvos 2003/4 2 straipsnio 2 dalies b punktas turi būti aiškinamas
taip, kad asmuo, kuris patenka į šios nuostatos taikymo sritį, yra valdžios institucija,
kiek tai susiję su visa jo turima informacija apie aplinką. Komercinės bendrovės, kurios valdžios institucija pagal minėtos direktyvos 2 straipsnio 2 dalies c punktą gali
būti laikomos tik tiek, kiek teikdamos viešąsias paslaugas aplinkos srityje yra pavaldžios tos pačios direktyvos 2 straipsnio 2 dalies a arba b punktuose nurodytai įstaigai arba asmeniui, neprivalo teikti informacijos apie aplinką, jeigu neginčijama, kad ji
nesusijusi su tokių viešųjų paslaugų teikimu (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Fish Legal ir Emily Shirley prieš Information
Commissioner ir kt. (C-279/12).
Pasisakydamas dėl Direktyvos 2 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 1 sakinyje įtvirtintos nuostatos, jog valstybės narės gali nustatyti, kad ši sąvoka neapima įstaigų arba institucijų, vykdančių teismines arba įstatymų leidžiamąsias funkcijas, Teisingumo Teismas konstatavo, jog minėtą nuostatą reikia aiškinti taip, kad valstybėms narėms suteikta
galimybė nelaikyti valdžios institucijomis „įstaigų arba institucijų, vykdančių <...> įstatymų leidžiamąsias funkcijas“, gali būti taikoma ministerijoms, jeigu jos dalyvauja teisėkūros procese, visų pirma pateikdamos įstatymų projektus arba pastabas, ir ši galimybė nepriklauso nuo šios direktyvos 2 straipsnio 2 punkto antros pastraipos antrame
sakinyje nustatytų sąlygų laikymosi. Be to, analizuojama nuostata valstybėms narėms
suteikta galimybė nelaikyti valdžios institucijomis įstaigų arba institucijų, vykdančių
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įstatymų leidžiamąsias funkcijas, nebegali būti įgyvendinama, kai baigtas atitinkamas
teisėkūros procesas (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2012 m. vasario 14 d.
sprendimas byloje Flachglas Turgau GmbH prieš Vokietiją, (C-204/09). Svarbu, jog
2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirmas sakinys turi būti aiškinamas taip, kad šia
nuostata valstybėms narėms suteikiama teisė valdžios institucijomis, privalančiomis
suteikti galimybę susipažinti su jų turima informacija apie aplinką, nelaikyti „įstaigų
arba institucijų, vykdančių <...> įstatymų leidžiamąsias funkcijas“, negali būti susijusi su ministerijomis, kai jos rengia ir priima mažesnės galios nei įstatymas normines
nuostatas.
8.2.2. Taip pat Teisingumo Teismas yra išaiškinęs, kad iš Direktyvos 2003/4 struktūros matyti, jog teisė į informaciją reiškia, kad informacijos atskleidimas turėtų būti
bendra taisyklė ir kad valdžios institucijoms turėtų būti leidžiama nepatenkinti prašymo pateikti informaciją apie aplinką tik konkrečiais ir aiškiai apibrėžtais atvejais. Taigi
atsisakymo pateikti informaciją apie aplinką pagrindai turėtų būti aiškinami taikant apribojimus, lyginant visuomenės interesą atskleisti informaciją su interesu jos neatskleisti (Teisingumo Teismo 2011 m. liepos 28 d. sprendimas byloje Office of Communications
prieš Information Commissioner (C-71/10). Direktyvos 2003/4 4 straipsnyje įtvirtintas
visuomenės intereso atskleisti informaciją apie aplinką palyginimas su atsisakymo ją
pateikti interesu turi būti atliktas kiekvienu konkrečiu kompetentingoms institucijoms
pateiktu atveju, nors nacionalinės teisės aktų leidėjas bendro pobūdžio nuostatoje gali
įtvirtinti kriterijus, palengvinančius tokį lyginamąjį egzistuojančių interesų vertinimą
(Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 16 d. sprendimas byloje Stichting Natuur en
Milieu ir kiti prieš College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
(C-266/09).
8.2.3. Aiškindamas Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtintą išimtį („valstybė narė gali numatyti, kad prašymas pateikti informaciją apie aplinką būtų
atmestas, jei informacijos atskleidimas neigiamai paveiktų: a) valdžios institucijų procesinių veiksmų konfidencialumą, jei toks konfidencialumas numatytas įstatymu“), Teisingumo Teismas pažymėjo, kad šį punktą reikia aiškinti taip, kad jame numatyta sąlyga, pagal kurią procesinių veiksmų konfidencialumas turi būti numatytas įstatymu, gali būti
laikoma įvykdyta, jei atitinkamos valstybės narės nacionalinėje teisėje yra norma, kurioje bendrai numatyta, kad valdžios institucijų procesinių veiksmų konfidencialumas
yra šių institucijų atsisakymo leisti susipažinti su jų turima informacija apie aplinką
motyvas, jeigu procesinių veiksmų sąvoka aiškiai apibrėžta nacionalinėje teisėje (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos 2012 m. vasario 14 d. sprendimas byloje Flachglas
Turgau GmbH prieš Vokietiją, (C-204/09).
8.2.4. Aiškindamas Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies c punkte įtvirtintą išimtį („valstybė narė gali numatyti, kad prašymas pateikti informaciją apie aplinką būtų
atmestas, jei informacijos atskleidimas neigiamai paveiktų: <...> c) teisingumą, bet kurio
asmens galimybę pasinaudoti nešališku teismu arba valstybinės valdžios galimybę atlikti
baudžiamojo arba drausminio pobūdžio tyrimą“) Teisingumo Teismas taip pat yra nurodęs, jog remiantis galimybe kiekvienam asmeniui pasinaudoti teise į teisingą bylos
nagrinėjimą, Direktyvos 2003/4 4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte valstybėms narėms leidžiama numatyti pareigos atskleisti informaciją apie aplinką išimtį, kad jos galėtų, konkrečiai tariant, paisyti Chartijos 47 straipsnio antroje pastraipoje įtvirtintos teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, jei to reikalauja aplinkybės. Be to, net
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darant prielaidą, kad valstybė narė savo teisės aktuose, kuriais perkeliama Direktyva
2003/4, nenumatė tokios išimties, nors, siekiant laikytis Chartijos 47 straipsnio antros
pastraipos, aplinkybės to reikalauja, reikia priminti, kad valstybės narės šios direktyvos
4 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punkte joms suteikta diskrecija bet kuriuo
atveju turi naudotis taip, kad tai būtų suderinama su iš minėto Chartijos straipsnio kylančiais reikalavimais. Kadangi užtikrinti Sąjungos teisės normų laikymąsi pagal savo
kompetenciją privalo visos valstybių narių valdžios institucijos, įskaitant administracines institucijas ir teismus, jei įvykdytos Chartijos 47 straipsnio antros pastraipos taikymo sąlygos, šios institucijos turi užtikrinti šiuo straipsniu garantuojamos pagrindinės
teisės paisymą (Teisingumo Teismo 2014 m. gegužės 8 d. nutartis byloje Ferdinand Stefan
prieš Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
(C-329/13).
8.2.5. Pažymėtina, jog aiškinant Direktyvą 2003/4 reikia atsižvelgti į Orhuso konvencijos tekstą ir tikslą, kurį šia direktyva siekiama įgyvendinti Sąjungos teisėje. Be to,
nors Orhuso konvencijos įgyvendinimo vadovas gali būti laikomas aiškinamuoju dokumentu, į kurį, be kitų reikšmingų dokumentų, prireikus galima atsižvelgti aiškinant
šią konvenciją, jame esanti analizė neturi jokios privalomosios galios ir norminės reikšmės, kokią turi Orhuso konvencijos nuostatos (Teisingumo Teismo didžiosios kolegijos
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Fish Legal, Emily Shirley prieš Information
Commissioner, United Utilities Water plc, Yorkshire Water Services Ltd, Southern Water
Services Ltd, (C-279/12); 2012 m. vasario 16 d. sprendimas byloje Marie-Noëlle Solvay ir
kt. prieš Région wallonne (C-182/10).
9. Įgyvendindama minėtas Orhuso konvencijos ir Direktyvos 2003/4 nuostatas
nacionalinėje teisėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1999 m. spalio 22 d. nutarimu
Nr. 1175 patvirtino Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašą (Žin., 1999, Nr. 90-2660, 2005, Nr. 26-831, 2010, Nr. 19-864; toliau
– ir Informacijos apie aplinką aprašas), kuris nustato, kaip užtikrinti visuomenei teisę susipažinti su institucijų turima arba joms skirta informacija apie aplinką Lietuvos
Respublikoje ir ja naudotis, padaryti ją prieinamesnę, reglamentuoja šios informacijos teikimo sąlygas. Minėtas aprašas netaikomas informacijos apie rengiamus planus
ir programas, skirtus aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, teikimo
ir visuomenės dalyvavimo rengiant šiuos planus ir programas atvejams ir tvarkai nustatyti (Informacijos apie aplinką aprašo 1 p.). Apraše pateikiama „informacijos apie
aplinką“ sąvoka (2 p.) iš esmės analogiška kaip ir Direktyvoje 2003/4. Apraše vartojama sąvoka „institucija“ apibrėžiama taip: vyriausybė, savivaldybės ar kita valdymo
institucija; kiti viešojo administravimo funkcijas atliekantys fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių sprendimai turi ar gali turėti įtakos aplinkai; nurodytosioms institucijoms
pavaldūs arba tos institucijos kontroliuojami fiziniai ar juridiniai asmenys, kurių veikla turi ar gali turėti įtakos aplinkai. Aprašo II dalyje reglamentuotas informacijos apie
aplinką rengimas ir teikimas, o III dalyje įtvirtinta, kokia informacija ir kokiais atvejais
nėra teikiama13. Aprašo 22 punkte nustatyta, kokią informaciją pagal kompetenciją turi
13 Pagal Informacijos apie aplinką aprašo 16 punktą, informacija gali būti neteikiama, jeigu: prašoma
informacijos, kuria institucija nedisponuoja ir teisės aktų neįpareigota jos turėti; kai paprašius
prašymas ar pateikti duomenys nepatikslinami; prašymas susijęs su informacija ir duomenimis, kurie
dar tik kaupiami, rengiami arba neapdoroti, jei tai nepažeidžia visuomenės interesų. Jeigu prašymas
nepatenkinamas dėl to, kad yra susijęs su dar nagrinėjama medžiaga, institucija nurodo medžiagą
rengiančią instituciją ir laiką, per kurį numatoma šią medžiagą parengti (Informacijos apie aplinką
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skelbti institucijos, t. y.: su aplinka susijusių tarptautinių sutarčių, konvencijų arba susitarimų, Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų tekstus ir savivaldybių institucijų
sprendimus (22.1 p.); su aplinka susijusią įvairių sričių politiką, strategijas, planus ir
programas (22.2 p.); aprašo 22.1 ir 22.2 punktuose nurodytų dokumentų įgyvendinimo
pažangos ataskaitas, kai institucijos jas parengia ir saugo elektronine forma (22.3 p.);
nacionalines, regionines ir, jeigu rengiamos, savivaldybių aplinkos būklės ataskaitas
(skelbiamas reguliariai, ne rečiau kaip kas ketveri metai), kuriose pateikiama informacija apie aplinkos kokybę ir poveikį aplinkai (22.4 p.); duomenis, gautus stebint aplinkos būklę ir veiklą, darančią arba galinčią daryti poveikį aplinkai, arba tokių duomenų
santraukas (22.5 p.); sprendimus, darančius arba galinčius daryti reikšmingą poveikį
aplinkai ar susitarimams dėl aplinkos, arba nuorodą, kur galima kreiptis ir susipažinti
su tokia informacija (22.6 p.); PAV dokumentus ir aprašo 2.1 punkte nurodytų aplinkos elementų įvertinimus arba nuorodą, kur galima kreiptis ir susipažinti su tokia informacija (22.7 p.).
10. Be to, atkreiptinas dėmesys, jog asmenims teisę gauti informaciją iš valstybės
ir savivaldybių institucijų ir įstaigų užtikrina ir Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 10-236,
2005, Nr. 139-5008; toliau – ir TGIĮ).
11. Apžvelgiant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtas bylas
aplinkos apsaugos srityje, pastebėta, jog nacionalinių teismų praktikoje iš esmės nekyla
savarankiškų ginčų dėl teisės gauti informaciją apie aplinką pažeidimų, tačiau visuomenės informavimo aplinkos srityje aspektai dažnai nagrinėjami ginčuose, susijusiuose su poveikio aplinkai vertinimo procesu ir TIPK leidimais.
II.2. VISUOMENĖS DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS APLINKOS KLAUSIMAIS
12. Visų pirma pažymėtina, jog tam, kad gerėtų aplinkos srityje priimamų sprendimų kokybė ir jų įgyvendinimas, turi būti ne tik plėtojama visuomenės galimybė gauti informaciją apie aplinką, bet kartu privalo būti užtikrinama ir visuomenės galimybė
aprašo 17 p.). Be to, institucijos neteikia informacijos, jeigu jos pateikimas: atskleistų informaciją, kuri
pagal įstatymus yra valstybės ar tarnybos paslaptis; pažeistų įstatymų saugomus valstybės saugumo
ir gynybos interesus; neigiamai paveiktų tarptautinius santykius; pažeistų įstatymų saugomą asmens
teisę į nešališką teismą arba pagal įstatymus būtų laikomas kliudymu teisminėms ar valstybės
institucijoms atlikti baudžiamosios, civilinės arba administracinės bylos (procedūros) tyrimą ar
nagrinėjimą; atskleistų informaciją, kuri pagal nacionalinę ar Europos Sąjungos teisę yra komercinė
(gamybos) paslaptis, arba pažeistų įstatymų saugomų statistikos duomenų ir duomenų apie mokesčių
mokėtojus konfidencialumą; pažeistų įstatymo ginamas intelektinės nuosavybės teises; pažeistų asmens
duomenų teisinę apsaugą; neigiamai paveiktų aplinkos, su kuria tokia informacija susijusi, apsaugą,
pavyzdžiui, pakenktų įstatymų saugomoms retoms rūšims ir bendrijoms, jų buveinėms, radavietėms
ir augavietėms; susijęs su vidaus administravimu ir institucijų bendradarbiavimu, jei tai nepažeidžia
visuomenės interesų; neigiamai paveiktų asmenų, savanoriškai pateikusių informaciją, kuriems
įstatymai ar kiti teisės aktai nenustato pareigos tokią informaciją teikti, interesus ar keltų grėsmę jų
saugumui (Informacijos apie aplinką aprašo 18 p.). Kad informacija nebus teikiama, pareiškėjui
pranešama per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo, nurodant informacijos neteikimo priežastis ir
sprendimo apskundimo tvarką. Visais atvejais, kai informacija neteikiama, turi būti įsitikinta, kad
apsaugoti Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytus interesus svarbiau nei užtikrinti pareiškėjo teisę gauti
informaciją (Informacijos apie aplinką aprašo 19 p.).
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dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais. Visuomenė turi būti informuota
apie dalyvavimo priimant sprendimus dėl aplinkos tvarką, galėti nevaržomai ja naudotis ir žinoti, kaip ją taikyti (Orhuso konvencijos preambulė).
13. Kaip jau buvo minėta, vienas iš pagrindinių Orhuso konvencijos tikslų yra
užtikrinti visuomenės teisę dalyvauti priimant sprendimus aplinkos klausimais. Orhuso konvencija reglamentuoja visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus dėl konkrečios veiklos (6 str.), visuomenės dalyvavimą rengiant planus, programas bei formuojant politiką aplinkos srityje (7 str.) bei visuomenės dalyvavimą rengiant vykdomojo
pobūdžio teisės aktus ir (arba) bendrojo pobūdžio privalomuosius norminius aktus
(8 str.). Konvencijoje yra nustatyta pareiga užtikrinti visuomenės dalyvavimą jau pradiniame etape, kai yra visos galimybės svarstyti įvairius variantus ir kai galima užtikrinti
veiksmingą visuomenės dalyvavimą (6 str. 2, 4 d.). Orhuso konvencijos 6 straipsnio 3 ir
7 dalyse numatyta valstybės pareiga užtikrinti visuomenės teisę gauti informaciją apie
planuojamas veiklas bei užtikrinti efektyvų visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus aplinkos klausimais. Be to, Orhuso konvencijos 6 straipsnio 8 dalyje nurodyta, jog
turi būti užtikrinama, kad atitinkamame sprendime deramai atsispindėtų visuomenės
dalyvavimo rezultatai. Pagal Orhuso konvenciją „visuomenė“ – vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų ir pagal nacionalinius įstatymus ar praktiką jų asociacijos,
organizacijos arba grupės (2 str. 4 d.). „Suinteresuotoji visuomenė“ – visuomenė, kuriai
daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra
suinteresuota sprendimų priėmimo aplinkos srityje procesu; pagal šią apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios nacionalinės
teisės reikalavimus, laikomos suinteresuotosiomis organizacijomis (2 str. 5 d.).
14. Minėtas Orhuso konvencijos nuostatas Europos Sąjungos lygmeniu įgyvendina Direktyva 2003/35. Kaip minėta, visuomenės dalyvavimą priimant sprendimus
aplinkos srityje reglamentuoja, be kita ko, 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio
aplinkai vertinimo, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos 2001 m. birželio 27 d. direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – ir Direktyva 2001/42).
15. Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus aplinkos klausimais įtvirtintas
ir nacionaliniuose teisės aktuose. Pavyzdžiui, jau minėta, kad AAĮ nustato, jog vienas
arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, suinteresuota visuomenė turi teisę nustatyta
tvarka dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos PAV procese.
15.1. Išsamiau visuomenės teisė dalyvauti planuojamos ūkinės veiklos PAV procese reglamentuota Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.
Jame prie PAV proceso dalyvių priskiriama ir visuomenė (5 str. 1 d. 5 p.), kuri apibrėžiama kaip vienas arba keli fiziniai ar juridiniai asmenys bei jų organizacijos, asociacijos ar grupės (2 str. 11 d. (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija).
Pagal minėto įstatymo 2 straipsnio 10 dalį (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433
redakcija) suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti poveikį
sprendimai, veiksmai ar neveikimas PAV srityje arba kuri yra suinteresuota PAV procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės
ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis. Šio įstatymo 3 straipsnio 5 dalyje (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654
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redakcija) nustatyta, jog planuojamos ūkinės veiklos PAV procesą sudaro: 1) atranka
dėl PAV, PAV proceso dalyvių informavimas bei pranešimas visuomenei apie priimtą
atrankos išvadą; 2) planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengimas, pranešimas
visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas; 3) planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitos rengimas, derinimas ir viešas visuomenės supažindinimas;
4) sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie priimtą
sprendimą.
15.2. PAVĮ 13 straipsnyje „Poveikio aplinkai vertinimo proceso viešumas“ nustatyta, jog PAV metu suinteresuota visuomenė turi teisę įstatymų nustatyta tvarka gauti
iš kitų planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyvių informaciją apie galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai (1 d.). Visuomenės informavimą ir dalyvavimą planuojamos ūkinės veiklos PAV procese savo lėšomis nustatyta tvarka organizuoja
planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) (2 d.). Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos PAV procese tvarką nustato Aplinkos
ministerija (3 d.). Tokia tvarka nustatyta aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu
Nr. D1-370 patvirtintame Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše (Žin., 2005, Nr. 93-3472;
toliau – ir Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašas). Šio aprašo 3 punkte yra
įtvirtintos visuomenės informavimo ir dalyvavimo procedūros: 3.1. pranešimai apie
planuojamos ūkinės veiklos PAV: 3.1.1. pranešimas apie atrankos išvadą, ar privaloma
vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai; 3.1.2. pranešimas apie parengtą PAV programą; 3.2. viešas visuomenės supažindinimas su planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaita; 3.3. informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės
veiklos.
II.2.1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas atrankos dėl PAV procese
(PAVĮ 3 str. 3 d., 7 str. 1 d.)

16. PAVĮ 7 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) įtvirtinta nuostata, jog atranka atliekama planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į
Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai
vertinimo, rūšių sąrašą (2 priedas), ir tais atvejais, kai poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai to reikalauja pagal šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalį ir atsakinga institucija
nusprendžia, kad reikia atlikti atranką. Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog visi planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į
planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad atranka
dėl PAV būtų atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į šio įstatymo 1 ir
2 prieduose nurodytus sąrašus.
16.1. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas
įstatymo nuostatas, vertino, jog net ir tais atvejais, kai konkreti planuojama ūkinė veikla nei į įstatymo 1 priede esantį Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai
privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą, nei į 2 priede esantį Planuojamos ūkinės veiklos,
kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą, neįrašyta, bet kuris planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso dalyvis, taip pat ir suinteresuota
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visuomenė, turi teisę reikalauti atsakingos institucijos, kad būtų sprendžiama dėl atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo būtinumo. Vis dėlto, diskrecija nuspręsti, ar
konkrečiu atveju tokia atranka reikalinga, suteikta atsakingai institucijai (žr. 2014 m.
balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-901/2014).
17. PAVĮ 7 straipsnio 8 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) įtvirtinta, jog apie tai, kad privaloma atlikti PAV, arba apie atrankos išvadą planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) praneša visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. PAVĮ 7 straipsnio 9 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija) numatyta, kad suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo
atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
teikti atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą. PAVĮ 7 straipsnio
11 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) numatyta, kad atsakinga
institucija, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), PAV dokumentų rengėjo, PAV subjektų motyvuotą prašymą ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti PAV proceso dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV. Pagal PAVĮ 7 straipsnio 13 dalį
atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų poveikio aplinkai vertinimo subjektų išvadas,
per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) apie galutinę atrankos
išvadą praneša visuomenei Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (PAVĮ 7 str. 14 d.
(2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).
18. Visuomenės dalyvavimo atrankos dėl PAV procese detalesnė procedūra nustatyta Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo III skyriuje „Pranešimas apie planuojamos ūkinės veiklos PAV“.
19. Nagrinėdamas administracines bylas, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas pabrėžia atsakingos institucijos pareigą veiksmingai užtikrinti suinteresuotos
visuomenės dalyvavimą PAV procese.
19.1. Pavyzdžiui, išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A822-989/2013
konstatavo, kad atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą, jog planuojamos
ūkinės veiklos PAV yra neprivalomas, turi aiškiai ir nedviprasmiškai savo sprendime
nurodyti konkrečią (tikslią) veiklą, dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje išvadoje įvardytos planuojamos ūkinės veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra
negalimas. Atsakingai institucijai, kuri atlieka PAV atranką, tenkantis reikalavimas aiškiai ir konkrečiai (tiksliai) įvardyti planuojamą ūkinę veiklą kildinamas ir iš pareigos
užtikrinti tinkamą suinteresuotų asmenų (suinteresuotos visuomenės) dalyvavimą PAV
procese (žr. 2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A822-989/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 26, 2013, 124–154 p.).
19.2. Kitoje administracinėje byloje teisėjų kolegija nustatė, kad visuomenei buvo
sudarytos sąlygos dalyvauti PAV atrankos procese, priimant galutinę išvadą įvertinti
visuomenės prašymai, bei kartu pabrėžė, jog ta aplinkybė, kad suinteresuota visuomenė nepasinaudojo savo teise dalyvauti atrankos procese, netrukdo suinteresuotai visuomenei kreiptis į teismą dėl galutinės atrankos išvados teisėtumo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-1472/2014).
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II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos
rengimo, derinimo ir tvirtinimo procese
(PAVĮ 8 str. 5 d.; Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 18.3 p.;
Orhuso konvencijos 6 str. 2 d.)

20. PAVĮ 8 straipsnyje įtvirtinta PAV programos rengimo procedūra. Šio straipsnio 5 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog PAV
dokumentų rengėjas organizuoja visuomenės informavimą apie parengtą programą
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka. Pasibaigus programos viešinimo terminui, parengtą ir pagal gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pataisytą programą PAV
dokumentų rengėjas pateikia PAV subjektams. Pagal minėto straipsnio 12 dalį (2011 m.
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), kai PAV subjektų išvados prieštarauja viena kitai ir (ar) atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus,
atsakinga institucija, prieš tvirtindama programą, kviečia atvykti planuojamos ūkinės
veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją, PAV subjektus svarstyti
jų išvadų ir (ar) suinteresuotos visuomenės pasiūlymų. Taip pat kviečiami atvykti ir
pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai. Detaliai visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir tvirtinimo procese reglamentuotas Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo III skyriuje „Pranešimas apie
planuojamos ūkinės veiklos PAV“.
21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą
Nr. A822-681/2011, kurioje ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos 2009 m. rugpjūčio
27 d. sprendimo, kuriuo pritarta 330 kV elektros perdavimo linijos Klaipėda-Telšiai
statybai pagal pateiktą PAV ataskaitą, teisėtumo. Byloje pirmosios instancijos teismas
nustatė, kad apie parengtą PAV programą PAV rengėjas visuomenę informavo 2008 m.
liepos 18 d.–2008 m. liepos 19 d. paskelbdamas Visuomenės dalyvavimo PAV procese
aprašo reglamentuojamos formos skelbimus rajoninėje, respublikinėje spaudoje, seniūnijose, internete, o 2008 m. rugsėjo 25 d.–2008 m. rugsėjo 30 d. vietinėje spaudoje ir
internete buvo paskelbta apie specialiojo planavimo pradžią. Vadovaujantis Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 18.3 punktu (2005 m. liepos 15 d. aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-370), užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas apie parengtą PAV
programą besiribojančių su planuojamos ūkinės veiklos teritorija žemės sklypų valdytojams ar naudotojams, motyvuotus pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams turi pranešti raštu (registruotu laišku)14. Remiantis Orhuso konvencijos
6 straipsnio 2 dalimi, pradiniame sprendimo dėl aplinkos priėmimo procedūros etape
suinteresuota visuomenė turi būti informuojama adekvačiai, laiku ir veiksmingai, ir atsižvelgiant į aplinkybes, taikomi du alternatyvūs būdai – viešai paskelbiant arba individualia tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad apie parengtą PAV programą visuomenė buvo
14 Šiuo metu galiojantis Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 18 punktas (2010 m. liepos 22 d.
įsakymo Nr. 640 redakcija) nustato: „Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas 9, 12 ir 14 punktuose
nurodytą informaciją [įskaitant informaciją apie parengtą PAV programą] turi paskelbti: 18.1. miesto (-ų)
ar rajono (-ų), kuriame planuojama vykdyti ūkinę veiklą, spaudoje ir respublikinėje spaudoje, esant
galimybei, – per radiją ir televiziją, užsakovo tinklalapyje; 18.2. savivaldybės (seniūnijos), kurios
teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje, su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma
apie gavimo faktą ir datą; 18.3. pasiūlymus pateikusiems suinteresuotos visuomenės atstovams pranešti
raštu (registruotu laišku).“
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informuota kuo plačiau – paskelbiant pranešimus respublikinėje ir vietinėje spaudoje,
internete, seniūnijų informacinėse lentose, toks pasirinktas visuomenės informavimo
būdas, pirmosios instancijos teismo vertinimu, atitinka Orhuso konvencijos nuostatas.
LVAT teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad tai, jog savininkai žemės sklypų, patenkančių į numatomos elektros perdavimo linijos teritoriją,
nebuvo informuoti apie patvirtintą PAV programą, kaip to reikalavo Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 18.3 punktas, nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą
sprendimą neteisėtu; gyventojai registruotais laiškais buvo informuoti parengus PAV
ataskaitą, kai buvo konkretizuota planuojamos ūkinės veiklos trasa, o kadangi PAV
programos dokumentai sudaro PAV ataskaitą, supažindinant visuomenę su PAV ataskaita kartu buvo sudarytos galimybės susipažinti su PAV programa. Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 18.3 punkto reikalavimo pažeidimas laikytas formaliu
PAV procedūrų pažeidimu ir neužkirtęs kelio suinteresuotai visuomenei susipažinti su planuojama ūkine veikla (žr. 2011 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A822-681/2011).
II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo,
derinimo ir viešo visuomenės supažindinimo procese
(PAVĮ 9 str. 2, 3, 6 d.)

22. PAVĮ 9 straipsnio 2 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog PAV dokumentų rengėjas Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka organizuoja visuomenės supažindinimą su ataskaita. Šio straipsnio 3 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nurodyta, jog PAV dokumentų rengėjas pagal
suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pateikia patikslintą ataskaitą PAV subjektams.
Šie patikrina, ar ataskaitoje išsamiai išnagrinėti jų kompetencijai priklausantys ir programoje numatyti klausimai. PAV subjektai išnagrinėja ataskaitą ir per 20 darbo dienų
nuo jos gavimo dienos savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės
veiklos galimybių pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 9 str. 4 d.), kuris atsakingai
institucijai pateikia ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių bei argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą (PAVĮ 9 str. 6 d. (Žin., 2008, Nr. 81-3167). Pagal minėto straipsnio 7 dalį (2011 m.
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) atsakinga institucija turi teisę pareikalauti
pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita, jeigu po viešo
supažindinimo su ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma (pavyzdžiui,
siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, poveikį švelninančios priemonės ir
t. t.) dėl gautų PAV subjektų motyvuotų išvadų ir atsakingos institucijos motyvuotų
reikalavimų pataisyti ar papildyti ataskaitą. Kai po pakartotinio viešo supažindinimo
arba atsakingos institucijos pateiktų pastabų ataskaita iš esmės pakeičiama, pataisoma
ar papildoma, PAV dokumentų rengėjas turi gauti pakartotines PAV subjektų išvadas
šio straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. Išsamiai visuomenės informavimas
ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir viešo visuomenės supažindinimo
procese aprašytas Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo IV skyriuje.
22.1. Analizuodamas PAVĮ 9 straipsnio 2 dalies bei 3 dalies nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog iš jų yra aiškiai matyti, kad planuojamos
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ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), prieš kreipdamasis į PAV subjektus, privalo
teisės aktų nustatyta tvarka supažindinti visuomenę su parengta PAV ataskaita. Atsižvelgdama į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija konstatavo, kad PAV subjektas turi teisę įvertinti, ar buvo laikomasi teisės aktuose nustatytų
procedūrų, susijusių su visuomenės informavimu, ir nustatęs esminius šių procedūrų
pažeidimus, motyvuotu sprendimu atsisakyti pateikti išvadą dėl PAV ataskaitos. Kita
vertus, PAV subjektas – atitinkamo rajono savivaldybės administracija – neturi teisinio
pagrindo atsisakyti suderinti pareiškėjo užsakymu parengtos Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos motyvuodamas aplinkybe, jog šiai ataskaitai nepritarė visi viešo svarstymo metu dalyvavę suinteresuotos visuomenės atstovai. Laikydamasi vietos savivaldos
principų, rajono savivaldybės administracija privalo įvertinti, ar suinteresuotos visuomenės atstovų nurodomos ir vietos savivaldos institucijų kompetencijai priklausančios
aplinkybės, dėl kurių jie išreiškia nesutikimą su parengta Poveikio aplinkai vertinimo
ataskaita, yra teisėtos ir motyvuotos, kartu atsižvelgiant į poveikio aplinkai vertinimo
organizatoriaus (užsakovo) ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo
šiais klausimais pateikiamus argumentus, bei, priimdamas neigiamą sprendimą, aiškiai
nurodyti tokio sprendimo aplinkybes, argumentus bei teisinį pagrindą (žr. Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. kovo 25 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A556-383/2009).
22.2. Dėl informacijos ataskaitoje tinkamo pateikimo suinteresuotai visuomenei
LVAT yra nurodęs, jog ta aplinkybė, kad dalis ataskaitos informacijos buvo pateikta ne
valstybine (anglų) kalba, nagrinėjamu atveju neturi būti pripažinta suvaržiusia suinteresuotos visuomenės teisę į informaciją, nes informacija buvo parengta naudojant programinę įrangą anglų kalba ir yra skirta siauram specialistų ratui, o pagal gautus modeliavimo rezultatus buvo parengti vizualiai suprantami vertinimo rezultatų grafiniai
brėžiniai ir pateikti PAV ataskaitos prieduose bei buvo eksponuojami viešų ataskaitos
pristatymų visuomenei metu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m.
sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013).
22.3. Kitoje byloje teisėjų kolegija, atsakydama į apeliacinio skundo argumentą,
jog iš PAV ataskaitos matyti, kad į daugelį visuomenės atstovų ir įgaliotų institucijų
klausimų nėra atsakyta arba atsakyta tik formaliai, pažymėjo, jog planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūrų vykdymo metu, iki atsakinga institucija priima sprendimą,
visi PAV proceso dalyviai turi teisę kreiptis į atsakingą instituciją ir PAV subjektus jų
kompetencijos klausimais, raštu pateikdami informaciją dėl galimų pažeidimų nustatant, apibūdinant ir įvertinant galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai ar
vykdant poveikio aplinkai vertinimo procedūras (PAVĮ 9 str. 8 d.). Be to, visuomenė
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka teikia motyvuotus pasiūlymus dėl planuojamos
ūkinės veiklos PAV ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai (PAVĮ 6 str. 5 d., Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo 31 p.). Argumentuoti suinteresuotos visuomenės
pasiūlymai PAV dokumentų rengėjo turi būti įvertinti ir šis įvertinimas kartu su PAV
ataskaita pateiktas atsakingai institucijai (PAVĮ 9 str. 6 d.). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad PAV procedūrų vykdymo metu visuomenė ne kartą naudojosi minėtomis teisėmis ir teikė pastabas bei pasiūlymus, kurie buvo registruojami ir įvertinti
bei į juos atsakyta. Taigi teisės aktų nuostatos dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo PAV procese pažeistos nebuvo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį, kad teisės aktai nenumato, kaip visuomenės dalyvavimo rezultatai turi atsispindėti sprendime
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(šiuo atveju PAV ataskaitoje) (žr. 2012 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A858-1193/2012)15.
II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą
dėl planuojamos ūkinės veiklos
(PAVĮ 2 str. 3 d., 6 str. 2 d., 10 str.; Orhuso konvencijos 6 str.)

23. Pagal PAVĮ 10 straipsnio 1 dalį (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės
pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, per
25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos: 1) teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba 2) priima sprendimą. Šio straipsnio 6 dalyje (2011 m.
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog kai PAV subjektų išvados
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių prieštarauja viena kitai ir (ar) atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, atsakinga institucija, prieš
priimdama sprendimą, kviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją, PAV subjektus svarstyti jų
išvadas ir (ar) suinteresuotos visuomenės pasiūlymus. Taip pat kviečiami ir pasiūlymus
pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai. Pagal minėto straipsnio 10 dalį (2011 m.
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) atsakinga institucija ir planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka praneša
visuomenei apie sprendimą ir suteikia galimybę su juo susipažinti. Visuomenės informavimas apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos detalizuotas Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašo V skyriuje.
23.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija byloje, kurioje
pareiškėjas asociacija ginčijo RAAD sprendimą leisti vykdyti planuojamą ūkinę veiklą tuo aspektu, kad buvo atmestos pareiškėjo siūlytos alternatyvos, pabrėžė patariamąją suinteresuotos visuomenės funkciją poveikio aplinkai vertinime. LVAT nurodė,
jog nors, vadovaujantis Orhuso konvencijos 6 straipsnio nuostatomis, kiekviename
sprendime, susijusiame su neigiamu poveikiu aplinkai, turi atsispindėti visuomenės
dalyvavimo rezultatai, įstatymai nesuteikia suinteresuotai visuomenei teisės galutinai
nuspręsti nei dėl planuojamos ūkinės veiklos pobūdžio, nei dėl jos vykdymo vietos,
kadangi tai yra planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus teisė, nes būtent pastarasis
PAV proceso dalyvis planuoja ūkinę veiklą ir savo lėšomis atlieka PAVĮ jam nustatytas
15 Šioje byloje pareiškėjas UAB „Reenergy“ ginčijo RAAD sprendimą, kuriuo nuspręsta, jog planuojama
ūkinė veikla pagal pateiktą PAV ataskaitą nėra galima, taip pat prašė įpareigoti RAAD priimti naują
sprendimą, patvirtinant PAV ataskaitą. Ginčijamas RAAD sprendimas, be kita ko, buvo grindžiamas
tuo, jog nebuvo užtikrintas tinkamas vietos gyventojų atstovavimas priimant sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos, taip pažeidžiant Orhuso konvencijos nuostatas; gamyklos statyboms
pasirinkta vieta dėl Lietuvoje vyraujančio pietvakarių krypčių vėjo kelia didžiausią aplinkinių
gyvenamųjų rajonų gyventojų emocinį nepasitenkinimą; nepakankamą savivaldybių ir planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriaus įdirbį su visuomene bei motyvuotos informacijos visuomenei
nepakankamumą. Byloje ginčo nebuvo dėl to, kad visuomenė buvo tinkamai informuota apie PAV
procedūrų atlikimą, taip pat supažindinta su PAV programa ir PAV ataskaita.
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PAV procedūras (PAVĮ 2 str. 3 d., 6 str. 2 d.) (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).
III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir
kontrolės leidimų išdavimo procese
(2002 m. TIPK taisyklių 11.11 p., 70 p., 71 p., 73 p.; Direktyvos 96/61 V priedo 4 ir 5 p.)

24. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas turi būti užtikrinamas ir TIPK leidimų išdavimo procese. Tokia visuomenės teisė įtvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 patvirtintose Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (Žin., 2013, Nr. 77-3901; toliau – ir 2013 m. TIPK taisyklės) bei iki 2014 m. liepos
1 d. galiojusiose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu
Nr. 80 patvirtintose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklėse (Žin., 2005, Nr. 103-3829; neteko galios 2014 m.
kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-260 (nuo 2014 m. liepos 1 d.); TAR, 2014, Nr. 2014-02872;
toliau – ir 2002 m. TIPK taisyklės).
Be to, jau minėta, kad visuomenės dalyvavimą ir teisę kreiptis į teismus dėl leidimų išdavimo detalizuoja ir Direktyvos 2010/75 normos (šios direktyvos pirmtakė yra Direktyva 96/61 bei Direktyva 2008/1; plačiau žr. šio apibendrinimo II skyriaus
4 punktą).
25. Teisėjų kolegija, analizuodama 2002 m. TIPK taisyklių nuostatas, pažymėjo,
jog jų 11.11 punkte (2006 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-503 redakcija) įtvirtintas
principinis reikalavimas TIPK leidimų išdavimo procedūrai, pagal kurį būtina užtikrinti visuomenės informavimą ir suinteresuotos visuomenės dalyvavimą leidimo išdavimo ir atnaujinimo procese. 2002 m. TIPK taisyklių 70 punktas įpareigojo RAAD
ne vėliau kaip per 10 dienų po paraiškos išduoti ar atnaujinti leidimą priėmimo informuoti visuomenę galimais informacijos sklaidos būdais, nurodant: kur ir kokiam
ūkinės veiklos objektui (įrenginiui), kokiai ūkinei veiklai planuojama išduoti ar atnaujinti leidimą; kas yra veiklos vykdytojas; kur ir kada galima susipažinti su šių taisyklių 16, 17, 20 ir 22 punktuose nurodyta informacija; institucijos, dalyvaujančios priimant sprendimą dėl leidimo išdavimo ar atnaujinimo, pavadinimą, kam ir iki kada
teikti motyvuotus (pagrįstus) pasiūlymus dėl leidimo išdavimo ar atnaujinimo. Pagal
2002 m. TIPK taisyklių 71 punktą suinteresuota visuomenė motyvuotus pasiūlymus ir
pastabas turi teisę teikti 14 dienų nuo taisyklių 70 punkte nurodyto pranešimo paskelbimo dienos.
Nagrinėtoje byloje atsakovas apie paraišką ginčijamo TIPK leidimo išdavimui paskelbė tuo metu, kai dar nebuvo pateikti visi būtini leidimo išdavimui duomenys, nurodyti jo 2006 m. balandžio 12 d. rašte dėl paraiškos trūkumų šalinimo. Pažymėta, kad
šiame atsakovo rašte nurodyti svarbūs numatomą vykdyti atliekų tvarkymo veiklą apibūdinantys momentai. Teisėjų kolegija darė išvadą, kad nagrinėtu atveju suinteresuota
visuomenė neturėjo realios galimybės per 14 dienų nuo skelbimo spaudoje susipažinti su aktualia informacija, kadangi visa 2002 m. TIPK taisyklių 16, 17, 20 ir 22 punktuose nurodyta informacija dar nebuvo pateikta atsakovui. Kartu tai reiškia, kad atsakovas ginčijamo leidimo išdavimo procese neįvykdė reikalavimo užtikrinti tinkamą
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visuomenės informavimą ir dalyvavimą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai šį
leidimo išdavimo procedūros pažeidimą traktavo kaip esminį ir galėjusį turėti įtakos
klausimo sprendimui iš esmės (žr. 2007 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A469-947/2007).
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu visuomenės dalyvavimą leidimų išdavimo
procese reguliuoja 2013 m. TIPK taisyklių 69-77 punktai, kuriais remiantis visuomenės
informavimą ir jos dalyvavimą leidimų išdavimo procese organizuoja Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – ir AAA). AAA ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po paraiškos
gavimo apie tai informuoja to RAAD, kurio veiklos teritorijoje planuojama vykdyti
veiklą, visuomenę, pateikdama Taisyklių 72 punkte nurodytą informaciją. Visuomenė informuojama pateikiant minėtą informaciją AAA interneto svetainėje, per spaudą
(atitinkamai – vietiniame, regioniniame ar nacionaliniame laikraštyje). Suinteresuota
visuomenė turi teisę susipažinti su informacija ne trumpiau kaip 15 darbo dienų nuo
informacijos apie gautą paraišką paskelbimo dienos. Pasiūlymus ir pastabas dėl paraiškos ir leidimo išdavimo ar pakeitimo suinteresuotoji visuomenė turi teisę teikti nuo
pranešimo paskelbimo apie paraiškos gavimą dienos. AAA, pasibaigus visuomenės informavimo terminui, viešai savo interneto svetainėje paskelbia iš suinteresuotosios visuomenės gautus pasiūlymus.
26. Kitoje byloje, kurioje ginčas kilo dėl TIPK leidimo panaikinimo, LVAT nagrinėjo, ar nebuvo pažeista TIPK leidimo išdavimo procedūra. Šis klausimas iš esmės sietas su suinteresuotos visuomenės dalyvavimu TIPK leidimo išdavimo procedūroje ir
dalyvavimo reikšme sprendimo priėmimui. LVAT priminė, jog pagal 2002 m. TIPK taisyklių 70 punktą RAAD ne vėliau kaip per 10 dienų po paraiškos išduoti leidimą priėmimo informuoja apie tai visuomenę galimais informacijos sklaidos būdais, o pagal
2002 m. TIPK taisyklių 71 punktą suinteresuota visuomenė motyvuotus pasiūlymus
ir pastabas turi teisę pateikti per 14 dienų nuo 70 punkte nurodyto pranešimo paskelbimo dienos. 2002 m. TIPK taisyklių nuo 70.1 iki 70.4 punktuose yra nustatyta, kokia
informacija turi būti nurodyta pranešime visuomenei. Pirmosios instancijos teismas
šioje byloje nustatė, kad apie TIPK paraiškos priėmimą 2007 m. birželio 19 d. raštu
asmeniškai buvo informuota pareiškėjų atstovė, Vilniaus RAAD, siekdamas tinkamai
informuoti visuomenę apie paraiškos TIPK leidimui priėmimą, skelbimus išspausdino 2007 m. birželio 15 d. dienraščio „Lietuvos rytas“ priede „Sostinė“ Nr. 135, 2007 m.
birželio 15 d. vietinėje spaudoje „Elektrėnų žinios“, 2007 m. birželio 15 d. paskelbė Vilniaus RAAD interneto svetainėje http://vrd.am.lt ir pakabino Elektrėnų savivaldybės
Kazokiškių seniūnijos skelbimų lentoje, o interneto svetainėje buvo įdėta visa TIPK
paraiškos tekstinė dalis PDF formatu, todėl visuomenė su TIPK paraiškoje pateikta informacija galėjo susipažinti net neatvykusi į RAAD tiek švenčių, tiek darbo dienomis.
Teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad RAAD, nepažeisdamas 2002 m. TIPK taisyklių 70 punkto nuostatų, laiku informavo visuomenę
apie paraiškos išduoti leidimą priėmimą, tačiau nurodė, jog pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybių, ar suinteresuota visuomenė per 14 dienų nuo 2007 m. birželio
15 d. turėjo realią galimybę susipažinti su pateikta informacija apie paraiškos išduoti
leidimą priėmimą ir pateikti motyvuotus pasiūlymus bei pastabas, tai yra, ar 14 dienų terminas šiuo atveju gali būti laikomas tinkamu terminu Direktyva 96/61 V priedo
5 punkto prasme, pagal kurį tam, kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti,
o suinteresuotai visuomenei pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą
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aplinkos klausimais, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai. Teisėjų kolegija,
atsižvelgdama į tai, kad Direktyvos 96/61 V priedo 4 punktas nustato, kad priimant
sprendimą turi būti atsižvelgiama į konsultavimosi su visuomene rezultatus, o šią direktyvą įgyvendinančių 2002 m. TIPK taisyklių 73 punktas nustato, kad iš suinteresuotos visuomenės gautus motyvuotus bei pagrįstus pasiūlymus RAAD turi užregistruoti
ir atsižvelgti į juos rengdamas leidimą, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas
netyrė aplinkybių, susijusių su tuo, kaip priimant sprendimą buvo atsižvelgta į konsultavimosi su visuomene rezultatus arba dėl kokių priežasčių tokių rezultatų apskritai
nebuvo. Taip pat pirmosios instancijos teismas netyrė aplinkybių, kaip šiuo atveju buvo
garantuotas visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus Orhuso konvencijos nuostatų prasme (žr. 2009 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-50/2009).
Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu galiojančios Direktyvos 2010/75 24 straipsnio 1 dalis nustato, jog valstybės narės užtikrina,` kad suinteresuotai visuomenei būtų
sudarytos išankstinės ir veiksmingos sąlygos dalyvauti šiose procedūrose: a) išduodant
leidimą naujiems įrenginiams; b) išduodant leidimą kiekvienam esminiam pakeitimui;
c) išduodant ar atnaujinant įrenginio leidimą, kai siūloma taikyti 15 straipsnio 4 dalį;
d) atnaujinant leidimą arba leidimo sąlygas įrenginiui pagal 21 straipsnio 5 dalies a
punktą. Tokiam dalyvavimui taikoma IV priede nustatyta procedūra. Pagal IV priedo „Visuomenės dalyvavimas priimant sprendimus“ 4 ir 5 punktus, priimant sprendimą turi būti atsižvelgiama į šiame priede nustatyto konsultavimosi rezultatus. Išsamias visuomenės informavimo priemones (pavyzdžiui, skelbimus tam tikru spinduliu
ar skelbimus vietiniuose laikraščiuose) ir konsultavimosi su suinteresuotąja visuomene
priemones (pavyzdžiui, raštu ar rengiant visuomenės apklausas) nustato valstybės narės. Kad būtų pakankamai laiko visuomenei informuoti, o suinteresuotajai visuomenei
pasirengti ir veiksmingai dalyvauti priimant sprendimą aplinkos klausimais pagal šį
priedą, turi būti numatyti tinkami įvairių etapų terminai.
III.2.6. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas teritorijų planavimo procese
27. Neretai teritorijų planavimo procese priimami sprendimai yra susiję su aplinka (daro įtaką aplinkai), todėl visuomenės galimybė dalyvauti priimant tokius sprendimus taip pat turi būti užtikrinama. Įtraukiant visuomenę ar atskirus asmenis į teritorijų planavimo procesą užtikrinama tiek asmenų teisių bei teisėtų interesų apsauga ir
derinimas, tiek ir teritorijų planavimo proceso skaidrumas.
28. Pagrindinius klausimus, susijusius su visuomenės dalyvavimu minėtame procese, reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo šeštasis skirsnis
„Teritorijų planavimo viešumas“ bei Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 1996, Nr. 90-2099;
2007, Nr. 33-1190; 2013, Nr. 140-7096; toliau – ir Visuomenės dalyvavimo TP procese
nuostatai).
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog asmenų, kurių
teisėms ir interesams turi įtakos teritorijų planavimas, dalyvavimas planuojant teritorijas yra itin svarbus teritorijų planavimo principas. Asmenų subjektines teises dalyvauti
detaliojo plano viešame svarstyme valdžios institucijos turi užtikrinti tokiu būdu, kad
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šios teisės būtų realios, o ne iliuzinės (2007 m. sausio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-64/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007, 120–134 p.; taip pat žr. 2009 m. kovo 30 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A556-440/2009).
29. Išsamiau apie visuomenės informavimą ir dalyvavimą teritorijų planavimo
procese skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų
planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009, 376–442 p.).
II.3. TEISĖ KREIPTIS Į TEISMUS APLINKOS KLAUSIMAIS
30. Jau minėta, Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnis garantuoja suinteresuotos
visuomenės, kitų juridinių ir fizinių asmenų teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į
teismą įgyvendinant teisę gauti informaciją apie aplinką bei suinteresuotos visuomenės
teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos ir
jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje.
31. Kreipimosi į teismą aspektu taip pat paminėtina Orhuso konvencija, kurios
9 straipsnyje įtvirtinta teisė kreiptis į teismus.
Šiame straipsnyje nurodyta, jog kiekviena Šalis, vadovaudamasi savo nacionalinės
teisės aktais, užtikrina, kad kiekvienas asmuo turėtų teisę kreiptis dėl priimto sprendimo pakartotinio nagrinėjimo teisme arba kitoje įstatymų nustatyta tvarka įsteigtoje
nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, jei asmuo mano, kad jo prašymas suteikti
informaciją pagal 4 straipsnį nebuvo nagrinėtas, buvo neteisėtai atmestas, į jį buvo iš
dalies ar visiškai netinkamai atsakyta arba į prašymą nebuvo deramai atsižvelgta pagal
nurodyto straipsnio nuostatas (1 d.). Minėto straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog kiekviena Šalis vadovaudamasi savo nacionalinės teisės aktais užtikrina, kad suinteresuotosios
visuomenės nariai, a) pakankamai suinteresuoti, arba kaip alternatyva, b) manantys,
kad buvo pažeista kokia nors jų teisė, kai tai kaip būtiną sąlygą nustato Šalies administracinės procesinės teisės normos, turėtų teisę kreiptis dėl priimtų sprendimo pakartotinio nagrinėjimo teisme ir (arba) kitoje nepriklausomoje ir nešališkoje įstatymų
nustatyta tvarka įsteigtoje institucijoje siekiant teisiniu ir procesiniu požiūriu užginčyti bet kokio sprendimo, veiksmo ar neveikimo teisėtumą vadovaujantis 6 straipsnio
nuostatomis, ir, kai tai nustatyta nacionalinėje teisėje bei nepažeidžiant šio straipsnio
3 dalies, kitomis atitinkamomis šios Konvencijos nuostatomis. Pakankamas suinteresuotumas ir kokios nors teisės pažeidimas nustatomi remiantis nacionalinės teisės
nuostatomis bei siekiant suteikti suinteresuotajai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus pagal šią Konvenciją. Todėl laikoma, kad šio straipsnio a punktui taikyti pakanka bet kokios 2 straipsnio 5 dalyje16 keliamus reikalavimus atitinkančios nevyriausybinės organizacijos suinteresuotumo. Be to, laikoma, kad tokios organizacijos
turi teises, kurios gali būti pažeistos, pagal b punkto nuostatas. Pagal Konvencijos
9 straipsnio 3 dalį, be to, ir nepažeidžiant 1 ir 2 dalyse minimų pakartotinio nagrinėjimo
16 Šioje dalyje įtvirtinta „Suinteresuotoji visuomenė“ – visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti
įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo aplinkos
srityje procesu; pagal šią apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir
atitinkančios nacionalinės teisės reikalavimus, laikomos suinteresuotosiomis organizacijomis.“
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procedūrų, kiekviena Šalis užtikrina, kad visuomenės nariai, atitinkantys nacionalinėje
teisėje nustatytus kriterijus, jeigu tokie yra, galėtų pasinaudoti administracinėmis arba
teisminėmis procedūromis privačių asmenų ir valstybės institucijų, pažeidžiančių su
aplinka susijusias nacionalinės teisės nuostatas, veiksmams arba neveikimui užginčyti.
32. Be specialaus aplinkos apsaugos teisinius santykius reglamentuojančio Aplinkos apsaugos įstatymo bei Orhuso konvencijos, aptariamu klausimu reikšmingos ir
bendrosios pagrindinio administracinių bylų teiseną reguliuojančio teisės akto – Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo – nuostatos, įtvirtinančios
subjektų teisę kreiptis į teismą.
32.1. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad kiekvienas suinteresuotas
subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies
1 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens arba
jo atstovo, kuris kreipiasi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas,
skundą ar prašymą. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje (Žin., 2007, Nr. 72-2830) nustatyta, jog
skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio akto
ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus,
pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai
yra pažeisti.
32.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą savo praktikoje yra
pažymėjęs, jog šios nuostatos taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims (žr.,
pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje
Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010,
272–294 p., 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011,
kt.).
32.3. Be to, Vyriausiasis administracinis teismas yra pabrėžęs, kad minėtos ABTĮ
nuostatos garantuoja asmeniui teisę kreiptis į administracinį teismą ir nustato, jog tokiam kreipimuisi pakanka, kad asmuo manytų, jog jo teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti, t. y. pakankamas asmens subjektyvus suvokimas apie jo teisių ar
interesų pažeidimą. Tačiau nurodytos nuostatos taip pat reiškia, kad teismas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo nurodytas
pažeidimas, t. y. kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pažeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus),
ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu. Tik nustatęs
nurodytas aplinkybes, teismas gali apginti pareiškėjo teises vienu iš ABTĮ 88 straipsnio
2–4 punktuose numatytų būdų. Nenustatęs šių aplinkybių, teismas turi atmesti skundą
(prašymą) ABTĮ 88 straipsnio 1 punkto pagrindu (žr., pvz., 2010 m. kovo 26 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A502-399/2010, 2011 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-2214/2011, kt.). Pastebėtina, kad plačiau apie materialinį teisinį
suinteresuotumą bei minėtų ABTĮ nuostatų taikymo ypatumus administracinių teismų praktikoje pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant
Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinime (Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 542-877 p.).
32.3. Vis dėlto įstatymų leidėjas ABTĮ numatė reikalavimo kreiptis dėl suinteresuoto asmens teisės ar įstatymų saugomo intereso pažeidimo išimtį. Administraciniuose
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teismuose įgyvendinama ne tik suinteresuotų asmenų, kurių teisės ar interesai yra
pažeisti, teisė kreiptis į teismą. Tam tikri įstatyme nustatyti subjektai teisminiu būdu
gali ginti ir viešuosius interesus. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio
3 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal prokuroro, administravimo subjektų, valstybės kontrolės pareigūnų, kitų valstybės institucijų, įstaigų, organizacijų, tarnybų ar fizinių asmenų kreipimąsi įstatymų nustatytais
atvejais dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo. To paties įstatymo 56 straipsnio
1 dalis numato, kad įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai,
valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į
teismą su pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai. Plačiau apie viešojo intereso
gynimą skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas
pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008, 325–362 p.).
33. Apibendrinimo sudarytojai pažymi, jog administracinių teismų praktikoje dėl
kreipimosi į teismą aplinkos klausimais pasitaiko įvairių teisminės gynybos atvejų (formų) (pavyzdžiui, kai subjektai siekia teisme apginti savo teises ar interesus, gina viešąjį
interesą arba siekia tiek savo teisių ar interesų, tiek viešojo aplinkos apsaugos intereso
apgynimo), kurių įgyvendinimas praktikoje apžvelgiamu laikotarpiu kėlė proceso dalyvių aktyvias teisines diskusijas.
II.3.1. Viešojo ir privataus intereso atribojimas
(ABTĮ 5 str. 1 d., 3 d. 1 ir 3 p., 56 str. 1 d.)

34. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog ginant viešąjį interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje byloje svarbu nustatyti, dėl
ko pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas viešąjį interesą, ar subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, ir pagal tai apibrėžti ginčo nagrinėjimo ribas.
Sistemiškai vertindamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalį,
3 dalies 1 ir 3 punktus, 56 straipsnio 1 dalį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje laikosi nuostatos, kad tada, kai pareiškėjas savo reikalavimą grindžia savo privačių subjektyvių teisių ar interesų pažeidimu, vertintina, jog pareiškėjas
kreipėsi ABTĮ 5 straipsnio 1 dalies tvarka gindamas savo paties pažeistą ar ginčijamą
subjektinę teisę arba įstatymų saugomą interesą. O tais atvejais, kai pareiškėjas savo
skundą grindžia tuo, kas yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, vertintina, kad pareiškėjas kreipėsi į teismą ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ir
56 straipsnio 1 dalies pagrindu gindamas viešąjį interesą (žr., pvz., 2004 m. sausio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A3-11/2004, 2007 m. sausio 19 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A3-64/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007, 120–134 p., 2008 m. spalio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1661/2008, 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A756-2428/2011, kt.).
35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad vertinant bei
nustatant asmenų (proceso dalyvių) teisinį suinteresuotumą, administracinių bylų
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procese yra galimos tokios situacijos, kai asmens subjektinė teisė ar įstatymo saugomi
interesai iš esmės yra susiję su tuo, kas reikšminga ne tik konkrečiam subjektui (asmeniui), bet ir visuomenei ar jos daliai, t. y. atskirais atvejais viešojo intereso teisinė apsauga (gynyba) yra neatsiejamai susijusi su privačių subjektinių teisių (interesų) teisine
apsauga (gynyba). Taigi inicijuojant procesą dėl konkrečių socialinių bei teisinių gėrių
(vertybių) apsaugos kartu gali būti ginami tiek viešieji, tiek ir atskirų asmenų privatūs
interesai. Atitinkamai esant tokioms procesinėms situacijoms (nustačius, jog procesiniai reikalavimai yra neatsiejamai susiję tiek su viešųjų, tiek ir su privačių interesų apsauga) asmenims turi būti užtikrinta jų teisė į teisminę gynybą (Administracinių bylų
teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis) bei nėra jokio teisinio pagrindo konstatuoti, kad
konkretus asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl tos priežasties, jog jis formaliai nepriklauso Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytų subjektų, turinčių teisę ginti viešąjį interesą, ratui (žr., pvz., 2007 m. sausio 19 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A3-64/2007, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007, 120–134 p., 2012 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1338/2012, kt.).
35.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-1338/2012, įvertinusi šios konkrečios bylos aplinkybes, teisėjų kolegija pripažino, jog pareiškėjų (fizinių asmenų)
skundo reikalavimai teismui buvo susiję tiek su viešojo, tiek ir su jų privačių subjektinių teisių (interesų) gynimu. Šiuo aspektu pažymėta, jog pareiškėjos kreipėsi į teismą gindamos konkrečias pažeistas jų subjektines teises (interesus), susijusias su galbūt
netinkamai suformuotomis gretimo sklypo ribomis bei šio sklypo formavimo (matavimo) procedūrų pažeidimais, tačiau šie pareiškėjų reikalavimai vertinti ir kaip susiję su viešojo intereso apsauga, t. y. pareiškėjų skundas buvo grindžiamas tuo, kas yra
reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (keliami klausimai dėl ginčo
sklype galbūt esančio miško teisinės apsaugos (miško išsaugojimo), taip pat dėl visuomenės teisės į sveiką, švarią aplinką užtikrinimo, t. y. skundu siekiama užtikrinti, kad
miškui galbūt priskirtiname žemės plote nebūtų atliekami jokie statybos darbai, aplinkos pertvarkymo darbai). Įvertinus šias aplinkybes, daryta išvada, jog nagrinėtu atveju
pareiškėjų teisme ginamos subjektinės teisės bei įstatymų saugomi interesai buvo neatsiejamai akumuliuoti (susiję) su visuomeninę reikšmę turinčiomis vertybėmis, todėl
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos neturi teisinio
suinteresuotumo ginčyti atitinkamus administracinius aktus (žr. 2012 m. balandžio 2 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A438-1338/2012).
II.3.2. Subjektinės teisės ar įstatymų saugomo intereso gynimas aplinkos srityje
36. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėjamose bylose nereti
atvejai, kada asmenys, kreipdamiesi į teismą aplinkos srityje, nepagrindžia savo suinteresuotumo, tai yra nenurodo konkrečių aplinkybių, patvirtinančių, jog jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.
36.1. Byloje pareiškėjas UAB „A. R. valymo įrenginiai“ kreipėsi su skundu į teismą prašydamas panaikinti Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d.
sprendimą „Dėl savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-72 dalinio pakeitimo“ ir 2009 m. birželio 25 d. sprendimą „Dėl viešajam vandens tiekimui
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reikalingo ir tinkamo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros
objekto statybos“, kuriais iš esmės numatyta statyti naujus nuotekų valymo įrenginius
Gelgaudiškio mieste, Nemuno gatvėje, pagal patikslintą sklypo vietą ir šis numatomas
statyti objektas pripažintas svarbiu savivaldybės infrastruktūros objektu. Teisėjų kolegija iš pareiškėjo skundo turinio nustatė, kad jo interesai yra susiję ne su aplinkos
apsauga, o su privačiu verslu. LVAT sprendė, kad šie Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimai kokios nors įtakos pareiškėjo UAB „A. R. valymo įrenginiai“ teisėms
ar pareigoms neturi. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad pareiškėjas UAB
„A. R. valymo įrenginiai“ pagal 2004 m. gruodžio 1 d. nuomos sutartį laikinai atlygintinai naudojasi nuotekų valymo įrenginiais ir jų priklausiniais, esančiais Skaistakaimio kaime, Gelgaudiškio seniūnijoje, Šakių rajone. Šakių rajono savivaldybė ir UAB
„A. R. valymo įrenginiai“ 2000 m. kovo 1 d. yra sudariusios sutartį, kurios pagrindu
UAB „A. R. valymo įrenginiai“ teikia savivaldybei nuotekų valymo paslaugas naudodama anksčiau nurodytus įrenginius. Tokiu būdu tarp Šakių rajono savivaldybės ir UAB
„A. R. valymo įrenginiai“ yra susiklostę sutartiniai santykiai. Teismas konstatavo, jog
ginčijamais Šakių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 25 d. sprendimais nėra
keičiama ar nutraukiama minėta sutartis. Šie Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimai nėra susiję nei su pareiškėjo naudojamais įrenginiais, nei su minėtos sutarties
pagrindu teikiamomis paslaugomis. Byloje nėra jokių duomenų, kad ginčijamame atsakovo sprendime numatyta būsimų valymo įrenginių statybų vieta yra kokiu nors būdu
susijusi su pareiškėjo interesais. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog pareiškėjas iš
esmės nenurodė, kokiu būdu Gelgaudiškyje, Nemuno gatvėje, numatytų statyti valymo įrenginių pripažinimas svarbiais savivaldybės infrastruktūros objektais pažeidžia
jo subjektines teises ar įstatymų saugomus interesus. Konstatuota, jog ginčijami Šakių
rajono savivaldybės tarybos sprendimai nepažeidžia jokių subjektinių pareiškėjo teisių
ar įstatymų saugomų interesų (žr. 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A756-2428/2011).
36.2. Teisėjų kolegija byloje, kurioje pareiškėja asociacija „Rudaminos bendruomenė“ ginčijo Alytaus RAAD 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo dalies dėl 400 kV
elektros energijos perdavimo oro linijos juostos nuo Žuvinto biosferos rezervato iki
Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos ties Galadusio ežeru (subalternatyvos B1 dalies) (toliau – Linija) statybos ir eksploatavimo teisėtumą, nustatė, jog Liniją
planuojama tiesti šalia Rudaminos miestelio, kai kurių šių bendruomenės narių žemės
sklypai patenka į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją, be to, pareiškėjas, naudodamasis AAĮ jam įtvirtinta teise, dalyvavo poveikio aplinkai vertinime, teikė Linijos tiesimo
alternatyvą, todėl prieita prie išvados, jog pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą, gindamas atstovaujamos bendruomenės interesus. Pareiškėjas buvo „suinteresuota visuomenė“ PAVĮ 2 straipsnio 10 punkto prasme, vadinasi, turėjo teisę pagal ABTĮ kreiptis dėl
savo kaip juridinio asmens (asociacijos) teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo, ginčydamas minėtą sprendimą (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A602-186/2013).
37. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas
aplinkos srityje, subjektams nėra keliama jokių papildomų, ABTĮ (5 str. 1 d., 22 str. 1 d.)
nenustatytų, reikalavimų, kreipiantis į teismą siekiant apginti savo pažeistą ar ginčijamą
teisę arba įstatymų saugomą interesą. Tokia teisė garantuojama kiekvienam suinteresuotam subjektui. Primintina, jog plačiau apie minėtų ABTĮ nuostatų taikymo ypatumus
425

III. Informacinė dalis

administracinių teismų praktikoje pasisakyta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinime
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 542-877 p.).
38. Daugiau problemų nagrinėjant administracines bylas kelia situacijos, kai subjektai, kreipdamiesi į teismą aplinkos klausimais, siekia apginti viešąjį interesą. Į tai
atsižvelgdami, apibendrinimo autoriai išsamiau aptaria Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl subjektų teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį aplinkos
apsaugos interesą.
II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje

(ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p., 37 str. 2 d. 1 p.; 56 str. 1 d., 101 str. 1 d.)

39. Kaip jau buvo minėta, ABTĮ įtvirtina, jog įstatymų nustatytais atvejais prokuroras, administravimo subjektai, valstybės kontrolės pareigūnai, kitos valstybės institucijos, įstaigos, organizacijos, tarnybos ar fiziniai asmenys gali kreiptis į teismą su
pareiškimu, kad būtų apgintas viešasis interesas arba apgintos valstybės, savivaldybės
ir asmenų teisės bei įstatymų saugomi interesai (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p., 56 str. 1 d.).
39.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad pagal ABTĮ
5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą reguliavimą viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant dviem sąlygoms: viešieji interesai ginami tik
įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir tik įstatymų numatytais atvejais. Bylą nagrinėjantis teismas, spręsdamas dėl viešojo intereso pažeidimo, kiekvienu
atveju patikrina, ar subjektas, kuris kreipiasi į teismą, turi įstatyme numatytus įgaliojimus ginti viešąjį interesą. Jei tokia teisė įstatymu nesuteikta, teismas negali konstatuoti
į teismą besikreipusio asmens materialinio suinteresuotumo ir tenkinti jo reikalavimą
apginti viešąjį interesą. Be minėtų dviejų sąlygų teismų praktikoje nurodoma ir prielaida kreiptis dėl viešojo intereso gynimo – tai viešojo intereso buvimas (2013 m. rugsėjo
23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013,
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013 m., 271–302 p.).
Svarbu, jog pareiškėjo buvimas tinkamu subjektu, galinčiu ginti viešąjį interesą,
tai yra specialusis subjektiškumas, turi būti tikrinamas dar skundo priėmimo stadijoje ir nustačius, jog pareiškėjas akivaizdžiai minėtojo subjektiškumo stokoja, jo skundą
turi būti atsisakoma priimti nagrinėti. Tokiu atveju pareiškėjo skundą, reiškiamą įstatymų neįgalioto asmens, turi būti atsisakyta priimti vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio
2 dalies 1 punktu, o priėmus jį nagrinėti ir nustačius, jog tai buvo padaryta be pagrindo, byla turi būti nutraukiama (ABTĮ 101 str. 1 d.) (2013 m. rugpjūčio 19 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A502-580/2013; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2014, 207 p.).
II.3.3.1. Viešojo intereso samprata
40. Įstatymų leidėjas nėra pateikęs universalaus viešojo intereso sąvokos apibrėžimo, todėl teismas kiekvieną kartą ad hoc turi nustatyti viešojo intereso buvimo faktą.
41. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra ne kartą konstatavęs, jog vals426

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

tybės, kaip visos visuomenės politinės organizacijos, paskirtis – užtikrinti žmogaus teises ir laisves, garantuoti viešąjį interesą (Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d.,
2004 m. gruodžio 13 d., 2004 m. gruodžio 29 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai). Tačiau
kiekvienas viešasis interesas tegali būti grindžiamas pamatinėmis visuomenės vertybėmis, kurias įtvirtina, saugo ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija, jo įtvirtinimas
ir užtikrinimas, gynimas ir apsauga yra konstituciškai motyvuoti. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra konstatuota, kad viešojo intereso, kaip valstybės pripažinto
ir teisės ginamo visuomeninio intereso, įgyvendinimas yra viena svarbiausių pačios
visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d.,
2005 m. gegužės 13 d. nutarimai).
42. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad viešuoju interesu laikytinas ne bet koks teisėtas asmens ar grupės asmenų interesas, o tik
toks, kuris atspindi ir išreiškia pamatines visuomenės vertybes, kurias įtvirtina, saugo
ir gina Lietuvos Respublikos Konstitucija. Todėl kiekvienu atveju, kai kyla klausimas,
ar tam tikras interesas laikytinas viešuoju, būtina nustatyti aplinkybę, kad, nepatenkinus tam tikro asmens ar grupės asmenų intereso, būtų pažeistos Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje įtvirtintos, jos saugomos ir ginamos vertybės (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008, 184–229 p.).
43. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintos vertybės pažeidimas
nėra vienintelis reikalavimas, kad tam tikras interesas būtų pripažintas viešuoju. Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad viešojo intereso kaip valstybės pripažinto ir teisės
ginamo visuomeninio intereso įgyvendinimas yra viena iš svarbiausių pačios visuomenės egzistavimo ir raidos sąlygų (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas 2003 m. kovo 4 d. nutarime yra pažymėjęs, kad „visuomenės interesas“ sietinas su „socialiai svarbiais tikslais“. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas laikosi praktikos, kad viešasis interesas, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, turėtų būti suvokiamas kaip tai, kas objektyviai yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai, o asmens teisė ginti viešąjį interesą
administracinių bylų teisenoje apibrėžiama kaip įstatymu numatytų asmenų teisė, įstatymo numatytais atvejais, kreiptis į administracinį teismą ginant tai, kas objektyviai
yra reikšminga, reikalinga, vertinga visuomenei ar jos daliai (2004 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-11/2004, 2005 m. lapkričio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A663-1725/2005, 2007 m. sausio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-64/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 1(11), 2007 m., 221-248 p., 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008 m., 184–229 p., 2009 m. vasario 12 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A882-65/2009, kt.).
44. Pagal Konstitucinio Teismo praktiką tais atvejais, kai sprendimą, ar tam tikras interesas turi būti laikomas viešuoju ir ginamas bei saugomas kaip viešasis interesas, turi priimti bylą sprendžiantis teismas, būtina tai motyvuoti atitinkamame teismo
akte. Priešingu atveju kiltų pagrįsta abejonė, kad tai, kas teismo yra ginama ir saugoma
kaip viešasis interesas, iš tikrųjų yra ne viešasis, bet privatus tam tikro asmens interesas
(Konstitucinio Teismo 2006 m. rugsėjo 21 d. nutarimas).
45. Daugiau apie viešąjį interesą skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
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praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus),
apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008,
325–362 p.).
II.3.3.2. Aplinka, kaip viešasis interesas
46. Kas laikytina viešuoju interesu aplinkos srityje teisės aktuose ilgą laiką nebuvo įtvirtinta. Tačiau, atkreiptinas dėmesys, kad naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatyme (įsigaliojusiame nuo 2014 m. sausio 1 d., (Žin., 2013, Nr. 76-3824) jau yra
įtvirtintas sąrašas elementų, sudarančių visuomenės (viešąjį) interesą teritorijų planavimo procese.
47. Šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad visuomenės (viešąjį) interesą
planuojant teritorijas sudaro: 1) visuomenės gyvenimo kokybė, pagrįsta objektyviais
visuomenės poreikiais ir ištekliais, nuosavybės teisių apsaugos prioritetu, investicijų skatinimu, nustatyta teritorijų planavimo, želdynų normomis, visuomenės sveikatos saugos reglamentais, kitais teisės aktuose nustatytais reikalavimais; 2) kraštovaizdžio, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, žemės ūkio naudmenų su derlinguoju
dirvožemiu, miškų, žemės gelmių išteklių, kitų gamtos išteklių apsauga ir racionalus
naudojimas, darnus kultūrinio kraštovaizdžio formavimas; 3) valstybės ir savivaldybių
funkcijoms ar teritorijų funkcionavimui reikalinga socialinė ar inžinerinė infrastruktūra, šių teritorijų plėtojimas; 4) valstybei svarbūs projektai; 5) visuomenės informavimas
ir jos dalyvavimas priimant sprendimus. Pagal šio straipsnio 2 dalį visuomenės (viešasis) interesas planuojant teritorijas įgyvendinamas per reglamentuotą viešą teritorijų
planavimo procesą, privalomą visiems planavimo organizatoriams, teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose nustatant teritorijos naudojimo ir apsaugos priemones,
privalomas ar galimas veiklas ir jų ribojimus.
48. Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje tam tikrus aplinkos objektus
yra įvardinęs kaip viešąjį interesą, visuotinės reikšmės turinčias vertybes. Pavyzdžiui,
Konstitucinis Teismas konstatavo, jog konstitucinis žemės apsaugos principas rodo, kad
žemė traktuojama kaip visuotinė vertybė, turinti socialinę funkciją – tarnauti tautos
gerovei. Visuomenei ne tas pats, kaip žemė naudojama, nes išsaugoti žemės produktyvumą yra visuotinis poreikis. Ypač svarbu, kad ši vertybė būtų racionaliai ir efektyviai
naudojama (Konstitucinio Teismo 1994 m. gegužės 27 d., 1996 m. rugsėjo 25 d. nutarimai). Be to, Konstitucinis Teismas reikšminga vertybe yra pripažinęs ir mišką. Teismas
pabrėžė, jog miškas yra vienas iš pagrindinių gamtos turtų. Jis yra vieningos ekologinės sistemos dalis, tarnauja visuomenės ir žmonių gerovei, saugo kraštovaizdžio stabilumą, gerina aplinkos kokybę. Ypatinga ekologinė, socialinė ir ekonominė miško reikšmė aplinkai, viešiesiems interesams sąlygoja miško savininkų nuosavybės teisės tam
tikrus apribojimus ir suvaržymus (Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2006 m.
kovo 14 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje taip pat nurodė,
jog natūralią gamtinę aplinką, gyvūniją ir augaliją, atskirus gamtos objektus ir ypač
vertingas vietoves Konstitucija traktuoja kaip visuotinę reikšmę turinčias nacionalines
vertybes. Teismas viešuoju interesu pripažino natūralios gamtinės aplinkos, gyvūnijos
ir augalijos, atskirų gamtos objektų ir ypač vertingų vietovių apsaugą bei gamtos išteklių racionalų naudojimą, atkūrimą ir gausinimą, inter alia laukinių gyvūnų (jų rūšių)
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populiacijų tinkamą valdymo užtikrinimą (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d.
nutarimas).
49. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje aplinkos srityje įvairių objektų apsaugą taip pat pripažino viešuoju interesu. Bene daugiausiai tokių
atvejų pasitaiko ginant viešąjį interesą teritorijų planavimo procese. Paminėtina, kad
teismas yra konstatavęs, jog teritorijų planavimas – tai fizinių, juridinių asmenų veiklos
organizavimas, kuriuo siekiama užtikrinti viešąjį interesą – racionalų teritorijos panaudojimą (žr. 2005 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A180-247/2005).
50. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl
teritorijų planavimo, ne kartą savo praktikoje pabrėžė saugomų teritorijų apsaugą, kaip
viešąjį interesą. Pavyzdžiui, LVAT pabrėžė, jog saugomų teritorijų apsauga yra reikšminga visuomeninė vertybė, todėl neabejotinai nagrinėjamu atveju egzistuoja gintinas
viešasis interesas, kurį pažeidžia įstatymui prieštaraujantis sprendimas dėl ūkinės veiklos Plinkšių miško biosferos poligone (2006 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-86/2007). Kitoje byloje teisėjų kolegija darė išvadą, kad pareiškėjas
prokuroras administracinę bylą inicijavo neabejotinai esant viešajam interesui, prašydamas panaikinti sprendimus, kuriais patvirtinti tam tikrų žemės sklypų Neringoje detalieji planai, taip pat su šių detaliųjų planų sprendinių įgyvendinimu susijusius
individualius administracinius aktus, viešąjį interesą grįsdamas būtinumu išsaugoti
unikalų ir ypač vertingą Lietuvos kraštovaizdžio kompleksą – Kuršių nerijos nacionalinį parką, kultūrinį Lietuvos paveldą visai visuomenei (2009 m. vasario 21 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-88/2009). Dėl būtinybės ginti Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugą Vyriausiasis administracinis teismas yra pasisakęs ir kitose bylose.
Pavyzdžiui, teisėjų kolegija, nustačiusi, jog, kadangi ginčijamo detaliojo plano sprendiniais padaryti esminiai teisės aktų ir specialiųjų teritorijų planavimo dokumentų pažeidimai Kuršių nerijos nacionaliniame parke, t. y. valstybės saugomoje teritorijoje, todėl
pagrįstai konstatuotas viešojo intereso buvimas ir poreikis jį ginti (2013 m. gruodžio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1978/2013). Kitu atveju, įvertinus, kad
prokuroro ginčijami Neringos savivaldybės tarybos ir Neringos savivaldybės administracijos priimti aktai dėl juose įtvirtintų sprendimų (jais, be kita ko, patvirtinti detalieji
planai) gali turėti įtakos saugomoms teritorijoms, konstatuota, jog šių sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas yra laikytinas viešuoju interesu (2008 m. spalio 30 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-1678/2008). Kitoje byloje pripažinta, kad tinkama saugomų teritorijų (vertingų vietovių) apsauga yra suinteresuota visa visuomenė. Todėl
interesas, kad bet kokia veikla, galinti turėti neigiamos įtakos minėtoms teritorijoms,
būtų vykdoma griežtai laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir jiems
neprieštaraujančių kitų teisės aktų reikalavimų, laikytinas viešuoju interesu (2010 m.
vasario 22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-361/2010; šiuo aspektu taip
pat žr. 2014 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-923/2013).
51. Iš LVAT praktikos matyti, jog viešuoju interesu gali būti pripažįstamas ir
sprendimų dėl žemės sklypų, kurie nėra saugomose teritorijose, tačiau gali turėti įtakos
saugomoms teritorijoms, teisėtumas ir pagrįstumas. Nors apžvelgiamoje byloje žemės
sklypai, dėl kurių priimti ginčijami Trakų rajono savivaldybės sprendimai, ir nepriskirti saugomoms teritorijoms, išplėstinė teisėjų kolegija įvertino tai, kad, be šioje byloje
nagrinėtų sprendimų, pareiškėjas kreipėsi į teismą ginčydamas viešojo administravimo
subjektų sprendimus, priimtus dėl daugiau kaip 150 žemės sklypų, kurių bendras plotas
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sudaro apie 450 ha ir kurių įgyvendinimas galėtų sukelti neigiamas pasekmes Trakų
rajono tradiciniam kraštovaizdžiui, gamtos bei istorijos ir kultūros vertybėms. Kadangi
prokuroro ginčijami Trakų rajono savivaldybės tarybos ir kitų viešojo administravimo subjektų priimti aktai dėl juose įtvirtintų sprendimų bei jų kiekio gali turėti įtakos
saugomoms teritorijoms, konstatuota, jog šių sprendimų teisėtumas ir pagrįstumas yra
laikytinas viešuoju interesu (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 15, 2008, 184–229 p.).
52. Teisėjų kolegija, kilus ginčui dėl detalaus planavimo, klausimą dėl miškų
ūkio paskirties žemės (Sartų regioniniame parke, Sartų hidrografiniame draustinyje, t. y. vertingoje, valstybės saugomoje teritorijoje) tikslinės paskirties keitimo į namų
valdą, miškų ūkio paskirties žemės sklypo padalijimo į mažesnius sklypus teisėtumo
pripažino viešuoju interesu (2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-742/2007).
53. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas viešojo intereso gynimo faktą
yra nustatęs ir bylose, susijusiose su statybų teisiniais santykiais. Pavyzdžiui, teismas
yra konstatavęs, jog, kadangi pareiškėjo prokuroro ginčijami administraciniai aktai
(Neringos savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo patvirtintas detalusis planas, projektavimo sąlygų sąvadas bei statybos leidimas motelio statybai) buvo viena iš prielaidų, leidusių statybas saugomoje teritorijoje, reikalavimas šiuos aktus panaikinti dėl
galimai juos priimant padarytų teisės aktų pažeidimų yra keliamas srityje, susijusioje su viešojo intereso gynimu (2009 m. vasario 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-65/2009).
54. Taip pat tam tikrų objektų apsauga Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama viešuoju interesu ginčuose dėl nuosavybės teisių atkūrimo.
Pavyzdžiui, administracinėje byloje prokuroras gindamas viešąjį interesą kreipėsi į teismą inter alia dėl nuosavybės teisių atkūrimo trečiajam suinteresuotam asmeniui teisėtumo ir reikalavimus grindė tuo, kad trečiajam suinteresuotam asmeniui nepagrįstai
buvo atkurtos nuosavybės teisės, kadangi ginčo žemės sklypas yra Varnių regioninio
parko teritorijoje, nepagrįstai į vandens telkinį buvo atkurtos nuosavybės teisės ir toks
nuosavybės teisių atkūrimas pažeidė imperatyvias teisės aktų nuostatas. Teisėjų kolegija konstatavo, jog šiuo atveju dėl pareiškėjo teisės ginti viešąjį interesą ginčas nekyla
(2013 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-131/2013).
55. Administracinėse bylose viešuoju interesu pripažįstama ir miškų apsauga. Pavyzdžiui, teisme kilus ginčui dėl valstybinio aplinkos apsaugos inspektoriaus privalomojo nurodymo, kuriame nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausančiuose
miško sklypuose, miško paskirties žemėje, vykdomi golfo laukų įrengimo darbai: kasami tvenkiniai, rengiami keliai bei lyginamas žemės paviršius, bei nurodyta: 1) sustabdyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus, kol nepakeista tikslinė žemės naudojimo paskirtis, 2) pagal Miškų įstatymo IV skyriaus 5 punktą atkurti iškirstą
mišką iki 2007–2008 metų, teisėjų kolegija konstatavo, jog bylos aplinkybės nesudaro
pagrindo teigti, kad pareiškėjos interesas įrengti privačius golfo laukus yra svarbesnis
už viešąjį interesą saugoti miškus (žr. 2007 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A14-663/2007).
56. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į aplinkybes, kad ginčo objektas yra Vėžaičių buitinių atliekų sąvartyno (t. y. veiklos rūšies, kuri patenka į Orhuso konvencijos I priede
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pateiktą galinčių turėti didelį poveikį aplinkai veiklos rūšių sąrašą) įrangos detalusis
planas, kad teisminis procesas dėl 1996 m. detaliojo plano panaikinimo buvo inicijuotas siekiant ginti Vėžaičių miestelio gyventojų konstitucines teises į sveikatos apsaugą ir sveiką aplinką (Konstitucijos 53, 54 str.), konstatavo, kad prašymo dėl 1996 m.
detaliojo plano panaikinimo pagrindas priskirtinas prie viešojo intereso gynimo
aplinkos apsaugos srityje (2014 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A146-342/2014).
II.3.3.3. Subjektai, turintys teisę kreiptis į teismą dėl viešojo intereso
gynimo aplinkos srityje
57. Kaip jau buvo minėta, ABTĮ suteikia teisę prokurorui, administravimo subjektams, valstybės kontrolės pareigūnams, kitoms valstybės institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, tarnyboms ar fiziniams asmenims įstatymų nustatytais atvejais kreiptis į
teismą siekiant apginti viešąjį interesą (ABTĮ 5 str. 3 d. 3 p., 56 str. 1 d.).
58. Be to, primintina, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo
praktikoje yra nurodęs, kad pagal ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio
1 dalyje įtvirtintą reguliavimą viešasis interesas teisme gali būti ginamas tik esant
dviem sąlygoms: viešieji interesai ginami tik įstatymų numatytiems subjektams kreipiantis į teismą ir tik įstatymų numatytais atvejais (2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.).
59. Pastebėtina, jog praktikoje kreipdamiesi į teismą viešąjį interesą aplinkos srityje aktyviausiai gina visuomeninės organizacijos bei prokurorai. Į tai atsižvelgdami,
apibendrinimo sudarytojai daugiau dėmesio skiria Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikai, kurioje pasisakyta būtent dėl šių subjektų teisės ginti viešąjį
aplinkos apsaugos interesą.
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos
apsaugos interesą

(AAĮ 1 str. 1 d. 22 p.; ABTĮ 4 str. 6 d., 5 str. 1 d., 3 d. 3 p.; 22 str. 1 d.;, 37 str. 2 d. 1, 7 p.,
56 str. 1 d., 101 str. 1, 3 p.; TPĮ 2 str. 11 d., 35 d.; Orhuso konvencijos 2 str. 5 d., 6 str., 9 str.;
Direktyvos 85/377 10a str.)

60. Visuomeninės organizacijos (asociacijos) savo teisę kreiptis į teismus ginant
viešąjį aplinkos apsaugos interesą paprastai grindžia ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto, 56 straipsnio 1 dalies bei Orhuso konvencijos 9 straipsnio nuostatomis.
61. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, jog sistemiškai analizuojant Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalies, 9 straipsnio 2 dalies normas ir ABTĮ
5 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 56 straipsnio 1 dalyje nurodytas teisės normas yra
akivaizdu, kad suinteresuotos visuomeninės organizacijos, padedančios spręsti aplinkosaugos problemas, veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę
ginti viešąjį interesą kreipiantis į administracinį teismą aplinkosaugos srityje (žr., pvz.,
2004 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-11/2004, kt.).
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62. Apžvelgus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisės kreiptis į teismą ginant viešąjį aplinkos apsaugos interesą, galima išskirti tam tikras sąlygas, kurios teismų praktikoje yra vertinamos, sprendžiant, ar visuomeninė organizacija (asociacija) turi teisę teisme ginti viešąjį
interesą:
1) visuomeninė organizacija kreipiasi į teismą gindama būtent viešąjį (aplinkos
apsaugos) interesą;
2) visuomeninė organizacija turi būti suinteresuota;
3) toks visuomeninės organizacijos kreipimasis įmanomas tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka;
4) visuomeninė organizacija turi laikytis įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą tvarkos.
Apibendrinimo sudarytojai plačiau aptaria kiekvieną iš šių sąlygų.
1) Visuomeninė organizacija kreipiasi į teismą gindama būtent viešąjį (aplinkos apsaugos) interesą
63. Tam, kad visuomeninė organizacija turėtų teisę kreiptis į teismą ginant viešąjį
aplinkos apsaugos interesą, visų pirma, ji turi ginti būtent viešąjį interesą, o ne savo teises ar interesus. Kaip jau buvo minėta, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne
kartą yra pažymėjęs, jog ginant viešąjį interesą ir asmens subjektinę teisę ar įstatymų
saugomą interesą, administracinių bylų teisenos taisyklės skiriasi. Todėl konkrečioje
byloje svarbu nustatyti, dėl ko pareiškėjas kreipėsi į administracinį teismą – gindamas
viešąjį interesą, ar subjektinę teisę ar įstatymų saugomą interesą, ir pagal tai apibrėžti
ginčo nagrinėjimo ribas (žr., pvz., 2011 m. rugsėjo 19 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A756-2428/2011, kt.). Apie viešojo ir privataus intereso atribojimą plačiau skaityti šio
apibendrinimo skyriuje II.3.1. „Viešojo ir privataus intereso atribojimas“.
64. Pagal Vyriausiojo administracinio teismo praktiką viešojo intereso gynimas
susijęs ne su konkrečių asmenų teisių ar interesų pažeidimu, bet su neindividualizuotu visuomenės, jos dalies ar tam tikrų asmenų grupių teisių bei interesų pažeidimu
(2009 m. kovo 30 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-382/2009).
65. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš Vyriausiojo administracinio teismo
praktikos matyti, jog neretai visuomeninės organizacijos kreipiasi į teismą, siekdamos
apginti ne tik viešąjį aplinkos apsaugos interesą, bet kartu ir savo bei organizaciją sudarančių narių subjektines teises ar interesus (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p. ir kt.). LVAT yra pripažinęs,
jog vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas yra asociacija, nesudaro pagrindo išvadai, kad
asociacija į teismą gali kreiptis tik ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 3 punkto ar 56 straipsnio
pagrindu, teisę jam kreiptis į teismą suteikia ir ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis (2011 m. gegužės 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011).
66. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, sprendžiant klausimą
dėl visuomeninės organizacijos teisės kreiptis į teismą, ginčijant viešojo administravimo subjekto priimtą aktą ar veiksmus, ne kartą buvo pažymėta, kad organizaciją sudarančių narių subjektinių teisių ir interesų gynyba administraciniame teisme gali įgauti įvairias formas, t. y. pareiškėjas kreipdamasis į teismą gali ginti savo, kaip juridinio
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asmens, pažeistas teises ir interesus, viešąjį interesą ar administracinėje byloje dalyvauti kaip savo narių procesinis atstovas (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p., 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011, 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013 m., 271–302 p. ir kt.).
67. Pasisakydamas plačiau apie minėtas gynybos formas, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas (žr., pvz., bylą Nr. A556-393/2010) pažymėjo, kad pirmiausia, organizacijos narių teisės ir įstatymų saugomi interesai gali būti apginti per pareiškėjui
suteikiamus įgalinimus ginti viešąjį interesą. Tokioje byloje, administracinių bylų teisenos, t. y. procesiniu, požiūriu, organizacija veikia savo vardu (kaip pareiškėjas), bet
iš esmės dėl kitų asmenų (tiek esančių, tiek nesančių organizacijos nariais), visuomenės (jos dalies) ar valstybės teisėms ir teisėtiems interesams galbūt padaryto pažeidimo, kurio pašalinimas yra viešojo intereso reikalas. Tačiau ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies
3 punkte, taip pat 56 straipsnyje nurodyta, kad asmenų (šiuo atveju pareiškėjo) įgalinimai (teisė) ginti viešąjį interesą turi būti nustatyti įstatyme, todėl tuo atveju, jei tokia teisė įstatymu nesuteikta, asmuo neturi teisės kreiptis į teismą dėl viešojo intereso
gynimo, o teismas neturi pareigos nagrinėti tokio pareiškimo. Skundą (prašymą) tokiu
atveju turėtų būti atsisakoma priimti (ABTĮ 4 str. 6 d., 37 str. 2 d. 1 p.), o jei jis jau priimtas – byla turėtų būti nutraukta (ABTĮ 4 str. 6 d., 101 str. 1 p.).
68. Minėtoje administracinių teismų praktikoje taip pat nurodyta, jog organizacijos narių teisės ir teisėti interesai taip pat gali būti apginti jiems administracinių bylų
teisenoje dalyvaujant pareiškėjais, tačiau įgaliojant juos atstovauti tam tikrą organizaciją (asociaciją), jei toks pavedimas neprieštarauja teisės normoms. Šiuo atveju patys
organizacijos nariai (kaip fiziniai ar juridiniai asmenys) dalyvauja byloje pareiškėjais
(procesiniu požiūriu), o atitinkama organizacija yra tik procesinis jų atstovas. Tačiau
tokiu atveju teismui turi būti pateikti atstovaujamųjų įgaliojimai, įforminti įstatymų
nustatyta tvarka, kuriais atstovui pavedama veikti jų (atstovaujamųjų) vardu. Jei skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą asmuo, skundą (prašymą) atsisakoma priimti (ABTĮ 37 str. 2 d. 7 p.). Jei pastaroji aplinkybė paaiškėja jau iškėlus bylą, skundas (prašymas) turi būti paliekamas nenagrinėtas (ABTĮ
103 str. 3 p.).
69. Taip pat Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pabrėžė, jog pagal ABTĮ
5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta
tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų
saugomas interesas. ABTĮ 22 straipsnio 1 dalyje buvo nustatyta, kad skundą (prašymą)
dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto ar veiksmo
(neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo administravimo subjektai,
įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, pareigūnus ir
įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai yra pažeisti.
Šios nuostatos taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Todėl pabrėžtina,
jog pareiškėjas, kaip juridinis asmuo (asociacija), turi teisę kreiptis į teismą dėl savo,
kaip juridinio asmens (asociacijos), teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo
(žr. 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje
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Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m.,
272–294 p., 2011 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1470/2011,
2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje
Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013,
271–302 p., kt.).
2) Visuomeninė organizacija turi būti suinteresuota
70. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, jog vadovaujantis Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi, visuomenės, kuriai daro arba gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų
aplinkos srityje priėmimo procesu (suinteresuotos visuomenės), nariai, siekdami teisiškai užginčyti sprendimo, veiksmo ar neveikimo, patenkančio į Orhuso konvencijos
6 straipsnio taikymo sritį, teisėtumą, nacionalinės teisės aktų užtikrinta tvarka turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto sprendimo pakartotinio nagrinėjimo (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013, 2013 m. rugsėjo 23 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.). Teisę kreiptis teisminės gynybos aplinkos apsaugos srityje Orhuso konvencija suteikia ne
kiekvienam, o tik suinteresuotam subjektui (2013 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).
71. Pagal Orhuso konvencijos 2 straipsnio 5 dalį suinteresuota visuomenė – tai
visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką aplinkos srityje priimami sprendimai arba kuri yra suinteresuota sprendimų priėmimo aplinkos srityje procesu; pagal
šią apibrėžtį nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą ir atitinkančios nacionalinės teisės reikalavimus, laikomos suinteresuotosiomis organizacijomis.
72. Direktyvos 2011/92 1 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad suinteresuota visuomenė – tai visuomenė, kuriai turėjo ar gali turėti poveikio 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta sprendimų aplinkos klausimais priėmimo tvarka arba kuri yra suinteresuota ta
tvarka. Šioje apibrėžtyje nevyriausybinės organizacijos, skatinančios aplinkos apsaugą
ir atitinkančios reikalavimus pagal nacionalinę teisę, yra laikomos suinteresuotomis.
Šios direktyvos 11 straipsnyje nurodyta, jog valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės nariai: a) turintys pakankamą interesą, arba alternatyviai; b) pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso teisė reikalauja to kaip išankstinės sąlygos, turėtų
teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią
direktyvą taikomos visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą. Kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas nustato valstybės narės, deramai siekdamos suteikti suinteresuotai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus. Tuo tikslu kiekvienos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio
2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra laikomas pakankamu šio straipsnio
1 dalies a punkto prasme. Tokia organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios gali
būti pažeistos, šio straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Atkreiptinas dėmesys, jog iš
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esmės panašias nuostatas įtvirtino ir Direktyvos 2011/92 pirmtakė, tai yra Direktyvos
85/377 10a straipsnis17.
73. Pažymėtina, jog Teisingumo Teismas gana plačiai aiškina suinteresuotos visuomenės teisę kreiptis į teismą aplinkos klausimais. Teisingumo Teismas savo praktikoje,
aiškindamas Direktyvos 85/337 nuostatas, pabrėžė, jog nacionalinės taisyklės turi, viena
vertus, užtikrinti „plačias galimybes kreiptis į teismus“ (angl. wide access to justice) ir,
kita vertus, garantuoti Direktyvos 85/337 nuostatų, susijusių su teise užginčyti sprendimą teisme, veiksmingumą (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2011 m. kovo 8 d. sprendimą byloje Lesoochranárske zoskupenie VLK prieš Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky (C-240/09), 2011 m. gegužės 12 d. sprendimą Trianel Kohlekraftwerk
Lünen (C-115/09). Tačiau Teisingumo Teismas savo praktikoje taip pat yra nurodęs,
jog Direktyvos 85/337 10a straipsnyje valstybėms narėms paliekama didelė diskrecija
tiek apibrėžti, kas yra teisės pažeidimas, tiek nustatyti, be kita ko, ieškinio priimtinumo
sąlygas bei įstaigas, kurioms ieškinys gali būti pateiktas (Teisingumo Teismo 2011 m.
gegužės 12 d. sprendimas Trianel Kohlekraftwerk Lünen byloje (C-115/09). Teisingumo
Teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, jog Direktyvos 85/337 10a straipsnyje esanti
nuoroda į 1 straipsnio 2 dalį palieka nacionalinės teisės aktų leidėjams nustatyti taikytinus reikalavimus, kad nevyriausybinė organizacija, skatinanti aplinkos apsaugą, kaip
asociacija, galėtų pasinaudoti teise pateikti apeliacinį skundą teisme minėtomis sąlygomis. Taip pat nacionalinės teisės aktuose gali būti reikalaujama, kad asociacijos, ketinančios teisminiu būdu ginčyti į Direktyvos 85/337 taikymo sritį patenkantį projektą,
tikslas būtų susijęs su gamtos ir aplinkos apsauga (Teisingumo Teismo 2009 m. spalio
15 d. sprendimas Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening byloje (C-263/08).
74. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs išdėstytas Orhuso konvencijos bei minėtų direktyvų nuostatas, darė išvadą, jog nevyriausybinė organizacija tam, kad ji būtų laikoma suinteresuota visuomene Orhuso konvencijos prasme, be
kitų reikalavimų, taip pat turi padėti spręsti aplinkosaugos problemas, skatinti aplinkos apsaugą bei atitikti reikalavimus pagal nacionalinę teisę, veikti pagal nacionalinių
įstatymų reikalavimus (žr. 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą
administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.).
75. Pagrindiniai nacionalinės teisės aktai, pateikiantys suinteresuotos visuomenės
sąvoką, yra AAĮ, TPĮ ir PAVĮ.
76. Pagal AAĮ 1 straipsnio 1 dalies 22 punktą (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo
17 „Valstybės narės užtikrina, kad pagal atitinkamą nacionalinę teisinę sistemą suinteresuotos visuomenės
nariai:
a) turintys pakankamą interesą, arba alternatyviai;
b) pareikšdami apie teisės pažeidimą, jei valstybės narės administracinio proceso teisė reikalauja to
kaip išankstinės sąlygos,
turėtų teisę į peržiūrėjimą teisme ar kitoje įstatymo nustatytoje nepriklausomoje ir nešališkoje
institucijoje, kad užginčytų sprendimų, veikimo ar neveikimo, kuriems pagal šią direktyvą taikomos
visuomenės dalyvavimo nuostatos, materialinį ar procesinį teisėtumą.
Valstybės narės nustato, kuriame etape sprendimai, veikimas ar neveikimas gali būti ginčijami.
Kas yra pakankamas interesas ir teisės pažeidimas nustato valstybės narės, deramai siekdamos suteikti
suinteresuotai visuomenei plačias galimybes kreiptis į teismus. Šiuo tikslu kiekvienos nevyriausybinės
organizacijos, atitinkančios 1 straipsnio 2 dalyje nurodytus reikalavimus, interesas yra laikomas
pakankamu šio straipsnio a punkto prasme. Tokia organizacija taip pat laikoma turinti teises, kurios
gali būti pažeistos, šio straipsnio b punkto prasme.“
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Nr. XII-287 redakcija) suinteresuota visuomenė – vienas arba daugiau fizinių ar juridinių asmenų, kuriems daro arba gali daryti poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas
aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje arba kurie yra suinteresuoti šių sprendimų procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai
asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis),
kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis.
77. Pagal TPĮ 2 straipsnio 20 dalį (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 redakcija) suinteresuota visuomenė – visuomenė, kurios teisėtiems interesams daro arba
gali daryti poveikį rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra
suinteresuota, kad šie sprendiniai būtų įgyvendinti. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir
kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina darnų teritorijų vystymą ir aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais asmenimis.
Ankstesnės redakcijos Teritorijų planavimo įstatymas (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo
Nr. XI-619 redakcija) nustatė, jog suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro
įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar
kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos, padedančios spręsti kraštotvarkos problemas ir veikiančios pagal
Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis (2 str. 35 d.).
78. PAVĮ 2 straipsnio 10 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija) nustatyta, jog suinteresuota visuomenė – visuomenė, kuriai daro arba gali daryti
poveikį sprendimai, veiksmai ar neveikimas PAV srityje arba kuri yra suinteresuota
PAV procesu. Pagal šią apibrėžtį asociacijos ir kiti viešieji juridiniai asmenys (išskyrus
valstybės ar savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės
aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, visais atvejais laikomi suinteresuotais
asmenimis.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į Aplinkos apsaugos bei
Teritorijų planavimo įstatymų nuostatas, išskyrė kriterijus, kuriais remiantis nustatytina, ar pareiškėjas (asociacija) laikytinas suinteresuota visuomene pagal Aplinkos
apsaugos įstatymą bei Teritorijų planavimo įstatymą, turinčia teisę kreiptis į teismą:
1) asociacija (nevyriausybinė organizacija) įsteigta teisės aktų nustatyta tvarka, veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus; 2) ji skatina aplinkos apsaugą, padeda spręsti kraštotvarkos problemas (žr. 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.).
Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog minėta taisyklė buvo suformuota aiškinant TPĮ buvusią (šiuo metu jau pakeistą) sąvoką „suinteresuota visuomenė“,
pagal kurią suinteresuota visuomenė – tai visuomenė, kuriai daro įtaką arba gali daryti įtaką rengiamo teritorijų planavimo dokumento sprendiniai ar kuri yra suinteresuota tų sprendinių įgyvendinimu; pagal šį apibrėžimą nevyriausybinės organizacijos,
padedančios spręsti kraštotvarkos problemas ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, laikomos suinteresuotomis organizacijomis (TPĮ 2 str. 35 d.
(2012 m. gegužės 24 d. įstatymo Nr. XI-2034 redakcija).
Apie minėtus kriterijus pasisakytina išsamiau.
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a) Asociacija (nevyriausybinė organizacija) įsteigta teisės aktų nustatyta tvarka,
veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus
79. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo (Žin., 2004, Nr. 25-745; toliau – ir
AsocĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asociacija – savo pavadinimą turintis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos
narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacijos pavadinime gali būti žodžiai „asociacija“, „visuomeninė
organizacija“, „susivienijimas“, „konfederacija“, „sąjunga“, „draugija“ ar kiti (2 d.). Asociacijos buveinė turi būti Lietuvos Respublikoje (3 d.). Asociacija privalo turėti bent
vieną sąskaitą kredito įstaigoje (4 d.). Asociacijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti asociacijos veiklos pagrindai, t. y. kad asociacija veikia laikydamasi Konstitucijos,
CK, šio bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia savo
įstatais. Minėto įstatymo 4 straipsnyje reglamentuotas asociacijos steigimas. Nurodyta, jog asociacijos steigėjais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir (ar)
juridiniai asmenys, sudarę asociacijos steigimo sutartį. Minimalus asociacijos steigėjų
skaičius yra trys (1 d.). Asociacijos steigimo sutartį pasirašo visi steigėjai (2 d.). Visi
asociacijos steigėjai nuo asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre tampa jos
nariais (3 d.). Asociacijos steigėjai iki asociacijos įregistravimo juridinių asmenų registre parengia įstatų projektą ir sušaukia steigiamąjį susirinkimą, kuriame priimami įstatai ir sudaromas bent vienas valdymo organas (4 d.). Steigiamos asociacijos vardu veikia steigimo sutartyje nurodytas arba steigiamojo susirinkimo įgaliotas asmuo (5 d.).
Asociacijų įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacija teisės aktų nustatyta
tvarka turi būti įregistruota juridinių asmenų registre. Asociacija laikoma įsteigta nuo
įregistravimo juridinių asmenų registre (4 d.). Įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems CK, šiame įstatyme ir asociacijos įstatuose.
Įstatymo 16 straipsnyje įvardijami asociacijos veiklos ribojimai.
79.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A520-211/2013 konstatavo, jog pareiškėjas asociacija Kaimo
bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ įsteigtas teisės aktų nustatyta tvarka ir veikia pagal Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Teismas tokią išvadą darė, įvertinęs
šias aplinkybes: iš asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ įstatų, steigiamojo susirinkimo protokolo matyti, kad pareiškėjas asociacija Kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ įsteigta 2011 m. gruodžio 27 d., juridinių asmenų registre įregistruota 2012 m. sausio 9 d., asociacijos adresas (duomenys neskelbtini); įstatų 1.1–1.2
punktuose nurodoma, kad pareiškėjas yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, ne
pelno siekiantis juridinis asmuo, veikiantis Lumpėnų gyvenamojoje vietovėje, vienijantis ir jos apylinkių socialiai aktyvius piliečius bei joje registruotus juridinius asmenis,
koordinuojantis pareiškėjo narių veiklą, atstovaujantis pareiškėjo interesams ir juos ginantis ar tenkinantis kitus viešuosius interesus, savo veikloje vadovaujasi Konstitucija,
CK, Asociacijų bei kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei
įstatais; iš steigiamojo susirinkimo protokolo matyti, jog yra trys steigėjai (vyresni nei
18 metų); iš pareiškėjo pateikto asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“
narių registracijos žurnalo matyti, jog pareiškėjo kreipimosi į teismą metu (2012 m.
sausio 20 d.) bendruomenėje veikė septyni nariai; pareiškėjas asociacija Kaimo
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bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ veikia teritoriniu lygmeniu (2013 m. rugsėjo 23 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.).
b) Asociacija (nevyriausybinė organizacija) skatina aplinkos apsaugą, padeda spręsti
kraštotvarkos problemas
80. Orhuso konvencijos įgyvendinimo gairėse18 yra nurodyta, kad nustatant, ar
nevyriausybinė organizacija realiai veikė padedant spręsti aplinkosaugos problemas,
vertinami įvairūs aspektai, tokie, kaip įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai, subjekto
įstatai bei veikla.
81. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija 2013 m.
rugsėjo 23 d. priimtame sprendime administracinėje byloje Nr. A520-211/2013 konstatavo, jog tam, kad būtų nustatyta, ar visuomeninė organizacija skatina aplinkos apsaugą, padeda spręsti kraštotvarkos problemas, turi būti vertinami teisės aktai, reglamentuojantys visuomeninės organizacijos veiklą, bei įrodymai, patvirtinantys realią
pareiškėjo veiklą aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje, visuomeninės organizacijos įstatų nuostatos, iš kurių galima nustatyti, jog aplinkos apsauga yra viena iš pagrindinių visuomeninės organizacijos veiklos tikslų.
Spręsdama dėl pareiškėjo asociacijos Kaimo bendruomenės „Lumpėnų strazdas“
priskyrimo suinteresuotai visuomenei, išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje byloje nurodė, jog po kreipimosi su skundu į teismą visuomeninės organizacijos vykdoma veikla,
atliekami veiksmai, kreipimasis į įvairias institucijas, nesudaro pagrindo konstatuoti,
kad ji kreipimosi į teismą metu realiai veikė kaip nevyriausybinė organizacija, skatinanti aplinkos apsaugą bei sprendžianti kraštotvarkos problemas. Tai, kad iki asociacijos įsikūrimo jos nariai, kaip pavieniai asmenys, aktyviai dalyvavo aptariant vėjo jėgainių plėtros klausimus Pagėgių savivaldybėje ir gretimuose rajonuose, nepagrindžia
pareiškėjo, kaip visuomeninės organizacijos, veiklos aplinkos apsaugos bei kraštotvarkos srityje (2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 26, 2013, 271–302 p.).
83. Tuo metu kitoje administracinėje byloje LVAT, įvertinęs pareiškėjo (visuomeninės organizacijos) įstatus bei byloje surinktus duomenis, konstatavo, jog šie įrodymai
patvirtina, kad pareiškėjas realiai veikė aplinkos apsaugos srityje, todėl pareiškėjas turi
teisę kreiptis į teismą su skundu dėl viešo intereso gynimo (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013).
84. Taigi, kaip matyti iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
sprendžiant, ar visuomeninė organizacija (asociacija) laikytina suinteresuota visuomene nagrinėjamos bylos kontekste, yra vertinama aplinkybių, įrodymų visuma.
84.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-186/2013 teisėjų kolegija vertino tai, kad iš byloje esančių pareiškėjo įstatų matyti, jog asociacija „Rudaminos bendruomenė“ yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis, nesiekiantis sau naudos, juridinis
asmuo, kurio tikslas – koordinuoti viešuosius interesus. Pareiškėjo buveine įstatuose
18 The Aarhus Convention: An Implementation Guide, 2013, p. 48, prieiga per internetą: < http://www.
unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/ppdm/Aarhus_Implementation_Guide_second_edition_-_text_
only.pdf>.
438

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

nurodoma Rudaminos miest., Lazdijų r. sav. (1.7 punktas), o vienas iš tikslų – atstovauti ir ginti visuomenėje bei valdžios institucijose Rudaminos bendruomenės interesus
<...> (2.2.3 punktas). Bylos duomenimis taip pat nustatyta, jog ginčo elektros energijos
perdavimo oro liniją planuojama tiesti šalia Rudaminos miestelio, kai kurių šių bendruomenės narių žemės sklypai patenka į planuojamos ūkinės veiklos teritoriją, be to,
pareiškėjas, naudodamasis Aplinkos apsaugos įstatymo jam įtvirtinta teise, dalyvavo
poveikio aplinkai vertinime, teikė ginčo linijos tiesimo alternatyvą, bei konstatavo, kad
pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog pareiškėjas turi teisę kreiptis į teismą, gindamas atstovaujamos bendruomenės interesus. Apeliacinės instancijos teismas
darė išvadą, jog pareiškėjas buvo „suinteresuota visuomenė“ PAV įstatymo 2 straipsnio
10 punkto prasme, ergo turėjo teisę pagal ABTĮ kreiptis dėl savo kaip juridinio asmens
(asociacijos) teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo, ginčydamas sprendimą,
kurio teisėtumas yra šios administracinės bylos nagrinėjimo dalykas (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).
84.2. Administracinėje byloje Nr. A575-11/2004 teismas, nustatęs, kad, kaip matyti
iš pareiškėjo įstatų, jis yra visuomeninė organizacija įsteigta įstatymų nustatyta tvarka,
organizacija faktiškai veikia ir gina aplinkosaugos interesus, o tokia pareiškėjo veikla
neprieštarauja jo įstatams, sprendė, kad pareiškėjas visuomeninė organizacija „Žvėryno
bendruomenė“, Orhuso konvencijos prasme, yra suinteresuota organizacija, padedanti
spręsti aplinkosaugos problemas (žr. 2004 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-11/2004).
Asociacijos įsisteigimo momento reikšmė
85. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs,
jog AAĮ ir TPĮ suteikia teisę viešiesiems juridiniams asmenims ginti viešąjį interesą,
nesiejant šios teisės su juridinio asmens įsisteigimo momentu. Taigi įstatymų leidėjas
pasirinko tokį reguliavimą, kuriuo suteikė locus standi ginti viešąjį interesą viešiesiems
juridiniams asmenims, nepriklausomai nuo to, kada jie buvo įsteigti. Teisėjų kolegija
byloje darė išvadą, kad pareiškėjo (kaimo bendruomenės) įsisteigimo momentas būtų
svarbus sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo, kaip juridinio asmens, pažeistų subjektinių teisių ar interesų gynimo (2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p.).
86. Taip pat ir kitoje byloje LVAT aplinkybę, kad bendruomenė buvo įsteigta jau
prasidėjus PAV, kurios iš esmės buvo ginčijamos byloje ginant viešąjį interesą, pripažino teisiškai nereikšminga (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-1890/2013).
87. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra bylų, kuriose teismas konstatavo, kad asociacija neturi teisės ginčyti viešojo administravimo akto, kadangi ji, kaip juridinis asmuo, įsteigta vėliau nei priimtas
skundu ginčijamas viešojo administravimo aktas (žr. 2008 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-150/2008). Tačiau pažymėtina, jog nurodytose bylose tokia
išvada buvo daryta, vertinus ne pareiškėjų teisę ginti teisme viešąjį interesą, o teisę
kreiptis į teismą ginant savo teises ir teisėtus interesus (ABTĮ 5 str. 1 d., 3 d. 1 p.).
439

III. Informacinė dalis

3) Toks visuomeninės organizacijos kreipimasis įmanomas tik įstatymų nustatytais
atvejais ir tvarka
88. Paprastai visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė kreiptis į teismą ginant
viešąjį aplinkos apsaugos interesą yra kildinama iš Orhuso konvencijos. Į tai atsižvelgdami, apibendrinimo sudarytojai pirmiausia aptaria šios konvencijos nuostatų taikymo
ypatumus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje.
89. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos,
kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis atitinkamais atvejais gali suteikti teisę
visuomeninei organizacijai kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos srityje (žr., pvz., 2006 m. spalio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-1775/2006,
2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje
Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010,
272–294 p. ir kt.).
90. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad Orhuso
konvencijos 9 straipsnio 2 dalies nuostatos gali būti taikomos tiesiogiai, tačiau tik tam
tikrais atvejais. LVAT yra nurodęs, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis gali
būti tiesiogiai taikoma tik sprendimams, veiksmams ar neveikimui, patenkančiam į
Konvencijos 6 straipsnio taikymo sritį. Konvencijos 6 straipsnis taikytinas priimant
sprendimus, ar leisti Konvencijos I priede išvardytas planuojamos veiklos rūšis (Konvencijos 6 str. 1 d. a p.); taip pat, vadovaujantis nacionaline teise, sprendimams dėl
I priede neišvardytų planuojamų veiklos rūšių, galinčių turėti didelį poveikį aplinkai.
Šiuo tikslu Šalys nustato, ar tokiai planuojamai veiklos rūšiai šios nuostatos taikytinos (Konvencijos 6 str. 1 d. b p.). Konvencijos įgyvendinimo gairėse nurodoma, kad
Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktai apibrėžia šio straipsnio veikimo sritį
(The Aarhus Convention: An Implementation Guide, p. 92; prieiga per internetą: <http://
www.unece.org/env/pp/acig.pdf>). Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad Konvencijos I priedo 20 dalyje nurodyta „bet kokia veiklos rūšis, nenurodyta 1-19 dalyse,
tais atvejais, kai, vadovaujantis nacionalinės teisės aktais, visuomenės dalyvavimas įgyvendinamas taikant poveikio aplinkai vertinimo procedūrą“. Taigi konstatuota, kad į
Konvencijos I priedo ir, atitinkamai, į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei
Konvencijos 9 straipsnio 2 dalies veikimo sritį gali patekti ir tokia veikla, kuriai pagal
nacionalinę teisę numatyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, teisė dalyvauti kurioje suteikiama ir visuomenei. Todėl šiuo požiūriu gali būti aktualus ir nacionalinis teisinis reguliavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo (žr. 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p.). Analogiška praktika pakartota ir kitose administracinėse bylose (žr., pvz., 2011 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-18/2011, 2011 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr.A822-681/2011, 2011 m. gegužės 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr.A822-2214/2011,
2011 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2683/2011, 2012 m. vasario
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012, kt.).
91. Išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėjusi bylą, kurioje visuomeninė organizacija
,,Žvėryno bendruomenė“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti įvairius
aktus, iš esmės susijusius su gyvenamojo namo statybos leidimo išdavimu, konstatavo, jog gyvenamųjų namų statyba į Konvencijos I priede konkrečiai išvardytas veiklos
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rūšis nepatenka. Be to, byloje nėra nei įtikinamų argumentų, nei pakankamų įrodymų,
kad nagrinėjamos apimties statybai turėjo būti atliktas PAV pagal PAVĮ. Byloje nėra
pateikta nei įtikinamų pareiškėjo argumentų, nei pakankamų įrodymų, kad nagrinėjama veikla pateko į 1-ąjį („Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas“) ar 2-ąjį („Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi
būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašas“) minėto įstatymo (Lietuvos Respublikos 2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) priedus ar dėl kitų priežasčių turėjo būti vertinama (PAVĮ 3 str. 3 d. (Lietuvos Respublikos 2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija). Iš to seka, kad nagrinėjamas
atvejis nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto veikimo sritį. Išplėstinė teisėjų kolegija, remdamasi Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies b punktu, nurodė, jog
šioje byloje nėra pateikta nei įtikinamų argumentų, nei pakankamų įrodymų, kad pagal nacionalinę (Lietuvos) teisę ginčo gyvenamojo namo statyba turėtų būti laikoma
turinčia didelį poveikį aplinkai. Pastebėta, kad ginčo namo statybai ir eksploatavimui
nebuvo būtina gauti taršos ir integruotos prevencijos kontrolės leidimą (žr. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo
taisykles). Statybos leidimo išdavimo metu šis statinys nebuvo priskirtas prie visuomenei svarbių statinių (žr. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d.
įsakymu Nr. D1-708 patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ 4 priedas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-708 redakcija). Vadinasi, nagrinėjamas atvejis nepatenka ir
į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies b punkto veikimo sritį. Apibendrindama prieš tai
išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija darė išvadą, kad šioje byloje pareiškėjas negali grįsti savo teisės ginti viešąjį interesą, skundžiant išduotą statybos leidimą,
Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalimi, nes ginčijamas atvejis dėl veiklos pobūdžio
ir masto nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio veikimo sritį (žr. 2010 m. gruodžio 9 d.
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010 m., 272–294 p.). Pažymėtina,
jog gyvenamųjų namų statyba ir kitose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
nagrinėtose bylose nebuvo pripažinta sritimi, kurioje visuomeninė organizacija turi
teisę kreiptis į teismą gindama viešąjį interesą (žr., pvz., 2006 m. spalio 24 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A39-1775/2006, 2011 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-18/2011).
92. Kitoje byloje, kurioje buvo ginčijami administraciniai aktai, kurių pagrindu
suteikta teisė atlikti NKV – Kauno pilies – tvarkymo statybos darbus (atkūrimą, pritaikymą), teisėjų kolegija taip pat konstatavo, jog pareiškėjai Draugija „Pilis“ ir Senojo
Kauno draugija savo teisės ginčyti priimtus aktus negalėjo grįsti Orhuso konvencijos
9 straipsnio 2 dalimi, nes ginčijamas atvejis dėl veiklos pobūdžio ir masto nepatenka į
Konvencijos 6 straipsnio veikimo sritį (2011 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525-2683/2011).
93. Taip pat ir kitu atveju teisėjų kolegija, nustačiusi, kad byloje ginčijamais aktais
planuojama ūkinė veikla (0,285 km ilgio 10 kV elektros kabelio 0,7 m gylyje tiesimas)
į Konvencijos I priede išvardytas planuojamos veiklos rūšis nepatenka, be to, pagal nacionalinę teisę (PAVĮ) nėra būtinas PAV, konstatavo, kad ginčijamais aktais planuojama
ūkinė veikla nepatenka į Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies a punkto bei Konvencijos
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9 straipsnio 2 dalies veikimo sritį ir jai Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalis negali būti tiesiogiai taikoma (2011 m. gegužės 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-2214/2011).
94. Tuo metu teisėjų kolegija, nustačiusi, kad byloje nagrinėjamam 330 kV elektros
perdavimo oro linijos Klaipėda-Telšiai statybos Klaipėdos ir Telšių apskrityse projektui
buvo taikyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kurioje teisė dalyvauti suteikiama ir visuomenei, bei įvertinusi kitas aplinkybes, sprendė, kad asociacijos nagrinėjamoje byloje turi teisę ginti visuomenės interesus Orhuso konvencijos 9 straipsnio
2 dalies prasme (2011 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-681/2011).
Iš esmės tokia pati išvada buvo padaryta ir kitoje byloje, kurioje nustatyta, kad nagrinėtam šachtų tipo kasyklos įrengimui buvo taikyta poveikio aplinkai vertinimo procedūra, kurioje teisė dalyvauti suteikiama ir visuomenei, o pareiškėjas asociacija Pagirių
kaimo bendruomenės centras laikytinas visuomene PAVĮ 2 straipsnio 11 dalies prasme
(2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1231/2012).
95. Kaip matyti iš Vyriausiojo administracinio teismo praktikos, pareiškėjo teisių
gynybos apimtis gali būti nustatoma ir pagal tai, iš kokio teisės akto nuostatų kildinama jo teisė kreiptis į teismą.
95.1. Pavyzdžiui, teisėjų kolegija administracinėje byloje pabrėžė, kad konstatavus, jog pareiškėjo teisė ginčyti sprendimą išplaukia iš PAVĮ nuostatų, neaktualus
tampa pirmosios instancijos teismo argumentas, kad gali būti vertinami tik pažeidimai aplinkosaugos srityje (2012 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-1231/2012).
95.2. Kitoje byloje LVAT konstatavo, jog, atsižvelgiant į PAVĮ 4 straipsnio 1 dalyje
numatytus poveikio aplinkai vertinimo tikslus – nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai,
gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai, suinteresuotųjų asmenų veikla skatinant aplinkos apsaugą gali
apimti ne tik Aplinkos apsaugos įstatyme apibrėžtų gamtinių komponentų apsaugą,
bet ir visuomenės sveikatos, kraštovaizdžio, socialinės ekonominės aplinkos ir materialinių vertybių, nekilnojamų kultūros vertybių apsaugą. Pareiškėjo asociacijos kaimo
bendruomenės „Lumpėnų strazdas“ reikalavimai byloje grindžiami aplinkybėmis, susijusiomis su poveikio aplinkai vertinimo planuojamai ūkinei veiklai pasirinktoje vietovėje pagrįstumu ir teisėtumu, todėl jo teisė ginti teisme viešąjį interesą kyla PAVĮ
15 straipsnio 3 dalies pagrindu, ginamų interesų apimtis apibrėžiama atsižvelgiant į šio
įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatytus poveikio aplinkai vertinimo tikslus (2014 m.
sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013).
96. Kitoje administracinėje byloje teismas konstatavo, jog teisės aktai nenumato
galimybės visuomeninėms organizacijoms kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo
nekilnojamojo turto registravimo srityje. Pareiškėjo kreipimasis nekilnojamojo turto
registravimo klausimais nepatenka į aplinkos apsaugos, t. y. teritorijų planavimo, planuojamos ūkinės veiklos PAV ar kitas viešąjį interesą turinčias sritis, todėl pareiškėjas
neturi reikalavimo teisės kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Atsižvelgdama
į tai, teisėjų kolegija darė išvadą, jog pareiškėjas Pandėlio miesto bendruomenė neturi
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teisės reikalauti išregistruoti trečiajam asmeniui nuosavybės teise priklausančius ginčo
statinius (2014 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-251/2014).
97. Apžvelgiant Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką dėl Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalies taikymo, pirmiausia pažymėtina, jog pagal Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalį visuomenės nariams, atitinkantiems nacionalinėje
teisėje nustatytus kriterijus (jeigu tokie yra), turi būti sudaryta galimybė pasinaudoti administracinėmis arba teisminėmis procedūromis su aplinka susijusias nacionalinės teisės nuostatas pažeidžiančių privačių asmenų ir valstybės institucijų veiksmams
arba neveikimui užginčyti (žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A602-186/2013, 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.).
98. Teisingumo Teismas yra pasisakęs, kad Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalis Sąjungos teisėje neveikia tiesiogiai. Teismas nurodė, kad nėra jokio aiškaus ir tikslaus įpareigojimo, kuris galėtų tiesiogiai reguliuoti asmenų teisinę situaciją; kadangi tik
„visuomenės atstovai, atitinkantys nacionaliniuose įstatymuose numatytus kriterijus“
turi minėto 9 straipsnio 3 dalyje numatytas teises, šios nuostatos vykdymas arba veikimas priklauso nuo vėlesnio akto priėmimo. Teisingumo Teismas teigė, kad nesant šią
sritį reguliuojančių Sąjungos teisės normų, kiekviena valstybė narė savo nacionalinės
teisės sistemoje turi nustatyti ieškinių, skirtų iš Sąjungos teisės kylančių asmenų teisių
apsaugai užtikrinti, pareiškimo procesines taisykles (Teisingumo Teismo 2011 m. kovo
8 d. sprendimas byloje Lesoochranárske zoskupenie VLK prieš Ministerstvo životného
prostredia Slovenskej republiky (C-240/09).
99. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip
pat yra konstatavęs, jog Orhuso konvencijos 9 straipsnio 3 dalies nuostata neturi tiesioginio poveikio. Kitaip tariant, ji pati savaime ir tiesiogiai nesuteikia asmenims teisės kreiptis į teismą. Šis klausimas ir toliau turi būti sprendžiamas pagal nacionalinėje
teisėje nustatytus kriterijus, kaip tai ir yra numatyta Orhuso konvencijos 9 straipsnio
3 dalyje. Tačiau šiuo aspektu kartu būtina pabrėžti, kad aiškinant nacionalinės teisės
normas, teismas, be kita ko, turėtų atsižvelgti į minėtos Konvencijos normos paskirtį ir
Konvencijos tikslus (žr., pvz., 2010 m. gruodžio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį
administracinėje byloje Nr. A556-393/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
biuletenis Nr. 20, 2010, 272–294 p., 2011 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-2683/2011, 2013 m. rugsėjo 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-211/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 271–302 p. ir kt.).
100. Suinteresuotai visuomenei (visuomeninėms organizacijoms) teisę kreiptis į
teismą ginant viešąjį interesą aplinkossrityje suteikia ne vienas nacionalinės teisės aktas. Nacionalinės teisės aktų nuostatos iš esmės šią teisę detalizuoja, jose yra pabrėžiama, kad tokia teisė turi būti įgyvendinama įstatymų nustatyta tvarka.
100.1. Pavyzdžiui, suinteresuotos visuomenės teisę įstatymų nustatyta tvarka
kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo aplinkos ir jos apsaugos bei gamtos išteklių naudojimo srityje įtvirtina Aplinkos apsaugos įstatymo 7 straipsnio 2 dalis. Lietuvos Respublikos PAVĮ 15 straipsnio 3 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433
redakcija) taip pat nustatyta, jog suinteresuota visuomenė turi teisę Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo ginčijant
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sprendimų, veiksmų ar neveikimo poveikio aplinkai vertinimo srityje materialinį ar
procesinį teisėtumą.
4) Visuomeninė organizacija turi laikytis įstatymuose nustatytos kreipimosi į teismą
tvarkos
101. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra konstatavęs, jog Konvencijos 9 straipsnio nuostatos nėra besąlyginės ir negarantuoja visuomenei teisės neterminuotai kreiptis į teismus. Šiame straipsnyje yra įtvirtinta, kad šalis, vadovaudamasi
nacionaliniais įstatymais, užtikrina teisę visuomenei kreiptis į teismą, o tai reiškia, kad
visuomenės atstovai, kreipdamiesi į teismus, privalo laikytis nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, taip pat ir terminų (2008 m. gegužės 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-132/2008).
101.1. Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje
byloje nurodė, kad vadovaujantis ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, jeigu specialus įstatymas
nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per vieną
mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie
veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Įstatymo nustatytas vieno
mėnesio kreipimosi į teismą terminas, asociacijai ginant viešąjį interesą, skaičiuotinas
nuo tos dienos, kai asociacija (asociacijos nariai) faktiškai sužinojo ar turėjo sužinoti
apie ginčijamą teisės aktą (teisės aktą priėmusį subjektą, akto priėmimo datą, turinį).
Aiškinantis šį faktą, turi būti vertinama reikšmingų aplinkybių visuma. Vadovaujantis
ABTĮ 34 straipsnio 1 dalimi, prašymo padavimo terminas gali būti atnaujintas pripažinus, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (2006 m. spalio 25 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS15-469/2006, 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-636/2010).
102. Taip pat pažymėtina, jog nors pagal Vyriausiojo administracinio teismo
praktiką pripažįstama visuomeninių organizacijų, padedančių spręsti aplinkosaugos problemas, teisė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau tokios organizacijos privalo pasinaudoti privaloma išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka,
kai tai nustatyta teisiniu reguliavimu (žr., pvz., 2008 m. vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A20-150/2008, 2008 m. spalio 3 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A438-1661/2008).
II.3.3.3.2. Prokuroro teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą
(ProkĮ 19 str. 1 d., 2 d. 1 p.; Konstitucijos 118 str. 2 d.)

103. Teismų praktikoje prokuroro teisė paduoti skundą teismui ginant viešąjį
interesą pripažįstama remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija ir Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymu (Žin., 1994, Nr. 81-1514; 2003, Nr. 42-1919; toliau – ir
ProkĮ). Konstitucijos 118 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prokuroras įstatymo nustatytais atvejais gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus. Prokuroro teisę kreiptis į teismą su pareiškimu dėl viešojo intereso gynimo nustato Lietuvos
Respublikos prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalis (Žin., 2011, Nr. 91-4333). Joje
nustatyta, jog prokurorai gina viešąjį interesą, kai nustato teisės akto pažeidimą, kuriuo
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pažeidžiamos asmens, visuomenės, valstybės teisės ir teisėti interesai, ir toks pažeidimas laikytinas viešojo intereso pažeidimu, o valstybės ar savivaldybių institucijos,
kurių veiklos srityse buvo padarytas teisės aktų pažeidimas, nesiėmė priemonių jam
pašalinti, arba kai tokios kompetentingos institucijos nėra. Prokuratūros įstatymo
19 straipsnio 2 dalies 1 punktas (Žin., 2011, Nr. 91-4333) nustato, jog prokurorai turi
įgaliojimus kreiptis į teismą gindami viešąjį interesą turėdami pagrindą manyti, kad
pažeisti teisės aktų reikalavimai.
104. Apibendrinimo sudarytojai pažymi, jog išskirtinių ypatybių prokurorams
kreipiantis į teismą ir ginant viešąjį interesą būtent aplinkos apsaugos srityje nėra, todėl šiuo klausimu iš esmės aktuali Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, kurioje pasisakyta dėl bendros prokuroro teisės kreiptis į teismus ginant viešąjį
interesą bei tokio kreipimosi ypatumų.
104.1. Vienas iš prokuroro kreipimosi į teismą ginant viešąjį interesą ypatumų –
termino, per kurį prokuroras turi kreiptis į teismą skaičiavimas. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, kai į administracinį teismą kreipiamasi ginant viešąjį interesą, termino tokiam prašymui paduoti
eigos pradžia skaičiuojama nuo tada, kai pareiškėjas gavo pakankamai duomenų, kad
yra pažeistas viešasis interesas (2005 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS39-27/2005, 2005 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS39-67/2005,
2005 m. rugsėjo 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-585/2005, Administracinių teismų praktika Nr. 8, 205–230 p.; 2007 m. birželio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-660/2007, 2007 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-742/2007), ar nuo tada, kai tokie duomenys turėjo ir galėjo būti surinkti, priklausomai nuo to, kuris momentas atsiranda anksčiau (2008 m. liepos 25 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008, 184–229 p., 2014 m. balandžio 10 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A146-342/2014, kt.). Teisėjų kolegija pažymėjo, jog
termino prokurorui kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą eigos pradžios ypatumas, lyginant su savo subjektinę teisę ginančiais asmenimis (t. y. ne nuo administracinio akto
gavimo, o nuo duomenų apie viešojo intereso pažeidimą surinkimo ar turėjimo juos
surinkti), yra ne privilegija viešąjį interesą ginančiam subjektui, o grindžiamas nuoseklia proceso įstatymų aiškinimo logika. Prokuroras nėra ginčijamų materialinių teisinių santykių dalyvis. Privatūs subjektai yra tiesioginiai administracinio akto adresatai
ar kitokiu būdu dalyvauja administraciniu aktu sukurtuose teisiniuose santykiuose, todėl jie, gavę administracinį aktą suvokia, ar šis aktas turi įtakos jų teisėms ir pareigoms,
ar jis pažeidžia jų teises ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą ginant savo teises. Skirtingai nei privatūs subjektai, prokuroras Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje
nustatyta tvarka gavęs informaciją apie asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų
pažeidimą, ne kiekvienu atveju turi pagrindą manyti, kad aktas pažeidžia viešąjį interesą ir ar yra pagrindas kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo. Pirmiausia jis turi
nustatyti, ar administracinis aktas yra priimtas srityje, susijusioje su viešuoju interesu,
ar šis aktas pažeidžia viešąjį interesą. Tik nuo to momento, kai surenkama ar turėjo
būti surinkta pakankamai duomenų, kad pažeistas viešasis interesas, prokurorui tampa suvokiama apie šio intereso pažeidimą ir prasideda termino kreiptis į teismą eigos
pradžia (žr. 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje
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byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15,
2008, 184–229 p.).
105. Plačiau apie prokuroro teisę ginti teisme viešąjį interesą skaityti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, nagrinėjant bylas pagal viešąjį interesą ginančių subjektų skundus (prašymus), apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 16, 2008 m., 325–362 p.).
II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą
(AAĮ 6 str. 2 d. 10 p., 8 str. 10 p.; ABTĮ 56 str.)

106. Kaip matyti iš ABTĮ 56 straipsnio, valstybės institucijoms įstatymų nustatytais atvejais taip pat yra suteikta teisė kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą.
106.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėdamas bylą, kurioje
kilo ginčas dėl Aplinkos ministerijos neigiamo atsakymo į pareiškėjų fizinių asmenų
prašymą „imtis visų įmanomų veiksmų ir priemonių, kad būtų kuo skubiau nustatyta ir atlyginta dėl neteisėto miško iškirtimo aplinkai padaryta žala, patraukti teisinėn
atsakomybėn už pažeidimą atsakingi asmenys ir atkurta iki pažeidimo buvusi būklė
(atstatytas nukirstas miškas)“, analizavo Aplinkos ministerijos teisę ginti viešąjį interesą. Buvo nustatyta, kad AAĮ 6 straipsnio 2 dalies 10 punkte nurodyta, jog Aplinkos
ministerija, vykdydama aplinkos apsaugos valdymą ir valstybinį gamtos išteklių naudojimo reguliavimą inter alia vykdo kitas įstatymų nustatytas funkcijas. To paties įstatymo 8 straipsnio 10 punkte pasisakoma, jog valstybės valdžios, valdymo ir kontrolės
institucijos pagal savo kompetenciją privalo, be kita ko, nustatyta tvarka reikalauti, kad
atsakingi asmenys imtųsi prevencinių, aplinkos atkūrimo ar kitų aplinkos apsaugos
priemonių, taip pat kontroliuotų, kaip vykdomos šios priemonės. Aplinkos ministerijos
pareigūnai turi teisę pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo, kai tokia žala padaryta valstybės interesams. Aplinkos ministerija, jai pavaldžios ar kitos valstybės ar savivaldybių
institucijos pagal kompetenciją ieškinius dėl žalos aplinkai bei kitų nuostolių, įskaitant
prevencinių ir (arba) aplinkos atkūrimo priemonių vykdymą, atlyginimo gali pareikšti
ūkio subjektui arba kitam asmeniui, padariusiam aplinkai žalos arba sukėlusiam realią
jos grėsmę, per penkerius metus nuo dienos, kada šios priemonės buvo baigtos taikyti
arba buvo nustatytas atsakingas ūkio subjektas arba kitas asmuo, atsižvelgus į tai, kuri
iš minėtų aplinkybių atsirado vėliau. LVAT, sistemiškai įvertinęs šias nuostatas, darė išvadą, kad Aplinkos ministerijai įstatymų leidėjas yra suteikęs įgalinimus ginti viešąjį
interesą (žr. 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2879/2011).
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III. POVEIKIO IR PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
1. 1992 m. Rio de Žaneiro konferencijos metu priimtoje deklaracijoje inter alia
jos 17 principe akcentuojama, jog poveikio aplinkai vertinimo, kaip nacionalinės priemonės, turi būti imamasi planuojamos veiklos atžvilgiu, kuri gali turėti reikšmingą
poveikį aplinkai ir yra kompetentingos nacionalinės institucijos priimamo sprendimo
objektu.
2. Kaip pažymėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, poveikio ir pasekmių aplinkai vertinimo procedūros užtikrina prevencijos principo aplinkos
apsaugos srityje įgyvendinimą bei kompleksinę aplinkos apsaugą. Prevencijos principas aplinkos apsaugos srityje įpareigoja asmenis, planuojančius vykdyti ūkinę veiklą,
galinčią turėti reikšmingą neigiamą poveikį aplinkai, užkirsti kelią neigiamo poveikio
aplinkai atsiradimą (Konstitucijos 53 str. 3 d., AAĮ 4 str.). Poveikio ir pasekmių aplinkai vertinimas tai procedūra, kurios tikslas yra įvertinti strateginių dokumentų (planų,
programų) įgyvendinimo pasekmes bei įvertinti planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo pasekmes, būtent jos poveikį aplinkai ir atskiriems jos elementams. Pagal nagrinėjimo dalyką poveikio ir pasekmių aplinkai vertinimas gali būti strateginis, planuojamos ūkinės veiklos bei tarpvalstybinis. Strateginis poveikio aplinkai vertinimas tai
procedūra, kurios metu vertinamos strateginių dokumentų (planų, programų) įgyvendinimo pasekmės. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas (individualus poveikio aplinkai vertinimas) tai procedūra, kurios metu vertinamos planuojamos
ūkinės veiklos įgyvendinimo pasekmės, jos poveikis aplinkai (šiuo aspektu žr. 2013 m.
gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).
III.1. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
3. PAV procesas – tai planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio aplinkai nustatymas, apibūdinimas ir įvertinimas (PAVĮ 2 str. 5 d.). Taigi šio proceso objektas yra
planuojama ūkinė veikla, kuri dėl savo pobūdžio, masto ar numatomos vietos ypatumų
gali daryti reikšmingą poveikį aplinkai (PAVĮ 3 str. 1 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija). Planuojama ūkinė veikla apibrėžiama kaip numatoma vykdyti
veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos
būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir
kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos
projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai (PAVĮ 2 str. 2 d. (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija). Poveikio
aplinkai vertinimu siekiama nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai,
dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui
ir biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai; sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą poveikį visuomenės sveikatai ir
kitiems aplinkos komponentams arba šio poveikio išvengti; nustatyti, ar planuojama
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ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje (PAVĮ
4 str. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).
Taigi planuojamos ūkinės veiklos PAV procedūra skirta numatomo aplinkos pokyčio, kurio priežastimi yra planuojama ūkinė veikla, nustatymui ir sprendimo, ar tokia veikla leistina, priėmimui (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-1890/2013).
Svarbu, jog PAV procesas yra viena iš sąlygų ūkinės veiklos leidimui gauti (šiuo aspektu žr. AAĮ 15 straipsnio 2 dalį (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-287 redakcija);
taip pat 2010 m. spalio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
4. Nagrinėjamu aspektu taip pat aktualios 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų PAV (toliau – ir Direktyva 2011/92; įsigaliojimo data – 2012 m. vasario 17 d.) bei
jos pirmtakė – Direktyva 85/337. Dėl nacionalinės teisės aiškinimo ir taikymo būtent šių direktyvų šviesoje expressis verbis buvo pasisakyta ne vienoje Vyriausiojo
administracinio teismo nagrinėtoje byloje (žr., pvz., 2014 m. birželio 2 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A822-1472/2014; 2013 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-355/2013; 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A492-12/2011).
5. Atkreiptinas dėmesys, jog poveikio aplinkai vertinimas aktualus ir taikant Konvencijos nuostatas. Pavyzdžiui, byloje Giacomelli prieš Italiją EŽTT konstatavo EŽTK
8 straipsnio pažeidimą, nustatęs, jog Italija neužtikrino teisingo balanso tarp visuomenės intereso turėti pramonės atliekų tvarkymo gamyklą ir pareiškėjo teisės į privataus
ir šeimos gyvenimo gerbimą. Teismas akcentavo, jog iki 1996 metų (septynerius metus
nuo pramoninių atliekų detoksikacijos veiklos pradėjimo) iš įmonės, eksploatavusios
gamyklą, nebuvo reikalaujama atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Be to, vėliau atliktų
poveikio aplinkai vertinimo procedūrų metu nustatyta, jog gamyklos eksploatavimas
kėlė riziką vietos gyventojų sveikatai. Taigi keletą metų pareiškėjo teisė į privatų ir šeimos gyvenimo gerbimą buvo rimtai pažeista eksploatuojant gamyklą, nutolusią 30 metrų nuo pareiškėjo namų (plačiau žr. 2006 m. lapkričio 2 d. sprendimą byloje Giacomelli
prieš Italiją, pareiškimo Nr. 59909/00). Byloje Tătar prieš Rumuniją Konvencijos
8 straipsnio pažeidimas pripažintas ir remiantis tuo, jog nacionalinės kompetentingos
institucijos neatliko savo pareigos iš anksto tinkamai įvertinti aukso gavybos veiklos
keliamas rizikas bei imtis pakankamų priemonių, ypač galinčių apsaugoti teisę į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, o bendrai – teisę turėti sveiką ir apsaugotą aplinką
(plačiau žr. 2009 m. sausio 27 d. sprendimą byloje Tătar prieš Rumuniją pareiškimo
Nr. 67021/01).
6. PAVĮ 3 straipsnio 2 dalis (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija)
išskiria tris konkrečius atvejus, kuriems esant atliekamas PAV, tai yra:
1) kai planuojama ūkinė veikla įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą (1 priedas);
2) kai atrankos metu nustatoma, kad planuojamai ūkinei veiklai yra privaloma
atlikti PAV;
3) kai planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos
ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms ir institucija, atsakinga už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka
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nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. Akcentuotina, kad ši nuostata įtvirtina
savarankišką atvejį, kada privaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, ir kuris siejamas su dvejomis kumuliatyviomis aplinkybėmis (sąlygomis)
– (1) planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį Europos ekologinio tinklo „Natūra 2000“ teritorijoms ir (2) kompetentinga institucija nustato, kad
šis poveikis gali būti reikšmingas. Tai reiškia, kad pagal šį punktą atliekamo vertinimo objektas apsiriboja tik planuojamos ūkinės veiklos galimo poveikio reikšmingumu
minėtoms teritorijoms (šiuo aspektu žr. 2015 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A502-2102/2014).
III.1.1. PAV procesas
7. Remiantis PAVĮ 3 straipsnio 5 dalimi (2008 m. birželio 30 d. įstatymo
Nr. X-1654 redakcija), galima teigti, jog PAV procesą sudaro keturi etapai, tai yra:
1) atranka dėl PAV (toliau – ir PAV atranka), PAV proceso dalyvių informavimas bei pranešimas visuomenei apie priimtą atrankos išvadą. PAV atranką detalizuoja
PAVĮ 7 straipsnis. Atrankos tikslas – nustatyti, ar privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos PAV (PAVĮ 7 str. 2 d.).
2) PAV programos rengimas, pranešimas visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas. Šį etapą išsamiau reglamentuoja PAVĮ 8 straipsnis;
3) PAV ataskaitos rengimas, derinimas ir viešas visuomenės supažindinimas, apibūdinti PAVĮ 9 straipsnyje.
4) sprendimo priėmimas ir PAV proceso dalyvių informavimas apie priimtą
sprendimą, apibrėžti PAVĮ 10 straipsnyje.
PAV proceso dalyviams priskirtini: 1) atsakinga institucija – Vyriausybės įgaliota
institucija19; 2) planuojamos ūkinės veiklos PAV subjektai, tai yra valstybės institucijos,
atsakingos už sveikatos apsaugą, priešgaisrinę apsaugą, kultūros vertybių apsaugą, ir
savivaldybių institucijos20; 3) planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas);
4) PAV dokumentų rengėjas; 5) visuomenė; 6) kai atliekamas tarpvalstybinio poveikio
aplinkai vertinimas – Vyriausybės įgaliota institucija, koordinuojanti tarpvalstybinio
poveikio aplinkai vertinimo procesą (žr. PAVĮ 5 str. 1 d.).
Rengiant PAV programą bei PAV ataskaitą yra taikomi Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. D1-636 patvirtinti PAV programos ir ataskaitos rengimo nuostatai (Žin., 2006, Nr. 6-225; toliau – ir PAV nuostatai). Šiuo aspektu taip pat aktualus aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymu
Nr. D1-311 patvirtintas Planuojamos ūkinės veiklos PAV dokumentų nagrinėjimo
19 Žr. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 28 d. nutarimą Nr. 900 „Dėl įgaliojimų
Aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms suteikimo (Dėl įgaliojimų Aplinkos ministerijai ir
jai pavaldžioms institucijoms suteikimo)“ (Žin., 2000, Nr. 65-1956) ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. D1-311 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 75-2882).
20 Pagal PAVĮ 5 straipsnio 2 dalį, PAV subjektai gali būti ir kitos valstybės institucijos, jei jas pakviečia
dalyvauti atsakinga institucija ar jos pačios suinteresuotos dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo
procese ir atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos pobūdį, mastą ar vietos
ypatumus, tam pritaria.
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Aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašas (Žin., 2006,
Nr. 75-2882; toliau – ir PAV dokumentų nagrinėjimo aprašas) bei jau minėtas Visuomenės dalyvavimo PAV procese aprašas.
III.1.1.1. Atranka dėl PAV

(PAVĮ 3 str. 3 d., 7 str. 1, 2, 4-6, 7, 13 d., 1 ir 2 priedai)

8. Kaip minėta, PAV atrankos atlikimo tvarką detalizuoja PAVĮ 7 straipsnis. Atliekant PAV atranką taip pat taikomi aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-665 patvirtinti Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodiniai nurodymai
(Žin., 2006, Nr. 4-129; toliau – ir PAV atrankos metodiniai nurodymai).
9. Kaip numatyta PAVĮ 7 straipsnio 1 dalyje (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija), PAV atranka atliekama:
1) planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi
būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą (2 priedas), ir
2) tais atvejais, kai PAV proceso dalyviai to reikalauja pagal PAVĮ 3 straipsnio
3 dalį ir atsakinga institucija nusprendžia, kad reikia atlikti atranką. PAVĮ 3 straipsnio
3 dalyje nustatyta (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija), jog visi PAV
proceso dalyviai turi teisę reikalauti, o atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nuspręsti, kad PAV atranka būtų
atliekama ir planuojamai ūkinei veiklai, kuri neįrašyta į PAVĮ 1 ir 2 prieduose nurodytus sąrašus.
10. Klausimas, ar apskritai yra privaloma atlikti PAV atranką, buvo keliamas, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-901/2014. Šioje byloje pareiškėjas asociacija ginčijo Kauno RAAD 2013 m. balandžio 22 d. sprendimą atsisakyti atlikti PAVĮ
3 straipsnio 3 dalyje ir 7 straipsnyje numatytą atrankos procedūrą UAB „Danplastas“
vykdomai veiklai (stiklo plastiko gaminių gamybai). Pareiškėjas siekė, kad skundžiamas sprendimas būtų panaikintas ir atsakovas būtų įpareigotas atlikti PAV atrankos
procedūrą, įvykus esminiam gamybos apimties pasikeitimui.
Nagrinėjamu atveju UAB „Danplastas“ vykdoma veikla nepateko nei į PAVĮ 1, nei
į PAVĮ 2 priede esančius sąrašus. Be to, ji jau buvo vykdoma nuo 2004 metų. 2003 metais, prieš UAB „Danplastas“ pradedant vykdyti veiklą, Kauno RAAD atliko UAB „Danplastas“ veiklos PAV atranką ir 2003 m. spalio 23 d. priėmė atrankos išvadą, jog PAV
rengiant programą ir ataskaitą neprivalomas. Taigi prieš UAB „Danplastas“ pradedant
vykdyti veiklą, atsakovas buvo pareikalavęs atlikti PAV atrankos procedūrą. Tai, pareiškėjo vertinimu, reiškia, kad atsakovas prilygino UAB „Danplastas“ vykdomą veiklą
PAVĮ 2 priede išvardytoms veikloms, o tai atitinkamai reiškia, kad įvykus esminiam
gamybos apimties pasikeitimui, atsakovas turi pareikalauti atlikti PAV atrankos procedūrą išplėstos gamybos apimties atžvilgiu. LVAT su tuo nesutiko.
Esminio gamybos apimties išplėtimo aspektu buvo aktualūs PAVĮ 1 priedo
10 punktas ir 2 priedo 14 punktas. PAVĮ 1 priedo 10 punkte nustatyta – į Planuojamos
ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą įrašytos
planuojamos ūkinės veiklos pakeitimas ar išplėtimas tais atvejais, kai toks pakeitimas
ar išplėtimas atitinka šiame priede nustatytus ribinius dydžius, jei jie yra nustatyti.
PAVĮ 2 priedo 14 punkte nustatyta – į Planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis
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aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į Planuojamos ūkinės veiklos, kuriai
turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos
keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir
technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio
(masto) ar rūšies pakeitimą naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius
daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.
Remdamasis nurodytų teisės normų analize, LVAT vertino, kad planuojamos ūkinės veiklos pakeitimas ar išplėtimas pagrindu atlikti PAV (1 priedo 10 p.) ar PAV atranką (2 priedo 14 p.) yra tik tuo atveju, jei tokia veikla patenka atitinkamai į PAVĮ
1 arba 2 priede esančius sąrašus. Šios normos negali būti taikomos pagal analogiją teigiant, kad dėl į PAVĮ 1 ar 2 priedo sąrašus nepatenkančių veiklos rūšių, esant jų pakeitimui ar išplėtimui, turi būti atliekamas PAV ar PAV atranka.
Tačiau minėti išaiškinimai nereiškia, kad dėl veiklos, nepatenkančios į PAVĮ 1 ar
2 priedą, pakeitimo ir (ar) išplėtimo, apskritai negali būti pareikalauta atlikti PAV atranką. Sistemiškai įvertinęs PAVĮ 3 straipsnio 3 dalį, 7 straipsnio 1 ir 2 dalį, LVAT pripažino, jog net ir tais atvejais, kai konkreti planuojama ūkinė veikla nei į PAVĮ 1 priede esantį rūšių sąrašą, nei į PAVĮ 2 priede esantį rūšių sąrašą, neįrašyta, bet kuris PAV
proceso dalyvis turi teisę reikalauti atsakingos institucijos, kad būtų sprendžiama dėl
PAV atrankos būtinumo. Vis dėlto diskrecija nuspręsti, ar konkrečiu atveju tokia atranka reikalinga, suteikta atsakingai institucijai. Apibendrinant konkrečias bylos aplinkybes padaryta išvada, jog nėra teisinio pagrindo spręsti, kad PAV atranka dėl UAB
„Danplastas“ veiklos yra reikalinga (2014 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A525-901/2014).
11. Atsakingai institucijai nusprendus atlikti PAV atranką, tampa svarbūs PAVĮ
7 straipsnio 4-6 dalyse įtvirtinti kriterijai, į kuriuos atsižvelgiant turi būti priimama
PAV atrankos išvada, tai yra nusprendžiama, ar būtina atlikti PAV.
Pagal PAVĮ 7 straipsnio 4 dalį, atranka atliekama remiantis planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateikta informacija
apie vietą, kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informacija, apibūdinančia planuojamą ūkinę veiklą (veiklos mastas, naudojamos technologijos bei medžiagos,
gamtinių išteklių naudojimas, pavojingų medžiagų naudojimas, atliekų susidarymas, jų
tvarkymas, tarša ir trukdžiai, galima sąveika su kita planuojama ūkine veikla, avarijų tikimybė ir jų prevencija). Be to, atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos
ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, gali pareikalauti iš planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo papildomos informacijos, reikalingos atrankai atlikti (PAVĮ 7 str. 5 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija). Atsakinga institucija atlieka atranką ir priima išvadą, ar privaloma atlikti PAV, remdamasi šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyta informacija bei atsižvelgusi į: 1) vietovės, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, jautrumą aplinkosaugos požiūriu, ekosistemos savybes, kraštovaizdį, žemėnaudos pobūdį, vietovės
infrastruktūrą, gamybos objektų sutelkimą, santykinį gamtinių išteklių kiekį, kokybę ir
regeneracijos galimybes, natūralios aplinkos atsparumą, ypatingą dėmesį atkreipdama
į saugomas teritorijas, taip pat į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijos
gamtosauginius tikslus, tankiai apgyvendintas teritorijas, pelkes, miškus, apsaugines
zonas, vykdytos aplinkos stebėsenos duomenų analizę, teritorijas, kuriose jau viršytas
leistinas užterštumo lygis ar kurios vertingos istoriniu, kultūriniu arba archeologiniu
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aspektu; 2) galimą planuojamos ūkinės veiklos poveikį visuomenės sveikatai, gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui, orui, klimatui, kraštovaizdžiui, materialinėms vertybėms, kultūros paveldui ir visų šių veiksnių sąveikai, ypatingą dėmesį atkreipdama į
galimą poveikio mastą, tarpvalstybinį poveikį, poveikio kompleksiškumą, jo tikimybę,
trukmę, dažnumą ir grįžtamumą bei teritorijos ir populiacijos dydį (PAVĮ 7 str. 6 d.).
Per 20 darbo dienų nuo informacijos atrankai atlikti gavimo dienos atsakinga institucija raštu pateikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui), PAV dokumentų rengėjui (jeigu jis teikė atrankos informaciją) ir PAV subjektams motyvuotą
atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio PAV (PAVĮ 7 str. 7 d.). Suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti
atsakingai institucijai pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą (PAVĮ 7 str. 9 d.). Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas), PAV dokumentų rengėjas, PAV
subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą (PAVĮ 7 str.
10 d.). Atsakinga institucija, gavusi planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo), PAV dokumentų rengėjo, PAV subjektų motyvuotą prašymą ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kviečia atvykti PAV proceso
dalyvius dalyvauti priimant galutinę atrankos išvadą, ar privaloma atlikti PAV (PAVĮ
7 str. 11 d.). Kai, persvarstant atrankos išvadą, PAV subjektai pareikalauja papildomos
informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius
(užsakovas) ar PAV dokumentų rengėjas tokią informaciją turi pateikti PAV subjektams. Šie per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu informuoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją (jeigu jis
teikė papildomą informaciją) ir atsakingą instituciją apie savo išvadas, ar privaloma
atlikti PAV (PAVĮ 7 str. 12 d.). Atsakinga institucija, išnagrinėjusi visų PAV subjektų
išvadas, per 5 darbo dienas priima galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma
atlikti PAV (PAVĮ 7 str. 13 d.).
11.1. PAVĮ 7 straipsnio 11-12 dalys reglamentuoja atrankos išvados persvarstymą,
tai yra administracinę procedūrą, kuri pradedama (inicijuojama) PAVĮ 7 straipsnio
10 dalyje numatyto motyvuoto prašymo ar suinteresuotos visuomenės pasiūlymo
persvarstyti atrankos išvadą įteikimu atsakingai institucijai ir baigiama šiai institucijai priėmus galutinę motyvuotą atrankos išvadą, ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Šios administracinės procedūros metu PAV subjekto teikiama išvada
yra vienas iš tarpinių procedūrinių dokumentų. Tokie dokumentai nėra ir negali būti
savarankišku administracinės bylos dalyku. Iš tiesų konkrečias ir galutines materialines pasekmes aptariamoje procedūroje sukelia būtent atsakingos institucijos 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, tai yra tokia išvada negali būti savarankiškas
administracinės bylos dalykas (2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-2102/2014). Remiantis nuoseklia LVAT praktika, galutinė atrankos išvada PAVĮ
7 straipsnio prasme vertintina kaip sukelianti teisines pasekmes, ji laikytina individualiu teisės aktu ir yra skundžiama teismui (2007 m. lapkričio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A18-1078/2007; 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009; 2010 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-1540/2010).
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11.2. Kaip nurodoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje,
PAVĮ 7 straipsnio 4-6 dalyse įtvirtintu reguliavimu siekiama optimalaus planuojamos
ūkinės veiklos organizatoriaus ir suinteresuotos visuomenės, kuriai planuojama ūkinė
veikla darys ar gali daryti poveikį, interesų derinimo. Atliekamos atrankos metu pakanka įvertinti, kad planuojama ūkinė veikla gali daryti poveikį, šiame etape nesprendžiant dėl galimo poveikio konkretaus masto. Detaliai planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai nustatomas PAV ataskaitoje, sudarytoje pagal programą, kurią rengia
kompetentingas subjektas vadovaudamasis PAV nuostatais (2011 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011).
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. Įstatymų leidėjo vartojama formuluotė „gali daryti“,
ją vertinant PAVĮ 7 straipsnio 7 ir 13 dalyse numatytos atsakingos institucijos pareigos motyvuoti (galutinę) atrankos išvadą kontekste, leidžia teigti, kad 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 PAVĮ prasme
(2015 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014).
11.3. Be to, aiškinant PAVĮ 7 straipsnio 4 dalį lingvistiniu būdu, administracinių
teismų praktikoje konstatuota, kad PAVĮ numato, į ką privalo atsižvelgti atsakinga institucija priimdama išvadą, tačiau pagrindų, kuriems esant atsakinga institucija privalo
priimti išvadą atlikti PAV ar jo neatlikti, nedetalizuoja (2007 m. lapkričio 26 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A261-1078/2007). Tokio sprendimo [išvados atlikti PAV ar
jo neatlikti] priėmimas yra paliekamas atsakingos institucijos diskrecijai (2011 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011). Dėl atsakingos institucijos diskrecijos teisės priimant atrankos išvadą ar galutinės atrankos išvadą analogiškai
aiškintina ir PAVĮ 7 straipsnio 6 dalis (2009 m. lapkričio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009). Tačiau svarbu, jog atsakinga institucija neturi neribotos diskrecijos nuspręsti dėl PAV privalomumo ir priimdama galutinę išvadą privalo
įvertinti aplinkybes, nurodytas PAVĮ 7 straipsnio 6 dalyje (2014 m. liepos 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1424/2014).
11.4. Remiantis PAVĮ 7 straipsnio 2, 4-6 dalimis, akivaizdu, jog atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą privalo ne tik atsižvelgti į planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateiktą informaciją apie vietą,
kurioje numatoma planuojama ūkinė veikla, bei informaciją, apibūdinančią planuojamą ūkinę veiklą, tačiau taip pat išanalizuoti ir įvertinti minėtą informaciją bei išanalizuoti daugelį kitų veiksnių, nurodytų PAVĮ 7 straipsnio 6 dalyje, identifikuojant galimą
planuojamos ūkinės veiklos poveikį įvairiems saugomiems gėriams (2014 m. birželio
2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-1472/2014).
11.5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog konkrečios
atrankos dėl PAV apimtį pirmiausia apsprendžia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateikta informacija atrankai atlikti. Atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą, jog planuojamos ūkinės veiklos
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PAV yra neprivalomas, turi aiškiai ir nedviprasmiškai savo sprendime nurodyti konkrečią (tikslią) veiklą, dėl kurios priimta ši išvada, o plečiamasis šioje išvadoje įvardytos planuojamos ūkinės veiklos aiškinimas (jos turinio vertinimas) yra negalimas
(2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-989/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 124-154 p.;
taip pat žr. 2015 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2102/2014).
11.6. Vien administracinio akto pavadinimo nepakanka apspręsti atliktos atrankos dėl PAV apimtį. Šiuo tikslu turi būti, be kita ko, analizuojamas ir pats administracinio akto, kuriame įtvirtinta aptariama atrankos išvada, turinys. Dėl turinio analizės
apimties būtina pastebėti, kad minėtas įstatymų leidėjo apibrėžtas planuojamos ūkinės
veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateiktos informacijos
ir atsakingos institucijos atliekamos atrankos dėl PAV tarpusavio ryšis savaime suponuoja pareigą išvadą dėl atrankos privalomumo ar neprivalomumo ir administracinį
aktą, kuriame ši išvada įforminta, vertinti atsižvelgiant inter alia į teiktą informaciją
atrankai atlikti (2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A822-989/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26,
2013, 124-154 p.).
12. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgiamoje srityje administraciniai
ginčai kilo, kai ūkio subjektai ginčijo atrankos išvadas, numatančias pareigą atlikti PAV
(žr., pvz., 2007 m. lapkričio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1078/2007;
2009 m. lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009; 2011 m.
birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011; 2011 m. lapkričio
28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-3261/2011; 2012 m. spalio 4 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A662-2883/2012; 2014 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2532/2014; 2014 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A602-621/2014); asociacijos, fiziniai asmenys, priešingai, reikalavo panaikinti atrankos
išvadas, kuriose konstatuojama, jog PAV neprivalomas (pvz., 2011 m. birželio 6 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A525-1484/2011; 2014 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1472/2014; 2014 m. liepos 17 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A556-1424/2014), arba prašė įpareigoti atsakingą instituciją atlikti PAV atrankos procedūrą (pvz., 2014 m. balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-901/2014).
III.1.1.1.1. Galutinės atrankos išvados motyvavimas
(PAVĮ 7 str. 4-6, 7, 13 d.)

13. Apibendrinus šios srities bylas, galima daryti išvadą, jog viena pagrindinių
problemų yra tai, jog galutinės atrankos išvados stokoja motyvuotumo ir pagrįstumo.
Akcentuotina, kad pagal PAVĮ 7 straipsnio 7 ir 13 dalis, Atrankos metodinių nurodymų 11 punktą, PAV dokumentų nagrinėjimo aprašo 6 punktą, VAĮ 8 straipsnį, atrankos
išvados privalo būti motyvuotos.
13.1. Kitaip tariant, atsakingai institucijai yra nustatyta pareiga priimti motyvuotą galutinę atrankos išvadą. Ši išvada turi būti priimama įvertinant PAVĮ 7 straipsnio
6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytus kriterijus. Atsakinga institucija, gavusi PAV subjektų pasiūlymus, turi juos įvertinti ir nuspręsti, ar juose nurodytai argumentai yra pagrįsti ir sudaro pagrindą teigti, kad konkrečiu atveju turi būti atliekamas PAV. Institucijai
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neužtenka galutinėje atrankos išvadoje konstatuoti, kad tam tikri pasiūlymai yra
gauti, tačiau būtina juos įvertinti ir nurodyti, kokie konkrečiai juose nurodyti aspektai leidžia teigti, kad turi būti ar neturi būti atliekamas PAV. Galutinė atrankos išvada
yra priimama apsvarsčius ir įvertinus pirminės atrankos išvados teisingumą. Taigi priimant priešingą sprendimą nei tas, kuris buvo nurodytas pirminėje atrankos išvadoje, minėta argumentacija yra svarbi, nes iš galutinės atrankos išvados turi būti aišku,
kokios aplinkybės lemia, kad yra priimamas priešingas sprendimas. Priimant galutinę
atrankos išvadą, turi būti įvertinti PAVĮ 7 straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nustatyti
kriterijai ir bent bendrai pasisakoma, kokiems konkretiems aplinkos veiksniams (gyvūnijai, augalijai, dirvožemiui, vandeniui ir kt.) bus galimai daromas neigiamas poveikis.
Be to, kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų, inter alia konstitucinių, teisės principų (teisinės valstybės, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo,
objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Tai reiškia, jog atsakinga
institucija, galutinėje atrankos išvadoje nutardama, kad būtina atlikti poveikio aplinkai
vertinimą, privalo tokį savo sprendimą tinkamai argumentuoti (2014 m. birželio 2 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-621/2014).
13.2. Dėl atsakingos institucijos pareigos argumentuoti galutinę atrankos išvadą, gali būti paminėta administracinė byla Nr. A556-1424/2014. Šioje byloje pareiškėjai Lietuvos ornitologų draugija, Trakų rajono žemės ūkio bendrovė „Merkys“ ir Paluknio bendruomenės „Dienmedis“ prašė panaikinti dvi 2013 m. gegužės 31 d. Vilniaus
RAAD priimtas galutines atrankos išvadas. Ginčijamais teisės aktais nuspręsta, jog PAV
UAB „Gavyba“ ūkinei veiklai – durpių išteklių eksploatacijai Naujienų durpių telkinio
30,61 ha plote ir UAB „Ferta“ ūkinei veiklai – durpių išteklių eksploatacijai Naujienų
durpių telkinio 134,48 ha plote neprivalomi.
Pareiškėjai pirmiausia nurodė, jog bendras plotas, skaičiuojant abiejų bendrovių ketinamas eksploatuoti Naujienų durpių telkinio dalis kartu, viršija 150 ha. PAVĮ
1 priedo 2.3 punkte nustatyta, kad tokiu atveju – durpių gavybai, kai gavybos plotas
yra 150 ha ir didesnis – PAV privalomas.
Vyriausiasis administracinis teismas su tuo nesutiko. Jis pažymėjo, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą vien tai, kad UAB „Gavyba“ ir UAB „Ferta“ planuoja
ūkinę veiklą vykdyti toje pačioje Naujienų durpių telkinio teritorijoje, savaime nesudaro pagrindo šių bendrovių gavybos plotus vertinti kartu. Ginčo plotai yra atskirti plentu ir nesiriboja. Byloje taip pat nėra duomenų, įrodančių, kad paminėtos bendrovės yra
susijusios bei kad ginčo ūkinę veiklą vykdys kartu. Teismas konstatavo, kad analizuojama ūkinė veikla patenka į PAVĮ 2 priedo 2.1 punktą – durpių gavyba, kai gavybos
plotas – mažiau kaip 150 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha.
Toliau vertindamas ginčijamų aktų teisėtumą, Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, jog PAVĮ nuostatos (7 str. 2, 4-6 d.) numato kompleksą kriterijų, į kuriuos turi būti atsižvelgiama sprendžiant, ar PAV yra privalomas. Remiantis nustatytu
teisiniu reguliavimu, atsakinga institucija, priimdama atrankos išvadą dėl PAV atlikimo
privalomumo, turi ne tik remtis planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) ar PAV dokumentų rengėjo pateikta informacija, bet taip pat privalo įvertinti ir
kitas aplinkybes, nurodytas PAVĮ 7 straipsnio 6 dalyje.
Apžvelgiamu atveju Vilniaus RAAD 2013 m. gegužės 31 d. galutinėse atrankos išvadose dėl Naujienų durpių telkinio dalies (30,61 ha ir 134,48 ha) naudojimo PAV nurodė,
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jog durpių kasyba leistų įsisavinti naudinguosius išteklius, kurie šiuo metu genda, tuo
pačiu teršdami aplinką (anglies dvideginio bei metano dujomis), be to, pagal Trakų
rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą Naujienų durpių telkinys priskiriamas
pagrindiniams leistiniems eksploatuoti naudingųjų iškasenų telkiniams; planuojamos
ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas, kultūros paveldo objektų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, teritorijos plotas užima apie 5 proc.; Paluknio
pievų ir planuojamos veiklos vietoje šiuo metu jau vykdoma ūkinė veikla. Galutinėse
išvadose detaliai aptarta pati planuojama ūkinė veikla, tačiau iš esmės nenurodoma dėl
galimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio gyvūnijai ir augalijai, nevertinta, kad planuojama ūkinė veikla bus atliekama skirtinguose Naujienų durpių telkinio 30,61 ha ir
134,48 ha plotuose, t. y. pilnai neįvertintas planuojamos veiklos mastas ir galimas bendras jo poveikis aplinkai. Pažymint, jog pagal Saugomų rūšių informacinės sistemos
duomenis, planuojamos veiklos teritorijoje buvo fiksuotas griciuko ir stulgio buvimas,
nėra vertinama galima planuojamos ūkinės veiklos įtaka ginčo teritorijoje fiksuotiems
saugomiems paukščiams. Ginčijamose išvadose taip pat nurodyta, kad artimiausia
„Natura 2000“ teritorija yra 660 m į pietus nuo durpių telkinio nutolusi Merkio upė,
tačiau nepateiktas pagrindimas, kodėl ūkinė veikla nekels grėsmės Europos ekologinio
tinklo „Natura 2000“ gamtinei aplinkai.
Byloje nustatyta, jog atsakovui 2013 m. balandžio 12 d. priėmus išvadas, kad PAV
neprivalomas, Trakų rajono savivaldybės administracija, Trakų rajono savivaldybės
administracijos Paluknio seniūnija ir Lietuvos ornitologų draugija pateikė pastabas ir
siūlymus persvarstyti atrankos išvadas. Trakų rajono savivaldybės administracija ir Paluknio seniūnija kėlė abejones dėl planuojamos durpių gavybos veiklos ir dėl atsakovo
išvados, jog PAV nebūtinas, nurodė, kad planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas turės neigiamų pasekmių teritorijos biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui bei Trakų rajono žemės ūkio subjektų ekonominei ir socialinei raidai. Tuo tarpu Lietuvos ornitologų
draugija 2013 m. gegužės 10 d. rašte akcentavo, kad ginčo teritorijos yra ypač vertingos
ornitologiniu požiūriu dėl jose perinčių nykstančių ir saugomų paukščių rūšių bei migruojančių paukščių sankaupų, bei kad atsakovui UAB „GJ Magma“ pateikta informacija yra klaidinga ir neatspindi realios ornitofaunistinės situacijos planuojamos ūkinės
veiklos plote, atkreipė dėmesį, kad abiejuose planuojamos ūkinės veiklos plotuose yra
globaliai nykstančio į ES Paukščių direktyvos I priedą įrašyto stulgio tuokvietės, kurios
yra viena iš penkių rytų Lietuvoje likusių šios rūšies perimviečių ir antra pagal svarbą
pagal populiacijos būklę.
Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, nagrinėjamu atveju vertinant, ar galutinės atrankos išvados yra pagrįstos, turi būti atsižvelgta į tai, jog, kaip nustatyta, suinteresuota visuomenė bei vietos savivaldos institucijos iš esmės nesutiko su planuojama
Trakų rajono Naujienų durpių telkinio eksploatacija dėl galimo ženklaus neigiamo ūkinės veiklos poveikio aplinkai bei gyventojams. Tačiau galutinėse išvadose neatsispindi
argumentai dėl minėtose Trakų rajono savivaldybės administracijos, Paluknio seniūnijos ir Lietuvos ornitologų draugijos pastabose nurodytų aplinkybių.
Pažymėta, kad institucijai neužtenka galutinėje atrankos išvadoje konstatuoti, kad
tam tikros pastabos yra gautos, tačiau būtina jas įvertinti ir nurodyti, kokios aplinkybės paneigia pastabose bei pasiūlymuose keliamas abejones dėl to, ar šiuo atveju neprivalo būti atliekamas poveikio aplinkai vertinimas.
Be to, galutinė atrankos išvada yra priimama apsvarsčius ir įvertinus pirminės
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atrankos išvados teisingumą (PAVĮ 7 str. 11 d.), todėl joje turėtų būti pateikta papildoma argumentacija dėl daromos išvados apie PAV atlikimo būtinumą. Tačiau, kaip matyti iš 2013 m. balandžio 12 d. atrankos išvadų ir 2013 m. gegužės 31 d. galutinės atrankos
išvadų, jose priimti sprendimai dėl PAV atlikimo neprivalomumo motyvuojami iš esmės tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis. Todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamos galutinės atrankos išvados negali būti laikomos pagrįstomis ir pakankamai motyvuotomis PAVĮ 7 straipsnio 4 ir 5 dalių, 6 dalies 1 ir 2 punktų bei 13 dalies prasme.
Atsakovo priimtose galutinės atrankos išvadose, nesilaikant PAVĮ 7 straipsnio 6 dalies
reikalavimų, nėra aptarta dauguma iš minėto straipsnio 6 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų reikšmingų kriterijų, o esama motyvacija nėra pakankama išvadai, kad PAV planuojamai ūkinei veiklai nėra reikalingas. Taigi ginčijami aktai nėra pakankamai motyvuoti ir pagrįsti, dėl to negali būti laikomi teisėtais.
Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų skundai tenkinti iš dalies – galutinės atrankos išvados
panaikintos, o atsakovas įpareigotas priimti naujas galutines išvadas dėl UAB „Ferta“
ir UAB „Gavyba“ planuojamo Naujienų durpių telkinio (134,48 ha ir 30,61 ha) naudojimo PAV laikantis PAVĮ 7 straipsnyje nustatytų reikalavimų (2014 m. liepos 17 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1424/2014).
13.3. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. A662-2883/2012, kurioje buvo vertinama Klaipėdos RAAD 2012 m. vasario 15 d. priimta galutinė atrankos išvada, nustačiusi, jog pareiškėjo vykdomai veiklai – smėlio ir žvyro karjero eksploatavimui – PAV yra
privalomas, konstatuota, jog atsakovo priimtas aktas yra pakankamai motyvuotas.
Byloje nustatyta, jog ginčijama galutinė atrankos išvada priimta persvarsčius
2011 m. gruodžio 14 d. atrankos išvadą remiantis Kultūros paveldo departamento teritorinio padalinio pateiktame 2011 m. spalio 27 d. rašte išdėstytais motyvais, jog prieš
vykdant planuojamą ūkinę veiklą būtina atlikti PAV paveldosauginiu aspektu dėl galimų archeologinių vertybių atskleidimo. Vadovaujantis PAVĮ 7 straipsnio 11 dalimi,
2011 m. gruodžio 14 d. vyko atrankos išvados persvarstymas. Teritorinis padalinys
archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybę pareiškėjo planuojamos
ūkinės veiklos teritorijoje grindė Mokslinės archeologijos komisijos nuomone. Ši komisija 2011 m. gruodžio 6 d. posėdžio protokole, įvertinusi visus duomenis, nutarė, kad
planuojamo karjero vieta yra potencialiai vertinga archeologiniu atžvilgiu, nes joje yra
archeologinio pobūdžio vertingųjų savybių buvimo tikimybė.
Vyriausiasis administracinis teismas, įvertinęs byloje esančią medžiagą, konstatavo, jog atsižvelgiant į tai, kad byloje nebuvo pateikta duomenų apie pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje atliktus reikiamus archeologinius tyrimus ir nebuvo aišku, kurioje konkrečiai aplink pelkes esančioje teritorijoje galėjo būti įkurtos
gyvenvietės, vertintina, jog buvo reali grėsmė, kad buvusios gyvenvietės ar jų dalis gali
patekti į pareiškėjo siekiamą eksploatuoti sklypą, dėl ko buvo pagrįstai konstatuota,
jog yra būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Mokslinės archeologinės komisijos
pateiktą informaciją teismas vertino kaip pakankamą pagrindą padaryti išvadą dėl
archeologinio pobūdžio vertingų savybių galimo buvimo (tikimybės), todėl nesutiko
su pareiškėjo argumentu, jog sprendimą atlikti PAV paveldosauginiu aspektu galima
tik po archeologinių tyrimų atlikimo ir nustatymo. Pareiškėjo apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovas, nepareikalaudamas iš planavimo organizatoriaus paneigti ar
patvirtinti archeologines vertybes planuojamoje teritorijoje, pateikiant daugiau informacijos, pažeidė PAVĮ 7 straipsnio 12 dalį, vertinti kaip nepagrįsti, kadangi pareiškėjo
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teisė pateikti tokius duomenis nebuvo ribojama. Taip pat kaip nepagrįsti atmesti pareiškėjo argumentai, jog atsakovas pažeidė PAVĮ 7 straipsnio 13 dalies nuostatas. Pasak
LVAT, atsakovo priimta galutinė atrankos išvada yra motyvuota ir atitinka jos priėmimui keliamus reikalavimus (2012 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-2883/2012).
13.4. Administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011 pareiškėjas ginčijo Vilniaus
RAAD 2010 m. liepos 1 d. galutinę atrankos išvadą, nustačiusią jog pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai – distribucinių sandėlių ir logistikos komplekso statybai – būtina
atlikti PAV, be kita ko, teigdamas, jog galutinė atrankos išvada nėra pakankamai motyvuota. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tuo nesutiko.
Byloje nustatyta, jog ginčijama galutinė atrankos išvada buvo priimta persvarsčius
atrankos išvadą, atsižvelgus į tai, kad visi svarstyme dalyvavę visuomenės atstovai reikalavo atlikti komplekso statybos privalomą PAV, teigdami, kad jų motyvai pagrįsti ir
išdėstyti Salininkų bendruomenės asociacijos 2010 m. birželio 17 d. rašte, o svarstymo
metu atsakymų į klausimus neišgirdę; Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovas
nurodė, kad privalomo PAV atlikti nebūtina, tačiau reikia atlikti poveikio visuomenės
sveikatai vertinimo procedūras; Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos
apsaugos skyrius nurodė, kad PAV yra privalomas, kadangi numatomas planuojamos
ūkinės veiklos vykdymas gali turėti neigiamą poveikį gyventojų sveikatai ir gamtinei
aplinkai.
Analizuodamas kilusį ginčą, LVAT pažymėjo, kad PAVĮ 7 straipsnio 4-6 dalių
nuostatomis siekiama optimalaus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus ir suinteresuotos visuomenės, kuriai planuojama ūkinė veikla darys ar gali daryti poveikį, interesų derinimo, ir atliekamos atrankos metu pakanka įvertinti, kad planuojama ūkinė
veikla gali daryti poveikį, šiame etape nesprendžiant dėl galimo poveikio konkretaus
masto. Detaliai planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai nustatomas PAV ataskaitoje, sudarytoje pagal programą, kurią rengia kompetentingas subjektas vadovaujantis Aplinkos ministerijos patvirtintais PAV programos ir ataskaitos rengimo nuostatais
(PAVĮ 8 str. 1 d.).
Atsižvelgdamas į tai, LVAT nurodė, kad apeliantas nepagrįstai teigia, jog priimant
Vilniaus RAAD 2010 m. liepos 1 d. galutinę atrankos išvadą jau turėjo būti konkrečiai
įvertinta planuojamas ūkinės veiklos poveikio aplinkai mastas – triukšmo lygio padidėjimas, užstatymo intensyvumas, poveikis požeminių vandens telkinių sanitarinėms
apsaugos zonoms, paviršinių nuotekų tvarkymas, transporto srautų padidėjimas, oro
taršos padidėjimas, poveikis Salininkų sodų gyventojų poilsiui ir gyvenimo kokybei.
Ginčijama išvada padaryta remiantis Salininkų bendruomenės asociacijos rašte,
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus išvadoje išdėstytais argumentais, Vilniaus visuomenės sveikatos centro atstovo nurodymu, kad
reikia atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūras. Pareiškėjas yra susipažinęs su šia informacija, todėl jo teiginiai apie tai, kad išvada nemotyvuota ir nepagrįsta, atmestini. Apie išvados motyvų buvimą ir jų pakankamumą spręstina remiantis
informacijos, sudarančios vieno ar kito sprendimo priėmimo pagrindą, suteikimo suinteresuotam asmeniui (šiuo atveju pareiškėjui) ir jos vertinimo pakankamumo kriterijumi (2011 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2371/2011).
13.5. Administracinėje byloje Nr. A502-1252/2009 taip pat kilo ginčas dėl Klaipėdos RAAD 2008 m. rugsėjo 10 d. galutinės atrankos išvados, kurioje buvo vertinamas
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UAB „Alveta“ planuojamos ūkinės veiklos – Pagėgių sklypo žvyro-smėlio karjero įrengimas, teisėtumo. Šioje išvadoje nurodyta, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas.
Pagrindiniai motyvai, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas, buvo šie: a) PAV subjektai – Tauragės apskrities viršininko administracija ir Pagėgių savivaldybės administracija pateikė motyvuotas pastabas ir pasiūlymus dėl PAV; b) planuojamo eksploatuoti žvyro-smėlio karjero gretimybėse yra kultūros paveldo objektas, t. y. buvusi karo
belaisvių stovyklos „Oflager-53“ teritorija; c) Pagėgių savivaldybės administracijos gyventojai nepritaria planuojamai ūkinei veiklai; d) planuojamas žvyro-smėlio karjeras
patenka į valstybinio miško teritoriją.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ginčijamą išvadą pripažino teisėta ir
pagrįsta. Teismas pirmiausia konstatavo, jog suinteresuota visuomenė buvo netinkamai
informuota apie pareiškėjo planuojamą ūkinę veiklą (PAVĮ 7 str. 8 d.; PAV dokumentų
nagrinėjimo aprašo 8.1; 9 p.) – byloje nebuvo jokių duomenų apie tai, jog atitinkama
informacija apie atrankos išvadą būtų buvus paskelbta savivaldybės (seniūnijos), kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, skelbimų lentoje. Be to, pasak LVAT, pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, jog tai, kad ginčo sklypo gretimybėje yra kultūros paveldo objektas (buvusi karo belaisvių stovykla „Oflager-53“),
nagrinėjamu atveju nėra reikšminga, kadangi jis nepatenka į planuojamo žvyro-smėlio
karjero teritoriją ar jo sanitarines apsaugos zonas. Kaip buvo nustatyta byloje iš liudytojų parodymų, nėra aišku, kur baigiasi faktinės šios stovyklos ribos, nes nebuvo atlikti
reikiami archeologiniai tyrimai, todėl yra reali grėsmė, kad dalis faktinės minėtos stovyklos teritorijos pateks į UAB „Alveta” siekiamą eksploatuoti sklypą, dėl ko yra būtina atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Tą patvirtina ir Nekilnojamojo kultūros paveldo
apsaugos įstatymo 18 straipsnio 3 dalies nuostata, jog įstatymų nustatyta tvarka vertinant planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, tos veiklos organizatorius Kultūros
paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos užsako poveikio vertinimui būtinus
taikomuosius mokslinius nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimus. Nagrinėjamu atveju
Kultūros paveldo departamentas laikėsi pozicijos, kad tokie tyrimai turi būti privalomai atlikti. Pirmosios instancijos teismas taip pat nepagrįstai neatsižvelgė ir į tai, jog
UAB „Alveta“ planuojama ūkinė veikla kelia Rusijos Federacijos susidomėjimą. Kaip
nurodoma PAVĮ 7 straipsnio 6 dalies 2 punkte, atsakinga institucija, priimdama išvadą,
ar privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, turi atsižvelgti inter alia į tarpvalstybinį poveikį. Be to, neaišku, kuo remdamasis, pirmosios instancijos teismas padarė
išvadą, jog UAB „Alveta” planuojamame eksploatuoti sklype iškirtus mišką, jam žalos
padaryta nebus. Tai, jog Šilutės miškų urėdijos atstovas teisminio nagrinėjimo metu
nurodė, kad mažiausia žala miškui bus padaryta įrengus 23,7 ha žvyro-smėlio karjerą, nereiškia, jog ji nebus padaryta, taip pat nereiškia ir to, jog ji, kaip nurodė Šilutės
miškų urėdijos atstovas, bus maža. Atsižvelgusi į tai, kad ginčo sklypas patenka į valstybinio miško teritoriją, LVAT teisėjų kolegija laikėsi pozicijos, kad atsakovas pagrįstai
tai vertino kaip vieną iš veiksnių, pagrindžiančių būtinybę atlikti PAV. LVAT pažymėjo
ir tai, jog į sanitarinę apsaugos zoną patenka keletas pastatų, kuriuose, nors jie ir nėra
įregistruoti kaip gyvenamieji namai, kai kurių liudytojų teigimu, faktiškai gyvena žmonės. Tais atvejais, kai yra sprendžiama dėl PAV atlikimo reikalingumo, yra būtinybė
atsižvelgti ir į tokias aplinkybes (2009 m. lapkričio 23 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A502-1252/2009).
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III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas
(PAVĮ 7 str. 12 d.; VAĮ 26 str. 3 d., 31 str.)

14. Kaip minėta, pagal PAVĮ 7 straipsnio 12 dalį (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija), kai, persvarstant atrankos išvadą, PAV subjektai pareikalauja
papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą, planuojamos ūkinės veiklos
organizatorius (užsakovas) ar PAV dokumentų rengėjas tokią informaciją turi pateikti
PAV subjektams. Šie per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos raštu informuoja planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų rengėją
(jeigu jis teikė papildomą informaciją) ir atsakingą instituciją apie savo išvadas, ar privaloma atlikti PAV.
14.1. Ši norma buvo aktuali administracinėje byloje Nr. A502-2532/2013, kurioje
pareiškėjai ginčijo Vilniaus RAAD 2012 m. lapkričio 19 d. galutinę atrankos išvadą, nustačiusią, jog pareiškėjų planuojamai ūkinei veiklai (Miškinių žvyro ir smėlio telkinio
naujo ploto naudojimui) būtinas PAV.
Pareiškėjai paaiškino, kad nesutinka su atsakovo sprendimu, kad jų planuojamai
ūkinei veiklai privalomas PAV, nes skundžiamas aktas yra nemotyvuotas, neatitinka
individualiam administraciniam aktui keliamų reikalavimų. Pareiškėjai iki galutinės atrankos išvados priėmimo pašalino visus Vilniaus visuomenės sveikatos centro ir UAB
„Miškinių karjeras“ nurodytus trūkumus. Išvada priimta kitais pagrindais nei buvo
pradėta atrankos išvados peržiūrėjimo procedūra, ji nėra pagrįsta konkrečiomis teisės
normomis bei objektyviais duomenimis.
Nagrinėjamos bylos duomenys rodė, kad Vilniaus visuomenės sveikatos centras
(PAV subjektas) ir UAB „Miškinių karjeras“ (suinteresuota visuomenė), nesutikdami
su Vilniaus RAAD 2011 m. spalio 26 d. atrankos išvada, kad pareiškėjų planuojamai
ūkinei veiklai PAV neprivalomas, atitinkamai 2011 m. lapkričio 9 d. ir 2011 m. lapkričio 25 d. PAVĮ 7 straipsnio 9 ir 10 dalyje nustatyta tvarka kreipėsi į Vilniaus RAAD,
prašydami persvarstyti atrankos išvadą. Vilniaus RAAD, 2011 m. gruodžio 6 d. posėdyje nagrinėdamas šį klausimą, nurodė PAV dokumento rengėjui pateikti papildomą
medžiagą. Reikalaujamą informaciją Vilniaus RAAD ir Vilniaus visuomenės sveikatos centras gavo 2012 m. spalio 31 d., o UAB „Miškinių karjeras“ ji buvo įteikta paštu
2012 m. lapkričio 5 d., t. y. po 10 mėnesių nuo minėto įpareigojimo davimo.
Vertindama šią situaciją, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad PAVĮ nenurodytas
laikotarpis, per kurį planuojamos ūkinės veiklos organizatorius turi pateikti papildomą
informaciją PAV subjektams, be to, konkretus terminas pareiškėjams nebuvo nustatytas
ir Vilniaus RAAD 2011 m. gruodžio 6 d. protokoliniu sprendimu. Nepaisant paminėtų
aplinkybių susiklosčiusi padėtis, kai 2011 m. rudenį pradėta PAV atrankos procedūra
(atrankos išvados persvarstymo stadijoje) tęsėsi nepateisinamai ilgai (net iki 2012 m.
lapkričio 19 d.), negali būti pripažinta kaip atitinkanti viešojo administravimo principus. VAĮ, kurio teisės normos PAVĮ atžvilgiu yra lex generalis, 26 straipsnio 3 dalyje
įtvirtinta, kad dokumentams ir informacijai, reikalingiems administracinės procedūros
sprendimui priimti, pateikti turi būti nustatytas konkretus terminas. Vilniaus RAAD minėtos pareigos neatliko, tuo sudarydamas pareiškėjams galimybę nuo 2011 m. gruodžio
6 d. neapibrėžtą laiką vilkinti administracinės procedūros užbaigimą. Todėl atsižvelgdama į faktą, kad viešojo administravimo subjektas nenustatė pareiškėjams termino,
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per kurį jie turėjo pateikti galutinei atrankos išvadai priimti reikalingą informaciją,
LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog šie veiksmai privalėjo būti atlikti per protingą
ir objektyviai pakankamą laiką, bet kuriuo atveju neviršijantį bendros administracinės
procedūros trukmės (VAĮ 31 str.).
Nagrinėjamoje byloje surinktų įrodymų visuma vienareikšmiškai patvirtino, jog
pareiškėjai, pasinaudodami atsakovo klaida, nesąžiningai ilgai delsė pateikti būtinus
duomenis, todėl Vilniaus RAAD, 2012 m. spalio 31 d. susipažinęs su papildoma informacija, teisėtai ir pagrįstai aktualumo netekusią atrankos išvadą persvarstė nesilaikydamas Vilniaus visuomenės sveikatos centro prašyme ir UAB „Miškinių karjeras“ pasiūlyme suformuluotų ribų.
LVAT, pripažinęs, kad atsakovas, PAVĮ nustatyta tvarka peržiūrėdamas 2011 m.
spalio 26 d. atrankos išvadą turėjo teisę, nulemtą tarp administracinės bylos proceso šalių susiklosčiusių teisinių santykių specifikos, atlikti naują atranką, konstatavo,
jog siekiant teisingai išspręsti bylą tikrinamu atveju yra būtina nuodugniai ištirti bei
įvertinti 2012 m. lapkričio 19 d. galutinės atrankos išvados priėmimo motyvus, ginčijamus pareiškėjų skunde. Byla šiuo aspektu perduota apygardos administraciniam
teismui nagrinėti iš naujo (2014 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-2532/2013).
III.1.1.2. PAV programa
15. Kai yra privaloma vertinti planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai yra
rengiama PAV programa (PAVĮ 8 str. 1 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433
redakcija). Ji nustato PAV ataskaitos turinį, joje nagrinėjamus klausimus (PAVĮ 8 str.
3 d.). Programą rengia PAV dokumentų rengėjas, vadovaudamasis PAV nuostatais
(PAVĮ 8 str. 2 d.). Programoje turi būti pateikta: 1) trumpas pagrindinių PAV dokumentų rengėjo svarstytų alternatyvų aprašymas; 2) trumpas techninių charakteristikų, technologinio proceso ir numatomų naudoti medžiagų, gamtinių išteklių reikmių
ir žemės naudojimo (statybos ir eksploatavimo etapais) aprašymas; 3) trumpas teritorijų, kurios gali būti reikšmingai paveiktos, aprašymas; 4) informacija apie tai, kokie
aplinkos komponentai ir koks poveikis bus nagrinėjamas atliekant vertinimą; 5) informacija apie tai, kokiais aspektais bus vertinamas planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai, socialinei ekonominei aplinkai; 6) informacija apie poveikio
aplinkai prognozavimo ir vertinimo metodus, kuriuos numatoma naudoti atliekant
vertinimą, bei numatytos priemonės neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti ar kompensuoti; 7) informacija apie tai, ar planuojama ūkinė veikla gali turėti
reikšmingą neigiamą poveikį kitos valstybės aplinkai; 8) kita svarbi informacija (PAVĮ
8 str. 4 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV dokumentų rengėjas organizuoja visuomenės informavimą apie parengtą programą. Pasibaigus programos viešinimo terminui, parengtą ir pagal gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pataisytą programą PAV dokumentų rengėjas pateikia PAV subjektams (PAVĮ
8 str. 5 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV subjektai programą išnagrinėja ir per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos motyvuotas išvadas
pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 8 str. 6 d. (2010 m. balandžio 27 d. įstatymo
Nr. XI-784 redakcija). PAV subjektai turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus, kad
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PAV dokumentų rengėjas papildytų ar pataisytų programą. Tokiais atvejais PAV dokumentų rengėjas papildo ar pataiso programą ir pakartotinai teikia ją PAV subjektams, kurie programą išnagrinėja ir per 5 darbo dienas nuo jos gavimo dienos pateikia
savo motyvuotas išvadas PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 8 str. 7 d.). PAV dokumentų
rengėjas programą ir visų PAV subjektų išvadas pateikia atsakingai institucijai (PAVĮ
8 str. 8 d.). Atsakinga institucija, išnagrinėjusi programą, turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus PAV dokumentų rengėjui papildyti ar pataisyti programą (PAVĮ 8 str.
10 d.). Atsakinga institucija, išnagrinėjusi programą, PAV subjektų išvadas, patvirtina programą per 10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos (PAVĮ 8 str. 11 d.). Kai PAV
subjektų išvados prieštarauja viena kitai ir (ar) atsakinga institucija yra gavusi suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, atsakinga institucija, prieš tvirtindama programą,
kviečia atvykti planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą), PAV dokumentų
rengėją, PAV subjektus svarstyti jų išvadų ir (ar) suinteresuotos visuomenės pasiūlymų.
Taip pat kviečiami atvykti ir pasiūlymus pateikę suinteresuotos visuomenės atstovai
(PAVĮ 8 str. 12 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).
III.1.1.2.1. Neigiamas savivaldybės sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
(PAVĮ 8 str. 9 d.; VAĮ 8 str.)

16. PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis (2008 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija) įtvirtina, kad jeigu iki programos patvirtinimo savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba priima neigiamą motyvuotą sprendimą dėl planuojamos
ūkinės veiklos galimybių, PAV procedūros negali būti tęsiamos tol, kol galioja savivaldybės tarybos priimtas sprendimas, išskyrus atvejus, kai planuojama ūkinė veikla yra
valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose valstybės strateginiuose planuose.
16.1. PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje yra aiški norma, pagal kurią savivaldybės, kurios
teritorijoje planuojama ūkinė veikla, taryba turi teisę priimti neigiamą sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių iki PAV programos patvirtinimo, t. y. nebaigus
PAV procedūrų (2008 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-107/2008;
2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-103/2011). Ši norma suteikia teisę savivaldybės, kurios teritorijoje planuojama ūkinė veikla, tarybai priimti sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ne pagal planuojamos ūkinės
veiklos PAV rezultatus, o remiantis kitais motyvais (2007 m. lapkričio 9 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A248-1021/2007; 2008 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-107/2008; 2011 m. sausio 17 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-103/2011).
16.2. Reikalavimai sprendimui dėl nepritarimo planuojamai ūkinei veiklai yra
įtvirtinti PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje – sprendimas turi būti motyvuotas. Be to, kadangi
ginčijamas sprendimas VAĮ prasme yra individualus administracinis aktas, jam taikomi
VAĮ numatyti reikalavimai, konkrečiai, pagal VAĮ 8 straipsnio 1 dalies nuostatas sprendimas turi būti pagrįstas objektyviais duomenis (faktais) ir teisės aktų normomis, o pagal įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostatas sprendime turi būti aiškiai suformuluotos
nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka
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(šiuo aspektu žr. 2008 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-107/2008;
2011 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-103/2011).
17. PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies normos pagrindu priimti savivaldybės sprendimai
ne kartą tapo administracinių teismų vertinimo objektu.
17.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-1021/2007 pareiškėjas UAB
„Artimiausias talkininkas“ ginčijo Trakų rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo
28 d. sprendimą, kuriuo nuspręsta nepritarti planuojamos ūkinės veiklos – žvyro gavybos (kasybos) galimybėms.
LVAT vertinimu, nagrinėjamu atveju atsakovas tinkamai pasinaudojo jam PAVĮ
8 straipsnio 9 dalies suteikta teise ir motyvuotai priėmė neigiamą sprendimą dėl pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos galimybių. Kaip matyti iš ginčijamo atsakovo
sprendimo, pagrindiniai šio sprendimo argumentai buvo susiję su Trakų rajono teritorijos aplinkos bei kraštovaizdžio, gyventojų ir svečių teisės į sveiką ir švarią aplinką
apsauga. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane pažymėta, jog Trakai priskirtini didžiausiu santykiniu aplinkosaugos problemiškumu išsiskiriančioms zonoms.
Trakai priskirti labai didelio ir didelio potencialo rekreaciniams arealams, sudarantiems nacionalinės svarbos rekreacines sistemas. Paminėtos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatos, akcentuojančios išskirtinę Trakų aplinkosauginę bei
rekreacinę reikšmę, sudarė pagrindą atsakovui atsižvelgiant į vietinius planavimo dokumentus (Trakų rajono subalansuotos plėtros strategiją) bei vietovės, kurioje pareiškėjas nori vykdyti savo planuojamą veiklą, ir pareiškėjo planuojamos veiklos pobūdį
(numatoma vykdyti žvyro kasybą ekologiškai jautrios vandens telkinių hidrosistemos
zonoje) priimti neigiamą sprendimą dėl pareiškėjo planuojamos veiklos galimybių.
PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis numato išimtį, pagal kurią savivaldybės tarybos sprendimas negali užkirsti kelio tolesniam planuojamos ūkinės veiklos vertinimo procesui tuo
atveju, jeigu planuojama ūkinė veikla yra valstybinės reikšmės ir jos įgyvendinimas
yra numatytas valstybės strateginiuose planuose, patvirtintuose Vyriausybės sprendimais. Tačiau nagrinėjamu atveju ginčijamam atsakovo sprendimui ši išimtis negali būti
taikoma, nes pareiškėjo planuojama veikla neatitinka šioje išimtinėje nuostatoje numatytų sąlygų. Byloje nėra duomenų, iš kurių būtų matyti, jog pareiškėjo norima vykdyti žvyro kasyba jo nurodomame telkinyje būtų Vyriausybės patvirtintuose valstybės
strateginiuose planuose aiškiai ir konkrečiai įvardinta kaip valstybinės reikšmės ūkinė veikla. Teritorijos rezervavimas valstybės poreikiams Seimo patvirtintame Lietuvos
Respublikos teritorijos bendrajame plane savaime dar nereiškia, jog tokio pobūdžio
teritorijos eksploatavimo veiklai jau yra suteiktas valstybinės reikšmės ūkinės veiklos
statusas (2007 m. lapkričio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-1021/2007;
dėl PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies pagrindu priimto sprendimo, kuris atitinka motyvuotumo reikalavimą, taip pat žr. 2011 m. sausio 17 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-103/2011; dėl PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies pagrindu priimto sprendimo, neatitinkančio VAĮ 8 straipsnyje ir PAVĮ 8 straipsnio 9 dalyje įtvirtinto motyvuotumo reikalavimo, žr., pvz., 2008 m. sausio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-107/2008).
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III.1.1.2.1.1. Savivaldybės sprendimai, kuriems PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis, netaikytina
(Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo
(2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 str., PAVĮ 8 str. 9 d.)

18. Atkreiptinas dėmesys, kad savivaldybės teisė priimti neigiamą sprendimą dėl
planuojamos ūkinės veiklos galimybių iki programos patvirtinimo įtvirtinta tik priėmus naują 2005 m. birželio 21 d. PAVĮ Nr. X-258 redakciją.
18.1. Ši aplinkybė buvo aktuali administracinėje byloje Nr. A492-1326/2012, kurioje, be kita ko, administracinis teismas vertino Šilutės rajono savivaldybės tarybos
2010 m. vasario 25 d. sprendimą, kuriuo buvo nepritarta UAB „Minijos nafta“ naftos
gavybos Gargždų licencinio ploto pietvakarinėje dalyje (Kintų objekte) PAV programai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nesutiko, jog ginčijamas sprendimas
apžvelgiamu atveju galėjo būti priimtas PAVĮ 8 straipsnio 9 dalies pagrindu.
Pasak teismo, Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 straipsnis
„Įstatymo taikymas“ nustatė, kad šio įstatymo normos, reglamentuojančios planuojamos ūkinės veiklos PAV, taikomos procedūroms, pradėtoms įsigaliojus šiam įstatymui.
PAV procedūros, pradėtos iki šio įstatymo įsigaliojimo, baigiamos pagal tuo metu galiojusias teisės normas. PAV procesą sudarantys etapai yra nustatyti PAVĮ 3 straipsnio
5 dalyje, 2 punkte numatytas planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengimas,
pranešimas visuomenei apie parengtą programą, derinimas ir tvirtinimas. Šis etapas
neskaidytinas į smulkesnes procedūras, nes visi programos rengimo veiksmai yra susiję, nuosekliai išplaukiantys vienas iš kito, skirtingų įstatymo redakcijų taikymas rengimui, pranešimui, derinimui ir tvirtinimui būtų nelogiškas, prieštarautų įstatymo leidėjo Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymo pakeitimo įstatymo (2005 m. birželio 21 d. Nr. X-258) 2 straipsnio prasmei ir
tikslams. Taigi pareiškėjo pradėtam planuojamos ūkinės veiklos PAV programos rengimui, derinimui ir tvirtinimui taikytinos tos įstatymo redakcijos nuostatos, kurios galiojo procedūras pradedant.
Įvertinęs bylos aplinkybes, LVAT konstatavo, jog pareiškėjas UAB „Minijos nafta“
PAV programą pradėjo rengti 2005 m. gegužės 23 d., tai yra iki naujos įstatymo redakcijos priėmimo.
Pirmosios instancijos teismas savo išvadą dėl savivaldybės tarybos teisės pasinaudoti PAVĮ (2005 m. birželio 21 d. įstatymo Nr. X-258 redakcija) 8 straipsnio 9 dalyje
numatyta išimtine teise ir dėl kitų motyvų priimti neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių grindė argumentu, kad toks sprendimas nėra PAV programos procedūros dalis, todėl savivaldos institucija šia teise gali pasinaudoti ir tuomet, kai procedūra prasidėjusi dar iki šios įstatymo nuostatos įsigaliojimo.
LVAT teisėjų kolegija su šia išvada nesutiko, nes savivaldybės tarybos teisė priimti
neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių daro tiesioginį poveikį
pačiai PAV procedūrai – ją faktiškai nutraukia, tolimesni veiksmai – pildymas, taisymas, tampa negalimi. Kai tokio PAV procedūros nutraukimo pagrindo nebuvo įstatymo redakcijoje, kuriai galiojant subjektas pradėjo PAV programos rengimą, ir esant
įstatyme numatytai galimybei tęsti programos derinimo ir tvirtinimo procedūrą pagal sąlygas, buvusias pradedant šią procedūrą, iš esmės naujo procedūros nutraukimo
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pagrindo taikymas būtų neteisingas, nepagrįstai pažeidžiantis pareiškėjo interesus,
prieštaraujantis įstatymo įgyvendinimo nuostatoms.
Remiantis pirmiau išdėstytais argumentais dėl savivaldybės tarybos teisės nagrinėjamu atveju priimti neigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių,
konstatuota, kad ginčijamas sprendimas neteisėtai buvo grindžiamas PAVĮ 8 straipsnio 9 punktu, savivaldybės taryba turėjo pozityvią pareigą išnagrinėti PAV programą
ir priimti motyvuotą sprendimą dėl jos patvirtinimo (2012 m. vasario 6 d. sprendimas
administracinėje byloje Nr. A492-1326/2012).
19. Akcentuotina, kad PAVĮ 8 straipsnio 9 dalį įvertinus sistemiškai su kitomis
PAVĮ normomis, darytina išvada, jog PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis nesuteikia savivaldybės
tarybai teisės priimti norminius administracinius aktus PAV procese, tai yra savivaldybės taryba PAV procese gali priimti individualaus pobūdžio aktus, o ne abstrakčiai
nuspręsti dėl bet kokios veiklos vykdymo apribojimo (šiuo aspektu žr. 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-880/2013, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 228-242 p.).
19.1. Šiuo aspektu paminėtinas pareiškėjo Vyriausybės atstovo kreipimasis į teismą, prašant ištirti, ar Kalvarijos savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimo
Nr. T-14-1 „Dėl intensyvios naminių paukščių ar kiaulių auginimo veiklos Kalvarijos
savivaldybės teritorijoje“ (toliau – ir Sprendimas Nr. T-14-1) 1, 2 punktai neprieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir 4 dalims, VSĮ 4 straipsnio 6 punktui, CK 2.75 straipsnio 1 daliai ir 2.80 straipsnio 1 daliai, Konstitucijos 46 straipsnio
1 daliai. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šį Sprendimą Nr. T-14-1 pripažino norminiu administraciniu aktu, adresuotu ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais, tai yra skirtu ūkio veiklos subjektams, kurie siekia užsiimti intensyvia naminių
paukščių ar kiaulių auginimo veikla Kalvarijos savivaldybės teritorijoje (2012 m. liepos
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-386/2012).
Minėtas Vyriausybės atstovo prašymas iš esmės išnagrinėtas administracinėje byloje Nr. A444-880/2013. Šioje byloje Kauno apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą tenkino ir pripažino, kad Sprendimas Nr. T-14-1, kurio 1 punktu nuspręsta
„nepritarti Kalvarijos savivaldybės teritorijoje intensyviai naminių paukščių ar kiaulių
auginimo veiklai ir šios veiklos plėtros įteisinimui, dėl kurios yra galimas reikšmingas
poveikis aplinkai ir turi būti atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas bei
poveikio aplinkai vertinimas, t. y. jeigu yra daugiau negu 85 000 vietų broileriams ir
60 000 vietų vištoms, 3 000 vietų kiaulėms (sunkesnėms nei 30 kg) arba 900 vietų paršavedėms kiaulėms“, 2 punktu nuspręsta „sustabdyti ir nevykdyti teritorinio planavimo
sprendinių pakeitimus (išduoti projektavimo sąlygas, sąlygų sąvadus ir rengti detalaus,
specialiojo planavimo dokumentus), kurie sąlygotų 1 punkte paminėtos veiklos įgyvendinimą ar tokios veiklos įteisinimą bei neišduoti tokiai veiklai būtinųjų leidimų, sutikimų ar derinimų“ prieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, 6 straipsnio 2 ir
4 dalims bei VSĮ 4 straipsnio 6 punktui.
Pirmosios instancijos teismas vertino PAVĮ nuostatas: 3 straipsnio 3 dalį, 5 dalies
2 punktą, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktą, 8 straipsnio 9 dalį ir nurodė, kad šio įstatymo
normos nesuteikia savivaldybei kompetencijos priimti norminį teisės aktą PAV procese, kadangi savivaldybės sprendimas yra priimamas konkretaus subjekto planuojamos
ūkinės veiklos atžvilgiu. Su tuo nesutinkant, apeliaciniame skunde buvo teigiama, kad
PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis įtvirtina savivaldybės tarybos teisę spręsti dėl atitinkamos
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ūkinės veiklos galimybių savivaldybės teritorijoje ne tik priimant individualaus pobūdžio teisės aktus.
Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pritardama pirmosios instancijos
teismo pateiktam vertinimui, nurodė, jog PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis (2008 m. birželio
30 d. įstatymo Nr. X-1654 redakcija) vertintina sistemiškai kitų PAVĮ normų kontekste.
PAVĮ paskirtis yra reglamentuoti planuojamos ūkinės veiklos PAV procesą ir šio proceso dalyvių tarpusavio santykius. Sistemiškai vertinant įstatymo nuostatas, konstatuota, kad savivaldybės taryba priimti sprendimą galėtų tik jai pateiktos poveikio aplinkai
programos ribose. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad vienas iš planuojamos ūkinės veiklos tikslų – nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje (PAVĮ 4 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, savivaldybės taryba PAV procese gali priimti individualaus pobūdžio aktus, o ne abstrakčiai
nuspręsti dėl bet kokios veiklos vykdymo apribojimo, todėl PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis
nesuteikia atsakovui kompetencijos priimti ginčijamą sprendimą.
Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatavo, kad Kalvarijos savivaldybės taryba, priimdama ginčijamą Sprendimą Nr. T-14-1, viršijo jai suteiktos
kompetencijos ribas. Šis sprendimas prieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 ir 4 punktams,
6 straipsnio 2 ir 4 dalims ir VSĮ 4 straipsnio 6 punktui (2013 m. gegužės 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A444-880/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 228-242 p.).
III.1.1.3. PAV ataskaita

(PAVĮ 9 str. 1, 3-6 d.; 10 str. 6, 7 d.; 14 str.; PAVĮ 15 str. 1 d.)

20. Kaip įtvirtina PAVĮ 9 straipsnio 1 dalis (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija), PAV dokumentų rengėjas pagal atsakingos institucijos patvirtintą programą rengia PAV ataskaitą. Šioje ataskaitoje privalo būti išsamiai išnagrinėti
visi programoje numatyti klausimai ir pateikta ši informacija: susidarysiančių teršalų
aprašymas; atliekų susidarymo, jų tvarkymo aprašymas; aplinkos komponentų, kuriuos
planuojama ūkinė veikla gali paveikti, aprašymas; galimo tiesioginio ir netiesioginio
planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai, gyvūnijai ir augalijai, dirvožemiui, žemės paviršiui ir jos gelmėms, orui, vandeniui, klimatui, kraštovaizdžiui,
biologinei įvairovei, socialinei ekonominei aplinkai ir materialinėms vertybėms, nekilnojamosioms kultūros vertybėms ir šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai apibūdinimas ir įvertinimas; priemonių, numatytų neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, sumažinti, kompensuoti ar jo padariniams likviduoti, aprašymas; PAV dokumentų
rengėjo išnagrinėtų alternatyvų analizė nurodant jų pasirinkimo priežastis, atsižvelgus
į geriausius prieinamus gamybos būdus ir galimą poveikį aplinkai; informacija apie
techninio ar praktinio pobūdžio problemas, kurios PAV dokumentų rengėjui kilo atliekant poveikio aplinkai vertinimą; informacija apie galimas ekstremaliąsias situacijas,
priemones joms išvengti ar sušvelninti ir padariniams likviduoti; vykdytos aplinkos
stebėsenos duomenų analizė, numatomos aplinkos stebėsenos metmenys, informacija apie galimą reikšmingą neigiamą poveikį kitos Europos Sąjungos valstybės narės ir
(ar) užsienio valstybės aplinkai, taip pat visos ataskaitoje nagrinėjamos informacijos
santrauka.
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20.1. PAVĮ 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti aspektai turi būti kiekvienoje PAV ataskaitoje, tačiau nėra būtina, kad jie būtų aptarti būtent minėtoje dalyje išdėstyta tvarka.
Svarbu tai, jog visi minėtoje PAVĮ nuostatoje įvardinti aspektai būtų išsamiai išnagrinėti (2013 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1745/2013).
21. PAV dokumentų rengėjas organizuoja visuomenės supažindinimą su ataskaita
(PAVĮ 9 str. 2 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV dokumentų rengėjas pagal suinteresuotos visuomenės pasiūlymus pateikia patikslintą ataskaitą PAV subjektams. Šie patikrina, ar ataskaitoje išsamiai išnagrinėti jų kompetencijai
priklausantys ir programoje numatyti klausimai (PAVĮ 9 str. 3 d. (2011 m. birželio 9 d.
įstatymo Nr. XI-1433 redakcija). PAV subjektai išnagrinėja ataskaitą ir per 20 darbo
dienų nuo jos gavimo dienos savo motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos
ūkinės veiklos galimybių pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 9 str. 4 d.). PAV
subjektai turi teisę pateikti motyvuotus reikalavimus, kad PAV dokumentų rengėjas
papildytų ar pataisytų ataskaitą. PAV dokumentų rengėjas turi papildyti ar pataisyti ataskaitą ir pakartotinai pateikti ją PAV subjektams. Šie ataskaitą išnagrinėja ir per
10 darbo dienų nuo jos gavimo dienos motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių pateikia PAV dokumentų rengėjui (PAVĮ 9 str. 5 d.). PAV
dokumentų rengėjas atsakingai institucijai pateikia ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl
ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių bei argumentuotą suinteresuotos
visuomenės pasiūlymų įvertinimą (PAVĮ 9 str. 6 d.). Atsakinga institucija turi teisę pareikalauti pakartotinai organizuoti visuomenės viešą supažindinimą su ataskaita, jeigu
po viešo supažindinimo su ataskaita ji yra iš esmės keičiama, taisoma ar papildoma
(pavyzdžiui, siūlomos naujos vietos, technologijų alternatyvos, poveikį švelninančios
priemonės ir t. t.) dėl gautų PAV subjektų motyvuotų išvadų ir atsakingos institucijos
motyvuotų reikalavimų pataisyti ar papildyti ataskaitą. Kai po pakartotinio viešo supažindinimo arba atsakingos institucijos pateiktų pastabų ataskaita iš esmės pakeičiama,
pataisoma ar papildoma, PAV dokumentų rengėjas turi gauti pakartotines PAV subjektų išvadas šio straipsnio 3, 4, 5 ir 6 dalyse nustatyta tvarka. (PAVĮ 9 str. 7 d. (2011 m.
birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433 redakcija).
21.1. Administraciniuose teismo apžvelgiamu laikotarpiu kilo ne vienas ginčas
dėl PAV subjektų išvadų, kuriomis buvo įvertintos PAV ataskaitos. Analizuojant šias
bylas konstatuota, kad PAV subjektų atliekamas PAV ataskaitos vertinimas bei išvadų
pateikimas yra tik viena iš PAV proceso etapų sudedamųjų (tarpinių) dalių ir PAV subjektų PAV įstatymo pagrindu atlikti veiksmai bei priimtos išvados realiai jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia (šiuo aspektu žr. 2012 m. balandžio 2 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012; 2014 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1238/2014).
21.1.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012 pareiškėjas, be
kita ko, prašė panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2009 m. gruodžio 28 d.
sprendimą, kuriuo pritarta Regioninės komunalinių atliekų deginimo gamyklos statybos PAV ataskaitai. Pirmosios instancijos teismas bylos dalį dėl šio reikalavimo nutraukė. Su tokia pozicija sutiko ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas.
Sistemiškai įvertinęs PAVĮ 9 straipsnio 3, 4, 6 dalių bei 10 straipsnio 6, 7 dalių normas, LVAT konstatavo, jog tik po PAV subjektų motyvuotų išvadų pateikimo prasideda atsakingos institucijos atliekamas PAV ataskaitos nagrinėjimas, t. y. baigiamoji planuojamos ūkinės veiklos PAV proceso stadija, o PAV procedūra užbaigiama atsakingai
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institucijai priėmus sprendimą pritarti arba nepritarti PAV ataskaitai ir planuojamos
ūkinės veiklos galimybei, būtent kuris ir sukelia realias teisines pasekmes. Pabrėžtina,
kad PAV subjektų atliekamo PAV ataskaitų vertinimo tikslas – patikrinti, ar ataskaitoje
išsamiai išnagrinėti PAV subjektų kompetencijai priklausantys ir programoje numatyti
klausimai. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, jog PAV subjektų atliekamas PAV ataskaitos
vertinimas bei išvadų pateikimas yra tik viena iš PAV proceso etapų sudedamųjų (tarpinių) dalių ir PAV subjektų PAV įstatymo pagrindu atlikti veiksmai bei priimtos išvados realiai jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia.
Nors PAVĮ 15 straipsnio 1 dalis numato, kad ginčai dėl šio įstatymo taikymo, PAV
subjektų išvadų, atsakingos institucijos išvadų ir sprendimų, šio įstatymo 8 straipsnio
9 dalyje nurodyto savivaldybės tarybos sprendimo nagrinėjami Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka, šios nuostatos turi būti aiškinamos sistemiškai atsižvelgiant
į minėtas ABTĮ nuostatas.
Taigi, įvertinus išdėstytas aplinkybes, konstatuota, kad Vilniaus visuomenės
sveikatos centro 2009 m. gruodžio 28 d. raštas, kuriame pateikta išvada pritarti PAV
ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos galimybei, yra tik tarpinis dokumentas, kuris neužkerta kelio tolesnėms procedūroms, todėl jo teisėtumas negali būti vertinamas
pagal atskirą reikalavimą, t. y. jis negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku. Nesutikdamas su tokio pobūdžio procedūriniu sprendimu (išvada), asmuo šio nesutikimo argumentus (bet ne savarankiškus reikalavimus) gali pareikšti įstatymų nustatyta tvarka ginčydamas galutinį atsakingos institucijos priimtą sprendimą dėl PAV
ataskaitos. Būtent nagrinėdamas pastarąjį ginčą, administracinis teismas gali įvertinti
ir tarpinį sprendimą, t. y. sveikatos centro išvadą, jos teisėtumą bei pagrįstumą, taip
pat reikšmę ir poveikį galutinio atsakingos institucijos sprendimo dėl PAV ataskaitos teisėtumui ir pagrįstumui (2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1193/2012).
21.1.2. Minėtoje byloje suformuota praktika buvo aktuali ir administracinėje byloje Nr. A556-1238/2014, kurioje pareiškėjas ginčijo savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimą. Ginčijamu sprendimu Klaipėdos rajono savivaldybės taryba nusprendė nepritarti UAB „GJ Magma“ parengtai Klaipėdos rajono Kairių smėlio ir žvyro
telkinyje planuojamos ūkinės veiklos PAV ataskaitai ir planuojamos ūkinės veiklos
organizatoriaus UAB „Topada“ planuojamos ūkinės veiklos galimybėms – Klaipėdos
rajono Kairių smėlio ir žvyro telkinio kasimui. Byloje nustatyta, kad ginčijamas sprendimas priimtas remiantis PAVĮ 9 straipsnio 4 dalimi, pagal kurią PAV subjektams numatyta pareiga išnagrinėti ataskaitą ir per 20 darbo dienų nuo jos gavimo dienos savo
motyvuotas išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių pateikti PAV dokumentų rengėjui. Remdamasis administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012
suformuota praktika, LVAT iš principo vertino, kad ginčijamas aktas yra tik viena iš PAV proceso etapų sudedamųjų (tarpinių) dalių ir realiai jokių materialinių
teisinių pasekmių nesukelia (2014 m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-1238/2014; dėl tarpinių sprendimų PAV proceso metu taip pat žr., 2014 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-454/2014).
22. Akcentuotina, kad iš PAVĮ nuostatų (9 str. 3-5 d., 14 str.) aiškiai matyti, jog
PAV subjektai PAV ataskaitą turi teisę tikrinti tik ta apimtimi, kiek tai susiję su jų kompetencijai priklausančiais ir programoje numatytais klausimais. Įstatymų leidėjas aiškiai apibrėžė PAV subjektų teisės teikti išvadas dėl PAV ataskaitos ribas – teikti išvadas
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tik dėl subjekto kompetencijai priklausančių klausimų. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuolat pabrėžiama, kad viešojo administravimo subjekto
priimto administracinio akto ar jo dalies teisėtumo klausimas turi būti sprendžiamas
taikant įgalinimų ribų kriterijų. Viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi
tik tokius įgalinimus, kurie jiems yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, o
plečiamas valdymo institucijų kompetencijos aiškinimas yra negalimas. Tokios institucijos, vykdydamos įstatymais joms priskirtą veiklą, privalo veikti tik taip, kaip numato
teisės aktai, priešingu atveju būtų pažeistas viešojo administravimo subjektui taikytinas bendrojo draudimo principas – veikti taip, kaip nėra leidžiama (2009 m. kovo 25 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-383/2009).
23. Taip pat pažymėtina, kad paprastai specialistų parengtoje ataskaitoje pateikiami teiginiai, moduliavimai ir skaičiavimai, atlikti naudojant specialiai tam pritaikytas
programas. Šalis, siekianti nuginčyti, paneigti minėtus duomenis, skaičiavimų rezultatus, turi tai pagrįsti ne abstrakčiais teiginiais, o konkrečiais įrodymais, duomenimis,
skaičiavimais, tyrimais, kurie teismui leistų objektyviai suabejoti ataskaitoje esančiais
duomenimis (šiuo aspektu žr., pvz., 2013 m. spalio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1745/2013). Ataskaitą rengia atitinkamų sričių specialistai, todėl subjektyviu
įsitikinimu grindžiami teiginiai apie techninio pobūdžio aplinkosaugos reikalavimų
pažeidimus paprastai negali būti pakankami suabejoti specialistų išvadomis (2014 m.
sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013).
III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
(PAVĮ 10 str. 1, 7, 8 d.; VAĮ 8 str.)

24. Kaip nurodoma PAVĮ 10 straipsnio 1 dalyje, atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu
gautus suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, per 25 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo dienos: 1) teikia motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba
2) priima sprendimą. Atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas galioja
5 metus nuo jo priėmimo dienos. Atsakinga institucija, vadovaudamasi Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka ir patvirtintais kriterijais, gali priimti sprendimą pratęsti sprendimo galiojimą ne ilgesniam kaip 5 metų terminui per 20 darbo dienų nuo
planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pateikto motyvuoto prašymo
dėl sprendimo galiojimo pratęsimo (PAVĮ 10 str. 8 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija). Jeigu atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama
ūkinė veikla dėl atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) galimo neigiamo poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje neleistina, planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma (PAVĮ 10 str. 9 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo Nr. XI-1433
redakcija).
24.1. Aiškindamas PAVĮ 10 straipsnio 1 dalį, Vyriausiasis administracinis teismas
yra pažymėjęs, kad ši nuostata numato, kad atsakinga institucija, išnagrinėjusi ataskaitą, PAV subjektų išvadas dėl ataskaitos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių, argumentuotą suinteresuotos visuomenės pasiūlymų įvertinimą, taip pat raštu gautus
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suinteresuotos visuomenės pasiūlymus, turi pasirinkti vieną iš dviejų elgesio modelių:
pirma, pateikti planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) motyvuotus reikalavimus ataskaitą pataisyti ar papildyti arba, antra, priimti sprendimą, tokį, koks jis
apibrėžtas PAVĮ 2 straipsnio 9 dalyje − sprendimas – atsakingos institucijos motyvuotas nustatyta tvarka priimtas nustatytos formos dokumentas, nurodantis, ar planuojama ūkinė veikla, atsižvelgiant į atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas, veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, leistina, ar neleistina pasirinktoje vietoje (2013 m.
birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1284/2013). Atsižvelgiant į tai,
Vilniaus RAAD sprendimas, kuriame, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą dėl PAV ataskaitos nagrinėjimo ir sprendimo pateikimo dėl pareiškėjo veiklos plėtros galimybių,
Vilniaus RAAD nurodė, kad reikalinga parengti naują PAV programą, o pagal ją – PAV
ataskaitą, teisėtumo, LVAT vertinimu, negali būti laikomas nei motyvuotu reikalavimu
pataisyti (papildyti) ataskaitą, nei sprendimu apie tai, kad pareiškėjo planuojama ūkinė veikla jo pasirinktoje vietoje yra leistina ar neleistina, nes neatitinka nei vienam iš
šių aktų keliamų reikalavimų (2013 m. birželio 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1284/2013).
25. Vertinant PAV įstatymo 10 straipsnio 7 dalį, numatančią, jog jeigu atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla dėl atitinkamų įstatymų
ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) galimo neigiamo poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje neleistina, darytina išvada, jog neigiamas sprendimas dėl PAV ataskaitos gali būti priimamas, kai nustatomas planuojamos ūkinės veiklos neatitikimas
atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatoms arba galimas neigiamas poveikis
aplinkai pasirinktoje vietoje. Tuo tarpu VAĮ 8 straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės
aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Taigi, sistemiškai aiškinant VAĮ 8 straipsnio 1 dalies ir PAV įstatymo 10 straipsnio 7 dalies nuostatas,
darytina išvada, jog tik įrodžius, kad planuojama ūkinė veikla neatitinka įstatymų bei
kitų teisės aktų reikalavimų ir (ar) gali kelti neigiamą poveikį aplinkai pasirinktoje vietoje bei tokias išvadas argumentuotai motyvavus ir pagrindus objektyviais duomenimis (faktais), atsakingos institucijos priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos
galimybių pagal pateiktą PAV ataskaitą galima būtų laikyti teisėtu ir pagrįstu (2012 m.
balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1193/2012).
26. Pastebėtina, kad sprendžiant dėl paskutiniame PAV proceso etape priimto
sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių teisėtumo, vertintina ir tai, ar
buvo tinkamai įvykdyti visi ankstesni šio proceso etapai (2013 m. spalio 23 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A525-1745/2013).
27. Pažymėtina, kad ginčijant sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių taikoma bendroji įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklė. Pagal ją kiekviena
šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Kita
vertus, bendrosios įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės taikymas nereiškia reikalavimo iš pareiškėjo neprotingų įrodymų atsakovo sprendimų neteisėtumui ir nepagrįstumui įrodyti (šiuo aspektu žr. 2013 m. spalio 23 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A525-1745/2013).
27.1. Administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013, kurioje pareiškėjas asociacija kaimo bendruomenė „Lumpėnų strazdas“ ginčijo RAAD sprendimą, nustatantį, jog
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planuojama ūkinė veikla – vėjo jėgainių įrengimas – yra leistina, LVAT akcentavo, kad
vien ta aplinkybė, jog pareiškėjas gina viešąjį interesą aplinkos apsaugos srityje, nesuteikia procese išskirtinės padėties, pareiškėjui nepakanka išdėstyti teiginius, kuriais
jis kvestionuoja ataskaitos teisėtumą ir pagrįstumą, jis privalo nurodyti aplinkybes,
pateikti argumentus ir įrodymus, kurie patvirtintų jo keliamas abejones. Įrodinėjimo
naštos perkėlimas išimtinai kitiems PAV proceso dalyviams būtų neproporcingas, paneigtų teisę į teisingą bylos nagrinėjimą teisme bei sukurtų prielaidas piktnaudžiauti
procesu (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1890/2013).
27.2. Vertindamas RAAD galutį sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimumo, LVAT pabrėžė, kad vien subjektyvus aplinkinių gyvenamųjų rajonų gyventojų emocinis nepasitenkinimas nesudaro pagrindo konstatuoti planuojamos ūkinės veiklos negalimumą (2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A858-1193/2012).
28. Kaip minėta, atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas galioja
5 metus nuo jo priėmimo dienos (PAVĮ 10 str. 8 d. (2011 m. birželio 9 d. įstatymo
Nr. XI-1433 redakcija).
28.1. Aiškindamas įstatymo leidėjo įtvirtintą teigiamo sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo laiką, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas yra pažymėjęs, kad šis terminas nėra savitikslis. Tai rodo PAV objektas bei šio
proceso tikslai. Akivaizdu, jog esminę reikšmę, atliekant PAV, turi aplinkos elementai,
kurie paprastai nėra statiški ir nuolat kinta. Todėl įstatymų leidėjo nustatytas teigiamo
PAV sprendimo galiojimo terminas yra vertintinas, kaip siekis užtikrinti, jog prieš pradedant vykdyti atitinkamą ūkinę veiklą, bus atsižvelgta į aktualias aplinkos elementų
(komponentų) savybes, tam, kad planuojama ūkinė veikla turėtų kuo mažesnį neigiamą poveikį aplinkai bei kad būtų galima pasirinkti kiek įmanoma efektyvesnes priemones šiam poveikiui sumažinti. Savo ruožtu, pastarosios aplinkybės įgalina teigti, kad
teigiamas PAV sprendimas, kurio galiojimo terminas pasibaigė, negali būti prilyginamas galiojančiam teigiamam sprendimui, nes tai ne tik reikštų, kad įstatymų leidėjas šį
terminą nustatė be reikalo, bet ir būtų paneigta pati PAV ir PAV sprendimo paskirtis
(2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
III.1.1.5. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis visuomenės sveikatai
29. Poveikio aplinkai vertinimas, be kita ko, atliekamas siekiant nustatyti, apibūdinti ir įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį
visuomenės sveikatai (toliau – ir PVS), sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą PVS. Valstybės institucijos, atsakingos už sveikatos apsaugą, priskiriamos PAV dalyviams. PAV atrankos išvadoje, PAV ataskaitoje, be kita ko, privalo būti išsamiai išnagrinėta informacija apie galimą planuojamos ūkinės veiklos PVS (PAVĮ 7 str. 6 d. 2 p.;
9 str. 1 d.).
30. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 2002,
Nr. 56-2225; toliau – ir VSPĮ) 25 straipsnyje įtvirtinta, jog fiziniai ir juridiniai asmenys,
rengdami planuojamos ūkinės veiklos PAV, teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus, įstatymų nustatyta tvarka atlieka PVS vertinimą. Kai atliekamas PVS
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vertinimas, PAVĮ nenumatytus atvejus ir vertinimo atlikimo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Atliekant planuojamos ūkinės veiklos PVS vertinimą, nustatomas visuomenės sveikatai darančių įtaką veiksnių galimas poveikis visuomenės
sveikatai. Planuojamos ūkinės veiklos PVS vertinimas atliekamas PAVĮ ir kituose teisės
aktuose nustatyta tvarka. Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodiniai nurodymai patvirtinti apsaugos ministro 2004 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-491 (Žin., 2004,
Nr. 106-3947; toliau – ir PVS metodiniai nurodymai).
31. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu
Nr. V-50 (toliau – ir Įsakymas Nr. V-50) taip pat buvo patvirtintos Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo taisyklės (ankstesnis pavadinimas – Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir vertinimo atlikimo tvarka; Žin., 2003, Nr. 18-794;
toliau – ir 2003 m. PVS taisyklės). Šiuo įsakymu taip pat buvo patvirtintas Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų sąrašas (toliau – ir PVS vertinimo atvejų sąrašas). 2003 m. PVS taisyklės taikomos: 1. Planuojamai ūkinei veiklai,
įrašytai į PVS vertinimo atvejų sąrašą; 2. Atlikus atranką pagal PAVĮ reikalavimus nustatoma, kad PAV neprivalomas, bet vykdant veiklą galimas PVS (2003 m. PVS taisyklių 3 p.). Pagal šias taisykles poveikio visuomenės sveikatai vertinimas atliekamas, kai:
1. Įmonės, projektuojančios, statančios, valdančios ar turinčios nuosavybės teise statinius, kuriuose vykdoma veikla yra epidemiologiškai svarbi arba yra susijusi su žmonių
gyvenamosios aplinkos tarša, projektuoja ir įrengia šių statinių sanitarines apsaugos
zonas; 2. Asmenys rengia teritorijų planavimo dokumentus ir statinių projektus; 3. Asmenys, kurie verčiasi Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta ūkine komercine veikla, pateikia paraišką gauti leidimą-higienos pasą (2003 m. PVS taisyklių 4 p.).
III.1.1.5.1. PVS vertinimo PAVĮ numatytais atvejais ir PVS vertinimo
PAVĮ nenumatytais atvejais santykis

(PAVĮ 9 str. 1 d.; 2003 m. PVS taisyklių 3, 4 p.; PVS vertinimo atvejų sąrašas)

32. Kaip nurodoma LVAT praktikoje, vadovaujantis 2003 m. PVS taisyklių
3 punktu, jos taikomos tik planuojamai ūkinei veiklai, įrašytai į PVS vertinimo atvejų sąrašą, arba, kai atlikus atranką pagal PAVĮ reikalavimus nustatoma, kad PAV neprivalomas, bet vykdant veiklą galimas poveikis visuomenės sveikatai. PVS vertinimo
atvejų sąraše nustatyta, kad sąrašas netaikomas, kai poveikis visuomenės sveikatai vertinamas pagal PAVĮ. Nustačius, kad planuojama vykdyti ūkinė veikla atitinka PAVĮ
1 priede nurodytą veiklą, minėti poįstatyminiai aktai vertinant planuojamos vykdyti
veiklos poveikį visuomenės sveikatai negalėjo būti taikomi. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, jog Vilniaus rajono savivaldybės administracija nepagrįstai atsisakymą derinti
pateiktą PAV ataskaitą motyvavo aplinkybe, kad PAV dokumentų rengėjas neįvykdė
2003 m. PVS taisyklių reikalavimų (2009 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-383/2009).
33. Akcentuotina, kad tam tikrais atvejais, kai nėra atliekamas PAV (PAVĮ 3 str.
2 d.), vadovaujantis PVS taisyklių 3 ir 4 punktais, privalo būti atliekamas PVS vertinimas,
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ir šio vertinimo metu parengta ataskaita laikytina atskiru dokumentu. Be to, sisteminė
PAVĮ 9 straipsnio 1 dalies analizė leidžia daryti išvadą, jog tais atvejais, kai PAV yra
privalomas, PVS ataskaita, jeigu informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikį
visuomenės sveikatai nėra pateikiama PAV ataskaitoje, yra laikytina PAV ataskaitos dalimi (2009 m. kovo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-383/2009).
33.1. Administracinėje byloje Nr. AS556-857/2014 pripažinta, kad ginčijamas Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2014 m. kovo 10 d. raštas, kuriuo pritarta Vilniaus
RAAD 2014 m. sausio 8 d. atrankos išvadai dėl UAB „Biodegra“ atliekų tvarkymo veiklos pajėgumų keitimo ir kuris priimtas PAVĮ 7 straipsnio procedūros metu, nelaikytinas administraciniu aktu, darančiu įtaką konkrečioms pareiškėjų teisėms ar įstatymų
saugomiems interesams. Ginčijamas aktas laikytinas tarpiniu procedūriniu dokumentu, kurios teisėtumas bus įvertintas nagrinėjant reikalavimą dėl atsakingos institucijos
priimtos galutinės atrankos išvados teisėtumo (2014 m. rugpjūčio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-857/2014).
III.1.1.5.2. PVS vertinimo ataskaitos ekspertizė, ekspertizės
išvados ir ataskaitos tvirtinimas
(2003 m. PVS taisyklių 38, 39 p.)

34. Administraciniuose teismuose dažniausiai kilo ginčai dėl 2003 m. PVS taisyklėse įtvirtintų nuostatų aiškinimo ir taikymo.
35. Šių taisyklių IV dalis detalizavo PVS vertinimo procedūrą. Pagal šioje dalyje numatytas normas, planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) užsako
PVS vertinimą (31 p.). PVS vertintojas parengia PVS vertinimo ataskaitą pagal Poveikio visuomenės sveikatai vertinimo metodinius nurodymus (33 p.). Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas) turi supažindinti visuomenę su PVS vertinimo
ataskaita (34 p.). Visuomenė turi teisę teikti motyvuotus pasiūlymus planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) per 10 darbo dienų nuo informacijos apie PVS
vertinimo ataskaitos išvadų paskelbimo dienos (35 p.). PVS vertintojas įvertina motyvuotus visuomenės pasiūlymus, esant reikalui, patikslina PVS vertinimo ataskaitą ir
teikia ją įstaigai, atlikusiai atranką (37 p.). Turi būti atlikta PVS vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatos saugos ekspertizė ir parengta jos išvada, kuri įforminama Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu (forma Nr.303/3a).
Ta pati įstaiga negali rengti PVS vertinimo ataskaitos ir atlikti jos ekspertizę (38 p.).
Visuomenės sveikatos centras apskrityje ar Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros
tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, gavę PVS vertinimo ataskaitą ir ataskaitos
visuomenės sveikatos saugos ekspertizės išvadą: 39.1. tvirtina PVS vertinimo ataskaitą;
39.2. patvirtintos ataskaitos pagrindu išduoda planuojamos ūkinės veiklos organizatoriui (užsakovui) reikalingus dokumentus, būtinus teritorijų planavimo, statinių projektų rengimo, sanitarinės apsaugos zonos nustatymo ar leidimo-higienos paso gavimo
procedūroms atlikti (39 p.).
35.1. Iš PVS taisyklių 38 punkto išplaukia, kad poveikio visuomenės sveikatai
vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatai saugos ekspertizės tikslas yra objektyviai
įvertinti poveikio visuomenės sveikatai ataskaitos pagrįstumą (2008 m. rugsėjo 12 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1519/2008).
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35.2. Administracinėje byloje Nr. A556-1617/2008 ginčas kilo dėl atsakovo Kauno
visuomenės sveikatos centro 2006 m. vasario 7 d. normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolo, kuriuo buvo įformintos PVS vertinimo ataskaitos
visuomenės sveikatos saugos ekspertizės išvados, teisėtumo.
Kauno visuomenės sveikatos centras, taikydamas 2003 m. PVS taisyklių 38 punktą ir parengdamas ekspertizės išvadą, įformintą skundžiamu protokolu, laikėsi tos
nuomonės, jog atskiro dokumento (ekspertizės), išskyrus protokolą su išvadomis, surašymas pastarosios nuostatos pagrindu nėra būtinas. LVAT teisėjų kolegija su tuo
nesutiko.
Pasak LVAT, vienas iš dažniausiai taikomų teisės aiškinimo būdų – kalbinis. Jis
grindžiamas kalbos, kuria norma suformuluota, mokėjimu, kurį sudaro gebėjimas naudotis tos kalbos morfologinėmis, sintaksinėmis minčių reiškimo priemonėmis. Kalbinio
teisės aiškinimo būdu aiškinant žodžius, sakinius, reikia atsižvelgti į jų vartojimo kontekstą, kuris lemia žodžio ar sakinio prasmę (kontekstinio aiškinimo taisyklė). 2003 m.
PVS taisyklių 38 punkte sujungiant sakinio dalį „turi būti atlikta poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatos saugos ekspertizė“ su sakinio
dalimi „parengta jos išvada, kuri įforminama Normatyvinių dokumentų bei gaminių
higieninės ekspertizės protokolu (forma Nr.303/3a)“ naudojamas jungtukas „ir“. Toks
jungtukas vartojamas jungti žodžiams, sakiniams. Taip yra suprantamas reikšmėmis
„irgi, taip pat“ (http://dz.lki.lt/). Atsižvelgiant į jungtuko „ir“ vartojimo reikšmę tvirtintina, kad šiuo atveju teisėkūros subjektas, pasirinkdamas aptariamos normos konstrukciją, išreiškė valią dėl kompetentingo subjekto pareigos ne tik parengti išvadą, bet
ir atlikti ekspertizę, kuria būtų grindžiamos ekspertizės išvados, įforminamos atitinkamu numatytu protokolu. Nurodytas teisės aiškinimo būdas tik vienas iš dažniausiai
taikomų ir tradicinių teisės aiškinimo būdų. Teisės teorijoje laikomasi tos nuomonės,
kad teisės aiškinimo būdai tarpusavyje susiję ir vienas kitą papildo. Aiškinant teisės
normos prasmę reikia taikyti visus žinomus aiškinimo būdus. Vadinasi, siekiant visiško
teisės normos prasmės aiškumo pasitelktinas ir kitas, taip pat dažnai naudojamas teisės
aiškinimo būdas – loginis teisės aiškinimas.
LVAT teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjama taisyklė lemia samprotavimo išvadą, jog ekspertizės išvadų parengimas nėra įmanomas, jei nėra atliekama pati ekspertizė. Juk būtent tokio proceso metu atliekamas tyrimas panaudojant specialias žinias, o to tyrimo eiga bei rezultatai fiksuojami specialiame dokumente, įvardijamame
ekspertizės aktu, įgalinančiu daryti atitinkamas išvadas. Pastarojo dokumento administracinėje byloje nėra, ką pripažino ir Kauno visuomenės sveikatos centro atstovas
apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu. Ši faktinė aplinkybė suponavo teiginį,
kad atsakovo parengtos išvados, įformintos 2003 m. PVS taisyklėse numatytu protokolu, neturi faktinio pagrindo, todėl negali būti laikomos pagrįstomis, o tai lemia skundžiamo protokolo panaikinimą (2008 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-1617/2008).
35.3. Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolas,
įforminantis ekspertizės išvadas, neatsiejamas nuo pačios PVS vertinimo ataskaitos visuomenės sveikatos saugos ekspertizės. Todėl, vertinant minėto protokolo išsamumą
ir jo atitikimą VAĮ reikalavimams, kartu turi būti atsižvelgiama ir į priimtą ekspertizės
aktą (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1607/2012).
35.4. Atliekant PVS vertinimą ir atitinkamai sprendžiant dėl pritarimo parengtai
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PVS ataskaitai, vertinamas būtent konkrečios veiklos galimas poveikis visuomenės
sveikatai nustatytų PVS vertinimo atrankos aspektų prasme, todėl visuomenės sveikatos centras, spręsdamas dėl pritarimo parengtai PVS vertinimo ataskaitai, neturi nagrinėti visų įmanomų veiklos galimybių, jeigu tokia veikla nėra planuojama. Be to, Normatyvinių dokumentų bei gaminių higieninės ekspertizės protokolu pritariama būtent
konkrečios veiklos vykdymui, todėl tokio akto pagrindu atsiranda galimybė vykdyti būtent tik nurodytą veiklą (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1607/2012).
35.5. Negalima tokia situacija, kai planuojamos ūkinės veiklos PVS vertinimo
ataskaita nėra patvirtinama, atitinkamai nesuteikiant teisės vykdyti planuojamo pobūdžio ir planuojamų apimčių ūkinę veiklą, vien remiantis tuo, kad teisės aktai nenurodo
konkrečios metodikos, taikytinos apskaičiuoti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos
į aplinkos orą išmetamų teršalų emisiją. Priešingas aiškinimas nepagrįstai apribotų
galimybes vykdyti planuojamą ūkinę veiklą ne remiantis tuo, kad planuojama ūkinė
veikla gali turėti neigiamą poveikį sveikatai, o vien tuo pagrindu, kad galiojančiuose
teisės aktuose nėra nurodyta konkreti metodika į orą išmetamų teršalų emisijai apskaičiuoti, vykdant konkrečią veiklą (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1607/2012).
36. Atkreiptinas dėmesys, kad Įsakymas Nr. V-50 neteko galios sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-474, kuriuo taip pat buvo patvirtintas
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme
nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atlikimo atvejų tvarkos aprašas
(Žin., 2011, Nr. 61-2923; toliau – ir 2011 m. PVS aprašas). Jis nustato PVS vertinimo
ataskaitos rengimo, visuomenės informavimo ir dalyvavimo PVS vertinimo procese,
ataskaitos pateikimo visuomenės sveikatos centrui apskrityje, ataskaitos nagrinėjimo ir
sprendimo dėl jos ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių priėmimo sąlygas ir tvarką.
III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose
(PAVĮ 10 str. 1 d. 2 p., 9 d.; VĮ 14 str. 3 d.; STĮ 9 str. 2 d. 5 p.)

37. Pažymėtina, kad planuojama ūkinė veikla negali būti vykdoma ne tik tuomet,
kai ji neleistina dėl galimo neigiamo poveikio aplinkai, bet ir tuomet, kai ji expressis
verbis yra draudžiama teisės aktais (žr. PAVĮ 10 str. 9 d.).
37.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-802/2005 buvo vertinamas atsakovo Aplinkos apsaugos agentūros sprendimas neleisti pareiškėjui vykdyti jo planuojamą ūkinę veiklą, tai yra Siesarties vandens malūno, užtvankos, hidromazgo ir kitų
šio komplekso pastatų bei vandens energijos panaudojimo atkūrimą. Apeliacine tvarka
bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, jog šis sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.
Pasak LVAT, Konstitucijos 54 straipsnyje yra numatyti aplinkos apsaugos principai. Įgyvendinant šiuos principus bei siekiant apsaugoti aplinką nuo žalingo poveikio, įstatymais, esant tokiai būtinybei, gali būti ribojamos asmens nuosavybės teisės.
Nagrinėjamoje byloje aptariamas nuosavybės teisių realizavimo atvejis būtent ir yra
toks atvejis, kuriam įstatymu yra nustatyti konstituciškai pagrįsti apribojimai.
Vandens įstatymo, kuris buvo priimtas siekiant užtikrinti vandens, kaip vieno
iš gamtos komponentų, apsaugą, 14 straipsnio 3 dalyje (2004 m. kovo 30 d. įstatymo
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Nr. IX-2089 redakcija) yra numatytas draudimas statyti užtvankas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose upėse. Tokiu draudimu yra siekiama apsaugoti ypač vertingas vietoves bei gamtos objektus ir juo pagrįstai yra ribojamos atitinkamos asmenų veiklos galimybės, taip pat ir jų nuosavybės teisės. Vieta, kurioje pareiškėjas nori
statyti užtvanką ir su ja susijusius objektus, patenka į vadovaujantis Vandens įstatymo
14 straipsnio 3 dalimi, Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1144 patvirtintą
Ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą (69 punktas), todėl
pareiškėjui negali būti leista šioje vietoje vykdyti jo planuojamas statybas. LVAT vertinimu, pareiškėjas nepagrįstai teigia, kad Vyriausybė, patvirtindama minėtą Ekologiniu
ir kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą, viršijo savo įgaliojimus. Vyriausybė šiuo atveju neviršijo savo kompetencijos ir neįsikišo į įstatymų leidybos sritį. Šiuo
Vyriausybės aktu, vadovaujantis įstatymo nustatytu draudimu bei įstatyme įvardintu
upės ar jos ruožo ekologinio bei kultūrinio vertingumo kriterijumi, buvo tik konkretizuotas atskirų gamtos objektų sąrašas. Tokiu būdu Vyriausybė iš esmės tik detalizavo
įstatymą bei užtikrino įstatymo vykdymą ir neperžengė poįstatyminio reglamentavimo
ribų. Todėl teigti, kad Vyriausybė, patvirtindama minėtą sąrašą, ar įstatymų leidėjas,
Vandens įstatymo 14 straipsnio 3 dalimi nurodydamas Vyriausybei tokį sąrašą patvirtinti, galėjo nusižengti Konstitucijai, nėra pagrindo.
Atmesti ir pareiškėjo teiginiai, kad, įtraukiant Siesarties upės ruožą į Ekologiniu ir
kultūriniu požiūriu vertingų upių ar jų ruožų sąrašą bei nustatant draudimą šiame ruože statyti užtvankas, buvo nesilaikyta proporcingumo principo. Akivaizdu, kad ekologiniu požiūriu vertinga upė ar jo ruožas yra ekologiškai ypač jautrus bei svarbus gamtos
objektas, kuriame tokie pakankamai radikalūs būklės pokyčiai, kaip užtvankos pastatymas, neišvengiamai turėtų didelės įtakos vandens ekosistemoms bei ekosistemoms,
tiesiogiai priklausomoms nuo vandens, ir tai taip pat būtų susiję su galimais žymiais
neigiamais svarbių ekosistemų pokyčiais. Todėl toks šių ekologiškai jautrių vandens
telkinių zonų apsaugos būdas, kaip leidimas statyti užtvankas su atitinkamais įrengimais bei priemonėmis, turinčiomis ištaisyti neigiamus statybos padarinius, pagrįstai
laikomas nepakankamu. Šiuo atveju aplinkos apsaugos tikslais yra visiškai pateisinamas griežtesnis apsaugos būdas – visiškas užtvankų statybos uždraudimas. Aptariamas
Siesarties upės ruožas neabejotinai turi didelę ekologinę vertę ir tai yra aiškiai argumentuota minėtame Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 8 d. nutarime Nr.1144. Šis upės ruožas yra susijęs su Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos,
Gamtinių buveinių ir laukinės gyvūnijos bei augalijos apsaugos direktyvos (92/43/EEB)
saugomų gyvūnijos bei augalijos rūšių apsauga, taip pat šis ruožas yra kraštovaizdžio
draustinis. Be to, yra pasiūlyta šiam upės ruožui suteikti Europos Bendrijos svarbos
saugomos teritorijos statusą.
Iš esmės analogiškais motyvais prieš tai aptartiems atmesti ir pareiškėjo argumentai dėl aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 16 d. įsakymo
Nr.27/3D-13 „Dėl aplinkosaugos reikalavimų nustatymo saugomų ir globojamų žuvų
rūšių migracijos keliuose“ neteisėtumo. Šis įsakymas įgyvendina bei detalizuoja Vandens įstatymo, Laukinės gyvūnijos įstatymo, Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir
bendrijų įstatymo, Žuvininkystės įstatymo nuostatas bei reikalavimus ir šioje byloje
taikytinomis šio įsakymo normomis nėra nustatomi kokie nors nauji, įstatymais nepagrįsti asmenų teisių apribojimai bei nėra viršijami minėtiems ministrams suteikti
poįstatyminio reglamentavimo įgaliojimai. Šio aplinkos ministro ir žemės ūkio minis476
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tro įsakymo 3.1 punkte bei juo patvirtinto Saugojamų ir globojamų žuvų rūšių migracijos kelių sąrašo 60 punkte yra įtvirtintas pagrįstas draudimas statyti bei atstatyti
užtvankas Siesarties upės ruože, kuriame yra ir pareiškėjo planuojamos veiklos vieta.
Pareiškėjas teigia, kad būtent užtvankos pastatymas leistų pagerinti šiuo metu esančias
netinkamas žuvų migracijos Siesarties upe sąlygas. Kaip matyti iš pareiškėjo argumentų, jis užtvankos pastatymą laiko vienintele galima žuvų migracijos sąlygų pagerinimo
sąlyga, tačiau tokia pozicija nepagrįsta. Tai, jog šiuo metu žuvų migracijos sąlygos yra
pablogėjusios, tik įgalina imtis priemonių šias sąlygas pagerinti ir pašalinti atitinkamus žuvų migracijos trukdžius (kliūtis), kas ir yra numatyta minėtu aplinkos ministro
ir žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinto Buvusių užtvankų liekanų, kurios sudaro
kliūtis žuvų migracijai, sąrašo 12 punkte. Tačiau tai jokiu būdu nelemia būtinybės statyti papildomus, žmogaus ūkinei veiklai reikalingus objektus, ypač tokius kaip užtvankas, dėl kurių nepriimtino poveikio šiam ekologiškai ypač vertingam gamtos objektui
kolegija šioje nutartyje jau buvo pasisakiusi.
Pareiškėjas savo poziciją taip pat grindė STĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostatomis, kurios numato draudimą tvenkti natūralias upes gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose (kraštovaizdžio draustinis yra kompleksinių draustinių rūšis), tačiau
leidžia atstatyti buvusias užtvankas, kitus hidrotechninius statinius tais atvejais, kai tai
reikalinga draustinyje esantiems kultūros paveldo objektams atkurti bei tvarkyti. Pareiškėjo teigimu, buvęs Siesarties malūnas, hidrojėgainė, užtvanka ir kiti susiję statiniai
yra vietinės reikšmės NKV, todėl jis pagal STĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktą turi teisę
šiuos statinius atstatyti. Tokia pareiškėjo pozicija atmesta. Pasak LVAT, šiuo atveju negalima vadovautis vien tik STĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu, bet būtina atsižvelgti į
visuminį byloje aptariamų santykių teisinį reglamentavimą. Aptariamas Siesarties upės
ruožas patenka į kraštovaizdžio draustinio teritoriją, todėl šio ruožo apsaugai taikytinos draustinių apsaugos taisyklės. Tačiau šis ruožas, vadovaujantis Vandens įstatymo
14 straipsnio 3 dalimi, taip pat priskiriamas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingiems upių ruožams, kuriems taikomos specialios apsaugos taisyklės. Šiuo atveju negalima nepaisyti Vandens įstatymo nustatytų papildomų apsaugos reikalavimų, suteikiančių ginčo upės ruožui išskirtinę ekologinę reikšmę, ir neatsižvelgti į šio įstatymo
nustatytą kategorišką draudimą statyti užtvankas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu
vertinguose upių ruožuose.
Atmesta pareiškėjo pozicija, kad Vandens įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje numatytas draudimas statyti užtvankas ekologiniu ir kultūriniu požiūriu vertingose upėse ar
jų ruožuose taikytinas tais atvejais, kai statoma nauja užtvanka, o ne atstatoma buvusi
užtvanka. Kaip matyti iš Statybos įstatymo 2 straipsnio 13 ir 17 dalių nuostatų, sąvoka
„statyti“ apima ne tik visiškai naujo statinio ar įrenginio pastatymą, bet ir esamo statinio rekonstrukciją bei buvusio statinio atstatymą. Aiškinti šią sąvoką Vandens įstatymo
kontekste kaip nors kitaip nėra jokio pagrindo.
Nepagrįsti pareiškėjo priekaištai atsakovui, kad pastarasis iš esmės neįvertino pareiškėjo parengtos PAV ataskaitos. Pagal PAVĮ 10 straipsnio 1 dalies 2 punktą atsakinga
institucija, priimdama sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, turi įvertinti ne tik veiklos pobūdį ir (ar) poveikį aplinkai, bet ir atitinkamų įstatymų bei kitų
teisės aktų nuostatas. Nagrinėjamu atveju atsakovas būtent ir įvertino įstatymų bei kitų
teisės aktų nuostatas bei pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo planuojama veikla jo pageidaujamoje vietoje įstatymo yra uždrausta, ir pagrįstai priėmė pareiškėjui neigiamą
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sprendimą. Tolesnis situacijos vertinimas, išsamiai ištiriant pareiškėjo pateiktą ataskaitą, buvo bepramis ir nebuvo būtinas, nes tai nebepakeistų atsakovo sprendimo
(2005 m. liepos 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-802/2005).
37.2. Administracinėje byloje Nr. A822-194/2010 pareiškėja ginčijo Šiaulių RAAD
2008 m. spalio 22 d. sprendimą, kuriuo jis atsisakė nagrinėti informaciją dėl PAV atrankos privalomumo. Pareiškėja siekė jai priklausančiame žemės sklype statyti 170
vietų galvijų tvartą ir tokiu būdu ūkyje auginti 350 galvijų. Pareiškėjos vertinimu, kitų
naminių gyvulių auginimas (daugiau kaip 200 gyvulių) yra įtrauktas į planuojamos
ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašą, todėl RAAD
privalo atlikti minėtą atranką. Atsakovas negalėjo nenagrinėti informacijos atrankai
dėl privalomo PAV, tai yra besąlygiškai privalėjo ją nagrinėti ir priimti vieną iš galimų
sprendimų: privaloma atlikti konkrečios planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
vertinimą ar neprivaloma
Vyriausiasis administracinis teismas su tuo nesutiko ir pripažino ginčijamą aktą
teisėtu.
Pasak teismo, PAV tikslai yra įvertinti galimą tiesioginį ir netiesioginį planuojamos ūkinės veiklos poveikį aplinkai, sumažinti planuojamos ūkinės veiklos neigiamą
poveikį ir nustatyti, ar planuojama ūkinė veikla, įvertinus jos pobūdį ir poveikį aplinkai, leistina pasirinktoje vietoje. Tačiau tais atvejais, kai įstatymu yra draudžiama tam
tikra statyba ir draudimas nesiejamas su tam tikru šios statybos poveikiu aplinkai, poveikio aplinkai vertinimas iš esmės nėra privalomas. PAVĮ nuostatos nereikalauja vykdyti PAV proceso tokiu atveju, kai remiantis įstatymų nuostatomis konkreti planuojama veikla – nepriklausomai nuo jos konkretaus poveikio aplinkai – apskritai nėra
leistina pasirinktoje vietoje.
Teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamoje byloje planuojama statyba, tai yra
170 vietų galvijų tvarto statyba, pareiškėjai priklausančiame žemės sklype, kuris patenka į Varnių regioninio parko teritoriją ir Drujos geomorfologinį draustinį, neatitinka
Saugomų teritorijų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 8 punkto, kuris nustato, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo
tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra
išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar
kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą), taip pat vietas, nustatytas draustinių tvarkymo planuose ar projektuose ir bendrojo planavimo dokumentuose, ir STĮ
13 straipsnio 2 dalies 4 punkto, kuriame nustatyta, kad valstybiniuose parkuose draudžiama statyti statinius valstybinių parkų tvarkymo planuose (planavimo schemose) ir
bendrojo planavimo dokumentuose nenustatytose vietose, kai Varnių regioninio parko tvarkymo plane, patvirtintame 2006 m. gegužės 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-246, nėra numatyta nauja statyba konkrečiame sklype,
o pareiškėjos numatomas statyti 170 galvijų vietų tvartas nėra susijęs su draustinio
steigimo tikslais. Taip pat planuojama statyba prieštarautų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtintų Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygų XXXVII skyriaus (geomorfologiniai draustiniai) 154 punktui,
kuris nustato, kad geomorfologiniuose draustiniuose draudžiama veikla, numatyta STĮ 9 straipsnyje, ir 154.3 punkto, kuris nustato, kad geomorfologiniuose draustiniuose taip pat draudžiama kurti ir plėsti sodų bendrijas, specializuotus gėlininkystės,
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sodininkystės, šiltnaminės daržininkystės, tvenkininės žuvininkystės ir kitus tokio
pobūdžio ūkius, reikalavimų (2010 m. vasario 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-194/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010).
III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS

(Direktyvos 2001/42 3 str. 3, 5 d.; TPĮ 25 str. 1, 4 d.; Nutarimo Nr. 967 3.4 p.;
SPAV aprašo 7.1, 7.4, 11 p.; PAVĮ 1 priedas)

38. Planai ir programos, kurių įgyvendinimo pasekmės gali būti reikšmingos
aplinkai, rengiami ir įgyvendinami remiantis šiuo ir kitais įstatymais bei teisės aktais,
reglamentuojančiais strateginį pasekmių aplinkai vertinimą (AAĮ 27 str. 1 d. (2004 m.
vasario 19 d. įstatymo Nr. IX-2032 redakcija). Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas
(toliau – ir SPAV) – tai tam tikrų planų ir programų įgyvendinimo galimų pasekmių
aplinkai nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo procesas, kurio metu rengiami strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentai, teikiamos konsultacijos, atsižvelgiama į
vertinimo bei konsultacijų rezultatus prieš priimant ir (arba) tvirtinant planą ar programą, teikiama informacija, susijusi su sprendimu dėl plano ar programos priėmimo
ir (arba) tvirtinimo (AAĮ 2 str. 17 p.). Planai ir programos – nacionalinio, regioninio ar
vietinio lygmens planavimo dokumentai (veiksmų planai ir programos, plėtros planai
(programavimo dokumentai), ūkio šakų vystymo planai ir programos, strategijos, koncepcijos, teritorijų planavimo dokumentai ir kt., įskaitant planus bei programas, prie
kurių finansavimo prisideda Europos Bendrija), kurie rengiami, tvirtinami ir (arba)
priimami pagal galiojančius teisės aktus ar pagal kompetenciją įgyvendinant viešąjį
administravimą ir kurių įgyvendinimo pasekmės gali būti reikšmingos aplinkai, įskaitant tokių planų ir programų visiškus ar dalinius pakeitimus (AAĮ 2 str. 18 p.).
39. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967
(toliau – ir Nutarimas Nr. 967) yra patvirtintas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas (Žin., 2004, Nr. 130-4650; toliau – ir SPAV
aprašas), kuris reglamentuoja planų ir programų SPAV, šio proceso dalyvių santykius
ir vertinimo bei sprendimo priėmimo sąsajas.
40. Nagrinėjamu aspektu taip pat aktuali 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių
aplinkai vertinimo (toliau – ir Direktyva 2001/42).
41. Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tikslai yra: nustatyti, apibūdinti ir
įvertinti galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai; užtikrinti, kad bus konsultuojamasi su tam tikromis valstybės ir savivaldybių institucijomis, visuomene, atsižvelgiama į šių konsultacijų ir kitų viešumą užtikrinančių procedūrų rezultatus; užtikrinti, kad planų ir programų rengimo organizatoriai turės išsamią
ir patikimą informaciją apie galimas reikšmingas planų ir programų įgyvendinimo pasekmes aplinkai ir atsižvelgs į ją (SPAV aprašo 5 p. (2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo
Nr. 1467 redakcija).
42. Išskiriami 5 SPAV atlikimo atvejai (SPAV aprašo 6 p. (2014 m. gruodžio 23 d.
nutarimo Nr. 1467 redakcija). SPAV privaloma atlikti, kai:
1. Rengiamas planas ar programa, skirti pramonės, energetikos, transporto,
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telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, atliekų tvarkymui, specialiojo teritorijų planavimo dokumentas, detalusis planas ar
žemės valdos projektas, kuris nustato ūkinės veiklos, įrašytos į PAVĮ 1 ar 2 priedus,
vystymo pagrindus ir kuris rengiamas didesniam nei 10 kv. kilometrų plotui;
2. Rengiamas Aprašo 6.1 papunktyje nurodyto plano ar programos esminis
pakeitimas;
3. Rengiamas ar keičiamas bendrasis planas;
4. Plano ar programos įgyvendinimas susijęs su „Natura 2000“ teritorijomis ar
„Natura 2000“ teritorijų artima aplinka ir Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie
Aplinkos ministerijos (toliau – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba) aplinkos ministro nustatyta tvarka nustato, kad tokio plano ar programos įgyvendinimas (atskirai ar
kartu su kitais planais ir programomis) gali turėti reikšmingų pasekmių „Natura 2000“
teritorijoms. „Natura 2000“ teritorijų artima aplinka – plano ar programos įgyvendinimo vietovė, tiesiogiai besiribojanti su „Natura 2000“ teritorija arba esanti netoli jos,
jeigu dėl gamtinių ryšių tarp vietovių arba dėl ūkinės veiklos masto tikėtina, kad numatomas įgyvendinti planas ar programa gali neigiamai paveikti „Natura 2000“ teritorijos vientisumą ar joje saugomas natūralias buveines ar rūšis;
5. Per atranką nusprendžiama, kad privaloma įvertinti planą ar programą.
43. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad neatlikus
SPAV, kai šis vertinimas yra privalomas, nebūtų užtikrinama, kad bus įvertintos ir
bus atsižvelgta į visas poveikį aplinkai galinčias daryti aplinkybes rengiant, svarstant
(įskaitant viešą svarstymą su visuomene), derinant bei tvirtinant planus ir programas
(pvz., detaliuosius planus). Pastarieji reikalavimai nebūtų įgyvendinami ir tuo atveju,
kai neatliekama (privaloma) atranka strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti,
nes tik atlikus tokią atranką, galima spręsti apie galimų plano ar programos pasekmių
aplinkai reikšmingumą. Vadinasi, vien tai, kad ginčo detalieji planai buvo patvirtinti
norminių teisės aktų nustatyta tvarka neatlikus SPAV atrankos, sudaro savarankišką ir
pakankamą pagrindą šiuos teritorijų planavimo dokumentus pripažinti neteisėtais ir
panaikinti, kaip priimtus pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias
užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (šiuo aspektu žr. 2011 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-12/2011).
44. SPAV aprašo 3 punktas nustato planus ir programas, kuriuos rengiant ir tvirtinant jis netaikomas21. Iki Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1467
21 „3. Aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant:
3.1. planus ir programas, kurie skirti tik krašto apsaugos tikslams ar ekstremalioms situacijoms
valdyti;
3.2. planus ir programas, kurie skirti tik finansams ir (arba) biudžetui sudaryti;
3.3. saugomų teritorijų, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų (toliau – „Natura 2000“
teritorijos) gamtotvarkos planus ir planus ar programas, kurie skirti tik teritorijos gamtosauginio ar
paveldosauginio tvarkymo klausimams;
3.4. detaliuosius planus toje savivaldybės dalyje, kurioje atliktas savivaldybės dalies bendrojo plano
vertinimas, ir jeigu nesuplanuotas joks kitas kiekybinis ir kokybinis poveikis aplinkai, išskyrus pirmiau
įvertintą;
3.5. žemės gelmių naudojimo planus, kai planuojami žemės gelmių išteklių telkiniai numatyti kito
plano ar programos, kuriai atliktos vertinimo procedūros, sprendiniuose.“
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įsigaliojimo, šiuo atvejus įtvirtino Nutarimo Nr. 967 3 punktas22. Pažymėtina, kad Nutarimo Nr. 967 3.4 punktas, įtvirtinęs, jog aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant teritorijų planavimo dokumentus, kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės veiklos objektas, neteko galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 27 d.
nutarimu Nr. 467 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
44.1. Iki tol galiojusio Nutarimo Nr. 967 3.4 punkto taikymo klausimas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A492-12/2011, kurioje LVAT vertino savivaldybės tarybos sprendimų, patvirtinusių detaliuosius planus, teisėtumą. Pareiškėjai šioje byloje
minėtų aktų neteisėtumą, be kita ko, argumentavo tuo, kad nebuvo atliktas SPAV.
LVAT, nagrinėdama kilusį ginčą, nurodė, jog ginčo teisiniams santykiams aktualiu laikotarpiu galiojusio TPĮ 25 straipsnio 1 dalis (2004 m. sausio 15 d. įstatymo
Nr. IX-1962 redakcija) kaip vieną iš detaliojo teritorijų planavimo proceso dalių numatė sprendinių pasekmių vertinimo etapą, kuris „reikalingas teritorijų planavimo
dokumento sprendinių poveikiui Vyriausybės nustatyta tvarka įvertinti“. Šio įstatymo
25 straipsnio 4 dalis taip pat nustatė, kad „rengiant detalųjį planą strateginis teritorijų planavimo dokumento sprendinių pasekmių aplinkai vertinimas atliekamas tik tuo
atveju, kai tai numato įstatymai ir kiti teisės aktai23. Nutarimo Nr. 3.4 punktas įtvirtino,
kad SPAV aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant „teritorijų planavimo dokumentus,
22 „3. <...> aprašas netaikomas rengiant ir tvirtinant:
3.1. Planus ir programas, kurie skirti tik krašto apsaugos tikslams ar ekstremalioms situacijoms
valdyti.
3.2. Planus ir programas, kurie skirti tik finansams ir (arba) biudžetui planuoti.
3.3. Teritorijų detaliuosius planus, kurie rengiami, derinami ir tvirtinami Lietuvos Respublikos
teritorijų planavimo įstatyme ir Detaliųjų planų rengimo taisyklėse, patvirtintose aplinkos ministro
2004 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-239 (Žin., 2004, Nr. 79-2809; 2006, Nr. 114-4364), nustatyta
supaprastinta tvarka.
<...>
3.5. Planus ar programas, kurie skirti teritorijos gamtosauginio ar paveldosauginio tvarkymo
klausimams spręsti, tačiau nenustato ūkinės veiklos projektų, kuriuos reikės derinti su atsakinga už
aplinkos apsaugą institucija, plėtros pagrindų.
3.6. Planus ir programas, kurie bendrai finansuojami pagal šiuos Europos Tarybos reglamentus: <...>.“
23 Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu aktualaus TPĮ 25 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog kompleksinio
teritorijų planavimo procesą sudaro šie etapai: 1) parengiamasis; 2) rengimo; 3) baigiamasis.
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentams priskiriami: 1) valstybės teritorijos bendrasis planas
ir valstybės teritorijos dalių bendrieji planai (rengiami valstybės lygmeniu); 2) savivaldybių (rengiami
savivaldybės lygmeniu) ar jų dalių (rengiami vietovės lygmeniu) bendrieji planai; 3) detalieji planai
(rengiami vietovės lygmeniu) (TPĮ 5 str. 2 d.). Pagal TPĮ 25 straipsnio 2 dalį, parengiamuoju etapu
planavimo organizatorius pagal nustatytus planavimo tikslus numato planuojamą teritoriją, parengia
ir patvirtina planavimo darbų programą. Planavimo darbų programoje numatomi konkretūs
planavimo uždaviniai, nurodoma, ar turi būti atliekami tyrimai, galimybių studijos, ar rengimo
etapu bus rengiama teritorijos vystymo koncepcija (toliau – koncepcija) ir ar numatoma atlikti
koncepcijos nepriklausomą profesinį vertinimą. Koncepcija rengiama, kai numatomos teritorijų
planavimo dokumentų sprendinių alternatyvos, taip pat kitais Kompleksinio teritorijų planavimo
dokumentų rengimo taisyklėse nustatytais atvejais. Šiuo etapu planavimo organizatorius viešai
paskelbia apie priimtą sprendimą dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo pradžios, planavimo
tikslų ir planavimo darbų programą. Parengiamuoju etapu atliekami planuojamos teritorijos galimos
taršos tyrimai, kai planuojama pramoninių teritorijų konversija, jeigu planavimo darbų programoje
numatyta, atliekami kiti tyrimai, galimybių studijos. Be to, Vyriausybės nustatyta tvarka nustatoma, ar
bus atliekamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
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kurių sprendiniuose numatomas tik vienas ūkinės veiklos objektas“. Pastarąja nuostata
rėmėsi atsakovai bei tretieji suinteresuoti asmenys neigdami pareiškėjų argumentus dėl
ginčo teritorijų planavimo dokumentų neteisėtumo šioje dalyje.
LVAT sutiko, kad pastaroji nacionalinės teisės nuostata eliminavo kompetentingų subjektų pareigą atlikti ginčo detaliųjų planų strateginį pasekmių aplinkai vertinimą. Tačiau 2011 m. rugsėjo 22 d. prejudiciniame sprendime byloje Valčiukienė ir kt.
(C‑295/10) Teisingumo Teismas konstatavo, kad „Direktyvos 2001/42 3 straipsnio
5 dalį, skaitomą kartu su jos 3 straipsnio 3 dalimi, reikia aiškinti taip, kad šiuo straipsniu draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kaip [Nutarimo Nr. 967 3.4 punktas], kurioje bendrai ir neišnagrinėjus kiekvieno atvejo numatyta, kad vertinimas pagal
minėtą direktyvą neatliekamas, kai planų, taikomų nedideliuose plotuose vietiniu lygiu,
sprendiniuose numatytas tik vienas ūkinės veiklos objektas“.
Atsižvelgdamas į tai, LVAT akcentavo, kad nacionalinis teismas, neperžengdamas
savo kompetencijos ribų, yra įpareigotas taikyti Europos Sąjungos teisės nuostatas, privalo užtikrinti visišką šių nuostatų veikimą, jei būtina, savo iniciatyva atsisakydamas
taikyti bet kokią, net vėlesnę, joms prieštaraujančią nacionalinės teisės nuostatą, ir šis
teismas neprivalo prašyti arba laukti, kol ši nuostata bus panaikinta teisėkūros arba
kitokiomis konstitucinėmis priemonėmis. Todėl LVAT konstatavo, jog šioje byloje nagrinėjamiems ginčo teisiniams santykiams Nutarimo Nr. 967 3.4 punktas negali būti
taikomas.
Paneigus Nutarimo Nr. 967 3.4 punkte numatytos išimties taikymą nagrinėjamai
situacijai, LVAT toliau analizavo, ar pagal kitas aktualiu laikotarpiu galiojusias norminių teisės aktų nuostatas turėjo būti atliktas ginčo planavimo SPAV.
SPAV aprašo 7.1 punktas (2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 redakcija)
nustatė, kad aptariamą „vertinimą privaloma atlikti, kai <...> planai ir programos skirti
pramonės, energetikos, transporto, telekomunikacijų, turizmo, žemės ūkio, miškų ūkio,
žuvininkystės, vandens ūkio plėtrai, atliekų tvarkymui, žemės naudojimui (paskirčiai)
nustatyti ar teritorijoms planuoti ir lemia ūkinės veiklos projektų, įrašytų į <...> Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatymo <...> 1 ar 2 priedėlius, plėtros pagrindus“. Vadovaujantis šio norminio akto 7.4 punktu, pastarąjį vertinimą taip pat privaloma atlikti,
kai „per atranką strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui atlikti nusprendžiama, kad
privaloma atlikti konkretaus plano ar programos strateginį pasekmių aplinkai vertinimą“. Pastarojoje nuostatoje minimos atrankos objektas, vadovaujantis SPAV aprašo
11.1 punktu, be kita ko, yra „šio Aprašo 7.1 <...> [punkte] nurodyti planai ir programos, skirti nedideliems plotams tam tikroje vietovėje, taip pat neesminiai tokių planų
ir programų pakeitimai“24.
Iš pacituotų nuostatų sisteminės analizės yra matyti, kad tais atvejais, kai šio poįstatyminio teisės akto 7.1 punkte numatyti planai ir programos yra skirti nedideliems
plotams tam tikroje vietovėje, teisėkūros subjektas reikalauja atlikti SPAV tik kai per
atranką šiam vertinimui atlikti nusprendžiama, kad toks vertinimas yra privalomas.
Pastaroji atranka yra privaloma visiems planams ir programoms, patenkantiems į
SPAV aprašo 11 punkte nustatytą šios atrankos objektų sąrašą.
Ginčo detalieji planai numato PAVĮ 1 priedo 1.1 punkte (2005 m. birželio 21 d.
įstatymo Nr. X-258 redakcija) numatytos ūkinės veiklos – kiaulininkystės (900 ir daugiau paršavedžių; 3 000 ir daugiau kitų kiaulių), kurios poveikis aplinkai turi būti
24 Šios nuostatos iš principo šiuo metu yra nepakitę.
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vertinamas, plėtros pagrindus nedidelėje teritorijoje. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju dėl ginčo teritorijų planavimo dokumentų pirmiausia privalėjo būti atliekama SPAV
atranka. Tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, atranka nebuvo atlikta. Vadovaujantis
SPAV aprašo 12 punktu, „teritorijų planavimo dokumentų atranka atliekama per teritorijų planavimo proceso parengiamąjį etapą“.
Vertindamas pastarojo pažeidimo įtaką ginčo detaliųjų planų teisėtumui, LVAT
pažymėjo, kad neatlikus SPAV, kai šis vertinimas yra privalomas, nebūtų užtikrinama,
kad bus įvertintos ir bus atsižvelgta į visas poveikį aplinkai galinčias daryti aplinkybes
rengiant, svarstant (įskaitant viešą svarstymą su visuomene), derinant bei tvirtinant
planus ir programas (nagrinėjamu atveju – detaliuosius planus). Pastarieji reikalavimai
nebūtų įgyvendinami ir tuo atveju, kai neatliekama (privaloma) atranka strateginiam
pasekmių aplinkai vertinimui atlikti, nes tik atlikus tokią atranką, galima spręsti apie
galimų plano ar programos pasekmių aplinkai reikšmingumą.
Atsižvelgdama į tai, kas paminėta anksčiau, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog
vien tai, kad ginčo detalieji planai buvo patvirtinti norminių teisės aktų nustatyta tvarka neatlikus SPAV atrankos, sudaro savarankišką ir pakankamą pagrindą šiuos teritorijų planavimo dokumentus pripažinti neteisėtais ir panaikinti, kaip priimtus pažeidžiant
pagrindines procedūras, ypač taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių
įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.). Pastarosios išvados negali
paneigti aplinkybė, jog buvo atliktas ginčo planuojamos ūkinės veiklos PAV.
Teisingumo Teismas minėtu prejudiciniu sprendimu byloje Valčiukienė ir kt. nusprendė, kad „<...> atlikus aplinkosauginį vertinimą pagal Direktyvą 85/337, neatleidžiama nuo pareigos atlikti tokį vertinimą pagal Direktyvą 2001/42. Tačiau prašymą
priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas turi patikrinti, ar pagrindinėje byloje
atliktas vertinimas pagal iš dalies pakeistą Direktyvą 85/337 gali būti laikomas suderintos arba bendros procedūros išraiška ir ar jis apima visus Direktyvos 2001/42 reikalavimus. Jeigu taip yra, nebetaikoma pareiga atlikti naują vertinimą pagal pastarąją
direktyvą“.
Vadinasi, siekiant paneigti pareigą atlikti rengiamų ginčo planavimo dokumentų
SPAV (atranką šiam vertinimui atlikti), būtina nustatyti, kad nagrinėjamu atveju atliktas ginčo planuojamos ūkinės veiklos PAV gali būti laikomas suderintos arba bendros
procedūros, kurios metu iš esmės atliekamas tiek planų ir programų SPAV, tiek planuojamos ūkinės veiklos PAV, rezultatas, kuris apima visus SPAV reikalavimus.
Vertinant šiuos aspektus, pirmiausia pažymėta, kad ginčo teisiniams santykiams
taikytinoje nacionalinėje teisėje planuojamos ūkinės veiklos PAV bei planų ir programų SPAV yra numatyti kaip savarankiškos (atskiros) procedūros, t. y. nacionaliniai teisėkūros subjektai nepasinaudojo Europos Sąjungos teisės aktuose numatyta galimybe
nustatyti suderintą arba bendrą procedūrą šiems vertinimams.
Iš PAVĮ, AAĮ, SPAV aprašo yra aiškiai matyti, kad skiriasi ne tik poveikio aplinkai ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimų objektai, bet ir šių vertinimų apimtis
bei atskirų aspektų išsamumas. Planuojamos ūkinės veiklos PAV tikslas iš esmės yra
įvertinti, ar tokia ūkinė veikla yra galima pasirinktoje teritorijoje, tuo tarpu nagrinėjamu atveju ginčo detaliųjų planų SPAV apimtų jau konkrečių (sudarančių prielaidas
minėtos ūkinės veiklos plėtrai) koncepcijos krypčių ir jų alternatyvų (galimų detaliojo
plano sprendinių) įgyvendinimo galimų reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimą.
LVAT, susipažinęs su byloje esančiomis planuojamos ūkinės veiklos PAV
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ataskaitomis ir kitais šio vertinimo dokumentais, sprendė, kad ginčo ūkinės veiklos
PAV negali būti pripažintas, kaip aprėpiantis visus SPAV aspektus, kiek tai susiję su
ginčo detaliųjų planų sprendinių reikšmingų pasekmių aplinkai vertinimu (2011 m.
gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-12/2011).
45. Dėl SPAV ir PAV santykio inter alia jų eiliškumo, paminėtina administracinė
byla Nr. A602-186/2013, kurioje asociacija „Rudaminos bendruomenė“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti atsakovo Alytaus RAAD 2010 m. gruodžio 30 d. sprendimo
dalį dėl 400 kV elektros energijos perdavimo oro linijos juostos nuo Žuvinto biosferos
rezervato iki Lietuvos – Lenkijos Respublikų valstybinės sienos ties Galadusio ežeru
(subalternatyvos B1 dalies) (toliau – ir Linija) statybos ir eksploatavimo. Vienas iš pareiškėjo argumentų buvo tai, jog prieš atliekant PAV turėjo būti atliktas SPAV, idant,
remiantis pareiškėjo logika, visuomenė į projektų svarstymą būtų įtraukta pačiame
anksčiausiame projektų įgyvendinimo etape, kai dar visos galimybės yra atviros svarstymams25. Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tokiais pareiškėjo argumentais nesutiko.
Pasisakydama dėl SPAV ir PAV eiliškumo bei paskirties, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje nurodė, jog tiek SPAV, tiek PAV turėtų būti
atlikti kuo ankstesniame investicinio proceso etape, taip, kad būtų užtikrinti aplinkos
apsaugos principai bei šių dviejų procedūrų tikslai, todėl svarbu, kad teisės aktų nustatytais atvejais būtų atliktos minėtos procedūros, kurių atlikimo laikas pagrįstas taip pat
ir vertinamuoju kriterijumi, todėl neteisingi ir prieštaraujantys minėtam reglamentavimui dėl specialiojo teritorijų planavimo yra pareiškėjo motyvai, kategoriškai nustatantys šių dviejų procedūrų eiliškumą ir galimybę atlikti PAV procedūrą tik pasibaigus
SPAV procedūrai. Pastebėta ir tai, kad esminis laiko kriterijus, kuris yra nustatomas
PAV procedūrai yra tai, kad ši procedūra yra atliekama ūkinės veiklos planavimo (projektavimo) metu, t. y. turi būti vertinamas ne realizuojamos ūkinės veiklos poveikis,
bet planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai.
LVAT padarė išvadą, jog konkrečiu atveju nebuvo pažeistas PAV ir SPAV eiliškumas, nes reikalavimo, kad SPAV procedūra būtų vykdoma prieš PAV procedūrą, teisės
aktai neįtvirtino, o SPAV ir PAV vertintinos kaip dvi atskiros procedūros (2013 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-186/2013).

25 Byloje nustatyta, jog PAV ir SPAV laiko požiūriu buvo vykdomos lygiagrečiai.
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IV. TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMAI
1. Juridiniai ir fiziniai asmenys, prieš pradėdami eksploatuoti ūkinės veiklos
objektus ir vykdydami ūkinę veiklą, privalo įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka gauti
leidimą (AAĮ 19 str. 1 d. (2005 m. kovo 24 d. įstatymo Nr. X-147 redakcija)26. Juridiniai ir fiziniai asmenys ūkinės veiklos objektus eksploatuoja pagal leidime nustatytas
sąlygas ir neviršydami aplinkos apsaugos normatyvų bei standartų (AAĮ 19 str. 2 d.
(2005 m. kovo 24 d. įstatymo Nr. X-147 redakcija).
2. Viena iš tokių leidimų rūšių yra taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas (toliau – ir TIPK leidimas). Pagal AAĮ 1 straipsnio 23 punktą, tai yra rašytinis
dokumentas, kuriame, siekiant išvengti pramoninės veiklos sukeliamos taršos, ją sumažinti ar pašalinti, nustatoma veiklos sąlygų sistema, apimanti poveikio aplinkos elementams kontrolę, ir kuriuo suteikiama teisė eksploatuoti visą įrenginį, kurą deginantį
įrenginį, atliekų deginimo įrenginį, bendro atliekų deginimo įrenginį, atitinkantį aplinkos ministro patvirtintose Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse nustatytus kriterijus, arba aplinkos
ministro nustatyta tvarka tokio įrenginio dalį ar kelis tokius įrenginius ar jų dalis.
3. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 1, 15 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 191, 192 straipsniais įstatymu (Žin., 2013, Nr. 55-2727) AAĮ papildytas nauju – 191 straipsniu, detalizuojančiu
TIPK leidimo paskirtį, jo (ne)išdavimo, pakeitimo, panaikinimo tvarką ir sąlygas27. Išsamiau jas reglamentuoja aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528
patvirtintos Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklės (Žin., 2013, Nr. 77-3901; toliau – ir 2013 m. TIPK
taisyklės). Atkreiptinas dėmesys, kad šios taisyklės pakeitė aplinkos ministro 2002 m.
vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 patvirtintas Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005,
Nr. 103-3829; toliau – ir 2002 m. TIPK taisyklės).
4. Minėti aktai įgyvendina 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
direktyvą 2010/75/ES dėl pramoninių išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės) (OL 2010 L 334, p. 17; toliau – ir TIPK direktyva; Direktyva 2010/75) ir
jos pirmtakes – Direktyvą 96/61 bei Direktyvą 2008/1.
5. Analizuojamu laikotarpiu administraciniai teismai ne kartą vertino viešojo
administravimo subjektų (ne)veikimą TIPK srityje, tai yra pareiškėjų (dažnai – asociacijų, generalinio prokuroro) reikalavimus panaikinti išduotus TIPK leidimus (pvz.,
2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-989/2013; 2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje
26 AAĮ 19 straipsnio 1 dalies pažeidimas nustatytas administracinėje byloje Nr. A662-1192/2009, kuris
lėmė ūkinės veiklos vykdytojui nustatytą įpareigojimą pateikti paraišką TIPK leidimui gauti dėl
nuotekų įrenginių (2009 m. spalio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1192/2009).
27 Atkreiptinas dėmesys, jog šis įstatymas parengtas, atsižvelgus inter alia į Lietuvos Respublikos
vyriausiojo administracinio teismo išaiškinimą, kad ūkinės veiklos apribojimai tokie, kaip licencijų,
atestatų, leidimų, kitų teises suteikiančių dokumentų sustabdymas, panaikinimas, nuobaudų skyrimas,
turi būti reguliuojami tik įstatymais. Plačiau žr. Aplinkos apsaugos įstatymo 1, 7 ir 15 straipsnių
pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 19(1) ir 19(2) straipsniais įstatymo projekto 2012 m.
lapkričio 23 d. aiškinamąjį raštą Nr. XIIP-33.
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Nr. A525-844/2010; 2009 m. balandžio 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A822-531/2009; 2009 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-50/2009;
2006 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A15-1253/2006),
prašymus juos koreguoti (2013 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1471/2013; 2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-192/2012),
prašymus nukrypti nuo TIPK leidime numatytų sąlygų (2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1135/2011), įpareigoti derinti paraišką TIPK leidimui gauti (2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-531/2013),
pripažinti neteisėtais atsakingų institucijų sprendimus panaikinti TIPK leidimus
(žr., pvz., 2011 m. birželio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2334/2011;
2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2605/2011) ar juos koreguoti (2011 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-2402/2011).
6. Pagal TIPK taisyklių nuostatas tam, kad būtų išduotas leidimas aptariamai veiklai vykdyti, turi būti atliktos šios procedūros: paraiškos padavimas, paraiškos derinimas, leidimo rengimas, leidimo išdavimas.
IV.1. TIPK PARAIŠKOS DERINIMAS

(2002 m. TIPK taisyklių 27 ir 271 p. (2009 m. spalio 15 d. įsakymo
Nr. D1-613 redakcija)

7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad TIPK derinimo procedūra yra viena iš administracinės procedūros sudedamųjų dalių. Įvertinus 2002 m. TIPK taisyklių VII skyriaus nuostatas, darytina išvada, kad TIPK derinimo procedūra prasideda pareiškėjo pateiktą paraišką RAAD išsiuntus 2002 m.
TIPK taisyklių 27 punkte (2009 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-613 redakcija)28 numatytoms institucijoms ir baigiasi RAAD sprendimu šią paraišką priimti ar nepriimti. Asmuo, pateikęs paraišką TIPK leidimui gauti, gali administraciniam teismui skųsti
viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus (neveikimą), tai yra TIPK paraiškos nederinimą, kadangi viešojo administravimo subjekto (nagrinėjamu atveju – savivaldybės administracijos) neveikimas (TIPK
paraiškos nederinimas) tiesiogiai daro įtaką paraišką padavusios asmens teisėms, sukelia jam konkrečias teisines pasekmes – Vilniaus RAAD negali užbaigti TIPK leidimo paraiškos derinimo stadijos (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-1363/2012).
7.1. Minėta taisyklė suformuluota administracinėje byloje Nr. A438-531/2013,
kurioje pareiškėjas UAB „Eviteks“, be kita ko, reikalavo įpareigoti Šalčininkų rajono
28 „RAAD, gavęs Paraišką, teikia ją derinti: 27.1. įgaliotai savivaldybės institucijai; 27.2. visuomenės
sveikatos centrui apskrityje – Paraiškos XI skyrių (Triukšmo sklidimas ir kvapų kontrolė).“
Atkreiptinas dėmesys, kad pagal vėlesnę 2002 m. TIPK taisyklių 27 punkto redakciją, įsigaliojusią nuo
2012 m. birželio 20 d., RAAD paraišką derinti siunčia tik teritorinei sveikatos priežiūros įstaigai. AAĮ
191 straipsnio 4 dalis, 2013 m. TIPK taisyklių 33 punktas taip pat įtvirtina, jog gauta TIPK paraiška
siunčiama derinti visuomenės sveikatos centrui. Be to, pagal AAĮ 191 straipsnio 5 dalį, apie gautą
paraišką TIPK leidimui gauti ir apie galimybę susipažinti su TIPK paraiška informuojama savivaldybės
vykdomoji institucija. Savivaldybės vykdomoji institucija, turinti pastabų dėl TIPK paraiškos, per
7 darbo dienas pateikia pastabas aplinkos ministro įgaliotai institucijai.
486

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

savivaldybės administraciją suderinti 2010 m. balandžio 2 d. RAAD pateiktą paraišką
TIPK leidimui gauti.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjas siekė gauti TIPK leidimą, turėdamas tikslą vykdyti ūkinę veiklą – atliekų surinkimą ir tvarkymą, vėliau jas panaudojant kaip žaliavas. 2010 m. balandžio 2 d. kreipėsi į Vilniaus RAAD Šalčininkų rajono agentūrą su
pakoreguota paraiška TIPK leidimui gauti, kuri 2010 m. balandžio 6 d. raštu paraišką
persiuntė Šalčininkų rajono savivaldybės administracijai, prašydama ne vėliau kaip per
20 darbo dienų pateikti pastabas, pasiūlymus ar paraiškos derinimo raštą. Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2010 m. birželio 8 d. raštu informavo Vilniaus
RAAD, kad Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl
pareiškėjos planuojamos veiklos paraiškos derinimo priims gavęs komisijos, nagrinėjančios situaciją, išvadas. Po to Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 2010 m.
liepos 10 d. raštu informavo RAAD, kad paraiškos derinimo klausimas bus svarstomas
artimiausiame Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos posėdyje, kuris įvyks 2010 m.
liepos 15 d. Vilniaus RAAD 2010 m. rugpjūčio 2 d. vėl kreipėsi į Šalčininkų rajono savivaldybės administraciją, prašydamas informuoti apie priimtą sprendimą, tačiau Šalčininkų rajono savivaldybės administracija į šį raštą neatsakė.
Kilusio ginčo aspektu buvo aktualūs 2002 m. TIPK taisyklių 27 ir 271 punktai
(2009 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-613 redakcija), pagal kuriuos „RAAD, gavęs Paraišką, teikia ją derinti įgaliotai savivaldybės institucijai ir visuomenės sveikatos centrui apskrityje“, o „įgaliota savivaldybės institucija ir visuomenės sveikatos centras
apskrityje ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš RAAD dienos
pateikia raštu savo pastabas ir pasiūlymus RAAD arba raštu derina Paraišką.“ Vėlesnė
2002 m. TIPK taisyklių 27 ir 271 punktų redakcija (2011 m. gruodžio 22 d. įsakymo
Nr. D1-1009 redakcija), taip pat numatė paraiškos leidimui gauti derinimo būtinybę su
įgaliota savivaldybės institucija. Pakeitus 2002 m. TIPK taisyklių minėtus punktus nuo
2012 m. birželio 20 d. nauja redakcija, nebeliko būtinybės paraiškų derinti su įgaliota
savivaldybės institucija, tačiau Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. D1-502 13 punktu buvo nustatyta, kad <...> „Taršos integruotos
prevencijos ir kontrolės leidimai, kuriems gauti ar atnaujinti paraiškos buvo pateiktos
RAAD iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos, išduodami iki šio įsakymo įsigaliojimo galiojusia tvarka.“ Šis teisinis reglamentavimas lėmė, kad nepaisant pasikeitusio teisinio
reguliavimo, pareiškėjo paraiškos leidimui gauti derinimo klausimas turėjo būti sprendžiamas pagal taisykles, galiojusias iki minėto teisinio reguliavimo pasikeitimo, t. y. byloje nagrinėjamos pareiškėjo paraiškos leidimui gauti derinimo klausimą turi spręsti
Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, jog dėl 2002 m. TIPK
taisyklių 271 punkte numatytos tvarkos atsakovui per minėtą terminą nepateikus atitinkamo atsakymo į RAAD kreipimąsi dėl ginčo paraiškos derinimo, yra teisinis pagrindas pripažinti, kad jis neveikė taip, kaip jį veikti įpareigoja teisės aktai. Tačiau, kad
jo toks neveikimas galėtų būti pripažintas neteisėtu, turi būti nustatyta, ar atsakovas
neatliko savo pareigos per nustatytus terminus dėl objektyvių priežasčių, kurios nepriklausė nuo jo valios, ar nesant tokių priežasčių.
Įvertinus apžvelgiamos bylos aplinkybes, konstatuota, jog Šalčininkų rajono savivaldybės administracija turėjo galimybę priimti atitinkamus sprendimus dėl ginčo paraiškos derinimo tiek 2010 m. gegužės 4 d., tiek 2010 m. gegužės 21 d. Todėl atsakovui
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dėl paraiškos derinimo nepriėmus jokio sprendimo, pažeidžiant nustatytus paraiškos
derinimo terminus, tokie jo veiksmai pripažinti neteisėtais, kaip padaryti neveikimu.
Byloje kitų įrodymų, kurie patvirtintų, kad atsakovas minėto sprendimo iki šiol negalėjo priimti dėl svarbių priežasčių, nesurinkta. Tokių įrodymų teismui nepateikė ir
atsakovas.
Šios išvados pagrindu Šalčininkų rajono savivaldybės administracija įpareigota
per 20 darbo dienų nuo šio teismo sprendimo priėmimo dienos priimti sprendimą dėl
UAB „Eviteks“ 2010 m. balandžio 2 d. RAAD pateiktos paraiškos, TIPK leidimui gauti,
derinimo (2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-531/2013).
7.2. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą, jei paraišką
derinančios institucijos per nustatytą laiką nepateikia atsakymo, iš esmės laikoma, jog
jos paraiškai pritarė ir TIPK leidimo išdavimo procedūra vykdoma toliau (šiuo aspektu žr. 2013 m. TIPK taisyklių 35 p.; AAĮ 191 str. 6 d.)
8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra akcentavęs, jog pateikęs
paraišką TIPK leidimui gauti asmuo įgyja teisėtą lūkestį, kad tiek paraišką nagrinėjanti institucija, tiek derinanti institucija atliks atitinkamus veiksmus ir priims atitinkamus sprendimus per teisės aktuose nustatytus terminus. Per nustatytus terminus to
neatlikdamos nurodytos institucijos šį teisėtą lūkestį gali pažeisti, be to, sukurti teisinio
neapibrėžtumo situaciją, kas iš esmės nesiderintų su konstituciniais teisinio tikrumo
ir teisinio saugumo principais (2012 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-1363/2012).
IV.2. TIPK LEIDIMO PAKEITIMAS (KOREGAVIMAS)
(2002 m. TIPK taisyklių 60, 61.2, 62 p.)

9. Pagal AAĮ 191 straipsnio 10 dalį, TIPK leidimas keičiamas, kai yra viena iš šių
sąlygų: 1) planuojamas esminis pakeitimas; 2) išduotame TIPK leidime šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka nustatytos sąlygos, kurioms esant
TIPK leidimas turi būti pakeičiamas, ir šio TIPK leidimo pakeitimo terminai; 3) pagal
šio straipsnio 1 dalyje nurodytas taisykles nustatyta tvarka aplinkos ministro įgaliotai
institucijai iš naujo apsvarsčius TIPK leidimo sąlygas, nustatoma, kad būtina pakeisti
TIPK leidimą (stebėsenos (monitoringo) rezultatai rodo, kad įrenginio keliama tarša
yra tokia didelė, kad TIPK leidime įrašytos teršalų išmetimo ribinės vertės turi būti
peržiūrimos arba naujos ribinės vertės turi būti įrašomos į TIPK leidimą; įrenginio
eksploatavimo saugai reikia naudoti kitas technologijas; pasikeitus teisės aktų reikalavimams, kai reikia nustatyti griežtesnes įrenginio eksploatavimo sąlygas ar kitaip užtikrinti naujo ar pakeisto aplinkos apsaugos normatyvo ar aplinkos apsaugos standarto
laikymąsi ir (ar) atitiktį naujai ar pakeistai aplinkos kokybės normai; pasikeitus kitiems
reikalavimams ar dokumentams, kurių reikalavimų šio straipsnio 1 dalyje nurodytose
taisyklėse nustatyta tvarka būtina laikytis, arba jeigu šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatyta tvarka yra galimybė taikyti kitas priemones išmetamiems teršalams sumažinti); 4) pasikeitus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam ar juridiniam asmeniui, eksploatuojančiam įrenginį (jo dalį, kelis įrenginius ar jų dalis). TIPK
leidimo pakeitimą detalizuoja 2013 m. TIPK taisyklių 92-105 punktai. Atkreiptinas
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dėmesys, kad anksčiau TIPK leidimo koregavimo atvejus nustatė 2002 m. TIPK taisyklių 60 punktas.
9.1. Pastarojo punkto nuostatos buvo aktualios administracinėje byloje
Nr. A502-192/2012. Šios dalyką sudarė Klaipėdos RAAD 2010 m. gruodžio 31 d. atsisakymas koreguoti pareiškėjui AB „Biofuture“ išduoto TIPK leidimo lentelę Nr. 29. Byloje nustatyta, kad AB „Biofuture“ kreipėsi į Klaipėdos RAAD dėl TIPK leidimo dalies
koregavimo, prašydama pakeisti per išleidėjus Nr. 3 ir 5 į Šyšos upę išleidžiamo vandens, panaudoto technologinių procesų aušinimui, užterštumo ribines reikšmes.
2002 m. TIPK taisyklių 60 punkte buvo nustatyta, jog išduotas TIPK leidimas koreguojamas, jeigu: Leidime nustatyti klaidingi duomenys ar klaidingi įrašai (60.1 p.);
Leidimo sąlygos nebeatitinka pakitusių teisės aktų normų ar Lietuvos Respublikos
tarptautinių įsipareigojimų (60.2 p.); pakito GPGB (geriausias prieinamas gamybos
būdas), suteikiantis galimybę sumažinti taršą be pernelyg didelių išlaidų (ši nuostata
taikoma tik Taisyklių 1 priede nurodytiems įrenginiams) (60.3 p.); pasikeitė vykdomos
veiklos apimtys, gamybos pajėgumai ar technologijos, kai pakeitimas nepriskiriamas
prie esminio ūkinės veiklos pakeitimo (60.4 p.); išduodama ATL (apyvartinio taršos
leidimo) dalis einamiesiems metams (60.5 p.); pasikeitė veiklos vykdytojas ar pasikeitė
jo pavadinimas (60.6 p.).
Pasak LVAT, 2002 m. TIPK taisyklių X skyriaus „Leidimo atnaujinimas, koregavimas ir panaikinimas“ nuostatų lingvistinis ir sisteminis aiškinimas suponuoja išvadą,
kad veiklos vykdytojui, siekiančiam iš dalies pakeisti TIPK leidimo sąlygas, nepakanka
įgaliotai institucijai pareikšti savo pageidavimų (61.2 p.). Kartu jis turi pareigą įvardyti atitinkamą 2002 m. TIPK taisyklių 60 punkto papunktį, kurio pagrindu kyla tokia
būtinybė.
Apžvelgiamu atveju nei kreipdamasi į atsakovą, nei teisminio bylos nagrinėjimo
metu, AB „Biofuture“ neįrodė faktinių aplinkybių, kurios iš esmės pasikeitė (atsirado)
po to, kai paskutinį kartą buvo koreguotas TIPK leidimas, egzistavimo. Todėl nesant
nei vienai iš TIPK taisyklių 60.1-60.6 punkte numatytų sąlygų, Klaipėdos RAAD pagrįstai ir teisėtai netenkino bendrovės prašymo (2012 m. kovo 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-192/2012).
9.2. Administracinėje byloje Nr. A525-1471/2013 pareiškėjas UAB „Ūrus“ ir Ko
kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą Utenos RAAD išnagrinėti 2012 m.
sausio 2 d. prašymą ir koreguoti TIPK leidimo dalį, patikslinant Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano (toliau – Planas) pagrindinės lentelės 6 skiltį „Išlaidos, Lt“. Tiek
pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismas pareiškėjo prašymo netenkino.
Vyriausiasis administracinis teismas, grįsdamas tokį sprendimą, pirmiausia pažymėjo, kad TIPK leidimas yra dokumentas, kurį turi gauti kiekviena įmonė ketinanti
atlikti atliekų apdorojimą, bei kiekviena įmonė, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikanti ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienus
metus (ATĮ 6 str. 1 d.). Vadovaujantis ATĮ 6 straipsnio 2 dalimi, 11 straipsnio 2 dalimi,
2002 m. TIPK taisyklių IV dalies 16 punktu, atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas yra vienas iš privalomų dokumentų, kurie turi būti pateikti teikiant paraišką TIPK
leidimui gauti. Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planų rengimo tvarka nustatyta
aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 patvirtintoje Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkoje (toliau – ir
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo tvarka).
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Dėl pareiškėjo prašymo buvo aktualus TIPK taisyklių 62 punktas (2006 m. spalio
31 d. įsakymo Nr. D1-503 redakcija), kuriame numatyta, kad koreguojama tik ta TIPK
leidimo dalis, dėl kurios atsirado pareiga iš dalies keisti TIPK leidimo sąlygas. Teikdamas prašymą TIPK leidimui koreguoti, veiklos vykdytojas prideda atitinkamos TIPK
leidimo dalies paraiškos dalį, parengtą pagal šių Taisyklių reikalavimus, bei TIPK leidimo sąlygoms nustatyti reikalingą informaciją ir papildomus duomenis.
Taigi, siekdamas koreguoti TIPK leidimo dalį – Planą, pareiškėjas turėjo vadovautis analogiškais reikalavimais Planui, kaip ir teikiant jį kartu su paraiška TIPK leidimui
gauti.
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo tvarkos 6 punkte detalizuojami duomenys,
kurie turi būti nurodyti plane. Šios tvarkos 6.7. punktas, be kita ko, įtvirtina, jog plane
turi būti nurodyta Tvarkos 6.4–6.6 punktuose numatytų priemonių įgyvendinimo grafikas ir sąmata. Nagrinėjamu atveju ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl to, ar pareiškėjo
Plane, kurį pareiškėjas siekia koreguoti, pateikti duomenys apie atliekų tvarkymo išlaidas yra pakankamai išsamūs, kad juos būtų galima vertinti kaip Plane pateiktą sąmatą.
Spręsdamas kilusį ginčą, Vyriausiasis administracinis teismas nurodė, jog Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, taip pat ir internetinis terminų žodynas sąvoką „sąmata“
apibrėžia kaip būsimų sąnaudų, išlaidų apskaičiavimą, sąrašą. Tai leidžia daryti išvadą,
kad pateiktame Plane turi būti nurodytas ne tik konkrečios tam tikrų rūšių (kategorijų) atliekų tvarkymo išlaidos, sumos, tačiau ir jų apskaičiavimas, pagrindimas. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, kartu su pareiškėjo prašymu koreguoti Leidimą pateikto Plano
pagrindinėje lentelėje 6 grafoje „Išlaidos, Lt“ nurodytos tik konkrečios sumos už tam
tikrų atliekų rūšių tvarkymą, nepagrindžiant šių sumų apskaičiavimo.
Atsakydama į pareiškėjo argumentus, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija taip pat pažymėjo, jog TIPK taisyklės yra bendresnis teisės aktas, nustatantis būtent leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo tvarką. Tuo tarpu Plano, kaip
vienos iš Leidimo sudedamųjų dalių, rengimas, derinimas ir įgyvendinimas nustatytas Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo tvarkoje. Tad, tais aspektais, kurių Atliekų
tvarkymo veiklos nutraukimo tvarka nereglamentuoja (šiuo atveju – duomenų, pagrindžiančių skaičiavimus, kurie, pareiškėjo teigimu, yra konfidenciali informacija, bei
kitos RAAD prašomos informacijos, reikalingos tinkamam jų funkcijų atlikimui, pateikimas) reglamentuojami būtent TIPK taisyklių nuostatomis.
Įvertinęs tai, jog pareiškėjas dokumentų, pagrindžiančių atliekų tvarkymo kaštus,
nepateikė, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad atsakovas neturėjo ne tik pareigos, tačiau ir teisės Planą koreguoti. Priešingu atveju RAAD neįgyvendintų savo funkcijos
užtikrinti, kad įmonei bankrutavus ar dėl kitų priežasčių turint nutraukti veiklą, valstybė nepatirtų didelių nuostolių, turėdama sutvarkyti likusias atliekas (2013 m. birželio
19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1471/2013).
IV.3. TIPK LEIDIME NUMATYTŲ SĄLYGŲ NESILAIKYMAS

(Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų 102 p.
(2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-157 redakcija)

10. Pažymėtina, kad įstatymų leidėjas kompetentingai institucijai tam tikrais
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atvejais yra suteikęs diskrecijos teisę leisti ūkio subjektui nukrypti nuo TIPK leidimo
sąlygų.
10.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-1135/2011 pareiškėjas UAB
„Vilniaus energija“ skundė 2010 m. kovo 1 d. sprendimą, kuriuo Vilniaus RAAD netenkino jos prašymo leisti nuo 2010 m. sausio 23 d. iki 2010 m. sausio 28 d. nesilaikyti termofikacinės elektrinės Nr. 3 TIPK leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių
verčių.
Ginčo teisiniams santykiams buvo aktualios aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių
normų ir Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2001 nustatymo (Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo)“ (Žin., 2001,
Nr. 88-3100) patvirtintos Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos
(toliau – ir Normos). Normų 102 punktas (2008 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. D1-157 redakcija) nustatė, jog tuo atveju, kai veiklos vykdytojas negali laikytis šiose Normose nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, kai įrenginyje, kuriame paprastai naudojamas
tik dujinis kuras ir kuriame kitokiu atveju reikėtų įmontuoti išmetamųjų dujų valymo
įrenginį, naudojamos kitos kuro rūšys dėl nutraukto (apriboto) dujų tiekimo, RAAD,
atsižvelgdamas į veiklos vykdytojo motyvuotą prašymą, išimtiniais atvejais, bet ne daugiau kaip 10 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai labai svarbu išlaikyti energijos tiekimą,
gali leisti nesilaikyti šiose Normose ir TIPK leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių
verčių29.
Pasak LVAT, iš cituoto teisinio reglamentavimo matyti, kad veiklos vykdytojo teisė pretenduoti į minėtos išimties taikymą siejama su viena iš dviejų alternatyvų: dujų
tiekimo apribojimu ar dujų tiekimo nutraukimu. Aiškindama paminėtas sąlygas lingvistiniu ir loginiu metodu, teisėjų kolegija darė išvadą, kad jų atsiradimas privalo būti
nulemtas gamtinių dujų tiekėjo veiksmų, kuriais jis visiškai ar iš dalies atsisako prisiimtų įsipareigojimų kontrahentui vykdymo. Šioje byloje aktuali situacija, kai dėl tam
tikrų su veiklos vykdytojo rizika susijusių veiksnių veiklos vykdytojo poreikis šiems
ištekliams išauga tiek, kad ima viršyti pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytus kiekius,
negali būti kvalifikuota kaip dujų tiekimo apribojimas.
Nagrinėjamu atveju UAB „Vilniaus energija“ neįrodė, kad 2010 m. sausio mėnesį gavo mažesnį gamtinių dujų kiekį, nei šalys suderino 2009 m. gruodžio 29 d. pasirašytame papildomame susitarime Nr. 5 prie 2007 m. gruodžio 28 d. gamtinių dujų
perdavimo-skirstymo sutarties. Priešingai, bylos duomenys patvirtino, jog suvartojęs
užsakytą normą, pareiškėjas 2010 m. sausio 25 d. raštu kreipėsi į AB „Lietuvos dujos“
dėl papildomo dujų kiekio įsigijimo. Reaguodamas į tai, trečiasis suinteresuotas asmuo
padidino tiekimo apimtis. Aptartos faktinės aplinkybės, vienareikšmiškai paneigia
29 Šiuo metu ši norma (2013 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. D1-859 redakcija) iš principo įtvirtina
analogišką taisyklę: „Tuo atveju, kai veiklos vykdytojas negali laikytis šiose Normose nustatytų
išmetamų teršalų ribinių verčių, kai įrenginyje, kuriame paprastai naudojamas tik dujinis kuras
ir kuriame kitokiu atveju reikėtų įmontuoti išmetamųjų dujų valymo įrenginį, naudojamos kitos
kuro rūšys dėl nutraukto (apriboto) dujų tiekimo, RAAD/AAA, atsižvelgdama į veiklos vykdytojo
motyvuotą prašymą, išimtiniais atvejais, bet ne daugiau kaip 10 dienų, išskyrus tuos atvejus, kai labai
svarbu išlaikyti energijos tiekimą, gali leisti nesilaikyti šiose Normose ir Taršos integruotos prevencijos
ir kontrolės leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių. Apie priimtą sprendimą RAAD/AAA
nedelsiant raštu informuoja veiklos vykdytoją ir Aplinkos ministeriją.“
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Normų 102 punkto taikymo pareiškėjui galimybę, todėl atsakovo 2010 m. kovo 1 d.
sprendimas pripažintas pagrįstu ir teisėtu.
Be to, LVAT pažymėjo, kad RAAD įstatymo laiduota diskrecijos teisė leisti ar
ne ūkio subjektui nukrypti nuo Normose ir TIPK leidime nustatytų išmetamų teršalų ribinių verčių, nėra absoliuti ir turi būti realizuojama įstatymų apibrėžtose ribose. Tai reiškia, kad esant visiems teisės aktuose nustatytiems pagrindams, toks leidimas privalo būti išduotas (2011 m. gegužės 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-1135/2011).
11. Pažymėtina, kad TIPK leidime numatytų sąlygų pažeidimas gali sąlygoti privalomųjų nurodymų surašymą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A248-967/2005
LVAT konstatavo, kad pareiškėjas pažeidė 2004 m. rugpjūčio 6 d. jam išduotame TIPK
leidime nustatytą atliekų tvarkymo reglamentą, todėl atsakovas teisėtai ėmėsi priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti ir teisėtai priėmė pareiškėjo šioje byloje ginčijamus privalomuosius nurodymus. Minėtu leidimu pareiškėjui buvo leista tvarkyti
atliekas, t. y. surinkti senas, dėvėtas padangas, jas nuolat priduodant įmonėms – atliekų
tvarkytojoms, turinčioms teisę jas perdirbti, eksportuoti arba surinkti. Šia veikla pareiškėjui buvo leista užsiimti žemės sklype, esančiame Žemaitkiemio kaime, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone. Tačiau pareiškėjas pradėjo kaupti ir laikyti susmulkintas
(suplėšytas) naudotas padangas kitoje vietoje, t. y. Eigirgalos kaime, Domeikavos seniūnijoje, Kauno rajone esančiose siloso tranšėjose. Tuo pareiškėjas akivaizdžiai pažeidė TIPK leidime nustatytas atliekų tvarkymo sąlygas (2005 m. rugsėjo 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A248-967/2005).
IV.4. TIPK LEIDIMO PANAIKINIMAS
IV.4.1. Įspėjimas dėl TIPK leidimo panaikinimo
(2002 m. TIPK taisyklių 65 p.)

12. 2013 m. TIPK taisyklių 107 punktas nustato, jog apie ketinimą panaikinti TIPK leidimo galiojimą jo turėtojas įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 20 darbo
dienų nurodant leidimo galiojimo panaikinimo priežastį. Šis reikalavimas netaikomas:
1) likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei
asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo pakeitimo; 2) kai to
prašo pats veiklos vykdytojas. Pareigą informuoti apie ketinimą panaikinti TIPK leidimą įtvirtino ir 2002 m. TIPK taisyklių 65 punktas.
12.1. Atkreiptinas dėmesys, kad administracinių teismų praktikoje atsakingos institucijos raštas, kurio ūkio subjektas yra tik informuojamas apie ketinimą panaikinti
TIPK leidimą, laikytinas informacinio pobūdžio ir jame viešojo administravimo subjekto patvarkymų (įgaliojimų) nėra. Atsižvelgiant į tai, toks raštas pats savaime kokių nors teisinių pasekmių ūkio subjektui nesukelia. Todėl toks raštas negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku (šiuo aspektu žr. 2011 m. gruodžio 2 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. AS822-727/2011; 2012 m. balandžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-265/2012).
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IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai

(2002 m. TIPK taisyklių 64.6 p.; ATĮ 11 str. 3 d.; 35 str.,
AAVKĮ 3 str. 9 p., 12 str. 1 d. 9 p., 30 str.; AAĮ 31 str.)

13. TIPK leidimo panaikinimo pagrindus šiuo metu įtvirtina AAĮ 191 straipsnio
12 dalis. Pagal šią dalį, TIPK leidimo galiojimas panaikinamas, kai yra bent viena iš šių
sąlygų:
1) įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant TIPK
leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo
sustabdyta Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančių institucijų
nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;
2) kai šio straipsnio 10 dalies 2, 3 ir 4 punktuose nurodytais atvejais TIPK leidimo
turėtojas nepakeičia TIPK leidimo per šio straipsnio 1 dalyje nurodytose taisyklėse nustatytą terminą ir jose nustatyta tvarka;
3) nustatoma, kad TIPK leidimui gauti ir (ar) pakeisti buvo pateikta informacija, kuria remiantis buvo nustatytos TIPK leidimo sąlygos, žinant, kad ji klaidinga ar
suklastota;
4) TIPK leidimo turėtojo prašymu;
5) likvidavus šio straipsnio 2 dalyje nurodytą juridinį asmenį, turintį TIPK leidimą, mirus šio straipsnio 2 dalyje nurodytam fiziniam asmeniui, turinčiam TIPK leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jeigu asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl TIPK leidimo pakeitimo;
6) neįvykdžius AAVKĮ nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai kenksmingą veiklą.
Atkreiptinas dėmesys, kad jeigu pažeidimas yra mažareikšmis, kuriuo nepadaryta
esminės žalos AAĮ ir Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių pramoninių išmetamų teršalų kontrolę, saugomiems interesams ir kuriuo nepadaryta esminės žalos
aplinkai, žmonių sveikatai, ir asmuo, turintis TIPK leidimą, nutraukė veiksmus, kuriais
pažeidžiama teisė, pašalino veiksmų padarinius ir atlygino žalą, o šio įstatymo reikalavimų laikymasis gali būti užtikrintas kitais būdais, aplinkos ministro įgaliota institucija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo kriterijais, gali nepanaikinti TIPK leidimo galiojimo (AAĮ 191 str. 16 d.).
14. 2013 m. TIPK taisyklių 106 punkte nustatyta, jog TIPK leidimo galiojimas panaikinamas esant bent vienai iš šių sąlygų, nurodytų AAĮ 191 straipsnyje:
106.1. įrenginys (jo dalis, keli įrenginiai ar jų dalys) eksploatuojamas nesilaikant
leidime nustatytų sąlygų ir asmuo, kurio vykdoma aplinkai kenksminga veikla buvo
sustabdyta AAVKĮ nustatytais pagrindais, per aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę
vykdančių institucijų nurodytą laikotarpį nepašalina nustatytų pažeidimų;
106.2. kai Taisyklių 98.2, 98.3 ir 98.4 punkte nurodytais atvejais leidimo turėtojas
nepateikia paraiškos leidimo pakeitimui per Taisyklėse nustatytus terminus ir nepašalina šio pažeidimo per įspėjimo apie leidimo galiojimo panaikinimo terminą, nurodytą
Taisyklių 107 punkte;
106.3. nustatoma, kad leidimui gauti ir (ar) pakeisti veiklos vykdytojas žinodamas
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pateikė melagingą ar suklastotą informaciją, kuria remiantis buvo nustatytos veiklos
vykdytojui palankios leidimo sąlygos;
106.4. leidimo turėtojo prašymu;
106.5. likvidavus juridinį asmenį, turintį leidimą, mirus fiziniam asmeniui, turinčiam leidimą, pripažinus jį neveiksniu ar ribotai veiksniu ar pripažinus jį nežinia kur esančiu, jei asmens teisių perėmėjas nustatyta tvarka nesikreipia dėl leidimo
pakeitimo;
106.6. neįvykdžius AAVKĮ nustatyta tvarka priimto nutarimo stabdyti aplinkai
kenksmingą veiklą.
15. Pažymėtina, kad TIPK leidimų panaikinimo atvejai anksčiau buvo nustatyti
2002 m. TIPK taisyklių 64 punkte, dėl kurio nuostatų teisėtumo apžvelgiamu laikotarpiu kilo ginčų administraciniuose teismuose.
15.1. Pavyzdžiui, išplėstinės teisėjų kolegijos išnagrinėtoje norminėje administracinėje byloje Nr. I662-11/2013 buvo nagrinėjama aplinkos ministro 2002 m. vasario
27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo,
atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (2005 m. birželio 29 d. įsakymo
Nr. D1-330 redakcija) patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų
išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.6 punkto atitiktis ATĮ 35 straipsniui
(2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija), ATĮ 35 straipsnio 1 daliai (2012 m.
balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1981 redakcija).
2002 m. TIPK taisyklių 64.6 punkte buvo nustatyta: „64. Leidimas panaikinamas
esant vienai iš šių sąlygų: <...> 64.6. pavojingas atliekas tvarkanti įmonė, vadovaujantis
aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 469 patvirtinta Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarka (Žin., 2003,
Nr. 99-4466), nepateikė naujos arba pratęstos banko garantijos arba draudimo liudijimo (poliso); <....>“. Tuo tarpu ATĮ 35 straipsnyje (2002 m. liepos 1 d. įstatymo
Nr. IX-1004 redakcija), ATĮ 35 straipsnio 1 dalyje (2012 m. balandžio 19 d. įstatymo
Nr. XI-1981 redakcija) nustatyta, kad asmenys, pažeidę šio įstatymo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas minėtą ATĮ nuostatą, yra konstatavęs, jog ATĮ 35 straipsnis aiškintinas ir kaip reikalaujantis, kad už ATĮ
įstatymo pažeidimus taikytinas sankcijas nustatytų įstatymas. Taip aiškintinas ATĮ 35
straipsnis draudžia atitinkamas ekonomines sankcijas nustatyti poįstatyminiame teisės
akte (2009 m. balandžio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575–19/2009). Be
to, Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje taip pat akcentuojama, jog nors tam tikri
ūkinės veiklos santykiai gali būti reguliuojami tik įstatymais, kiti – Vyriausybės nutarimais, dar kiti – žemesnės galios poįstatyminiais teisės aktais, nustatyti esmines ūkinės
veiklos sąlygas, draudimus ir ribojimus, darančius esminį poveikį ūkinei veiklai, taip
pat įvairias sankcijas už atitinkamus teisės pažeidimus pagal Konstituciją galima tik
įstatymu; taigi tik įstatymu galima nustatyti ir esminį poveikį ūkinei veiklai galinčias
daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi. Tai taikytina ir vadinamosioms
ekonominėms sankcijoms, priskirtinoms administracinės teisinės atsakomybės institutui ir sudarančioms prielaidas daryti neigiamą poveikį teisinėn atsakomybėn traukiamų ūkio subjektų ekonominei padėčiai (Konstitucinio Teismo 2005 m. lapkričio 3 d.,
2008 m. sausio 21 d., 2008 m. kovo 15 d. nutarimai).
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Išplėstinei teisėjų kolegijai nekilo abejonių, kad kvestionuojama taisyklių
64.6 punkto nuostata, numatanti galimybę panaikinti TIPK leidimą, įtvirtina esminį
poveikį ūkinei veiklai galinčią daryti ekonominio poveikio priemonę – panaikinus
TIPK leidimą, asmuo nebegali vykdyti atitinkamos ūkinės veiklos. Be to, TIPK leidimo
panaikinimas suponuoja ir licencijos tvarkyti pavojingas atliekas netekimą.
Atsižvelgiant į tai, toliau vertinta, ar taisyklių 64.6 punkte numatyta poveikio priemonė yra grindžiama įstatymu, nes, kaip minėta, tik įstatymu galima nustatyti esminį poveikį ūkinei veiklai galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi
būti taikomos, kai nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba vykdomi netinkamai.
Vadovaujantis ATĮ, įmonės, ketinančios atlikti atliekų apdorojimą, ir įmonės,
atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas laikančios ilgiau kaip šešis mėnesius,
o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus, šiai veiklai vykdyti paprastai turi gauti
TIPK leidimą. Tačiau pavojingas atliekas naudojanti ar šalinanti įmonė bei įmonė, naudojanti ar šalinanti nepavojingas atliekas, kurių sąrašą nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija, minėtą TIPK leidimą gali gauti tik jei yra sudariusi laidavimo draudimo
sutartį ar turi banko garantiją, užtikrinančią atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą įmonės bankroto ar kitu atveju, kai
įmonė privalo nutraukti atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą ir neturi sukaupusi tam
reikalingų lėšų (ATĮ 11 str. 3 d.). Be to, akivaizdu, kad aptariamą draudimą ar garantiją įmonė turi turėti ne tik TIPK leidimo išdavimo metu, bet ir jo galiojimo metu. Tai
matyti iš ATĮ 11 straipsnio 3 dalies lingvistinės konstrukcijos, numatančios, kad įmonė
„turi būti sudariusi laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją“, taip pat atsižvelgiant į loginę ir teleologinę nagrinėjamo reikalavimo prasmę bei tikslą – užtikrinti
atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių finansavimą, įmonei nutraukus atliekų naudojimo ar šalinimo veiklą. Šiuo aspektu taip pat
pastebėtina, kad vienas ir tas pats TIPK leidimas gali būti išduodamas ir tokiai veiklai,
kurią vykdanti įmonė turi turėti ATĮ 11 straipsnio 3 dalyje nurodytą draudimą ar banko garantiją, ir tokiai veiklai, kurią vykdant garantijos ar draudimo minėta įstatymo
norma nereikalauja. Todėl panaikinus visą TIPK leidimą įmonei, kuri vykdo tiek tokią
veiklą, kurios vykdymas pagal ATĮ 11 straipsnio 3 dalį reikalauja turėti draudimą ar
garantiją, tiek veiklą, kurios vykdymas pagal ATĮ 11 straipsnio 3 dalį nereikalauja turėti draudimo ar garantijos, susiklosto tokia situacija, kad įmonė praranda teisę vykdyti
ne tik veiklą, su kuria įstatymas sieja garantijos ar draudimo turėjimo pareigą, bet ir
veiklą, su kurios vykdymu įstatymas nesieja garantijos ar draudimo turėjimo pareigos.
Taigi viso TIPK leidimo panaikinimas dėl tos priežasties, kad įmonė, kuriai TIPK leidimu yra leista naudoti ar šalinti pavojingas atliekas, nepateikia įstatymu reikalaujamo
laidavimo draudimo ar banko garantijos, gali turėti ir tam tikrą nubaudimo, sankcijos
elementą, nes asmeniui gali būti atimta teisė ir realiai užkirstas kelias tęsti tokią jo ūkinės veiklos dalį, kurios vykdymas pagal ATĮ 11 straipsnio 3 dalį nesuponuoja pareigos
turėti draudimą ar garantiją.
Taigi pavojingas atliekas naudojančiai ar šalinančiai įmonei reikalavimas būti
sudarius laidavimo draudimo sutartį ar turėti banko garantiją yra būtina TIPK leidimo, apimančio pavojingų atliekų naudojimą ar šalinimą, išdavimo ir leidimo galiojimo visa apimtimi sąlyga. Jei įmonė, kuri pagal išduotą TIPK leidimą turi teisę naudoti
ar šalinti pavojingas atliekas, netenka įstatymo reikalaujamos laidavimo draudimo ar
garantijos apsaugos, turėtų būti imamasi tam tikrų priemonių, kad būtų užtikrintas
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ATĮ 11 straipsnio 3 dalyje numatytos pareigos vykdymas, laikymasis, šia norma siekiamų tikslų įgyvendinimas. Tačiau Atliekų tvarkymo įstatymas nenustato, kad dėl minėtos priežasties gali būti panaikinamas visas TIPK leidimas.
AAVKĮ 3 straipsnio 9 punkte nustatyta, kad siekdamos užtikrinti teisėtumą ir
teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijos ir pareigūnai taiko aplinkos apsaugą ir gamtos
išteklių naudojimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidėjams šiame ir kituose įstatymuose nustatytas teisinio poveikio priemones – nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas (įstatymų nustatytais atvejais perduoda medžiagą teisėsaugos institucijoms spręsti klausimą dėl kaltų asmenų patraukimo baudžiamojon atsakomybėn) ir
ekonomines baudas, sustabdo aplinkai kenksmingą veiklą, panaikina taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimus, taiko kitas įstatymų nustatytas teisinio poveikio
priemones.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, AAVKĮ 3 straipsnio 9 punktas pats savaime
negali būti laikomas pagrindu poįstatyminiame akte numatyti galimybę panaikinti
visą TIPK leidimą dėl atitinkamo draudimo ar garantijos neturėjimo. Pirma, iš AAVKĮ
3 straipsnio pavadinimo („Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės turinys“) ir jo sisteminės vietos įstatyme matyti, kad šioje normoje įtvirtintas tik abstraktus aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės turinys, kuris konkretizuojamas ir detalizuojamas, nustatant atitinkamų poveikio priemonių taikymo pagrindus ir sąlygas kitose šio įstatymo normose. Antra, minėtame AAVKĮ 3 straipsnio 9 punkte nenurodyta, kad TIPK
leidimas visa apimtimi gali būti panaikinamas dėl ATĮ 11 straipsnio 3 dalyje nustatytos
garantijos ar draudimo neturėjimo, jo pabaigos.
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo, kad AAVKĮ tiesiogiai numato tik vieną konkretų atvejį, kai gali būti panaikinamas TIPK leidimas. Pagal AAVKĮ 30 straipsnį, jeigu
aplinkai kenksmingą veiklą vykdo juridinis asmuo, kuriam yra išduotas TIPK leidimas,
šią veiklą sustabdyti galima panaikinant TIPK leidimą. Aplinkai kenksminga veikla –
fizinių ar juridinių asmenų konkreti veikla, kuri daro neigiamą poveikį aplinkai, viršijantį teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus ar standartus (AAVKĮ 2 str.
1 d.). Akivaizdu, kad įmonės veikla, neturint įstatyme nustatytos garantijos ar draudimo, pati savaime nėra laikoma aplinkai kenksminga veikla. Vien tik garantijos ar draudimo netekimas nelemia, kad asmuo ima vykdyti konkrečią veiklą, kuri daro neigiamą poveikį aplinkai, viršijantį teisės aktų nustatytus aplinkos apsaugos normatyvus ar
standartus. Vadinasi, AAVKĮ 30 straipsnis nėra pakankamas pagrindas poįstatyminiame teisės akte nustatyti galimybę panaikinti TIPK leidimą dėl ATĮ 11 straipsnio 3 dalyje numatytos garantijos ar draudimo netekimo. Dėl pirmiau minėtų priežasčių taip
pat negali būti laikoma, kad TIPK leidimo panaikinimo nustatymą poįstatyminiame
teisės akte nagrinėjamu atveju gali pagrįsti AAVKĮ 12 straipsnio 1 dalies 9 punktas,
kuriame numatyta, kad aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai turi teisę
šio įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka sustabdyti fizinių ar juridinių asmenų vykdomą aplinkai kenksmingą veiklą. Draudimo ar garantijos neturėjimas pats savaime neleidžia pagal pirmiau išduotą TIPK leidimą ir šiame leidime bei kituose teisės aktuose
numatytų veiklos vykdymo standartų ar normatyvų ribose vykdomą veiklą automatiškai pripažinti aplinkai kenksminga veikla.
Valstybinių aplinkos apsaugos inspektorių teisė sustabdyti ar apriboti juridinių
ir fizinių asmenų veiklą, jeigu pažeidžiami aplinkos apsaugos įstatymai arba ši veikla
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neatitinka aplinkos apsaugos normatyvų, taisyklių, limitų ir kitų nustatytų sąlygų, taip
pat yra nustatyta AAĮ 31 straipsnio 2 dalies 1 punkte. Tačiau šioje normoje nėra kalbama apie TIPK leidimo panaikinimą, be to, nenustatyti konkretūs būdai ir pagrindai,
kaip ir kada gali būti sustabdyta ar apribota asmenų veikla. Iš šios normos taip pat
konkrečiai neišplaukia, kad dėl aptariamos garantijos ar draudimo netekimo gali būti
panaikinamas visas TIPK leidimas, tokiu būdu užkertant kelią toliau tęsti ir tokią atliekas tvarkančios įmonės veiklos dalį, kurios vykdymas nesuponuoja pareigos turėti ATĮ
11 straipsnio 3 dalyje nustatytą garantiją ar draudimą. Be to, AAĮ 31 straipsnis reglamentuoja valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, o šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje
yra nustatyta, kad AAĮ pagrindu priimami kiti gamtos išteklių naudojimą bei aplinkos
apsaugą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Įstatymų leidėjas yra priėmęs
atskirą AAVKĮ. Taigi, atsižvelgiant į AAĮ 2 straipsnio 2 dalį, AAVKĮ detalizuoja, sukonkretina AAĮ 31 straipsnį, inter alia tam tikra apimtimi nustato jame įtvirtintų teisių
įgyvendinimo būdus, pagrindus. Tačiau, kaip minėta, AAVKĮ nenumato TIPK leidimo
panaikinimo vien tik dėl aptariamos garantijos ir draudimo netekimo.
Kaip minėta, ATĮ 35 straipsnis reikalavo ir reikalauja, kad asmenys, pažeidę šio
įstatymo reikalavimus, atsakytų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Kitaip
tariant, už šio įstatymo pažeidimus taikomos esminio ekonominio poveikio priemonės
turėtų būti pagrįstos įstatymu. Apibendrindama tai, kas paminėta anksčiau, išplėstinė
teisėjų kolegija konstatavo, kad 2002 m. TIPK taisyklių 64.6 punkte įtvirtinta poveikio priemonė neturėjo ir neturi pakankamai aiškaus įstatyminio pagrindo. Todėl pripažinta, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu
Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių 64.6 punktas
(2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-330 redakcija) prieštaravo Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004
redakcija) ir prieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnio
1 daliai (2012 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1981 redakcija) (2013 m. gegužės
21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I662-11/2013,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 100-114 p.).
IV.4.2.1. Planuojamos ūkinės veiklos PAV ir TIPK leidimo santykis
16. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad TIPK leidimo galiojimui taip pat gali
būti aktuali PAV procedūra ir jos rezultatas. Šiuo aspektu aktuali AAĮ 15 straipsnio 2
dalis, pagal kurią ūkinės veiklos leidimas, skirtas planuojamai veiklai, kuriai pagal PAVĮ
privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ar atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo, gali būti išduotas esant galiojančiam atsakingos institucijos teigiamam sprendimui
dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ar atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvadai, kad atlikti poveikio aplinkai vertinimą yra neprivaloma. Remiantis AAĮ 15
straipsnio 3 dalimi, poveikio aplinkai vertinimo proceso metu priimamas sprendimas
dėl ūkinės veiklos galimumo yra privalomas institucijai, išduodančiai leidimus ūkinei
veiklai. Jeigu atsakinga institucija priima sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla dėl
atitinkamų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų pažeidimų ir (ar) galimo neigiamo
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poveikio aplinkai pasirinktoje vietoje neleistina, planuojama ūkinė veikla negali būti
vykdoma (PAVĮ 10 str. 9 d.). Atsakingos institucijos priimtas teigiamas sprendimas dėl
ūkinės veiklos galimumo galioja 5 metus nuo jo priėmimo dienos (PAVĮ 10 str. 8 d.).
16.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad TIPK leidimas pradėti vykdyti ūkinę veiklą, kai yra būtinas šios veiklos PAV, gali būti išduodamas
tik esant teigiamam PAV sprendimui. Įstatymų leidėjo įtvirtinta imperatyvi nuostata,
jog PAV sprendimas yra privalomas institucijai išduodančiai leidimus ūkinei veiklai,
reiškia ne tik tai, jog leidimas ūkinei veiklai, inter alia TIPK leidimas, neišduodamas,
jei nusprendžiama, jog planuojamos ūkinės veiklos vykdymas pasirinktoje teritorijoje
neleistinas, bet ir tai, jog toks leidimas negali būti išduodamas, kuomet PAV sprendimo
galiojimo terminas yra pasibaigęs tais atvejais, kai dėl veiklos, kuriai pradėti vykdyti
prašoma išduoti TIPK leidimą, apskritai yra būtina atlikti planuojamos ūkinės veiklos
PAV (2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
16.2. Svarbu, jog reikalavimas turėti teigiamą PAV sprendimą sietinas būtent su
TIPK leidimo išdavimo momentu, o ne su paraiškos gauti minėtą leidimą pateikimu
(2010 m. spalio 18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).
16.3. Pažymėtina, jog vien faktinė aplinkybė, kad jau ne vienerius metus yra vykdoma ūkinė veikla, kuriai išduotas naujas TIPK leidimas, negali suponuoti išvados,
jog ši veikla nebepatenka į PAVĮ reguliavimo sritį. Priešingas vertinimas, t. y. kad PAV
procedūra nėra privaloma, jei ūkinė veikla jau yra vykdoma, iš esmės reikštų, jog bet
koks, įskaitant neteisėtą, ūkinės veiklos, kuriai privaloma atlikti PAV ar PAV atranką,
pradėjimas ir faktinis vykdymas, neatlikus šių administracinių procedūrų, savaime
eliminuoja šios veiklos vykdytojų ir kitų asmenų pareigas, kurios yra nustatytos PAV
įstatyme. Toks aiškinimas akivaizdžiai ir neabejotinai paneigtų PAV tikslus, kurių siekė
tiek nacionalinių įstatymų leidėjas, tiek Europos Sąjungos teisėkūros subjektai, paneigtų ir pačių planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių
aktų veiksmingumą (2013 m. gruodžio 19 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A822-989/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 26, 2013, 124-154 p.).
16.4. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad valstybių narių ir teismų pareigą užtikrinti
PAV direktyvos veiksmingumą atvejais, kai jau yra atlikti tam tikri darbai, egzistuoja
fizinis įsikišimas į aplinką ar pradėta vykdyti atitinkama ūkinė veikla, iš esmės yra pripažinęs ir Teisingumo Teismas (šiuo klausimu, pvz., žr. 2004 m. sausio 7 d. sprendimo
byloje Wells, C‑201/02, 65 p.; 2008 m. liepos 3 d. sprendimo byloje Komisija prieš Airiją, C-215/06, 57–60 p.; 2011 m. kovo 17 d. sprendimo byloje Brussels Hoofdstedelijk
Gewest ir kt., C-275/09, 37 p.).
IV.5. REIKALAVIMŲ, SUSIJUSIŲ SU TIPK LEIDIMO PANAIKINIMU,
NAGRINĖJIMAS TEISME
17. Teismų praktika rodo, kad ginčai, susiję su aplinkos apsaugos teisiniais santykiais, yra nagrinėjami ne tik administraciniuose, bet ir bendrosios kompetencijos
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teismuose. Bylų paskirstymą pagal rūšinį požymį bendrosios kompetencijos ir administraciniams teismams nustato rūšinio teismingumo taisyklės. Bylos rūšinį teismingumą bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui lemia teisinio santykio,
iš kurio kilo ginčas, pobūdis. Kai teisinis santykis yra mišrus, bylos rūšinis teismingumas priklauso nuo to, koks teisinis santykis (civilinis ar administracinis) byloje vyrauja
(ABTĮ 21 str. 2 d., Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 37 str. 2 d.). Kai teismui kyla
abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui, šiuos klausimus išsprendžia Specialioji teisėjų kolegija ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos ir administracinio teismo spręsti (toliau – ir
Specialioji teisėjų kolegija), kuri sudaroma ABTĮ 21 straipsnyje, Lietuvos Respublikos
teismų įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka.
17.1. Byloje Nr. T-9/2010 dėl ginčo, kuriame buvo keliami reikalavimai dėl TIPK
leidimo panaikinimo bei įmonės ūkinės veiklos nutraukimo, teismingumo buvo konstatuota, jog toks ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.
Tokia išvada daryta, nustačius, kad nors reikalavimas dėl TIPK leidimo panaikinimo
yra administracinio teisinio pobūdžio reikalavimas, nes yra ginčijamas individualaus
pobūdžio administracinis teisės aktas, priimtas viešojo administravimo subjektui atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas aplinkosaugos srityje (AAĮ 19 str., 2002 m. TIPK
taisyklės), tačiau antrasis reikalavimas – įpareigoti atsakovą UAB „Saerimner“ nutraukti ūkinę veiklą, vykdomą Jusevičių kaime esančiame kiaulių komplekse, pripažįstant ją
neteisėta – yra civilinio teisino pobūdžio, nes yra nukreiptas viešojo administravimo
funkcijų nevykdančiam privatinių teisinių santykių subjektui, o pats reikalavimas yra
grindžiamas ieškovų nuosavybės teisių gynimu. Tokiomis aplinkybėmis Specialioji teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 26 straipsnio 2 dalimi, sprendė, kad turi būti taikomas absorbcijos principas ir byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 22 d. nutartis byloje Nr. T-9/2010 R. S. ir kt.
prieš Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamentas, UAB „Saerimner“).
17.2. Vis dėlto, atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes, pirmiau aptarto pobūdžio reikalavimai gali būti nagrinėjami ir administraciniuose teismuose. Tokias situacija susiklostė byloje, kurioje ieškovas ieškiniu prašė panaikinti atsakovo Utenos RAAD
2010 m. balandžio 22 d. atsakovui UAB „Krisminda“ išduotą, 2012 m. sausio 18 d. koreguotą, TIPK leidimą ir Utenos RAAD 2011 m. gruodžio 13 d. raštu išduotą PAV atrankos išvadą, nutraukti UAB „Krisminda“ vykdomą ūkinę veiklą.
Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, kad byla teisminga administraciniam teismui. Šios kolegijos vertinimu, šioje byloje pareikšti reikalavimai dėl TIPK leidimo ir
PAV atrankos išvados panaikinimo yra administracinio teisinio pobūdžio reikalavimai,
nes yra ginčijami individualaus pobūdžio administraciniai teisės aktai, priimti viešojo
administravimo subjektui atliekant teisės aktų nustatytas funkcijas aplinkosaugos srityje (AAĮ 191 str., 2002 m. TIPK taisyklės). Tačiau reikalavimas – įpareigoti atsakovą
UAB „Krisminda“ nutraukti vykdomą ūkinę veiklą grindžiamas teisės aktų nustatytų
reikalavimų pažeidimu išduodant TIPK leidimą PAV atrankos išvadą bei tarpininkavimo veiklos neįregistravimu. Taigi šioje byloje pareikšti reikalavimai yra administracinio teisinio pobūdžio, todėl nagrinėtini administraciniame teisme.
Specialioji kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovo nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013, ir
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nagrinėjamos bylos aplinkybės skiriasi, nes nagrinėjamoje byloje nuosavybės apsaugos
klausimas nekyla, todėl minėta praktika remtis negalima (Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. sausio 7 d. nutartis byloje Nr. T-5/2014).
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V. RACIONALUS GAMTOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA
V.1. LAUKINĖS GYVŪNIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA
1. Laukinė gyvūnija yra natūralios gamtinės aplinkos dalis, turinti didelę reikšmę
normaliam įvairių ekologinių sistemų funkcionavimui ir išlikimui. Laukinė gyvūnija
yra savita visuomenės, visos žmonijos gamtinio paveldo estetinė, mokslinė, kultūrinė,
rekreacinė, ekonominė vertybė. Laukinė gyvūnija yra ne tik nacionalinė vertybė – ji
turi ir visuotinę, transnacionalinę reikšmę. Neabejotinai yra būtina ją išsaugoti ir perduoti būsimosioms kartoms. Neužtikrinus tinkamo laukinių gyvūnų (jų rūšių) populiacijų valdymo (t. y. reguliavimo ir kontroliavimo), būtų sudarytos prielaidos pakenkti
įvairioms Konstitucijoje įtvirtintoms, jos saugomoms ir ginamoms vertybėms (gyvybei,
sveikatai, nuosavybei ir kt.), taigi ir asmens teisėms bei interesams. Valstybė (jos institucijos) gali pasirinkti įvairius laukinių gyvūnų (jų rūšių) populiacijų valdymo būdus
ir priemones. Kita vertus, paisydama Konstitucijoje įtvirtintų socialinės darnos imperatyvo, teisingumo, protingumo bei proporcingumo principų, kitų Konstitucijos nuostatų, valstybė (jos institucijos) negali pasirinkti tokių laukinės gyvūnijos (jos rūšių)
populiacijų valdymo (t. y. reguliavimo ir kontroliavimo) būdų ir priemonių, kurie nepagrįstai suvaržytų ar apskritai paneigtų asmenų ar socialinių grupių teises ar teisėtus
interesus, pamintų teisėtus jų lūkesčius. Siekdama užtikrinti Konstitucijos 54 straipsnyje įtvirtintą viešąjį interesą, inter alia siekdama užtikrinti laukinių gyvūnų (jų išteklių)
apsaugą ir racionalų naudojimą, atkūrimą ir gausinimą, valstybė, reguliuodama ūkinę
veiklą, gali nustatyti specifines ūkinės veiklos sąlygas, procedūras, kontrolės priemones,
taip pat tam tikrus ūkinės veiklos, susijusios su atitinkamų gamtos išteklių naudojimu,
ribojimus ir draudimus (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas).
2. Realizuodama jai tenkančią pareigą, valstybė priėmė Laukinės gyvūnijos įstatymą, kuriuo vadovaujantis laukinė gyvūnija – tai laisvėje ir nelaisvėje gyvenančių
laukinių gyvūnų visuma. Laukinis gyvūnas – tai laisvėje gyvenantis arba nelaisvėje
laikomas laukinio gyvūno rūšies bet kurios biologinio vystymosi stadijos individas.
Gyvūnais pagal šį įstatymą taip pat laikomos gyvūno dalys ar gaminiai iš jų, taip pat
negyvi gyvūnų egzemplioriai. Laisvėje gyvenantys laukiniai gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei, o tie laisvėje esantys laukiniai gyvūnai, kurie, vadovaujantis šio
įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, buvo paimti iš buveinių, tampa juos iš buveinių paėmusio asmens nuosavybe, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (LGĮ 2 str. 2, 6 d.;
3 str. 1, 2 d.).
3. Paminėtina, kad LGĮ įgyvendina 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvą
92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (toliau – ir Direktyva 92/43), taip pat 1999 m. kovo 29 d. Tarybos direktyvą 1999/22/EB dėl laukinių
gyvūnų laikymo zoologijos soduose (toliau – ir Direktyva 1999/22).
4. Laukinės gyvūnijos įstatymas išskiria šias laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo rūšis: medžioklę, žvejybą, laukinių gyvūnų paėmimą iš jų buveinių; laukinių gyvūnų laikymą nelaisvėje; laukinių gyvūnų laikymą zoologijos soduose; veisimą ir kryžminimą; laukinių gyvūnų perkėlimą, introdukciją, reintrodukciją ir išleidimą į laisvę;
laukinių gyvūnų naudojimą mokslo, mokymo, švietimo, estetikos tikslais ir zoologinėms kolekcijoms sudaryti; laukinių gyvūnų paėmimą iš jų buveinių globos ir gydymo
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tikslais; laukinių gyvūnų gausos reguliavimą siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, fauną
ir florą, išvengti didelės žalos žemės, miško ar žuvininkystės ūkiuose ir kitoms nuosavybės rūšims; prekybą laukiniais gyvūnais (LGĮ 6 str. 1 d.). Laukinės gyvūnijos išteklių
naudotojai turi teisę naudoti laukinės gyvūnijos išteklius pagal LGĮ ir kitų teisės aktų
nustatytus laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo reikalavimus (LGĮ
5 str. 2 d. 1 p.). Jie privalo laikytis laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimo reikalavimų ir nepažeisti žemės, miško ar vandens telkinių savininkų, valdytojų ir
naudotojų teisių bei interesų; įgyvendinti privalomas laukinės gyvūnijos apsaugos ir
jos išteklių atkūrimo priemones ir LGĮ nustatytais atvejais atlyginti žalą, atsiradusią dėl
laukinės gyvūnijos išteklių naudojimo (LGĮ 5 str. 3 d. 1-3 p.).
V.1.1. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje, Leidimas žvėrių
auginimo aptvarui įrengti
(2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių 7 p.)

5. Aptvarų, voljerų ir kitų statinių laukiniams gyvūnams laikyti įrengimą ir naudojimą, laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje sąlygas nustatė Laukinių gyvūnų laikymo
nelaisvėje taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449 (Žin., 2002, Nr. 100-4456;
toliau – ir 2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklės).
6. Pagal šių taisyklių 5 punktą (2002 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 519/449 redakcija), fiziniai ar juridiniai asmenys, norintys įrengti voljerą, aptvarą ar kitą statinį, privalėjo gauti RAAD leidimą. Leidimui gauti fiziniai ar juridiniai asmenys pateikia atitinkamam RAAD paraišką dėl aptvaro, voljero ar kito statinio įrengimo. Joje nurodoma:
numatomo įrengti aptvaro, voljero ar kito statinio teritorija, plotas, numatytos laikyti
gyvūnų rūšys, individų skaičius, jų laikymo tikslai bei žemės (statinio) naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai, taip pat pateikiamos apskrities, miesto ar rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos) pažymos apie teritorijos tinkamumą laikyti paraiškoje išvardytus
laukinius gyvūnus, atsižvelgiant į jų rūšį bei skaičių, ir apie numatomų laikyti laukinių
gyvūnų sveikatos būklę. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma įrengti miške, reikia pateikti savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimą apriboti fizinių asmenų lankymąsi
šioje teritorijoje. Prie paraiškos pridedamų dokumentų originalai grąžinami paraišką
pateikusiam asmeniui, o kopijos paliekamos ir saugomos Leidimą išdavusiame RAAD
dešimt metų (žr. 2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių 7 p. (2002 m. spalio 2 d.
įsakymo Nr. 519/449 redakcija).
7. Atkreiptinas dėmesys, kad 2002 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklės neteko galios aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2011 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. D1-533/B1-310 (Žin., 2011, Nr. 84-4111). Šiuo įsakymu taip pat patvirtintos Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklės, nustatančios laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje (aptvaruose, voljeruose ar kituose statiniuose) sąlygas ir
priežiūros reikalavimus, zoologinių kolekcijų sudarymo, papildymo reikalavimus; laukinių gyvūnų paėmimo iš buveinių (išskyrus medžioklę ir žvejybą) ir laukinių gyvūnų
naudojimo mokslo, mokymo, švietimo, estetikos tikslams reikalavimus; reikalavimus
laukinių gyvūnų paėmimui iš buveinių globos ir gydymo tikslais; reikalavimus laukinių
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gyvūnų kryžminimui ir veisimui, ir išleidimui į laisvę (toliau – ir 2011 m. LGNT). Šiose taisyklėse (9 p.) taip pat numatyta, kad fiziniai ar juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų atstovybės ir filialai, norintys voljeruose, aptvaruose ar kituose statiniuose
laikyti laukinius gyvūnus, privalo gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus.
Asmenys, ketinantys laikyti laukinius gyvūnus nelaisvėje, Aplinkos apsaugos agentūrai
įteikia prašymą Leidimui laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus gauti. Prašyme nurodomi
pageidaujamų nelaisvėje laikyti laukinių gyvūnų moksliniai lietuviški ir (arba) lotyniški pavadinimai. Su prašymu pateikiami Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai
ar jų kopijos, žemės (statinio) nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos, žemės sklypo (statinio) planas su numatomo įrengti aptvaro schema. Jei žemės sklypas (statinys) priklauso bendrosios nuosavybės teise, prie prašymo
pridedami žemės sklypo bendraturčių sutikimai. Jeigu aptvarą ar voljerą numatoma
įrengti miške, pateikiamas savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimas apriboti
fizinių asmenų lankymąsi toje teritorijoje (2011 m. Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių
13 p. (2014 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. D1-369/B1-380 redakcija).
8. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad pagal 2002 m.
Laukinių gyvūnų laikymo taisyklių 7 punktą, tokiam leidimui gauti būtina pateikti atitinkamą paraišką, kurioje tarp kitų turi būti nurodyti žemės naudojimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai. Tai reiškia, kad nurodyti dokumentai turi patvirtinti (parodyti), kad prašoma aptverti žemė prašančio išduoti minėtą leidimą asmens (pareiškėjo)
naudojama teisėtai, t. y. tokia žemė naudojama teisės akto (įstatymo) nustatytu pagrindu. Nurodyta dokumentų pateikimo paskirtis suponuoja būtinumą įvertinti pareiškėjo
pateiktus atsakovui dokumentus tuo aspektu, ar jie yra pakankami ir patikimi daryti
išvadą, kad pareiškėjas įstatymų požiūriu teisėtai naudojasi prašoma aptverti miško
žeme (2006 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2177/2006). Ši
taisyklė suformuota administracinėje byloje Nr. A143-2177/2006, kurioje įvertinus bylos aplinkybes, konstatuota, jog pareiškėjo pateikti (nurodyti) atsakovui dokumentai
negali būti pripažinti patvirtinančiais jo teisę naudotis prašoma aptverti miško žeme
(2006 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-2177/2006).
V.1.2. Medžioklė
9. Kaip minėta, viena iš gyvūnijos naudojimo rūšių yra medžioklė. Ji traktuojama
kaip senas tradicijas turinti žmogaus veiklos rūšis ir socialinis institutas (Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Lietuvos Respublikos teritorijoje esantys
medžiojamosios gyvūnijos ištekliai – vienas iš natūraliosios gamtinės aplinkos objektų,
kuriuos saugo ir kuriuos racionaliai naudoti, atkurti bei gausinti reikalauja Konstitucija
(Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas). Visuomeniniams santykiams,
susijusiems su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžiojamosios gyvūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu, nustatyti įstatymų leidėjas priėmė Medžioklės įstatymą. Pagal šį įstatymą laisvėje gyvenantys medžiojamieji gyvūnai nuosavybės teise priklauso valstybei (MĮ 3 str. 1 d.). Laisvėje esantys medžiojamieji gyvūnai, kurie laikantis
šio Įstatymo ir kitų teisės aktų buvo pagauti arba nušauti, tampa juos pagavusio ar
nušovusio medžioklės plotų naudotojo nuosavybe, išskyrus medžioklės trofėjus, kurie
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nuosavybės teise priklauso medžiojamąjį gyvūną sumedžiojusiam asmeniui (MĮ 3
str. 2 d.).
V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete
(MĮ 11 str. 2 d.; VAĮ 3, 8 str.; Leidimo naudoti medžiojamų
gyvūnų išteklius tvarkos 18.1; 18.2 ir 19 p.)

10. Teisę naudoti laisvėje esančių medžiojamųjų gyvūnų išteklius suteikia RAAD
išduodami leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete
(toliau – ir Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius) (MĮ 4 str. 1 d.). Tokio leidimo išdavimo ir pabaigos pagrindai detalizuoti atitinkamai MĮ 10 ir 11 straipsniuose.
Leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete tvarka, reglamentuojanti leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išdavimą, jų galiojimo pratęsimą, galiojimo sustabdymą bei išduotų leidimų naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete panaikinimą, patvirtinta
aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512 (Žin., 2002, Nr. 98-4344; toliau – ir Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarka).
11. Dalis administraciniuose teismuose nagrinėtų bylų buvo susijusi su leidimų
naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius panaikinimo teisėtumu.
12. Šiuo aspektu aktuali MĮ 11 straipsnio 1 dalis nustatė, kad leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius galiojimas pasibaigia: 1) pasibaigus laikotarpiui, kuriam
jis buvo išduotas, ir nepratęsus jo galiojimo; 2) mirus fiziniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį, kuriam buvo išduotas leidimas; 3) jei medžioklės plotų vieneto
plotas neatitinka šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyto minimalaus dydžio arba
medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijų; 4) kai leidimą panaikina jį išdavusi institucija dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų priežasčių. Pagal šio straipsnio 2 dalį, leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius panaikinamas, jeigu medžioklės plotų
naudotojas: 1) nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas; 2) ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą; 3) nesilaikė leidime
nurodytų medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų; 4) ilgiau kaip 3 mėnesius
nuo leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius sustabdymo dėl priežasčių, nurodytų šio Įstatymo 19 straipsnyje, dienos neatlygino žemės, miško ar vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams medžiojamųjų gyvūnų padarytos
žalos.
13. Pažymėtina, kad sprendimas panaikinti leidimą naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius turi atitikti VAĮ 8 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Ši išvada padaryta
administracinėje byloje Nr. A248-1795/2006, kurioje kilo ginčas dėl Vilniaus RAAD įsakymo, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjui medžiotojų klubui išduotas Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius.
Apeliacinės instancijos teismas šioje byloje pažymėjo, kad Vilniaus RAAD, priimdamas ginčijamą sprendimą, vykdė veiklą, skirtą įstatymams bei kitiems teisės aktams
įgyvendinti, kitaip tariant, ši jo veikla priskirtina viešojo administravimo sričiai VAĮ
3 straipsnio 1 dalies prasme. Byloje ginčijamas aktas atitinka administracinio sprendimo sampratą. Be to, šis įsakymas vienkartinio taikymo, skirtas konkrečiam asmeniui
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– pareiškėjui, vadinasi, tai yra individualus administracinis aktas. Todėl jam turi būti
keliami reikalavimai, nustatyti VAĮ 8 straipsnyje. Šio straipsnio 1 dalis nustato, kad individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės
aktų normomis. Tai reiškia, kad sprendime turi būti nurodytos jo priėmimo priežastys,
aiškiai nurodyti atitinkami faktai ir įstatyminis pagrindas, individuali argumentacija.
Jei faktinių aplinkybių daug, jų aprašymas užima daug vietos, jos gali būti išdėstomos
atskirame dokumente (tyrimo akte, išvadoje), kuris pridedamas prie sprendimo kaip jo
priedas ir kartu su sprendimu įteikiamas suinteresuotiems asmenims.
Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad nagrinėjamu atveju atsakovo sprendimas nepagrįstas konkrečiais faktais, jame nurodytas tik teisinis sprendimo pagrindas. Ginčijamame įsakyme taip pat yra nuoroda į Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos 2005 m.
birželio 8 d. raštą. Šiame rašte nurodyti medžioklės taisyklių pažeidimai, už kuriuos
siūloma atimti leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, tačiau šis raštas pareiškėjui įteiktas nebuvo. Tuo buvo apsunkinta pareiškėjo teisė
ginčyti atsakovo sprendimą.
Dėl išdėstytų argumentų apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pripažino, kad
pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog ginčijamas atsakovo sprendimas
neatitinka VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Nesilaikyta ir šio straipsnio 2 dalies
reikalavimo nurodyti sprendimo apskundimo tvarką.
Be to, pažeidžiant teisės būti išklausytam principą pareiškėjui nebuvo suteikta teisė gintis, pateikti žodinius ar raštiškus paaiškinimus. Kaip matyti iš Gyvosios gamtos
apsaugos inspekcijos 2005 m. birželio 8 d. rašto, įrodymai, patvirtinantys pažeidimų
padarymą prie šio rašto pridėti nebuvo, atsakovo atstovas nurodė, kad papildomas tyrimas atliekamas nebuvo. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija pripažino, kad
atsakovui priimant ginčijamą įsakymą buvo pažeistos taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. Tai yra pagrindas
administracinio akto panaikinimui (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.) (2006 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-1795/2006).
14. Šiame skyriuje apžvelgiamu aspektu taip pat aktuali administracinė byla
Nr. A143-162/2008, kurioje kilo klausimas dėl Vilniaus RAAD direktoriaus 2007 m.
sausio 24 d. įsakymo, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjui medžiotojų klubui išduotas Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius. Leidimas iš esmės panaikintas MĮ
11 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 punktuose numatytais pagrindais, tai yra „jeigu medžioklės
plotų naudotojas nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas“ ir „jeigu medžioklės plotų
naudotojas ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą“.
Kaip nurodė apeliacine tvarka bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija, ginčui aktualiu
metu Medžioklės įstatyme nebuvo nustatyta leidimų panaikinimo tvarka, tačiau ji nustatyta šio įstatymo pagrindu priimtoje Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius
tvarkoje. Atsižvelgiant į tai, sprendžiant leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius
panaikinimo tvarkos laikymosi klausimą, yra būtina vadovautis Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarkos 19 punktu. Pagal šį punktą (2002 m. rugsėjo 30 d.
įsakymo Nr. 512 redakcija), paaiškėjus tvarkos 18 punkte nurodytoms aplinkybėms,
RAAD prireikus atlieka tyrimą ir sprendimą dėl leidimo panaikinimo priima per
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30 dienų30,31. Aiškindama nurodytą Leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius
tvarkos 19 punkto nuostatą, teisėjų kolegija pažymėjo, kad joje nėra nustatyta, nuo
kada turi būti skaičiuojamas 30 dienų terminas. Tačiau, aiškindama 19 punkto nuostatą
lingvistiniu teisės aiškinimo būdu, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nurodytas terminas skaičiuotinas nuo minėtų (Leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarkos
18 p. numatytų) aplinkybių paaiškėjimo momento, t. y. momento, kai šių aplinkybių
buvimo požymiai yra pakankamai aiškūs, kad esant reikalui būtų atliktas tyrimas ir
priimtas sprendimas dėl leidimo panaikinimo. Tokio aiškinimo teisingumą taip pat patvirtina pati minėto termino pakankamai ilga trukmė (30 d.), kuri reiškia, kad nurodytas terminas yra pakankamas, kad per jį RAAD struktūriniai padaliniai, kurie tiesiogiai
kontroliuoja ir tikrina gyvūnijos išteklių naudojimo atitikimą įstatymų reikalavimams
bei mokėtinų mokesčių apskaičiavimo teisingumą, galėtų atlikti paaiškėjusių aplinkybių papildomą tyrimą, o pats RAAD (jo direktorius) priimtų sprendimą dėl leidimo
panaikinimo. Nurodyto termino nustatymas (ir jo laikymasis) skirtas užtikrinti teisinių santykių dėl leidimo panaikinimo tikrumą, t. y. skirtas tam, kad Leidimo turėtojo
ir jį išdavusios bei turinčios teisę panaikinti institucijos teisės ir pareigos būtų subalansuotos ir kad sprendimui dėl leidimo panaikinimo priimti negalėtų daryti įtakos
(arba lemiamos reikšmės) kitos, Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarkos
18 punkte nenurodytos aplinkybės (2008 m. vasario 1 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A143-162/2008).
V.1.2.2. Medžioklės plotų sudarymas ir keitimas
(MĮ 10 str. 2 d. 3 p., 22 str. 9 d.)

15. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad didžioji dalis Vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėtų bylų medžiojamų gyvūnų naudojimo ir apsaugos srityje
buvo susijusi su medžioklės plotų vienetų formavimu. Medžioklės plotai – tai žemės,
miškų ir vandens telkinių plotai, kuriuose MĮ nustatyta tvarka gali būti medžiojama
(MĮ 2 str. 11 d.). Medžioklės plotų vienetas – vientisa medžioklės plotų teritorija, kuri
sudaryta vadovaujantis medžioklėtvarkos principais MedžĮ nustatyta tvarka ir kurioje
planuojamas ir organizuojamas medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimas (MĮ 2 str.
14 d.). Medžioklės plotų vienetų sudarymas ir jų ribų keitimas priskirtas savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (VSĮ 6 str. 1 d. 9 p. (2010 m. birželio 30 d. įstatymo
Nr. XI-971 redakcija).
30 Tuo metu galiojęs Leidimų naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarkos 18 punktas iš esmės
pakartojo MĮ 11 straipsnio 2 dalies nuostatas. Pagal jį išduotas Leidimas panaikinamas, jeigu
medžioklės plotų naudotojas: nesilaikė medžioklę reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
reikalavimų, šiurkščiai arba sistemingai juos pažeisdamas; ilgiau kaip 6 mėnesius nemokėjo mokesčių
už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą; sistemingai nesilaikė leidime nurodytų medžiojamųjų
gyvūnų išteklių naudojimo sąlygų; ilgiau kaip 3 mėnesius nuo Leidimo galiojimo sustabdymo dėl
priežasties, nurodytos šios Tvarkos 15 punkte, dienos neatlygino medžiojamųjų gyvūnų padarytos
žalos.
31 Pastebėtina, kad šiuo metu galiojantys Leidimo naudoti tvarkos punktai (2013 m. kovo 4 d. įsakymu
Nr. D1-176 redakcija) įtvirtina: „18. Leidimo galiojimas pasibaigia dėl Lietuvos Respublikos medžioklės
įstatymo 11 straipsnyje nurodytų priežasčių. 19. Paaiškėjus šios Tvarkos 18 punkte nurodytoms
aplinkybėms, Regiono departamentas prireikus atlieka tyrimą ir sprendimą dėl Leidimo panaikinimo
priima per 30 dienų. <...>.“
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Sudarant medžioklės plotus itin svarbi MĮ 8 straipsnio 1 dalis, pagal kurią medžioklės plotų vienetai sudaromi ir jų ribos keičiamos vadovaujantis medžioklėtvarkos
principais, užtikrinant racionalų medžiojamųjų gyvūnų populiacijų valdymą, tinkamą
medžiojamųjų gyvūnų apsaugą ir tvarkingą bei saugų medžiojimą, taip pat kad būtų
išvengta didesnės medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos žmogaus ūkinės veiklos objektams. Medžioklės plotų vienetas turi apimti ne mažiau kaip 1000 ha vientisų medžioklės plotų, išskyrus atvejus, kai mažesni medžioklės plotų vienetai sudaromi Aplinkos
ministerijos siūlymu mokslo ir mokymo tikslams arba kai tokie vienetai sudaromi Žemės ūkio ministerijos siūlymu žuvininkystės tvenkinių teritorijose. Medžioklės plotų
vieneto vientisumo kriterijus ir reikalavimus medžioklės plotų vienetų riboms nustatyti tvirtina Aplinkos ministerija, vadovaudamasi šiais principais: 1) medžioklės plotų vienetų ribos turi eiti aiškiomis gamtinėmis arba dirbtinėmis ribomis, gerai matomomis vietovėje, tačiau negali būti nustatomos pamiške; 2) keliai, geležinkelių ruožai,
elektros perdavimo linijos, natūralūs bei dirbtiniai vandens srautai ir kiti panašūs
objektai, jeigu jų forma, dydis bei statiniai ar įrenginiai juose netrukdo organizuoti
medžioklės, nesuardo medžioklės plotų vienetų vientisumo, tačiau negali būti laikomi
išilgine jungtimi tarp atskirų nutolusių medžioklės plotų vieneto dalių.
Medžioklės plotų vieneto vientisumo kriterijai ir reikalavimai medžioklės plotų
vienetų riboms nustatyti patvirtinti aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu
Nr. 514 (Žin., 2002, Nr. 98-4345; toliau – ir Vientisumo kriterijai).
16. Taigi tam, kad tam tikri medžioklės plotai būtų įtraukti į medžioklės plotų
vienetus, jie privalo būti vientisi ir sudaryti vadovaujantis medžioklėtvarkos principais. Tokiu teisiniu reguliavimu siekiama užtikrinti, kad medžiojama būtų tik tuose
medžioklės plotuose, kuriuose planuojant ir organizuojant medžioklę būtų valdomos
medžiojamųjų gyvūnų populiacijos, būtų užtikrinamas jų gyvybingumas ir apsauga,
medžiojamieji gyvūnai būtų naudojami racionaliai, t. y. būtų įmanoma pasiekti Medžioklės įstatyme nustatyto teisinio reguliavimo tikslus (2009 m. kovo 12 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-355/2009; 2012 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A492-2953/2012).
17. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projektus (toliau –
ir Projektas) kiekvienoje savivaldybėje rengia šios savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti
(toliau – ir Medžioklės plotų komisija) (MĮ 8 str. 3 d. (2013 m. birželio 18 d. įstatymo
Nr. XII-372 redakcija). Komisijos nuostatai buvo patvirtinti aplinkos ministro ir žemės
ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 487/361 (Žin., 2002, Nr. 97-4304; toliau – ir Komisijos medžioklės plotams sudaryti nuostatai). Medžioklės plotus tvirtina savivaldybės administracijos direktorius (žr. MĮ 8 str. 10 d.).
18. Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 4 dalis išskiria keturis medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo etapus:
pirma, pasiūlymo medžioklės plotų vienetui sudaryti ar jo riboms pakeisti
pateikimas;
antra, teisinės informacijos surinkimas ir grafinių bei ekologinių duomenų apie
siūlomą sudaryti arba pakeisti medžioklės plotų vienetą parengimas;
trečia, informacijos apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projektą paskelbimas šalies bei vietinėje spaudoje. Projekto
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paruošimas yra esminė medžioklės plotų vieneto sudarymo proceso dalis (2004 m.
birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-602/2004).
ketvirta, medžioklės ploto vieneto sudarymas ar jo ribų pakeitimas baigiamas Medžioklės plotų komisijos parengto Projekto tvirtinimu, kurį atlieka atitinkamos savivaldybės administracijos direktorius (šiuo aspektu žr. MĮ 8 str. 10 d.).
Atkreiptinas dėmesys, kad iki Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo 5, 8, 14,
15, 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo 2010 m. gegužės 18 d. įstatymo Nr. XI-824
priėmimo MĮ 8 straipsnio 10 dalis nustatė, jog Projektą tvirtina apskrities viršininkas.
19. Medžioklės plotų vieneto sudarymo ir jų ribų pakeitimą išsamiau detalizuoja MĮ 8 straipsnio 9-10 dalys: Medžioklės plotų komisija ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo pasiūlymo sudaryti medžioklės plotų vienetą ar pakeisti jo ribas gavimo
parengia preliminarų Projektą, šio projekto dokumentus iškabina viešai prieinamose
savivaldybės administracijos patalpose ir apie šio projekto parengimą paskelbia šalies ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys pastabas dėl parengto preliminaraus
medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto pateikia Medžioklės plotų komisijai ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo paskelbimo apie šį projektą šalies
ir vietinėje spaudoje dienos. Visiems privačios žemės sklypų, kurie patenka į sudaromą
medžioklės plotų vienetą, bet nepatenka į šio Įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas [teritorijas, kuriose medžioti draudžiama], savininkams Medžioklės plotų
komisija registruotais laiškais išsiunčia informacinius pranešimus apie parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą. Informaciniame pranešime privačios žemės sklypo savininkui taip pat nurodomos šio Įstatymo
13 straipsnio 2 dalyje nustatytos jo, kaip žemės sklypo savininko, teisės uždrausti medžioti jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba
nustatyti papildomas medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas, kuriomis
jis gali pasinaudoti medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų pakeitimo projekto
rengimo metu arba bet kuriuo metu vėliau, ir pasekmės, kurios pagal šį Įstatymą atsirastų nepasinaudojus šiomis žemės sklypo savininko teisėmis ir jomis pasinaudojus.
Jeigu žemės sklypo savininko rašytinio sprendimo pasinaudoti šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje numatytomis teisėmis Medžioklės plotų komisija negauna, laikoma, kad
žemės sklypo savininkas neprieštarauja, kad jam priklausančiame žemės sklype bus
laikinai medžiojama, ir nepageidauja nustatyti papildomas medžiojimo sąlygas. Žemės
sklypo, kuriame jo savininkas uždraudė medžioti, plotas įskaitomas į medžioklės plotų,
patenkančių į medžioklės plotų vienetą, bendrą plotą. Žemės sklypo savininko nustatytas draudimas medžioti jam priklausančiame žemės sklype neturi įtakos medžioklės
plotų vieneto vientisumui (9 d.). Pasibaigus 3 mėnesių terminui, Medžioklės plotų komisija ne vėliau kaip per 1 mėnesį išnagrinėja gautus suinteresuotų asmenų pasiūlymus, prireikus medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą
pakeičia ar patikslina ir pateikia jį tvirtinti atitinkamos savivaldybės administracijos
direktoriui. Sprendimą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo
projekto patvirtinimo savivaldybės administracijos direktorius priima ne vėliau kaip
per 1 mėnesį nuo projekto gavimo. Neatsiejamos tvirtinamo medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto dalys yra medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose medžioti draudžiama pagal MĮ 7 straipsnio
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2 dalies nuostatas, ir priedas, kuriame nustatyti medžioklės plotų dydis ir pasiskirstymas pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis (10 d.).
Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimą, kuriame buvo vertinamas Medžioklės įstatymų
nuostatų konstitucingumas. Šiame nutarime Konstitucinis Teismas pripažino, jog MĮ
(2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) 8 straipsnio 9 dalis ta apimtimi,
kuria nustatyta, jog privačios žemės sklypo savininkas apie tai, kad jam nuosavybės
teise priklausantį žemės sklypą ketinama naudoti medžiojimui, informuojamas ne tiesiogiai, o tik atitinkamos savivaldybės komisijai apie parengtą preliminarų medžioklės
plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą paskelbus šalies bei vietinėje
spaudoje, ir ta apimtimi, kuria nustatytas 1 mėnesio terminas, per kurį šio įstatymo
13 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys atitinkamos savivaldybės komisijai raštu gali
pateikti reikalavimus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo
projekto, taip pat MĮ 8 straipsnio 9 dalies nuostata „Pasikeitus žemės sklypo savininkui,
toks pareiškimas gali būti pateikiamas per seniūniją, kurioje yra šis žemės sklypas, per
1 mėnesį po nuosavybės teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“ prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims32. Be to, MĮ 8 straipsnio
10 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti gali ir neatsižvelgti į privačios žemės, miško, vandens telkinio savininko valią, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, miške,
vandens telkinyje nebūtų medžiojama, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos
23 straipsnio 1 ir 2 dalims33. Konstitucinis Teismas taip pat konstatavo, jog 13 straipsnio 2 dalies nuostata „Privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė šio Įstatymo
8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma priskirti arba yra priskirta medžioklės
plotų vienetui, turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančioje žemėje, jeigu medžioklės metu žemės ūkio pasėliams arba miškui bus daroma žala“ ta apimtimi, kuria
32 Tuo metu galiojusi MĮ 8 straipsnio 9 dalis nustatė, jog „Šio straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija,
parengusi preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą, paskelbia
apie tai šalies bei vietinėje spaudoje ir nurodo 1 mėnesio terminą, per kurį šio Įstatymo 13 straipsnio
2 dalyje nurodyti asmenys atitinkamos savivaldybės komisijai raštu gali pateikti reikalavimus, o kiti
suinteresuoti fiziniai ar juridiniai asmenys – siūlymus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo
ribų pakeitimo projekto. Tokie rašytiniai siūlymai ir reikalavimai pateikiami šio straipsnio 3 dalyje
numatytai komisijai tiesiogiai arba per seniūnijas, kuriose yra siūlymus ir reikalavimus pateikiantiems
asmenims priklausantys žemės sklypai. Pasikeitus žemės sklypo savininkui, toks pareiškimas gali
būti pateikiamas per seniūniją, kurioje yra šis žemės sklypas, per 1 mėnesį po nuosavybės teisės
įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. Teritorijas, kuriose medžioklė draudžiama pagal
šio Įstatymo 13 straipsnio 2 dalį iki šiuos reikalavimus nustatančių asmenų nurodyto termino,
šio straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija pažymi medžioklės plotų vieneto plane. Mokesčiai už
medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą medžioklės plotų vienete mažinami proporcingai tokių
teritorijų dydžiui, tačiau šių apribojimų nustatymas nesuardo medžioklės plotų vienetų vientisumo.“
33 Tuo metu galiojusi MĮ 8 straipsnio 10 dalis įtvirtino, jog „Pasibaigus šio straipsnio 9 dalyje nustatytam
terminui, komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, išnagrinėjusi gautus
reikalavimus ar siūlymus ir įvertinusi, kad jie atitinka šio straipsnio 1 dalyje numatytus reikalavimus,
priima sprendimą, ar tikslinga atsižvelgti į gautus siūlymus, prireikus koreguoja medžioklės plotų
vieneto sudarymo ar ribų pakeitimo projektą, ir per 1 mėnesį šį projektą pateikia tvirtinti atitinkamos
apskrities viršininkui. Neatsiejamos tvirtinamo medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų
pakeitimo projekto dalys yra medžioklės plotų vieneto planas su pažymėtomis teritorijomis, kuriose
leidžiama medžioti ir kuriose medžioklė yra uždrausta, bei priedas apie medžioklės plotų dydį bei
pasiskirstymą pagal tinkamumą medžiojamiesiems gyvūnams gyventi ir veistis.“
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nenumatyta privačios žemės sklypo savininko teisė nevaržomai uždrausti medžioti
jam priklausančioje žemėje ne tik jeigu medžioklės metu žemės ūkio pasėliams arba
miškui bus daroma žala, bet ir visais kitais atvejais, prieštarauja Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims34.
20. Pagal Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 3 punktą35 ir 22 straipsnio
9 dalį36, Komisijos parengtas Projektas ir sprendimas jį patvirtinti yra būtina sąlyga išduoti leidimui naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete, t. y.
būtina sąlyga atsirasti asmens subjektinei teisei – teisei naudoti medžiojamųjų gyvūnų
išteklius tam tikrame medžioklės plotų vienete. Iš to, kas pasakyta, darytina išvada, kad
Komisijos parengtas Projektas su reikiamais priedais ir jį patvirtinantis sprendimas yra
tie teisiniu požiūriu reikšmingi juridiniai faktai (dokumentai), kurie suponuoja asmeniui tam tikrų teisių ir pareigų atsiradimą medžioklės teisinių santykių srityje (šiuo aspektu žr., pvz., 2004 m. birželio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-584/2004;
2011 m. lapkričio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-2608/2011).
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
(VAĮ 3, 8 str.; MĮ 8 str. 9, 11 d.; 22 str. 1 d.; Komisijos medžioklės
plotams sudaryti nuostatų 7.7 p.)

21. Spręsdamas bylą dėl medžioklės plotų vienetų ar jų ribų sudarymo, Vyriausiasis administracinis teismas nuolat akcentuoja, kad Medžioklės įstatymu ir Komisijos medžioklės plotams sudaryti nuostatais Medžioklės plotų komisijai pavesta atlikti
atitinkamas viešojo administravimo funkcijas bei kompetencijos ribose priimti administracinius sprendimus. Be to, nors Medžioklės plotų komisija dėl savo paskirties ypatumų privalo vadovautis specialiaisiais teisės aktais, jos, kaip viešojo administravimo
subjekto, sprendimai privalo atitikti ir bendruosius VAĮ 8 straipsnio reikalavimus –
turi būti pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, bei juos
priimant turi būti laikomasi VAĮ 3 straipsnyje išdėstytų principų (žr., pvz., 2013 m. lap34 Šiuo metu galiojanti MĮ 13 straipsnio 2 dalis (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija)
įtvirtina imperatyvą, jog „privačios žemės sklypo savininkas, kurio žemė nepatenka į šio Įstatymo
7 straipsnio 2 dalyje nurodytas teritorijas ir šio Įstatymo 8 straipsnyje nustatyta tvarka yra numatoma
priskirti arba yra priskirta medžioklės plotų vienetui, medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo ribų
pakeitimo metu, taip pat bet kuriuo metu vėliau turi teisę uždrausti medžioti jam priklausančiame
žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas medžiojimo jam
priklausančiame žemės sklype sąlygas. Žemės sklypo savininkas rašytinį sprendimą uždrausti medžioti
jam priklausančiame žemės sklype, panaikinti ankstesnį draudimą medžioti arba nustatyti papildomas
medžiojimo jam priklausančiame žemės sklype sąlygas turi pateikti atitinkamos savivaldybės komisijai
medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti <...>“.
35 „Leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame medžioklės plotų vienete išduoda
RAAD, <...>, kai:
<...>3) leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete išduodamas medžioklės
plotų naudotojams šio Įstatymo 22 straipsnyje nustatyta tvarka.“
36 „Medžioklės plotų naudotojams, kurių medžioklės plotai šiame straipsnyje nustatyta tvarka buvo
pripažinti medžioklės plotų vienetais, leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius šiuose
vienetuose išduodami be šio Įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje numatyto konkurso.“
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kričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1985/2013), įskaitant nešališkumo
principą (2012 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2953/2012).
22. Šiuo aspektu aktualioje administracinėje byloje, kurioje buvo vertinamas Komisijos sprendimas, Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad ginčijamas atsakovo sprendimas, įformintas protokolu, neatitinka individualaus administracinio akto
reikalavimų. Protokole atspindėti posėdžio metu kalbėjusių asmenų pasisakymai, nuomonės, tačiau akte nenurodyti pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, nepateiktas
teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas sprendimą. Tinkamas motyvų neišdėstymas ne tik lemia administracinio akto neteisėtumą
ir nepagrįstumą, bet ir apsunkina administracinio ginčo nagrinėjimą nustatant ginčo
esmę ir ribas. Atsižvelgdamas į tai, LVAT nusprendė panaikinti Medžioklės plotų komisijos 2012 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą ir įpareigoti šią komisiją medžiotojų klubo
prašymą dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo išnagrinėti iš naujo (2013 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1985/2013).
23. Administracinėje byloje Nr. A415-356/2004 Vyriausiasis administracinis teismas taip pat pažymėjo, kad apskrities viršininko administracijos funkcija tvirtinti medžioklės plotų vienetų sudarymo bei ribų keitimo projektus reiškia individualaus teisės
akto, kuriuo sukuriamos teisės bei pareigos, priėmimą, todėl tokiam teisės aktui bei
jo priėmimo procedūroms taikytinas VAĮ, kurio 8 straipsnyje nustatyta, jog individualus administracinis sprendimas turi būti pagrįstas nustatytais faktais ir teisės aktų
normomis. Apžvelgiamoje byloje nebuvo nustatyta, kokiais faktais remiantis apskrities
viršininko administracija padarė išvadą, kad iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo pareiškėjo teisėtai naudoto medžioklės ploto ribos Medžioklės plotų komisijos pakeistos
atsižvelgiant į MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus ir kad tokie veiksmai atitiko VAĮ 4 įtvirtintus valstybės administravimo principus – objektyvumo, reiškiančio,
kad sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai
turi būti nešališki ir objektyvūs bei proporcionalumo, reiškiančio, kad administracinio sprendimo mastas bei griežtumas turi būti proporcingi administravimo tikslui
(2004 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-356/2004).
24. Akcentuotina, kad Medžioklės plotų komisijos sprendimas taip pat turi atitikti
Medžioklės įstatyme įtvirtintus medžioklėtvarkos principus.
Administracinėje byloje Nr. A575-551/2004, kurioje medžiotojų klubas prašė pakeisti Komisijos sprendimą, kuriuo buvo nustatytos preliminarios pareiškėjo bei trečiojo asmens medžioklės plotų vienetų ribos, LVAT konstatavo, kad atsakovas, nustatydamas preliminarias ieškovo bei trečiojo asmens medžioklės plotų vienetų ribas,
neatsižvelgė į MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus medžioklėtvarkos principus. Šiaurinė
pareiškėjo prašomo sudaryti medžioklės ploto vieneto riba eina pamiške, kai tuo tarpu
Medžioklės įstatymas draudžia medžioklės plotų vienetų ribas nustatyti pamiške (MĮ
8 str. 1 d. 1 p.). Byloje nebuvo nustatyta aplinkybių, dėl kurių ieškovo medžioklės plotų
vieneto ribos negalėtų būti nustatytos pagal šio medžiotojų būrelio pateiktą siūlymą.
Medžioklės plotų komisijos argumentai, kad tokiu būdu nustatytos medžioklės plotų
vieneto ribos nėra pakankamai aiškios ir pažeidžia saugiai medžioklei keliamus reikalavimus, nebuvo patvirtinti objektyviais įrodymais. Tai lėmė ginčijamo akto panaikinimą (2004 m. birželio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-551/2004).
25. Medžioklės plotų vienetų, siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos savivaldybės teritorijoje, sudarymo projektai rengiami kartu su kitų savivaldybių atitinkamomis
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komisijomis. Jeigu medžioklės plotų vieneto ribos peržengia vienos savivaldybės ribas,
tokio medžioklės plotų vieneto sudarymo projektas turi būti patvirtintas visose savivaldybėse, į kurių teritoriją jis įsiterpia (MĮ 8 str. 11 d. (2010 m. gegužės 18 d. įstatymo
Nr. XI-824 redakcija).
25.1. Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, įstatymas įtvirtino imperatyvų reikalavimą tuo atveju, jei medžioklės plotų vienetas sudaromas daugiau nei vienos savivaldybės teritorijoje, projektą rengti kartu su kitos savivaldybės atitinkama komisija.
Toks reikalavimas, atsižvelgiant į sprendžiamo klausimo svarbą, nėra vien tik formalaus pobūdžio įpareigojimas, kurio neturi būti laikomasi. Atsižvelgiant į tai ir administracinėje byloje nustačius, kad medžioklės plotų vienetas sudarytas daugiau kaip vienos
savivaldybės teritorijoje, tačiau jo rengime abi savivaldybės nedalyvavo, tai yra nesilaikyta MĮ 8 straipsnio 11 dalies, pripažįstama, kad pažeista minėtoje teisės normoje
nustatyta medžioklės plotų vienetų, siūlomų sudaryti daugiau kaip vienos savivaldybės
teritorijoje, sudarymo projektų rengimo tvarka. Šis pažeidimas administracinių teismų
praktikoje pripažįstamas esminiu ir lemia sudaryto medžioklės vieneto neteisėtumą
(žr., pvz., 2011 m. kovo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-433/2011; 2004 m.
gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-400/2004).
26. Jau minėta, kad Medžioklės plotų komisija preliminarų Projektą privalo paskelbti šalies ir vietinėje spaudoje (MĮ 8 str. 9 d., Komisijos medžioklės plotams sudaryti nuostatų 7.7 p.). Neatlikus šios pareigos, darytina išvada, jog yra suvaržytos suinteresuotų asmenų teisės dalyvauti medžioklės plotų vienetų rengime, teikti pasiūlymus,
reikalavimus šiais klausimais. Tolesni Medžioklės plotų komisijos veiksmai rengiant
Projektą, gali būti pripažinti teisėtais tik tinkamai įvykdžius pareigą paskelbti Projektą spaudoje (šiuo aspektu žr., 2008 m. birželio 9 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A438-908/2008).
27. Kaip minėta, Medžioklės įstatymas įtvirtina terminą, kuris turi būti suteiktas suinteresuotiems asmenims po preliminaraus Projekto paskelbimo spaudoje tam,
kad šie Medžioklės plotų komisijai pateiktų siūlymus dėl minėto projekto (žr., MĮ 8 str.
9 d.). Komisijos sprendimo priėmimas, nepasibaigus MĮ 8 straipsnio 9 dalyje nustatytam terminui, administracinių teismų praktikoje pripažįstamas esminiu procedūrinių
reikalavimų pažeidimu (šiuo aspektu žr., pvz., 2004 m. birželio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-551/2004; 2004 m. gegužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-400/2004).
28. Komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti ir jų riboms pakeisti kiekvienoje savivaldybėje turi būti sudaryta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo šio Įstatymo
įsigaliojimo (MĮ 22 str. 1 d.).
28.1. Pažymėtina, kad MĮ 22 straipsnio 1 dalyje numatyto termino praleidimas
administracinių teismų praktikoje nevertintas kaip atimantis teisę ir vėliau sudaryti
tokią komisiją. Komisijos nesudarymas reikštų tų teisinių santykių, kuriuos siekia reglamentuoti MĮ, nereglamentavimą ir įstatymo nevykdymą (2003 m. rugsėjo 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-766/2003).
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V.1.2.2.2. Medžioklės plotai ir teritorijos, kuriose medžioklė yra draudžiama
(MĮ 7 str. 2 d., 8 str. 1 d.)

29. Medžioklės įstatymo 7 straipsnio 1 dalis nustato, kad medžioklės plotais laikomos ir medžioti leidžiama visose teritorijose, išskyrus teritorijas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje. Į teritorijas, kuriose draudžiama medžioti patenka ir teritorijos, kuriose
atsižvelgiant į vietos sąlygas negali būti medžiojama ir kurias nustato institucijos, sudarančios medžioklės plotų vienetus MĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka (MĮ 7 str. 2 d.
8 p. (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija). Analogišką nuostatą įtvirtino MĮ 7 straipsnio 2 dalies 3 punktas (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966
redakcija).
29.1. Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, Medžioklės įstatymo
7 straipsnio 2 dalies 3 punkte (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija)
nėra nustatyti kriterijai, kurias remiantis galima daryti išvadą, jog teritorijoje negali būti
medžiojama. Yra tik nuoroda, kad būtina atsižvelgti į vietos sąlygas. Todėl, aiškinant
šią normą, darytina išvada, kad medžiojimo negalimumą kiekvienu konkrečiu atveju
apsprendžia teritorijos specifika jos atitikimo Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytiems reikalavimams aspektu. Vienas iš tokių reikalavimų yra reikalavimas
užtikrinti saugų medžiojimą (2004 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-602/2004).
29.1.1. Administracinėje byloje Nr. A143-602/2004, kurioje buvo pateiktas minėtas
aiškinimas, nustatyta, kad visa pareiškėjo prašoma įregistruoti medžioklės plotų teritorija priklauso Palių durpynui, t. y. turi gamybinės teritorijos statusą. Tai reiškia, kad
medžiojimas šioje teritorijoje objektyviai gali sukelti pavojų asmenims, kurie profesionaliai užsiima joje (gali užsiimti) durpių gamyba. Aplinkybė, kad tokio pavojaus galima
išvengti gamybininkams atitinkamai suderinus durpių kasimo darbų laiką bei vietą su
pareiškėju, teisėjų kolegijos manymu, negali būti pripažinta reikšminga, nes toks medžioklės saugumas priklausytų nuo subjektyvių faktorių, t. y. nuo to kaip būtų atliktas
toks suderinimas ir kaip jo būtų laikomasi. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad esant
nurodytoms aplinkybėms medžioklės saugumas šioje teritorijoje negali būti laikomas
užtikrintu. Taigi ginčijamas Medžioklės plotų komisijos sprendimas priskirti pareiškėjo prašomą įregistruoti teritoriją nemedžiojamai teritorijai teisėjų kolegijos pripažintinas pagrįstu (2004 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-602/2004).
V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai
(Konstitucijos 23 str.; MĮ 8 str. 2 d.; 10 str. 2 d., 22 str.)

30. Vadovaujantis MĮ 8 straipsnio 2 dalimi, medžioklės plotų vienetai sudaromi ir
jų ribos keičiamos šiais atvejais:
1) kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal MĮ reikalavimus nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos egzistuojančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti;
2) egzistuojančius medžioklės plotų vienetus padalijant arba juos sujungiant, kai
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toks sudarymas atliekamas medžioklės plotų naudotojų susitarimu, šio straipsnio 1 dalyje nustatytais tikslais;
3) kai medžioklės plotų vieneto ribas arba teritorijas, kuriose leidžiama medžioti,
būtina patikslinti, įsteigus pagal Saugomų teritorijų įstatymą naujas saugomas teritorijas arba pakeitus esamų saugomų teritorijų, kuriose medžioti draudžiama, ribas;
4) kai gaunamas atitinkamas medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas.
Be to, medžioklės plotų vienetai gali būti sudaromi ir jų ribos keičiamos Komisijos iniciatyva, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus
reikalavimus (MĮ 8 str. 6 d.).
30.1. Iš MĮ 8 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų nuostatų matyti, kad naujų medžioklės
plotų vienetų sudarymo atvejus reguliuoja 1 ir 4 punktai, o 2 ir 3 punktai reguliuoja
jau egzistuojančių medžioklės plotų vienetų ribų atvejus (2004 m. kovo 10 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-320/2004).
30.2. Pažymėtina, kad subjektas, siekiantis sudaryti medžioklės plotų vienetą ar
pakeisti jo ribas, turi nurodyti aplinkybes, pagrindžiančias kurį nors įstatyme numatytą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jau esančių ribų keitimo atvejį (2012 m.
spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2457/2012).
30.2.1. Tai konstatuota administracinėje byloje Nr. A492-2457/2012, kurioje pareiškėjas medžiotojų klubas „Okainėliai“ ginčijo Medžioklės plotų komisijos 2011 m.
lapkričio 24 d. protokolinį sprendimą. Ginčijamu sprendimu buvo nuspręsta netenkinti
pareiškėjo 2011 m. spalio 26 d. prašymo dėl galimybės sudaryti medžioklės plotų vienetą medžiotojų klubui „Okainėliai“ ir neatsižvelgti į prašymą pagal medžiotojų klubo
„Okainėliai“ 2011 m. spalio 26 d. pateiktą pasiūlymą paimti šiaurinę medžioklės ploto
dalį iš medžiotojų klubo „Okainiai“, netenkinti medžiotojų klubo „Okainėliai“ 2011 m.
lapkričio 9 d. prašymo įskaityti 2 097,98 ha dirbamos žemės ir 9,3 ha miško į medžiotojų klubo „Okainėliai“ medžioklės ploto vienetą, netenkinti trijų žemės ūkio bendrovių ir devynių fizinių asmenų prašymų, nes nėra galimybių sudaryti naują medžioklės
plotų vienetą medžiotojų klubui „Okainėliai“ ar pakeisti medžiotojų klubo „Okainiai“
ribas Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1-4 punktuose nustatytais pagrindais.
Pasak LVAT, pareiškėjas savo prašyme dėl naujo medžioklės plotų vieneto sudarymo nenurodė aplinkybių, pagrindžiančių kurį nors įstatyme numatytą medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jau esančių ribų keitimo atvejį. Pareiškėjas naujo medžioklės
plotų vieneto suformavimą siekė pagrįsti išimtinai žemės ir miškų sklypų (2 097,98 ha
žemės ir 9,34 ha miškų) savininkų pareiškimais, kuriuose jie atsisako leisti įtraukti savo
sklypus į medžiotojų klubo „Okainiai“ medžioklės plotų vienetą ir prašo įtraukti tuos
pačius sklypus į medžiotojų klubo „Okainėliai“ medžioklės plotų vienetą, t. y. egzistuojantį medžioklės plotų vienetą padalinti, nors nėra sudarytas susitarimas su plotų naudotoju. Pirmosios instancijos teismas įvertino tokį pareiškėjo argumentą ir pagrįstai
nurodė, kad jis nesudaro teisinio pagrindo formuoti naują medžioklės plotų vienetą.
Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. nutarimu, be kita ko, yra pripažinęs, kad
MĮ 8 straipsnio 10 dalis ta apimtimi, kuria nustatyta, jog Komisija gali ir neatsižvelgti
į privačios žemės, miško, vandens telkinio savininko valią, kad jam nuosavybės teise
priklausančiame žemės sklype, miške, vandens telkinyje nebūtų medžiojama, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims. Šiame nutarime
kalbama tik apie būtinybę atsižvelgti į žemės sklypų savininkų valią nemedžioti (tai
reiškia uždrausti apskritai medžioti) jiems priklausančiuose žemės, miško sklypuose,
514

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

tačiau nėra pasisakyta dėl žemės ir miško sklypų savininkų valios (galimybės) pasirinkti vieną ar kitą medžiotojų klubą, kuris turėtų medžioti jiems priklausančiuose
sklypuose. Byloje esantys žemės ūkio bendrovių ir fizinių asmenų prašymai patvirtina,
kad jie nėra išreiškę valios uždrausti medžioti jų žemės sklypuose, o priešingai, pareiškė norą, kad būtų medžiojama (paimant teritorijas iš medžiotojų klubo „Okainiai“ ir
perduodant jas pareiškėjui). Todėl pareiškėjo argumentas, kad ginčijamas sprendimas
prieštarauja minėto Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatoms, yra nepagrįstas. Be to,
Vientisumo kriterijų 6 punktas nustato, kad medžioklės plotų vienete esantys privačios
žemės sklypai, kuriuose jų savininkai uždraudė medžioti MĮ 13 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, nesuardo medžioklės plotų vieneto vientisumo nepriklausomai nuo šių
sklypų dydžio ar išsidėstymo. Todėl darytina išvada, kad net ir pareiškėjo nurodytiems
juridiniams bei fiziniams asmenims uždraudus medžioti jiems priklausančiuose žemės sklypuose, ši aplinkybė pati savaime nesudarytų pagrindo keisti medžiotojų klubo
„Okainiai“ medžioklės plotų vieneto ribas.
Pareiškėjo argumentai, kad medžiotojų klubas „Okainiai“ medžioklės plotus naudoja neracionaliai, medžioklės plotai suformuoti pažeidžiant žemės sklypų savininkų
interesus, nenagrinėti šioje byloje, nes žemės sklypų savininkai ar kiti suinteresuoti
asmenys nėra pareiškę reikalavimų dėl savo kokių nors pažeistų teisių gynimo, nuostolių atlyginimo ar kt., pareiškėjas taip pat nėra įgaliotas šioje byloje ginti kitų asmenų
teises (2012 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2457/2012).
30.3. Pažymėtina, kad siekiant taikyti MĮ 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą, būtina sąlyga medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų pakeitimo projekto rengimo procedūroms pradėti yra medžioklės plotų naudotojų susitarimas dėl medžioklės plotų vieneto padalinimo. Nustačius, kad byloje toks susitarimas nepateiktas, Medžioklės plotų
komisijos veiksmai atsisakant parengti dviejų atskirų medžioklės plotų vienetų sudarymo ir ribų pakeitimo projektą yra teisėti. Tik imperatyvaus pobūdžio juridinę reikšmę
turinčio fakto konstatavimas, kad yra susitarimas tarp naudotojų dėl medžioklės plotų
vieneto padalinimo yra teisinis pagrindas administravimo procedūrai atlikti (2003 m.
gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-1231/2003).
30.4. Dėl atvejų, kuriais galima sudaryti naują medžioklės plotą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad naujų medžioklės plotų vienetų
sudarymo atvejus reguliuoja MĮ 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktai, o 2 ir 3 punktai
reguliuoja jau egzistuojančių medžioklės plotų vienetų ribų atvejus. Pagal Medžioklės
įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktus medžioklės plotų vienetai gali būti sudaromi esant šioms sąlygoms: kai jie sudaromi medžioklės plotuose, kuriuose pagal šio
įstatymo reikalavimus nėra sudarytų medžioklės plotų vienetų arba kuriuos egzistuojančių medžioklės plotų naudotojai atsisakė naudoti, taip pat kai gaunamas atitinkamas
medžioklėtvarkos projekto rengėjų siūlymas. Medžioklės įstatymo 10 straipsnio 2 dalyje taip pat numatyta, kad leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius konkrečiame
medžioklės plotų vienete išduoda atitinkamos aplinkos apsaugos institucijos, nustatyta
tvarka organizuodamos leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės
plotų vienete išdavimo konkursą. Šioje teisės normoje taip pat nustatyta ir išimtis, kad
leidimai naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų, vienete išduodami be konkurso medžioklės plotų naudotojams šio įstatymo 22 straipsnyje nustatyta
tvarka ir atvejais. Apibendrinus minėtas teisės normas darytina išvada, kad asmuo, kuris iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo nebuvo konkretaus medžioklės ploto vieneto
515

III. Informacinė dalis

naudotoju, teisę naudotis konkrečiu medžioklės ploto vienetu gali įgyti esant šiai juridinių faktų visumai, o būtent: pirma, turi būti nustatyta tvarka suformuotas „laisvas“, t. y. niekieno nenaudojamas medžioklės ploto vienetas; antra, dėl šio medžioklės
ploto vieneto turi būti organizuotas konkursas; trečia, šį konkursą asmuo turi laimėti
(2004 m. kovo 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-320/2004; dėl neteisėto
naujo medžioklės ploto sudarymo taip pat žr. 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1887/2012).
V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas
(Konstitucijos 23, 29 str.; MĮ 22 str. 2, 3, 4, 6, 7 d.)

31. Medžioklės įstatymas, įsigaliojęs 2002 m. spalio 1 d., naujai reguliuodamas visuomeninius santykius, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios medžiojamosios gyvūnijos apsauga ir jos racionaliu naudojimu, kartu įtvirtino pereinamojo
pobūdžio teisės normas, skirtas medžioklės plotų naudojimo tęstinumui užtikrinti.
Vadovaujantis MĮ 22 straipsnio 2 dalimi (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966
redakcija), medžioklės plotų naudotojai, naudoję medžioklės plotus iki MĮ įsigaliojimo
ir naudoję juos nepažeisdami teisės aktų reikalavimų, iki 2003 m. balandžio 1 d. pateikia prašymus Medžioklės plotų komisijai, ir jų naudojami medžioklės plotai pripažįstami medžioklės plotų vienetais bei leidimai naudoti juose medžiojamųjų gyvūnų išteklius išduodami laikantis medžioklės plotų naudojimo tęstinumo, vadovaujantis šiame
straipsnyje nustatyta tvarka.
Taigi MĮ 22 straipsnio 2 dalyje numatyta medžioklės plotų naudotojų, naudojusių
medžioklės plotus iki įstatymo įsigaliojimo, teisė į naudotų medžioklės plotų naudojimo tęstinumą, kurį nustatyti įgalinimai buvo suteikti Medžioklės plotų komisijai.
Pagal MĮ 22 straipsnio 3 dalį (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija), šio straipsnio 2 dalyje nurodyti medžioklės plotų naudotojai kartu su atitinkamu
prašymu turi pateikti: 1) Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka
įregistruotas medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas su žemės sklypų savininkais
ir valdytojais, su išsinuomotų medžioklės plotų schemomis; 2) medžioklės plotų, esančių valstybinėje žemėje, skyrimą patvirtinančius dokumentus (tik profesionalios medžioklės plotų ir mokslo ir mokymo medžioklės plotų atveju); 3) rašytinius medžioklės
plotų ribų suderinimo su visais gretimų medžioklės plotų naudotojais protokolus, jeigu jie buvo surašyti, pagal kuriuos patvirtinamos faktiškos medžioklės plotų vienetų
ribos, arba remdamiesi šiais protokolais besiribojančių medžioklės plotų naudotojai
koreguoja medžioklės plotų ribas siekdami šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų; 4) kitus dokumentus, patvirtinančius teisėtą medžioklės plotų naudojimą.
Vadovaujantis MĮ 22 straipsnio 5 dalimi, medžioklės plotų, naudotų iki MĮ įsigaliojimo pagal šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus ir atitinkančių šio Įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje keliamus reikalavimus, ribos yra nekeistinos, išskyrus atvejus, kai
besiribojančių medžioklės plotų vienetų naudotojai rašytiniu medžioklės plotų ribų
suderinimo protokolu prašo nustatyti kitokias ribas, siekdami MĮ 8 straipsnio 1 dalyje
nustatytų tikslų.
31.1. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog šiame kontekste aktualus Lietuvos
Respublikos Konstitucinio Teismo 2005 m. gegužės 13 d. nutarimas. Šiame nutarime
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buvo vertintos MĮ 22 straipsnio 3 dalies (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966
redakcija) nuostatos, pagal kurias „3. šio straipsnio 2 dalyje nurodyti medžioklės plotų
naudotojai kartu su atitinkamu prašymu turi pateikti: 1) Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka įregistruotas medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas su žemės sklypų savininkais ir valdytojais iki Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo
įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.), su išsinuomotų medžioklės plotų schemomis; 2) medžioklės plotų, esančių valstybinėje žemėje, skyrimą patvirtinančius dokumentus (tik profesionalios medžioklės plotų ir mokslo ir mokymo medžioklės plotų
atveju); 3) rašytinius medžioklės plotų ribų suderinimo su visais gretimų medžioklės
plotų naudotojais protokolus, jeigu jie buvo surašyti, pagal kuriuos patvirtinamos faktiškos medžioklės plotų vienetų ribos, arba remdamiesi šiais protokolais besiribojančių
medžioklės plotų naudotojai koreguoja medžioklės plotų ribas siekdami šio Įstatymo
8 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų; 4) kitus dokumentus, patvirtinančius teisėtą medžioklės plotų naudojimą.“
Konstitucinis Teismas 2005 m. gegužės 13 d. nutarimu pripažino, jog MĮ
22 straipsnio 3 dalies (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) nuostata „Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti medžioklės plotų naudotojai kartu su atitinkamu
prašymu turi pateikti: 1) Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų nustatyta tvarka
įregistruotas medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas su žemės sklypų savininkais
ir valdytojais iki Laukinės gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m.
gruodžio 29 d.), su išsinuomotų medžioklės plotų schemomis <...>“ dalis „iki Laukinės
gyvūnijos įstatymo pakeitimo įstatymo įsigaliojimo (2001 m. gruodžio 29 d.)“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, 29 straipsniui,
konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui.
Pagrįsdamas padarytą išvadą, Konstitucinis Teismas pažymėjo, jog pagal MĮ 22
straipsnio 2 ir 3 dalis medžioklės plotų naudotojų iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo
naudoti medžioklės plotai pripažįstami medžioklės plotų vienetais ir po Medžioklės
įstatymo įsigaliojimo, išskyrus tuos medžioklės plotus (jų dalis), kurie buvo išnuomoti pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, su žemės sklypų savininkais ir valdytojais
sudarytas 2001 m. gruodžio 29 d. ir vėliau. Pagal Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d.
nutarimu Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatus medžiojamųjų gyvūnų naudojimo konkrečiame žemės plote teisė priklausė šios žemės savininkui; savininkas galėjo
šia teise naudotis pats, perleisti ją kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims pagal medžioklės plotų nuomos sutartį arba ja nesinaudoti; medžioti kitiems asmenims priklausančiuose medžioklės plotuose neturint medžioklės plotų nuomos sutartimi perleistos
teisės naudotis medžioklės plotais buvo draudžiama. Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, įsigaliojusiu 2002 m. liepos 20 d., pakeitus Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d.
nutarimu Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ patvirtintuose Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatuose (su vėlesniais pakeitimais)
nustatytą teisinį reguliavimą, šiuose nuostatuose neliko nuostatos, kad žemės savininkas medžiojamųjų gyvūnų naudojimo konkrečiame žemės plote teisę gali perleisti kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims pagal medžioklės plotų nuomos sutartį. Taigi
pagal Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimu patvirtintus Medžioklės Lietuvos
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Respublikoje nuostatus (su vėlesniais pakeitimais) medžioklės plotų nuomos sutartis
buvo galima sudaryti iki 2002 m. liepos 20 d., t. y. jas buvo galima sudaryti ne tik iki
2001 m. gruodžio 29 d., bet ir 2001 m. gruodžio 29 d. bei dar tam tikrą laiką po to.
Pasak Konstitucinio Teismo, privačios žemės, miškų, vandens telkinių savininkai,
pagal galiojusius teisės aktus sudarę medžioklės plotų nuomos sutartis su kitais asmenimis (šių plotų naudotojais), galėjo pagrįstai tikėtis, kad šios sutartys bus vykdomos
visą jose numatytą laiką, kad valstybė (jos institucijos) nesiims jokių priemonių, užkertančių kelią nuomininkams vykdyti savo pareigas pagal šias sutartis, ir kad fiziniai
ir juridiniai asmenys, pagal galiojusius teisės aktus išsinuomoję medžiojimui skirtus
žemę, miškus, vandens telkinius (medžioklės plotų naudotojai), galėjo pagrįstai tikėtis,
jog visą šiose sutartyse nustatytą laiką jose nustatytomis sąlygomis jie galės naudoti
medžiojimui išsinuomotą žemę, miškus, vandens telkinius ir kad valstybė (jos institucijos) nesiims jokių priemonių, užkertančių kelią jiems naudotis minėtose sutartyse
numatytomis savo teisėmis. Minėti lūkesčiai atsirado ir asmenims, kurie tuo metu galiojusiuose Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatuose numatytas medžioklės plotų
nuomos sutartis sudarė nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d.
Valstybė, keisdama ūkinės veiklos santykių teisinį reguliavimą, gali keisti ir ūkinės
veiklos sąlygas ar apskritai nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį tam tikra ūkinė
veikla turi būti nutraukta, tačiau keisdama ūkinės veiklos sąlygas ar nutraukdama tam
tikrą ūkinę veiklą valstybė turi paisyti inter alia Konstitucijoje įtvirtinto teisėtų lūkesčių apsaugos principo, suponuojančio ir įgytų teisių apsaugą. Konstatuota ir tai, kad
jeigu ūkio subjektas pagal galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus įgijo teisę užsiimti tam tikra ūkine veikla ir šią teisę įgyvendino, keičiant tokios ūkinės veiklos teisinį
reguliavimą taip, kad yra pabloginamos šios ūkinės veiklos sąlygos arba ši ūkinė veikla
apskritai nutraukiama, atsižvelgiant į tai, dėl ko minėtos ūkinės veiklos teisinis reguliavimas yra keičiamas ir kokiu mastu jis yra keičiamas, taip pat atsižvelgiant į kitas
reikšmės turinčias aplinkybes, valstybei gali atsirasti pareiga atlyginti (kompensuoti)
ūkio subjektams ir kitiems asmenims praradimus, jų patirtus dėl minėto teisinio reguliavimo pakeitimo.
MĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu buvo paneigti privačios
žemės, miškų, vandens telkinių savininkų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d. pagal galiojusius teisės aktus sudariusių medžioklės plotų nuomos sutartis
su kitais asmenimis (šių plotų naudotojais), lūkesčiai, kad šios sutartys bus vykdomos
visą jose numatytą laiką ir kad valstybė (jos institucijos) nesiims jokių priemonių, užkertančių kelią nuomininkams vykdyti savo pareigas pagal šias sutartis, ir fizinių bei
juridinių asmenų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d. pagal galiojusius
teisės aktus išsinuomojusių medžiojimui skirtus žemę, miškus, vandens telkinius (medžioklės plotų naudotojai), lūkesčiai, kad visą šiose sutartyse nustatytą laiką jose nustatytomis sąlygomis jie galės naudoti medžiojimui išsinuomotą žemę, miškus, vandens
telkinius ir kad valstybė (jos institucijos) nesiims jokių priemonių, užkertančių kelią
jiems naudotis minėtose sutartyse numatytomis savo teisėmis.
Be to, Medžioklės įstatyme nėra numatyta, kaip valstybė kompensuoja praradimus, kuriuos žemės savininkai gali patirti dėl to, kad MĮ 22 straipsnio 3 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu buvo paneigti minėti privačios žemės, miškų, vandens telkinių
savininkų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d. pagal galiojusius teisės aktus sudariusių medžioklės plotų nuomos sutartis su kitais asmenimis (šių plotų
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naudotojais), ir fizinių bei juridinių asmenų, nuo 2001 m. gruodžio 29 d. iki 2002 m. liepos 20 d. pagal galiojusius teisės aktus išsinuomojusių medžiojimui skirtus žemę, miškus,
vandens telkinius (medžioklės plotų naudotojai), lūkesčiai. Šitaip yra sudarytos prielaidos pažeisti ir minėtų asmenų privačios nuosavybės teises, kurias gina Konstitucijos
23 straipsnio 1 ir 2 dalys.
Dėl Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje nustatyto teisinio reguliavimo medžioklės plotų naudotojai, sudarę medžioklės plotų nuomos sutartis 2001 m. gruodžio
29 d. ir vėliau, taip pat atsidūrė nevienodoje padėtyje, palyginti su kitais medžioklės
plotų naudotojais, kurie medžioklės plotų nuomos sutartis sudarė iki 2001 m. gruodžio
29 d. Tokiu būdu buvo pažeistas Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtintas visų asmenų
lygiateisiškumo principas.
Apžvelgiamu Konstitucinio Teismo nutarimu taip pat konstatuota, jog MĮ
22 straipsnio 6 dalies (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija)37 nuostata,
„Nesusitarus dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio iki 2003 m.
balandžio 1 d., galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgdama į Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus priima nurodyta komisija“ prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims, konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui.
Grįsdamas prieitą išvadą, Konstitucinis Teismas nurodė, jog MĮ 22 straipsnio
6 dalyje įtvirtintas reguliavimas reiškia, kad galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų
vienetų ribų nustatymo tais atvejais, kai mažesnių kaip 1000 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais iki 2003 m. balandžio 1 d. nesusitaria
dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, priima
atitinkamos savivaldybės komisija ir kad šitaip yra sudarytos prielaidos atsirasti ir tokioms teisinėms situacijoms, kai asmenys, sudarę ir įregistravę mažesnius nei 1000 ha
medžioklės plotus, po 2003 m. balandžio 1 d. negali jų naudoti medžiojimui. Medžioklės įstatyme nėra nustatyta, kaip valstybė kompensuoja praradimus, kuriuos minėti
asmenys gali patirti dėl šiuo atžvilgiu pasikeitusio teisinio reguliavimo. Pagal teisės
aktus, galiojusius iki Medžioklės įstatymo (daugumos jo nuostatų) įsigaliojimo, galėjo būti suformuoti ir mažesni nei 1000 ha medžioklės plotai. Remiantis tokiu teisiniu
reguliavimu, tam tikri individualūs medžioklės plotų vienetai buvo suformuoti, įregistruoti ir naudojami medžiojimui. Svarbu, kad asmenys, pagal galiojusius teisės aktus
suformavę individualius medžioklės plotų vienetus, galėjo pagrįstai tikėtis galėsią šiuos
medžioklės plotų vienetus naudoti medžiojimui tol, kol atsiras įstatymuose numatytų aplinkybių, dėl kurių tolesnis šių medžioklės plotų vienetų naudojimas medžiojimui pagristai taptų negalimas. Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatytu
teisiniu reguliavimu buvo paneigti asmenų, pagal galiojusius teisės aktus suformavusių
individualius medžioklės plotų vienetus, lūkesčiai, kad jie galės šiuos medžioklės plotų vienetus naudoti medžiojimui tol, kol atsiras įstatymuose numatytų aplinkybių, dėl
kurių tolesnis šių medžioklės plotų vienetų naudojimas medžiojimui pagrįstai taptų
37 Ši norma įtvirtino „6. Medžioklės plotų, mažesnių kaip 1000 ha, naudotojai su gretimų medžioklės
plotų naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo,
įtvirtindami tai šio straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytu dokumentu ir pateikdami bendrą prašymą
šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatytai komisijai dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės
plotų vienetu. Nesusitarus dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio iki 2003 m.
balandžio 1 d., galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgdama į
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus priima nurodyta komisija.“
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negalimas. Be to, Medžioklės įstatyme nėra nustatyta, kaip valstybė kompensuoja praradimus, kuriuos asmenys, pagal galiojusius teisės aktus sudarę ir įregistravę mažesnius
nei 1000 ha medžioklės plotus, bet po 2003 m. balandžio 1 d. negalintys jų naudoti
medžiojimui, gali patirti dėl to, kad Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalyje nustatytu teisiniu reguliavimu buvo paneigti jų lūkesčiai, kad jie galės šiuos medžioklės plotų vienetus naudoti medžiojimui tol, kol atsiras įstatymuose numatytų aplinkybių, dėl
kurių tolesnis šių medžioklės plotų vienetų naudojimas medžiojimui pagristai taptų
negalimas. Šitaip sudarytos prielaidos pažeisti ir minėtų asmenų privačios nuosavybės
teises, kurias gina Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalys.
Apžvelgiamu Konstitucinio Teismo nutarimu taip pat konstatuota, jog MĮ
22 straipsnio 7 dalis38 (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) ta apimtimi, kuria įtvirtinta, kad iki tol, kol medžioklės plotai bus pripažinti medžioklės plotų vienetais pagal jų naudojimo tęstinumą, privaloma laikytis: 1) Medžioklės įstatymo
8 straipsnio 9 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, jog privačios žemės sklypo savininkas
apie tai, kad jam nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą ketinama naudoti medžiojimui, informuojamas ne tiesiogiai, o tik atitinkamos savivaldybės komisijai apie
parengtą preliminarų medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projektą paskelbus šalies bei vietinėje spaudoje; 2) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 dalies ta apimtimi, kuria nustatytas 1 mėnesio terminas, per kurį šio įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys atitinkamos savivaldybės komisijai raštu gali pateikti
reikalavimus dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo arba jo ribų pakeitimo projekto;
3) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 9 dalies nuostatos „Pasikeitus žemės sklypo savininkui, toks pareiškimas gali būti pateikiamas per seniūniją, kurioje yra šis žemės sklypas, per 1 mėnesį po nuosavybės teisės įregistravimo Nekilnojamojo turto registre“;
4) Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 10 dalies ta apimtimi, kuria nustatyta, kad komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti gali ir neatsižvelgti į
privačios žemės, miško, vandens telkinio savininko valią, kad jam nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, miške, vandens telkinyje nebūtų medžiojama, prieštarauja
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims.
31.2. Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog po Konstitucinio Teismo
2005 m. gegužės 13 d. nutarimo priėmimo buvo pakeistas ne tik MĮ 22 straipsnio 3 dalies 1 punktas (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija), bet ir papildyta
MĮ 22 straipsnio 6 dalis (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija), įtvirtinant, jog teisę į nuostolių, patirtų dėl netektos galimybės toliau naudoti medžioklės
plotais, atlyginimą turi ir žemės sklypų savininkai, netekę galimybės toliau nuomoti
medžioklei žemės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės
Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ įsigaliojimo (2002 m. liepos
20 d.). Medžioklės plotų naudotojams ir privačios žemės sklypų savininkams mokamų
kompensacijų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
32. Aiškindamas Medžioklės įstatymo 22 straipsnio normas, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, kad medžioklės plotuose, dėl kurių įtraukimo
38 Ši norma įtvirtino „Iki tol, kol medžioklės plotai bus pripažinti medžioklės plotų vienetais pagal jų
naudojimo tęstinumą, privaloma laikytis šio Įstatymo 8 straipsnio 9, 10 ir 11 dalyse nustatytų sąlygų.“
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į medžioklės plotų vienetus nepateikiami MĮ 22 straipsnio 2 dalyje nurodyti prašymai iki 2003 m. balandžio 1 d., medžioklės plotų vienetai sudaromi arba šie plotai prie
kitų sudarytų medžioklės plotų vienetų prijungiami MĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka.
Atkreiptinas dėmesys, kad MĮ 8 straipsnis nustato bendrą medžioklės plotų vienetų
sudarymo ir jų ribų keitimo tvarką, o šio įstatymo 22 straipsnis – sudarymo ypatumus
tais atvejais, kai konkretūs medžioklės plotai jau buvo naudojami iki MĮ įsigaliojimo,
tai yra iki 2002 m. spalio 1 d.) (2005 m. kovo 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-346/2005).
33. Vadinasi, MĮ nustatė sąlygas, kurioms esant atsiranda asmens subjektinė teisė
– teisė toliau naudotis konkrečiu medžioklės ploto vienetu, bei numatė prielaidas (juridinius faktus), kuriomis ši teisė gali būti įgyvendinama. (2004 m. lapkričio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-879/2004). Medžioklės įstatymo 22 straipsnio
1 dalimi nustatyti asmens subjektinę teisę – teisę toliau naudotis konkrečiu medžioklės ploto vienetu yra pavesta Komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų
riboms pakeisti. Tokiu būdu, Komisija yra viešojo administravimo funkcijas vykdantis subjektas, kuris kompetentingas veikti tik jam suteiktų įgalinimų ribose. Tam, kad
asmuo įgytų subjektinę teisę naudotis konkrečiu medžioklės plotu, kuriuo jis naudojosi iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo, turi būti įstatyminių sąlygų bei prielaidų visuma. Kadangi Komisija yra įgaliota nustatyti, ar asmuo turi subjektinę teisę ar ne, tai
į jos kompetenciją įeina ir minėtų įstatyminių sąlygų bei prielaidų visumos patikrinimas ir įvertinimas. Tačiau Komisijos atliekamas įstatyminių sąlygų ir prielaidų, reikalingų atsirasti minėtai subjektinei teisei patikrinimas bei įvertinimas, neturi peržengti
Komisijos kompetencijos ribų, kurios yra apibrėžtos Medžioklės įstatymo 22 straipsnyje. Komisija turi patikrinti, ar yra sąlygos atsirasti asmens subjektinei teisei, kurios
yra numatytos Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, bei ar medžioklės plotas
atitinka Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimus. Ar minėtos sąlygos egzistuoja, ji nustato, konstatavusi, kad asmuo pateikė duomenis, numatytus Medžioklės
įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, kurie (duomenys) ir sudaro prielaidas asmens subjektinei teisei atsirasti (šiais aspektais žr., pvz., 2004 m. lapkričio 4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A438-879/2004; 2004 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A502-856/2004).
34. Pažymėtina, kad Medžioklės įstatymo 22 straipsnyje nėra numatyta Medžioklės plotų komisijos teisė revizuoti nustatyta tvarka įregistruotų sutarčių teisėtumo
civilinės teisės aspektu. Tokia išvada, be kita ko, darytina ir iš galiojusių Medžioklės
Lietuvos Respublikoje nuostatų 36 punkto (redakcija iki 2002 m. liepos 20 d.), pagal
kurį medžioklės plotų nuomos sutarčių registracija buvo laikoma būtina ir pakankama
prielaida tokių sutarčių galiojimui (2004 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-856/2004). Šiuo aspektu gali būti paminėta administracinė byla, kurioje kilo
ginčas, nes pareiškėjui buvo atsisakyta nustatyti jo subjektinę teisę – teisę naudotis medžioklės plotu, kuriuo jis naudojosi iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo, tuo pagrindu, jog pareiškėjo sudarytos medžioklės plotų nuomos sutartys su žemės sklypų savininkais ir valdytojais dėl įvairių trūkumų yra negaliojančios. Spręsdama kilusį ginčą
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nurodė, kad Medžioklės įstatymo
22 straipsnyje nėra numatyta Komisijos teisė revizuoti nustatyta tvarka įregistruotų
sutarčių teisėtumo civilinės teisės aspektu. Atsižvelgiant į tai, tokie atsakovo veiksmai
yra neteisėti, nes buvo atlikti viršijant jam suteiktų įgalinimų ribas. Be to, pažymėtina,
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kad pagal Civilinio kodekso 1.1 straipsnį, nei viešojo administravimo subjektams, nei
administraciniams teismams nėra suteikta teisė revizuoti sandorius civiliniu teisiniu
aspektu. Todėl atsakovui ginčijamame akte nenustačius pagrindų, numatytų Medžioklės įstatymo 22 straipsnyje, kurie šalintų pareiškėjo subjektinės teisės – teisės toliau
naudotis ginčo medžioklės plotu, atsiradimo galimybę, atsakovo sprendimas yra nepagrįstas. Pažymėta, kad tuo atveju, kai keli asmenys pretenduoja į vieną ir tą patį
medžioklės plotą ar jo dalį, savo teises grįsdami tarpusavyje viena kitai prieštaraujančiomis sutartimis, šių sutarčių teisėtumo, negaliojimo ir pan. klausimai turi būti sprendžiami bendros kompetencijos teisme ir pan. (2004 m. lapkričio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A438-879/2004).
35. Kaip minėta, Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalis (2002 m. birželio 20 d.
įstatymo Nr. IX-966 redakcija) įtvirtino, kad medžioklės plotų, mažesnių kaip 1000 ha,
naudotojai su gretimų medžioklės plotų naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų
padidinimo iki 1000 ha arba šių plotų sujungimo, įtvirtindami tai šio straipsnio 3 dalies 3 punkte numatytu dokumentu ir pateikdami bendrą prašymą Medžioklės plotų
komisijai dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu. Nesusitarus dėl
medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio iki 2003 m. balandžio 1 d.,
galutinį sprendimą dėl medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgdama į MĮ
8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus priima nurodyta komisija39.
35.1. Sistemiškai aiškindamas Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 6 dalies (2002 m.
birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) nuostatas ir šio straipsnio 2 dalies nuostatas bei įvertinęs tai, kad iš neteisėto naudojimo negali atsirasti teisė, Vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad speciali komisija medžioklės plotų vienetams
sudaryti ir jų riboms pakeisti turi teisę savo iniciatyva medžioklės plotų naudotojui priskirti trūkstamus iki 1000 ha medžioklės plotus tuo atveju, jei medžioklės plotai tampa
mažesni kaip 1000 ha dėl to, kad nustačius medžioklės plotų ribas pagal naujus Me39 Šiuo metu galiojanti MĮ 22 straipsnio 6 dalis (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija)
numato, kad „Mažesnių kaip 1 000 ha medžioklės plotų naudotojai su gretimų medžioklės plotų
naudotojais gali susitarti dėl medžioklės plotų padidinimo iki 1 000 ha arba šių plotų sujungimo, tai
įformindami šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu dokumentu ir šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje
numatytai komisijai medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti pateikdami bendrą
prašymą dėl medžioklės plotų pripažinimo medžioklės plotų vienetu. Jeigu iki 2003 m. balandžio 1 d.
nesusitarta dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki nurodyto dydžio, sprendimą dėl medžioklės
plotų vienetų ribų nustatymo, atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus,
priima komisija medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti. Jeigu po šio sprendimo
priėmimo mažesnių kaip 1 000 ha medžioklės plotų naudotojai netenka galimybės toliau naudoti
medžioklės plotus, jų patirti nuostoliai atlyginami išmokant vienkartinę kompensaciją, lygią
pajamoms, kurios per 5 metus galėjo būti gautos iš medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimo. Teisę į
šių nuostolių atlyginimą turi ir žemės sklypų savininkai, netekę galimybės toliau nuomoti medžioklei
žemės plotus pagal medžioklės plotų nuomos sutartis, sudarytas iki Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 1132 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio
14 d. nutarimo Nr. 425 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikoje nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“
įsigaliojimo (2002 m. liepos 20 d.). Žemės sklypų savininkams, nuomojusiems medžioklės plotus pagal
medžioklės plotų nuomos sutartis, išmokama vienkartinė kompensacija, lygi nuompinigiams, kurie
galėjo būti gauti nuomojant žemės sklypo savininkui priklausančius medžioklės plotus per medžioklės
plotų nuomos sutartyje numatytą terminą, bet ne ilgiau kaip per 5 metus, taikant tuo metu galiojusius
valstybei priklausančių medžioklės plotų nuomos tarifus pagal medžioklės plotų kategorijas.
Medžioklės plotų naudotojams ir privačios žemės sklypų savininkams mokamų kompensacijų
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“
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džioklės įstatymo reikalavimus (8 str. 1 d. 1 p.) dalis teisėtai naudotų plotų nebepatenka į naujai formuojamą medžioklės plotų vienetą, bet ne tuo atveju, kai nustatoma, kad
medžioklės plotų naudojimas neatitiko galiojusių teisės aktų reikalavimų dėl dydžio
ir vientisumo (2003 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A403-823/2003,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 5, 2003). MĮ 22 straipsnio 6 dalyje
įtvirtintos teisės normos, nustatančios Komisijos teisę priimti galutinį sprendimą dėl
medžioklės plotų vienetų ribų nustatymo atsižvelgiant į MĮ 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus, kai medžioklės plotų, mažesnių kaip 1000 ha, naudotojai su gretimų
medžioklės plotų naudotojais nesusitaria dėl medžioklės plotų vieneto padidinimo iki
nurodyto dydžio iki 2003 m. balandžio 1 d., nepaneigia naudojimo tęstinumo principo
taikymo formuojant medžioklės plotų vienetus (2004 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-356/2004).
36. Pagal Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 4 dalį (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija) Medžioklės plotų komisija, priimdama sprendimą dėl į medžioklės plotų vienetą siūlomų įtraukti teritorijų, dėl kurių naudojimo nėra pateiktų
šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodytų dokumentų arba jie yra ne visi, atsižvelgia į
šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytuose dokumentuose pateiktus siūlymus arba
nustato medžioklės plotų vieneto ribas, atsižvelgdama į šio Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus40.
36.1. Nustačius, kad medžiotojų klubas, pretenduojantis į medžioklės plotų
naudojimo tęstinumą, nepateikė medžioklės plotų nuomos sutarčių ir plotų schemų,
kurie atitiktų MĮ 22 straipsnio 3 dalies 1 punkto reikalavimus, darytina išvada, kad
Komisija turėjo Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 4 ir 5 dalyse jai suteiktą teisę nustatyti medžioklės plotų vieneto ribas ne pagal medžioklės plotų naudojimo tęstinumo principą, o vadovaudamasi kitais Medžioklės įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas atitinkančiais kriterijais (2005 m. kovo 22 d. nutarimas administracinėje byloje
Nr. A143-346/2005).
36.2. Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 4 dalis taip pat buvo aktuali administracinėje byloje Nr. A492-2953/2012, kurioje buvo konstatuotas medžioklės plotų naudojimo tęstinumo pažeidimas. Šioje byloje pareiškėjas L. N. prašė panaikinti Joniškio rajono Medžioklės plotų komisijos 2009 m. rugpjūčio 7 d. protokolinį nutarimą Nr. 5
„Formuoti medžioklės plotų ribų aprašymus pagal gautus VĮ Joniškio miškų urėdija ir
Žagarės medžiotojų būrelio ribų aprašymo ir suderinimo aktus. L. N. medžioklės plotų
ribas aprašyti vadovaujantis Šiaulių apskrities viršininko 2006 m. kovo 20 d. įsakymu
Nr. V-1235 patvirtintu individualios medžioklės plotų vieneto projektu“; panaikinti Šiaulių apskrities viršininko 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymą „Dėl L. N. individualios medžioklės plotų vieneto projekto patvirtinimo“; įpareigoti minėtą komisiją per
60 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo parengti ir pateikti Joniškio rajono
40 Ši norma iš esmės šiuo metu yra nepakitusi: „Šio Įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje nurodyta komisija
medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti, priimdama sprendimą dėl į medžioklės
plotų vienetą siūlomų įtraukti teritorijų, dėl kurių naudojimo šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nurodyti
dokumentai nepateikti arba pateikti ne visi, atsižvelgia į šio straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytuose
dokumentuose pateiktus siūlymus arba medžioklės plotų vieneto ribas nustato atsižvelgdama į šio
Įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytus tikslus.“ (MĮ 22 str. 4 d. (2013 m. birželio 18 d. įstatymo
Nr. XII-372 redakcija).
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savivaldybės administracijai tvirtinti L. N. individualios medžioklės plotų vienetą, kuriame medžioklės plotai sudarytų ne mažiau kaip 1 132 ha bendro ploto, laikantis Medžioklės įstatymo nuostatų, tęstinumo principo; įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės
administraciją per 70 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo patvirtinti Komisijos pateiktą L. N. individualios medžioklės plotų vienetą. Taigi bylos dalyką sudarė pareiškėjo
L. N. teisė į individualaus medžioklės plotų vieneto patvirtinimą nepažeidžiant naudojamo medžioklės ploto tęstinumo principo.
Bylą nagrinėję administraciniai teismai iš principo pareiškėjo reikalavimus pripažino pagrįstais.
Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad pareiškėjas L. N. 2001 m. balandžio 13 d.
Šiaulių RAAD Joniškio agentūroje įregistravo 246,11 ha individualios medžioklės ploto vienetą, kuris 2002 m. gegužės 14 d. buvo padidintas iki 1132 ha. Pasak LVAT, tai
reiškia, kad iki Medžioklės įstatymo įsigaliojimo 2002 m. spalio 1 d. jis teisėtai naudojo
medžioklės plotų vienetą. Per šio įstatymo 22 straipsnyje nustatytą terminą jis kreipėsi
dėl individualaus medžioklės ploto vieneto patvirtinimo.
LVAT pažymėjo, kad patvirtinant anksčiau naudotus medžioklės plotų vienetus turėjo būti atsižvelgiama tiek į naudojamų medžioklės plotų tęstinumo principo
realizavimą, tiek į naudojamų plotų suderinimo su naujais Medžioklės įstatyme nustatytais reikalavimais.
Byloje nustatyta, kad pareiškėjui L. N. naujai suformuotas plotas net 80 procentų
skyrėsi nuo anksčiau naudoto, jo dydis sumažėjo iki 1 066 ha, kuriame yra 315 ha nemedžiojamų plotų, miško liko tik 23 ha, kai 2002 m. gegužės 14 d. įregistruotą medžioklės ploto vienetą sudarė 1 132 ha, iš jų 50,45 ha miško, nebuvo nemedžiojamų plotų.
Pareiškėjo naudoti medžiojami plotai buvo perduoti kitiems medžioklės plotų vienetams, taip pat subjektams, ir vėliau pareiškusiems valią suformuoti medžioklės plotus.
Tai reiškia, kad pareiškėjo naudojami plotai nebuvo apskritai eliminuoti iš medžioklei
priskiriamų teritorijų, bet buvo perduoti kitiems asmenims.
Atsižvelgęs į tai, LVAT konstatavo, kad pareiškėjo L. N. subjektinė teisė į naudojamų medžioklės plotų tęstinumą buvo suvaržyta ne dėl objektyvių priežasčių, bet dėl
atsakovų sprendimų. Įstatymo ginama teisė į medžioklės plotų tęstinumą turi būti suprantama kaip asmens galimybė realizuoti savo teisėtus interesus ne mažesne (arba
labai panašia) apimtimi pasikeitus teisiniam reguliavimui t. y. turėti panašaus dydžio
medžioklės plotą, kuriame būtų panašus miško plotas ir panašios kitos medžioklės
sąlygos. Be to, pareiškėjas L. N., turėjęs individualų medžioklės plotą iki Medžioklės
įstatymo įsigaliojimo 2002 m. spalio 1 dienos, objektyviai turėjo teisėtus lūkesčius, kad
medžioklės plotas jam bus formuojami ir tvirtinami eilės tvarka anksčiau, negu vėliau
pareiškusiems valią subjektams.
Apeliantai nepateikė teismui argumentų, kodėl buvo atmetami ir apskritai nesvarstomi pareiškėjo L. N. pasiūlymai dėl jo individualios medžioklės plotų vieneto
ribų koregavimo (ribą pamiškėje patraukti 2000 m. ne į laukų, bet į miško pusę ir kt.).
Aplinkybė, kad nebuvo pateikti Medžioklės įstatymo 22 straipsnio 3 dalies 3 punkte
numatyti dokumentai – rašytiniai medžioklės plotų ribų suderinimo su visais gretimų medžioklės plotų naudotojais protokolai, neturi būti vertinama iš esmės tik vieno pareiškėjo nenaudai bei neturi sudaryti pagrindo administravimo subjektui priimti sprendimus atsižvelgiant tik į kitų asmenų interesus bei ignoruoti pareiškėjo
pasiūlymus.
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Kita vertus, teisėjų kolegija pripažino pagrįstais apeliantų argumentus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria jie yra įpareigoti parengti ir patvirtinti
konkretaus dydžio ploto ir ribų L. N. individualios medžioklės plotų vienetą, nepagrįstumo ir neteisėtumo. Byloje pateikiami duomenys patvirtino, kad iki 2002 m. spalio
1 d. pareiškėjo L. N. naudotas individualios medžioklės plotų vienetas neatitiko vėliau
teisės aktais nustatytų reikalavimų – dalis jo ribos ėjo pamiške, siauriausios vietos tesiekė apie 100 m, todėl toks medžioklės plotų vienetas turi būti tikslinamas nepažeidžiant pareiškėjo įstatymo ginamų lūkesčių į naudojamų medžioklės plotų tęstinumą,
ir tai yra komisijos, kaip viešojo administravimo subjekto, kompetencija. Dėl šių aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria buvo nustatyti atsakovams
konkretūs įpareigojimai, pakeista, nustatant atsakovams bendresnio pobūdžio pareigą
parengti ir patvirtinti pareiškėjui individualios medžioklės plotų vienetą, atitinkantį teisės aktų reikalavimus bei nepažeidžiant naudojamų medžioklės plotų tęstinumo
(2012 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2953/2012).
V.1.2.2.5. Teisės ginčyti medžioklės plotų vienetų priskyrimą apribojimai
37. Teisės kreiptis į teismą kontekste paminėtina administracinė byla
Nr. A556-2407/2011, kurioje pareiškėjas R. B. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Kretingos rajono Medžioklės plotų komisijos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimą, kuriuo buvo panaikintas draudimas medžioti Palangos girininkijos miško kvartaluose ir
minėti plotai įtraukti į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų
vienetą.
Pirmosios instancijos teismas skundą atmetė nustatęs, jog R. B. neturi materialiosios reikalavimo teisės. Apeliacine tvarka bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija su šia išvada
sutiko.
Pareiškėjas tvirtino esą sprendimas panaikinti draudimą medžioti Palangos girininkijos miško kvartaluose ir tuos plotus įtraukti į Palangos medžiotojų būrelio „Pensininkai“ medžioklės plotų vienetą negalėjo būti priimtas, nes nurodytoje teritorijoje
yra jam nuosavybės teise priklausantis aptvaras laukinių gyvūnų auginimui ir laikymui. Pažymėjo, kad kreipėsi į Klaipėdos apskrities viršininko administraciją dėl miško
paskirties žemės sklypų Palangos girininkijos miško kvartaluose nuomos. Šiuo klausimu buvo pradėta administracinė procedūra. Išvardytų aplinkybių pagrindu pareiškėjas
teigė, jog materialinis suinteresuotumas grįstinas nuosavybės teisėmis, taip pat ginčo
žemės sklypų valdymu nuomos sutarties pagrindu, todėl administracinėje byloje buvo
svarbu nustatyti, ar pareiškėjas nuosavybės teise valdo numeriais pažymėtus žemės
sklypus, ar galbūt į šiuos sklypus patenka dalis jo nuosavybės teise valdomos žemės, ar
pareiškėjas yra sudaręs nuomos sutartis dėl ginčo žemės sklypų, ar jam priklauso aptvaras laukinių gyvūnų auginimui bei laikymui, ar toks aptvaras teisiškai registruotas.
Klaipėdos apygardos administracinis teismas, įvertinęs administracinėje byloje
surinktus įrodymus, konstatavo, kad pareiškėjas nėra ir niekada nebuvo teisėtu ginčo
miško žemės valdytoju, neturi išduoto leidimo ginčo teritorijoje įrengti aptvarą. Taip
pat pažymėjo, jog byloje yra pateiktas įrodymas, patvirtinantis, kad Palangos girininkijos miško kvartalus apimančioje 219 ha teritorijoje niekada nebuvo išduotas leidimas
aptvarui įrengti.
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Atsižvelgiant į tai, padaryta pagrįsta išvada, jog pareiškėjas (apeliantas), kreipdamasis į pirmosios instancijos teismą ir gindamas neva pažeistas subjektines teises, materialiosios reikalavimo teisės neturėjo (2011 m. spalio 13 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A556-2407/2011).
V.1.2.3. Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas
(CK 1.125 str. 8 d.; Gyvūnų padarytos žalos metodikos 2 p.)

38. Vadovaujantis MĮ 18 straipsnio 1 dalimi, laisvėje gyvenančių medžiojamųjų
gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytais atvejais atlygina medžioklės
plotų naudotojai arba valstybės vardu šio straipsnio 4 dalyje nurodytos institucijos,
jeigu neįrodoma, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos, nukentėjusio asmens tyčios
ir kitų Civilinio kodekso 6.253 straipsnyje41 nurodytų veiksmų.
39. Laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir
Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio
pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija (toliau – ir Nuostolių skaičiavimo komisija) (MĮ 18 str. 2 d. (2013 m. birželio
18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija). Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2013 m. birželio
18 d. įstatymo Nr. XII-372 priėmimo MĮ 18 straipsnio 2 dalis (2002 m. birželio 20 d.
įstatymo Nr. IX-966 redakcija) įtvirtino, kad minėtą žalą apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės mero sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija.
40. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 486/359 (Žin.,
2002, Nr. 97-4303; 2013, Nr. 105-5162; toliau – ir Gyvūnų padarytos žalos metodika).
41. Pagal MĮ 18 straipsnio 3 dalį, laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti,
savininkams, valdytojams ir naudotojams dėl žemės ūkio pasėlių, miško ir hidrotechnikos įrenginių pakenkimo atlygina medžioklės plotų naudotojas šiais atvejais, kai: 1)
žalos žemės ūkio pasėliams ar hidrotechnikos įrenginiams padaro kanopiniai žvėrys ar
bebrai, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus; 2) kanopiniai žvėrys ar bebrai
padaro žalos miškui, jeigu juos medžioti nėra uždrausta ištisus metus ir jeigu pagal
Gyvūnų padarytos žalos metodiką apskaičiuota stipriai pažeistų bei žuvusių tikslinės
rūšies medelių jaunuolynuose dalis viršija 20 procentų arba vyresnio amžiaus medynuose stipriai pažeistų perspektyvių tikslinės rūšies medžių dalis viršija 10 procentų ir
jeigu neįvykdomi žvėrių, kurių sumedžiojimas yra limituojamas, sumedžiojimo limitai.
42. Pagal MĮ 18 straipsnio 4 dalį (2013 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija), AARPĮ ir SAARSPĮ nustatyta tvarka valstybės vardu šiuose teisės aktuose nurodytos institucijos atlygina laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą
41 „6.253 straipsnis. Civilinės atsakomybės netaikymas ir atleidimas nuo civilinės atsakomybės. 1. Civilinė
atsakomybė netaikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės
šiais pagrindais: dėl nenugalimos jėgos, valstybės veiksmų, trečiojo asmens veiksmų, nukentėjusio
asmens veiksmų, būtinojo reikalingumo, būtinosios ginties, savigynos. <...>“.
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žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkams, valdytojams ir naudotojams, kai pakenkdami žemės ūkio pasėliams, miškui ir
hidrotechnikos įrenginiams ją padarė medžiojamieji gyvūnai, kuriuos medžioti yra uždrausta ištisus metus, arba kai žalą ūkiniams gyvūnams padarė vilkai.
43. Aktualu, kad žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti, savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų
gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip
per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo išsiųsdami rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo
tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos
įvertinimą, išskyrus atvejus, kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms (MĮ 18 str. 5 d.). Vertinant medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos dydį vietoje, surašomas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros
aktas (Gyvūnų padarytos žalos metodikos 2 p. (2013 m. spalio 1 d. įstatymo
Nr. D1-723/3D-669 redakcija).
43.1. Apžiūros aktas laikytinas neatsiejama sudėtine Nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimo motyvų dalimi (2012 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-2456/2012).
44. Sprendžiant klausimą ar nėra pasibaigęs terminas, per kurį gali būti ginamos
asmens subjektinės teisės gauti atlyginimą už medžiojamų gyvūnų padarytą žalą, turi
būti vadovaujamasi CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytu trejų metų ieškinio senaties
terminu (2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1744/2012).
V.1.2.3.1. Subjektas, turintis teisę sudaryti savivaldybės komisiją
medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti

(MĮ 18 str. 2 d. (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966 redakcija)

45. Pastebėtina, kad pasikeitus Vietos savivaldos įstatymo normoms, tačiau vis
dar galiojant pirminei MĮ 18 straipsnio 2 dalies redakcijai, kilo ginčas dėl subjekto, pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalį turinčio teisę sudaryti Nuostolių skaičiavimo komisiją.
Nagrinėdamas kilusį ginčą, apeliacinės instancijos teismas pirmiausia pažymėjo,
kad vadovaujantis MĮ 18 straipsnio 2 dalimi (2002 m. birželio 20 d. įstatymo Nr. IX-966
redakcija), laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Gyvūnų padarytos žalos metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės mero sudaryta Nuostolių skaičiavimo komisija. Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 3, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 33, 49, 50 straipsnių pakeitimo ir 19 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymu, įsigaliojus šiam įstatymui, visus savivaldybės valdybai
bei merui kitų įstatymų priskirtus vykdomuosius įgaliojimus iki tų įstatymų pakeitimo
įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius (21 str. 2 d.). Nors MĮ buvo keičiamas ne kartą, tačiau jo 18 straipsnio 2 dalis nepakeista iki šiol, todėl būtent administracijos direktorius, kaip įgyvendinantis savivaldybei priskirtus vykdomuosius įgaliojimus,
yra kompetentingas sudaryti Nuostolių skaičiavimo komisiją. Pasak Vyriausiojo administracinio teismo, MĮ 18 straipsnio 2 dalis šiuo atveju veikia kaip specialioji norma,
taikytina kartu su Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio, įtvirtinančio savivaldybėms
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perduotas funkcijas, 26 punktu, kuriomis atsakovas privalėjo vadovautis. Atsakovo nurodomas Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio normas, įtvirtinančias išimtinę vietos savivaldos tarybos kompetenciją, Vyriausiasis administracinis teismas pripažino
netaikytinomis (šiuo aspektu žr. 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1759/2013; taip pat 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A492-2251/2012). Taigi medžiojamųjų gyvūnų žemės ūkiui padarytos žalos ir nuostolių nustatymas nėra priskirtas išimtinei vietos savivaldybės kompetencijai, o pagal
savo pobūdį patenka į valstybės perduotas savivaldybėms funkcijas.
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojanti MĮ 18 straipsnio 2 dalis (2013 m.
birželio 18 d. įstatymo Nr. XII-372 redakcija) aiškiai įtvirtina, jog laisvėje gyvenančių
medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams
ir miškui apskaičiavimo metodiką apskaičiuoja atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta nuostolių skaičiavimo komisija.
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
(MĮ 18 str. 2, 5, 6 d.; VAĮ 8 str.; ABTĮ 3 str., 15 str. 1 d. 2 p.;
Gyvūnų padarytos žalos metodikos 4-10 p.)

46. Lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti
sumokėtos per vieną mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos. Šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu žalos dydžiu, turi teisę ABTĮ nustatyta tvarka Nuostolių skaičiavimo
komisijos sprendimą apskųsti teismui (MĮ 18 str. 6 d.).
46.1. Vadovaujantis MĮ 18 straipsnio 2 ir 6 dalimi, taip pat ABTĮ 3 straipsnio ir
15 straipsnio 1 dalies 2 punktu, ginčai kilę dėl savivaldybės sudarytos, MĮ 18 straipsnio 2 dalyje numatytos laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytų nuostolių
skaičiavimo komisijos priimtų aktų, kuriais yra apskaičiuoti laukinių gyvūnų padaryti nuostoliai, nagrinėtini administraciniame teisme (šiuo aspektu žr. 2010 m. kovo
19 d. nutartį Nr. AS442-92/2010; Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 1 d.
nutartį, priimtą byloje medžiotojų klubas „Skirvytė“ prieš Šilutės rajono savivaldybės
administraciją).
46.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad pagal MĮ 18
straipsnio 6 dalyje įtvirtintos normos prasmę, sprendžiant dėl gyvūnų padarytos žalos
apskaičiavimo, Nuostolių skaičiavimo komisija, kaip viešojo administravimo sistemos
subjektas, privalo priimti individualų administracinį aktą – sprendimą. Tokio sprendimo turiniui taikytini VAĮ 8 straipsnio reikalavimai. Tai reiškia, jog Nuostolių skaičiavimo komisijos sprendime turi būti nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu veikia šis viešojo
administravimo subjektas, jo priėmimo priežastys, kokiomis teisės normomis grindžiamas atitinkamos žalos paskaičiavimas, ar nėra žalos atlyginimą šalinančių išimčių;
nustatytos faktinės aplinkybės privalo būti aiškiai apibrėžtos. Tokie reikalavimai nėra
pertekliniai, kadangi tiek žalą turintis mokėti asmuo, tiek į žalos atlyginimą pretenduojantis asmuo, tiek galimai teismas, nagrinėsiantis ginčą dėl žalos atlyginimo, padaryto
laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų, turi aiškiai suvokti žalos atsiradimo pagrindą bei jos aplinkybes, o taip pat teisinį pagrindą, kuriuo įpareigojama atlyginti patirtą
žalą. Toks sprendimas laikytinas administraciniu aktu ir turi atitikti ne tik MĮ, bet ir
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VAĮ keliamus reikalavimus (2009 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-557/2009, 2010 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010,
2012 m. liepos 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2041/2012, 2012 m.
rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2251/2012; 2012 m. spalio
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2456/2012, 2014 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1126/2014, ir kt.).
Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalyje, Gyvūnų padarytos žalos metodikos
4-10 punktuose (2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 redakcija)42 įtvirtintas reglamentavimas lemia, kad Nuostolių skaičiavimo komisijos aktas dėl padarytos žalos
dydžio, kaip administracinis aktas, yra atitinkantis VAĮ 8 straipsnio reikalavimus, kai
jame yra nurodytas tiek faktinis, tiek teisinis pagrindai, kurie yra pakankami priimti
aktą dėl padarytos žalos dydžio pagal Medžioklės įstatymo ir minėtos metodikos nuostatas. Ir priešingai, toks aktas gali būti pripažintas neatitinkančiu minėtų VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, kai jame nebus konstatuotos tos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kurias nustatyti įpareigoja specialiosios teisės normos – Medžioklės įstatymas ir Gyvūnų
padarytos žalos apskaičiavimo metodika (2012 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1744/2012).
46.2.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-2041/2010 konstatuota, kad
Nuostolių skaičiavimo komisijos aktas neatitinka VAĮ reikalavimų. Pasak teismo, nagrinėjamu atveju ginčijamame akte apskritai nenurodyta, kokiu pagrindu buvo apskaičiuota žala. Tuo tarpu vien tik nuorodos į Gyvūnų padarytos žalos metodiką pateikimas, neįvardijant konkrečių metodikos punktų, negali būti vertinamas kaip tinkamas
teisinio pagrindo nurodymas, o, kaip jau minėta, pagal administracinių teismų praktiką, sprendžiant dėl gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo priimame sprendime turi
būti nurodytas teisinis pagrindas, kuriuo įpareigojama atlyginti patirtą žalą. Vien tokio
pagrindo nenurodymas jau iš esmės sąlygoja išvadą, kad aktas neatitinka jam VAĮ keliamų reikalavimų, ir atitinkamai sudaro pagrindą jį panaikinti. Tokios teismo išvados
negali paneigti ir ta aplinkybė, kad pareiškėjo atstovai dalyvavo apžiūrint ginčo laukus
bei pasirašė aktą. Priešingu atveju, teigiant, jog vien individualaus administracinio akto
patvirtinimas parašu, pačiam aktui neatitinkant jam keliamų reikalavimų, suponuoja
akto teisėtumą, būtų paneigtos įstatymo nuostatos, reikalaujančios tinkamai pagrįsti ir
įforminti individualius administracinius aktus (2012 m. liepos 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-2041/2012).
46.2.2. Administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010, kurioje pareiškėjas Panevėžio
medžiotojų būrelis prašė panaikinti Nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimo, užfiksuoto 2009 m. kovo 3 d. protokole (toliau – ir Protokolas), dalį, kurioje nuspręsta
patvirtinti laisvėje gyvenančių medžiojamų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio bendrovei „Vadokliai“ ir Ž. T. apskaičiavimą, taip pat pripažinta, kad ginčijamas aktas neatitinka administraciniam aktui keliamu reikalavimų. LVAT pažymėjo, kad buvo apsiribota vien tik žalos apskaičiavimu, tačiau tik iš dalies nurodyta, kokiu tai teisiniu
pagrindu atlikta, visiškai nepasisakyta, kada ši žala padaryta, kada gauta informacija
apie jos padarymą, ar nėra aplinkybių, kurios šalintų žalos atlyginimą (šiai aplinkybei
patvirtinti reikalingi įrodymai pridedami prie komisijos sprendimo; jais turi būti patvirtinama, kad nėra sąlygų, numatytų MĮ 18 straipsnio 8 dalyje bei Gyvūnų padarytos
42 Iš principo panašios nuostatos šiuo metu yra įtvirtintos Gyvūnų padarytos žalos metodikos 7-13
punktuose (2013 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-723/3D-669 redakcija).
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žalos metodikos 10 punkte), neužsimenama apie sprendimo apskundimo terminus bei
tvarką. Padaryti pažeidimai yra esminiai, todėl, teisėjų kolegijos nuomone, yra pakankamas pagrindas teiginiui, kad skundžiamas sprendimas (protokolinis) nemotyvuotas
ir pirmosios instancijos teismo teisėtai ir pagrįstai panaikintas (2010 m. liepos 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010; taip pat šiuo aspektu žr. 2009 m.
balandžio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-557/2009).
46.3. Taigi, kaip nurodė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaujantis MĮ 18 straipsnio 2 ir 6 dalimis, darytina išvada, kad Nuostolių skaičiavimo
komisija, vykdydama savo funkcijas, turi atlikti gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo procedūrą ir jos rezultatus įforminti galutiniu savo sprendimu, kuriame nurodyta, kokiu teisiniu pagrindu veikia kompetentinga institucija, kokios faktinės aplinkybės nustatytos, kokios teisės normos nulemia atitinkamos žalos paskaičiavimą, koks
konkretus apskaičiuotos žalos dydis (jei žala nustatyta), ar nėra išimčių šalinančių žalos atlyginimą. Jei tokios išimtys yra, apie tai sprendime pažymima bei pridedami patvirtinantys įrodymai. Būtent toks Nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimas yra
teisines pasekmes sukeliantis aktas, kuris gali būti skundžiamas teismui. Vertindamas
tokio teisės akto teisėtumą, teismas kartu turi įvertinti ir šio sprendimo priėmimo procedūros metu atliktų veiksmų ar priimtų tarpinių (procedūrinių) aktų teisėtumą (šiais
aspektais žr. 2014 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-1126/2014;
2011 m. rugsėjo 22 d. nutarį administracinėje byloje Nr. A442-2493/2011).
Pažymėtina, kad galimi atvejai, kai nuostolių skaičiavimo komisija iš viso nenustato padarytos žalos ar dėl kitų motyvų atsisako ją apskaičiuoti ir priima žalos apskaičiavimo prašiusiam asmeniui neigiamą sprendimą. Taip pat galima situacija, kai
nuostolių skaičiavimo komisija vilkina atlikti jos kompetencijai priskirtus veiksmus ir
iš viso nepriima galutinio sprendimo dėl suinteresuoto asmens prašymo apskaičiuoti
gyvūnų padarytą žalą. Tiek neigiamas komisijos sprendimas, tiek jos neveikimas nepriimant jokio galutinio sprendimo savo teisine reikšme yra to paties lygmens kaip
ir galutinis sprendimas, kuriame nurodomas konkretus žalos dydis, todėl jie taip pat
gali būti skundžiami teismui (2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-2493/2011).
46.3.1. Atkreiptinas dėmesys, kad byloje Nr. AS858-611/2011 apžvelgiamu atveju
Marijampolės savivaldybės Nuostolių apskaičiavimo komisija 2010 m. spalio 4 d. priėmė apžiūros aktą. Šiame akte nebuvo nustatyta galutinė padarytos žalos pasėliams piniginė išraiška – šis paskaičiavimas atidėtas, kol paaiškės skaičiavimui būtini rodikliai
(vidutinis derlingumas ir produkcijos supirkimo rinkos kaina). Todėl de facto minėtas
aktas nėra galutinis, jame yra nustatytas tik atskiros pakenktos pasėliams dalies plotas,
kuris yra vienas iš į galutinį žalos, atlygintinos pagal MĮ 18 straipsnį, patenkančių kriterijų. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, jog aktas nėra galutinis ir juo pareiškėjui teisinės
pasekmės nesukeliamos – teisines pasekmes pareiškėjui sukeltų galutinis sprendimas
dėl atlygintinos žalos, kuriame bus apskaičiuota visa atlygintina žalos suma.
Tačiau LVAT taip pat pabrėžė, kad byloje yra pateiktas 2010 m. spalio 4 d. akto
1 priedas, kuriuo, remiantis Gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodika, apskaičiuota žalos piniginė išraiška, kuri yra 6 364,80 litai. Bylos nagrinėjimo pirmosios
instancijos teisme metu šis priedas buvo pateiktas atsakovo ir pirmosios instancijos teismo kolegija prijungė jį prie bylos. Pagal MĮ 18 straipsnio 6 dalį lėšos už laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi būti sumokėtos per vieną
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mėnesį nuo žalos dydžio apskaičiavimo dienos; šalis, nesutinkanti su apskaičiuotu
žalos dydžiu, turi teisę ABTĮ nustatyta tvarka nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą apskųsti teismui. Todėl konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismo teisėjų
kolegijos prijungtas priedas yra galutinis sprendimas dėl pareiškėjo atlygintinos žalos
dydžio, o juo sukeliamos teisinės pasekmės yra tiesiogiai įtvirtintos MĮ 18 straipsnio
6 dalimi. Pirmosios instancijos teismas, prijungęs priedą, turėjo, vadovaudamasis ABTĮ
10 straipsniu, išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl
procesinių veiksmų atlikimo arba neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti jų procesines teises, t. y. nurodyti pareiškėjui apie priedą, kaip teisės aktą, sukeliantį teisines pasekmes pareiškėjui, bei pasiūlyti pareiškėjui pakeisti skundo reikalavimą. Atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2011 m. birželio
13 d. nutartimi neįvykdė ABTĮ 10 straipsnyje numatytos pareigos, pirmosios instancijos
teismo nutartis panaikinta ir klausimas grąžintas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (2011 m. rugpjūčio 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS858-611/2011).
46.3.2. Administracinėje byloje Nr. A442-2493/2011 nagrinėjamu atveju pareiškėjas 2009 m. rugpjūčio 24 d. ir 2009 m. lapkričio 2 d. prašymais kreipėsi dėl jo kukurūzų
pasėliams laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo.
Nuostolių skaičiavimo komisija pagal pareiškėjo prašymus pradėjo žalos skaičiavimo
procedūrą ir, apžiūrėjusi pasėlius, surašė 2009 m. lapkričio 9 d. kukurūzų pasėlio apžiūros aktą. Šiame akte buvo nurodyti tam tikri pasėlių apžiūros metu nustatyti rodikliai,
reikalingi žalos apskaičiavimui, ir buvo pažymėta, kad galutinai nuostoliai bus apskaičiuoti vėliau, gavus statistinius duomenis apie kukurūzų vidutinį derlingumą ir vidutinę kainą. LVAT vertinimu, tai liudija, kad šis aktas buvo ne galutinis, o tik tarpinis
žalos apskaičiavimo procedūros dokumentas. Dėl tokio savo pobūdžio šis dokumentas
teisinių pasekmių nesukelia ir negali būti atskiros bylos nagrinėjimo teisme dalyku.
Iš bylos buvo matyti, kad pareiškėjas nesutiko su 2009 m. lapkričio 9 d. kukurūzų
pasėlio apžiūros akto turiniu ir dėl to pateikė 2009 m. lapkričio 10 d. pastabas, o taip
pat 2009 m. lapkričio 10 d. bei 2009 m. lapkričio 27 d. prašymais prašė atlikti pakartotinį žalos vertinimą kartu įvertinant ir vėliau atsiradusią papildomą žalą. Šios pareiškėjo pastabos bei prašymai savo esme buvo jau pradėtos tos pačios žalos apskaičiavimo
procedūros tąsa.
Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas skundė atsakovo nereagavimą
į minėtus jo prašymus. Tačiau toks nereagavimas yra neveikimas, atliktas procedūroje iki galutinio nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimo priėmimo, ir jis, kaip ir
2009 m. lapkričio 9 d. kukurūzų pasėlio apžiūros aktas, teisinių pasekmių nesukelia bei
negali būti atskiros bylos nagrinėjimo teisme dalyku. Tokio pobūdžio neveikimo teisėtumas gali būti vertinamas tik sprendžiant galutinio nuostolių skaičiavimo komisijos
sprendimo teisėtumo klausimą ir atitinkamai vertinant galutinio sprendimo priėmimo
procedūros atitikimą teisės aktų reikalavimams.
Kadangi nagrinėjamu atveju pareiškėjas neskundė nei galutinio nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimo, nei vilkinimo priimti galutinį sprendimą, o kėlė tik
procedūrinio pobūdžio viešojo administravimo subjekto neveikimo, kuris negali būti
atskiros administracinės bylos nagrinėjimo dalykas, teisėtumo klausimą, ši byla buvo
nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 punkto pagrindu (2011 m. rugsėjo 22 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A442-2493/2011).
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46.3.3. Administracinėje byloje Nr. AS438-1126/2014 taip pat konstatuota, jog pareiškėja prašė panaikinti aktą, tai yra Nuostolių skaičiavimo komisijos 2014 m. rugpjūčio 12 d. miško apžiūros aktą Nr. 1, kuris yra tik faktinių aplinkybių vertinimo aktas
ir negali būti traktuojamas kaip galutinis nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimas. Ginčijamame akte nebuvo nurodyta jokia teisės norma, neaptartas pareiškėjos
patirtos žalos apskaičiavimas, nenurodyta ar pareiškėjai apskritai gali būti atlyginama
žala ir kokiu pagrindu. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad ginčijamu aktu nebuvo užbaigta pareiškėjos atžvilgiu pradėta administracinė procedūra, tai yra ginčijamas aktas yra tarpinis procedūrinis dokumentas. Šiuo aktu pareiškėjai nesukeliamos teisinės
pasekmės, todėl jis negali būti atskirai skundžiamas teismui administracinio proceso
tvarka (2014 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-1126/2014; dėl
aktų, kuriuose užfiksuotas nuostolių apskaičiavimo faktas, neskundžiamumo taip pat
žr. 2011 m. birželio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2396/2011)
46.4. Atkreiptinas dėmesys, kad Medžioklės įstatyme nėra įtvirtinta įpareigojančio pobūdžio normų, nustatančių medžioklės plotų naudotojo dalyvavimą nustatant ir
apskaičiuojant laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą, išskyrus seniūno pranešimą apie padarytą žalą. VAĮ 3 straipsnyje nurodyti viešojo administravimo principai, kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai. Kaip vienas iš tokių principų nurodytas objektyvumo principas, kuris reiškia, kad
administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto
veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs. Vadinasi tam, kad būtų pašalintos bet kokios
abejonės dėl žalos apskaičiavimo, Nuostolių skaičiavimo komisijos veikloje, pradedant
nuo pasėlių apžiūros ir baigiant sprendimo dėl žalos atlyginimo priėmimu, turėtų būti
informuojami (pageidautina ir kviečiami dalyvauti) tam tikrų medžioklės plotų naudotojai, t. y. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimamas sprendimas turėtų būti pagrįstas visapusišku ir išsamiu nagrinėjamo klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių
nustatymu, ištyrimu bei įvertinimu (2010 m. liepos 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010).
46.4.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, atsižvelgęs į šią taisyklę ir
nustatęs, jog analizuojamu atveju apie pasėlių apžiūrą pareiškėjas buvo informuotas tik
telefonu, o apie Nuostolių skaičiavimo komisijos posėdį visiškai nebuvo informuotas ir
į jį nekviečiamas, pažymėjo, kad tokiu būdu pareiškėjui apskritai nebuvo sudaryta galimybė pareikšti savo nuomonę dėl padarytos žalos nustatymo ir apskaičiavimo. Taigi
Nuostolių skaičiavimo komisija, priimdama ginčijamą sprendimą dėl Ž. T. medžiojamų
gyvūnų padarytos žalos, pažeidė pagrindines procedūrines taisykles, turėjusias užtikrinti objektyvų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo priėmimą (2010 m. liepos 30 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1014/2010).
46.4.2. Administracinėje byloje Nr. A502-545/2006, kurioje buvo vertinamas Nuostolių skaičiavimo komisijos aktas, konstatuota, kad pareiškėjo prašymas atlyginti žalą
buvo svarstomas neobjektyviai, pažeidžiant viešojo administravimo principus ir bendruosius reikalavimus administracinėms procedūroms, dėl to pagrįstai konstatuota,
kad skundžiamas aktas priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras, ypač taisykles,
turėjusias užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą ir akto pagrįstumą (2004 m.
birželio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-545/2006).
46.5. Pažymėtina, kad pareiškėjui, tai yra Nuostolių skaičiavimo komisijos sprendimą teisme ginčijančiam asmeniui, tenka procesinė pareiga įrodyti aplinkybes,
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kuriomis jis grindžia savo skundo teiginius apie komisijos priimto sprendimo faktinį pagrįstumą bei neteisėtumą (šiuo aspektu žr., pvz., 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A492-2251/2012; 2012 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2456/2012; 2014 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-1126/2014).
46.6. Apskaičiuojant medžiojamų gyvūnų padarytą žalą privalu vadovautis visomis taisyklėmis, įtvirtintomis Gyvūnų padarytos žalos metodikoje, inter alia ir jos
10 punktu, t. y. žalos apskaičiavimas apima ne tik konkrečios aritmetinės išraiškos pateikimą suinteresuotiems asmenims, bet ir aptarimą aplinkybių, numatančių išimtis dėl
žalos atlyginimo arba kitaip tariant paneigiančių teisę į žalos atlyginimą – tai sudėtinis žalos apskaičiavimo elementas. To elemento konstatavimas arba ne yra teisiškai
reikšmingas, nes gali visiškai eliminuoti tokią teisę, arba patvirtinti teisę į žalos atlyginimą. Tai reiškia, jog komisija sprendime dėl žalos apskaičiavimo turėtų apibrėžti žalos
atsiradimo vietą, patvirtindama tai rašytiniais įrodymais, bei pasisakyti dėl agrotechninių reikalavimų laikymosi auginant pasėlius. Apskaičiuojant žalą, tai – viešojo administravimo subjekto pareiga, kuri atsižvelgiant į valdžių padalinimo principą negali
būti perkelta teismui. Žalos apskaičiavimas, priskirtas Nuostolių skaičiavimo komisijai
pagal Medžioklės įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, interpretuotinas plačiąja prasme, kaip
apimantis aplinkybes, susijusias su teise į žalos atlyginimą arba žalos atlyginimo paneigimą (2009 m. balandžio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-557/2009).
V.1.2.3.3. Žalos dydis

(Gyvūnų padarytos žalos metodikos 8 p.)

47. Gyvūnų padarytos žalos metodika reglamentuoja dėl medžiojamųjų gyvūnų
pakenkimų žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams, miškui ir hidrotechnikos įrenginiams padarytos žalos žemės, miško ir vandens telkinių sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams piniginės išraiškos apskaičiavimą bei nustato pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, kurias turi taikyti žemės
ūkio pasėlių savininkas (Gyvūnų padarytos žalos metodikos (2013 m. spalio 1 d. įsakymo Nr. D1-723/3D-669 redakcija) 1 p.).
47.1. Žalos ūkio pasėliams apskaičiavimą detalizavusios normos numatė, kad žalos piniginė išraiška apskaičiuojama derliaus netekimą padauginus iš žalos apskaičiavimo dieną galiojančios rinkos kainos (Gyvūnų padarytos žalos 7 p. (2002 m. rugsėjo
23 d. įsakymo Nr. 486/359 redakcija). Jeigu pakenkiami pasėliai, kurių einamųjų metų
pasėlio vidutinis derlingumas atitinkamame rajone (savivaldybėje) nenustatomas arba
žalos apskaičiavimo momentu produkcijos supirkimo rinkos kainų nustatyti yra neįmanoma, žalą patyrusiam ir už žalos atlyginimą atsakingiems asmenims susitarus, apskaičiuojama tik padarytų tiesioginių išlaidų šiems pasėliams įveisti dalis arba derliaus
netekimo ir žalos piniginės išraiškos apskaičiavimas atidedamas iki konkrečios dienos,
kai paaiškės būtini rodikliai (Gyvūnų padarytos žalos 8 p. (2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 486/359 redakcija).
47.1.1. Administracinėje byloje Nr. A492-2456/2012 Vyriausiasis administracinis
teismas, pripažindamas trečiojo suinteresuoto asmens teisę į medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimą, konstatavo, kad tokiais atvejais, kai nėra galimybių nustatyti
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žalos apskaičiavimo momentu produkcijos supirkimo rinkos kainų, atidėti žalos piniginės išraiškos apskaičiavimą, kaip tai numato Gyvūnų padarytos žalos metodikos
8 punktas, tektų neapibrėžtam laiko tarpui, tai neatitiktų nei žalą patyrusio subjekto lūkesčių, nei teisingumo bei protingumo principų. Apskaičiuoti žalos atlyginimą
tik padarytų tiesioginių išlaidų pasėliams įveisti dalyje, nesant pareiškėjo susitarimo
su žalą patyrusia bendrove, taip pat nėra galimybės. Tokiu atveju teismas pripažino,
kad yra tikslinga vertinti, kiek žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 15 d. įsakymu
Nr. 3D-1082 nustatyta kaina, kuria rėmėsi Nuostolių apskaičiavimo komisija nustatydama žalos dydį, atitinka objektyviai patirtą žalą. Minėtu įsakymu „Dėl biologinio
turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvinių kainų patvirtinimo“ rekomenduojama
Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas 2011 metams taikyti
rengiant projektus paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. spalio 19 sprendimu Nr. C(2007)5076,
su paskutiniais pakeitimais, patvirtintais 2009 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimu Nr. C(2009)10216), priemones, apskaičiuojant patirtus nuostolius dėl fitosanitarijos
priemonių taikymo dalinio kompensavimo, taip pat ūkininkų ūkiuose, tvarkančiuose
veiklos apskaitą, biologinio turto ir išaugintos žemės ūkio produkcijos įkainojimui pirminio pripažinimo metu, taip pat jų suvartojimo, likučių ir nebaigtos gamybos įkainojimui, bei juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio veikla, kai 17-ame verslo
apskaitos standarte „Biologinis turtas“ aptartais būdais neįmanoma patikimai nustatyti
biologinio turto ar žemės ūkio produkcijos tikrosios vertės. Šiuo įsakymu patvirtintos
skaičiuojamosios kainos iš esmės atspindi trečiojo suinteresuotojo asmens prarastos
kukurūzų žaliosios masės produkcijos vertę, kuria išauginta produkcija būtų įkainojama bendrovėje, todėl tokios vertės pritaikymas patirtiems nuostoliams apskaičiuoti,
kai nėra objektyvių galimybių nustatyti rinkos kainas, laikytinas atitinkančiu protingumo ir teisingumo kriterijus (2012 m. spalio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-2456/2012).
48. Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojančios Gyvūnų padarytos žalos
metodikos 10 punkte nustatyta, jog žalos piniginė išraiška apskaičiuojama derliaus
netekimą padauginus iš Žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos
(ŽŪMPRIS) einamųjų metų spalio 2-osios savaitės suvestinės ataskaitos pagal GS-1 Lt
už tonos vidutinę kainą (kaina su nuoskaitomis po valymo ir džiovinimo ir su priemokomis). Toms kultūroms, kurių supirkimo rinkos kainų nustatyti neįmanoma, žalos
piniginė išraiška skaičiuojama taikant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu patvirtintas einamųjų metų Biologinio turto ir žemės ūkio produkcijos normatyvines kainas.
V.1.3. Žuvų išteklių naudojimas ir apsauga
49. Kaip nurodoma Žuvininkystės įstatyme, remiantis žuvininkystės tyrimų duomenimis ir siekiant užtikrinti žuvų išteklių natūralaus atsikūrimo galimybes, palaikyti
optimalų jūrų ir vidaus vandenų telkinių produktyvumą ir vengti neigiamų vandens
ekosistemų pakitimų, gali būti nustatomos ir taikomos žvejybos reglamentavimo priemonės. ŽĮ išskiria šias žvejybos reglamentavimo priemones: 1) tam tikrų rūšių žuvų
žvejybos galimybių ar žvejybos limitų nustatymas; 2) leidžiamų žvejybos įrankių, jų
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kiekio ir žvejybos būdų nustatymas; 3) žvejybos pajėgumo ribojimas atitinkamuose
geografiniuose žvejybos rajonuose; 4) minimalaus gaudomų žuvų dydžio nustatymas;
5) žvejybos draudimas arba ribojimas tam tikru laiku ir (arba) tam tikrose vietose;
6) tam tikrų rūšių žuvų žvejybos uždraudimas; 7) priekrantės ir Kuršių marių žvejybos
zonos ribų nustatymas; 8) priekrantės ir Kuršių marių žvejybos barų ribų nustatymas;
9) žvejybos įrankių ženklinimo tvarkos nustatymas (ŽuvininkĮ 6 str. 2 d.).
V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas

(2013 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 19 p.;
Reglamento 2371/2002 20 str. 3 d.; ŽuvininkĮ 10 str. 3, 4, 7 d.; VAĮ 3 str.)

50. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2013 m. kovo 15 d. įsakymu
Nr. 3D-197 patvirtino Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisykles (Žin., 2013,
Nr. 28-1358; 2013, Nr. 138-6987; toliau – ir 2013 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisyklės), kurios nustato žvejybos atviroje Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje kvotų skyrimo žuvų išteklių naudotojams tvarką.
50.1. Šių taisyklių pirminės redakcijos 19 punktas įtvirtino, kad kiekvienam taisyklių 17 punkte43 nurodytam naudotojui suteikiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) apskaičiuojamas pagal to naudotojo 2007
–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų
ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota) dalį, skaičiuojant nuo viso
Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir
strimelių kiekio.
50.1.1. Šio punkto teisėtumo klausimas buvo analizuojamas norminėje administracinėje byloje Nr. I492-4/2014, kurioje buvo keliamas klausimas inter alia dėl Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197 patvirtintų
Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių 19 punkto ta apimtimi, kiek nustatytas žuvų kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007–2012 m. sugautą šprotų ir
strimelių kiekį (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio, atitikties
ŽĮ 1 straipsnio 2 daliai ir VAĮ 3 straipsnio 1 ir 3 punktams.
Į Vyriausiąjį administracinį teismą kreipęsis Vilniaus apygardos administracinis
teismas nurodė, kad išanalizavus Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktų
nuostatas matyti, kad žvejybos kvotos ūkio subjektams 2013 metams buvo skiriamos
atsižvelgiant į jų žuvų sugavimų kiekius 2007–2012 metais. Pareiškėjas teigė, kad, taikant Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktų nuostatas, gali būti pažeidžiami
žvejų interesai, apribojamos jų žvejybos galimybės, nes norintys pradėti vykdyti žuvų
gaudymo veiklą nauji ūkio subjektai neturi galimybės gauti žvejybos kvotų, kadangi
negali pateikti atitinkamų žuvų sugavimo rodiklių atitinkamu laikotarpiu praeityje. Pagal skaičiuojamas ir išduodamas žvejybos kvotas ūkio subjektai, kurie per atitinkamą
43 Pagal 17 punktą, naudotojams, teisėtais pagrindais valdantiems į žvejojančių jūrų vandenyse laivų
duomenų sistemą įtrauktus ir antrajai žvejybos laivyno daliai priskirtus Lietuvos Respublikos žvejybos
laivus, trejiems metams suteikiamos perleidžiamosios žvejybos teisės taisyklių 16 punkte nurodytoms
Lietuvos Respublikai skiriamos menkių, strimelių ir šprotų žvejybos kvotos dalims.
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laikotarpį sužvejojo mažesnį kiekį žuvų, vėliau gauna mažesnes kvotas, palyginti su
tais subjektais, kurie sužvejoja didesnį kiekį žuvies. Tokiu atveju geresnėje pozicijoje
atsiduria tie ūkio subjektai, kurie jau yra rinkoje ir turi stiprią materialinę bazę. Toks
Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 17 ir 19 punktuose nustatytas reguliavimas galbūt
pažeidžia asmenų lygiateisiškumo principą ir suvaržo konkurenciją žuvininkystės rinkoje bei pažeidžia esamų ir būsimų žvejų interesus.
Spręsdama kilusį klausimą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai,
kad Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių priėmimo metu galiojusio 2002 m. gruodžio
20 d. ES Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 „Dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką“ (toliau – ir Reglamentas
2371/2002) 20 straipsnio 3 dalis nustatė: „Kiekviena valstybė narė sprendžia dėl jai
pagal Bendrijos teisę priskirtų žvejybos galimybių paskirstymo būdo su jos vėliava
plaukiojantiems laivams. Apie paskirstymo būdą ji informuoja Komisiją.“ Vadinasi, šis
reglamentas nenustatė, kokio pobūdžio teisės aktu minėta nuostata turėjo būti realizuojama atitinkamos valstybės narės teisinėje sistemoje. Tai reiškia, kad valstybės narės, įgyvendindamos minėtą sprendimo teisę, turėjo paisyti savo (vidaus) konstitucinių
principų ir įstatymų.
Žuvininkystės įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje buvo nustatyta: „Žvejybos jūrų
vandenyse reglamentavimo priemones nustato Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliota
institucija.“ To paties straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta: „Žvejybos reglamentavimo
priemonės gali būti šios: 1) bendro žuvų sugavimo ar tam tikrų rūšių žuvų sugavimo
limitų nustatymas; <...>.“ To paties straipsnio 7 dalyje buvo įtvirtinta: „Žvejybos kvotų skyrimo tvarką nustato ir kvotas žuvų išteklių naudotojams paskirsto Žemės ūkio
ministerija ar jos įgaliota institucija.“ Remiantis būtent pastarąja teisės norma buvo
patvirtintos Žvejybos kvotų skyrimo taisyklės. Sistemiškai vertinant minėtas įstatymo
normas, darytina išvada, kad įstatymų leidėjas šiomis teisės normomis pavedė Žemės
ūkio ministerijai nustatyti bendro žuvų sugavimo ar tam tikrų rūšių žuvų sugavimo limitus, kitas 10 straipsnio 3 dalyje išvardytas žvejybos reglamentavimo priemones, taip
pat žvejybos kvotų skyrimo tvarką (t. y. iš esmės procedūrines kvotų skyrimo taisykles) bei paskirstyti kvotas žuvų išteklių naudotojams. Šiomis teisės normomis nebuvo
(o atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo doktriną ir negalėjo būti) pavesta Žemės ūkio
ministerijai nustatyti esmines ūkinės veiklos (žvejybos) ribojimo sąlygas, t. y. poįstatyminiame teisės akte nustatyti naujus, įstatyme nenustatytus kriterijus, pagal kuriuos
skirstomos kvotos žuvų išteklių naudotojams, ir kuriais yra esmingai paveikiama ir ribojama konstitucinė ūkinės veiklos laisvė.
Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 19 punkte nustačius, jog ūkio subjektui „suteikiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais) apskaičiuojamas pagal to naudotojo 2007–2012 m. sugauto šprotų ir strimelių kiekio (tačiau
už 2012 m. imamas sugautas šprotų ir strimelių kiekis, ne didesnis nei naudotojui skirta kvota) dalį, skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m.
atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir strimelių kiekio“, išplėstinės teisėjų kolegijos
vertinimu, yra esmingai ribojama ūkio subjektų, užsiimančių ar pageidaujančių užsiimti šprotų ir strimelių žvejyba Baltijos jūroje, ūkinės veiklos laisvė, kadangi ūkio subjektams, kurie 2007–2012 m. negaudė strimelių ar šprotų Baltijos jūroje ar jų sugavo
mažai, yra iš esmės ribojama galimybė užsiimti atitinkama žvejyba ateinančiais metais
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(pagal šį kriterijų naudotojams, 2007–2012 m. sugavusiems mažai strimelių ar šprotų, suteikiamos šprotų ir strimelių perleidžiamosios žvejybos teisės dydis (procentais)
būtų mažas, o nauji naudotojai pagal Taisyklių 9 punktą kvotas gali gauti tik itin ribotais atvejais). Tokio pobūdžio ūkinės veiklos ribojimas, remiantis Konstitucinio Teismo
doktrina bei VAĮ 3 straipsnio 1 punktu, gali būti nustatytas tik įstatyme. Atsižvelgdama
į tai, jog šis Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 19 punkte įtvirtintas kriterijus, nustatantis esmines ūkinės veiklos sąlygas ir ribojimo kriterijus, nėra numatytas įstatyme,
išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad žemės ūkio ministras, poįstatyminiame teisės
akte nustatydamas šį kriterijų, veikė ultra vires ir pažeidė VAĮ 3 straipsnio 1 punkte
įtvirtintą principą, jog administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.
Apibendrindama tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 19 punktas (2013 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-197 redakcija) tiek, kiek jame nustatytas žuvų kvotų skyrimas atsižvelgiant į naudotojo 2007
–2012 m. sugautą šprotų ir strimelių kiekį (tačiau už 2012 m. imamas sugautas šprotų
ir strimelių kiekis ne didesnis nei naudotojui skirta kvota), skaičiuojant nuo viso Lietuvos Respublikos naudotojų 2007–2012 m. atviroje Baltijos jūroje sugauto šprotų ir
strimelių kiekio, prieštaravo VAĮ 3 straipsnio 1 punktui.
50.1.2. Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3D-253 (TAR, 2014, Nr. 2014-05060)
2013 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisyklių 18-20 punktai neteko galios. Šiuo įsakymu
taip pat nustatyta, kad kitų teisės aktų, susijusių su visišku Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimo įgyvendinimu, projektai turi būti parengti iki 2014 m. spalio 31 d.
50.1.3. Minėtoje norminėje administracinėje byloje padaryta išvada buvo aktuali
administracinėje byloje Nr. A756-2234/2014, kurioje pareiškėjai BUAB „Baltijos žuvys“,
E. N. individualioji įmonė, UAB „Baltlanta“, UAB „Starkis“ ir UAB „Stekutis“ kreipėsi į teismą, prašydami: panaikinti Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skirstymo komisijos,
sudarytos Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 18 d. įsakymą, 2013 m. kovo 26 d. posėdžio protokolo
2.12 punkto dalį, kuria UAB „Banginis“ paskirta 1 854 tonos strimelių ir 9 521 tonos
šprotų kvota. Administraciniai teismai šį pareiškėjo reikalavimą pripažino pagrįstu.
Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, 2013 metų žvejybos kvotų skirstymo procedūra pagal atsakovo administracinį aktą iki Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo sprendimo norminėje administracinėje byloje Nr. I492-4/2014
oficialaus paskelbimo nebuvo užbaigta (pareiškėjai kreipėsi į teismą iškeldami ginčą
ir individuali byla dėl Komisijos protokolo dalies panaikinimo buvo sustabdyta), todėl 2013 metų žvejybos Baltijos jūroje kvotų paskirstymo teisiniai santykiai tarp pareiškėjų ir atsakovo galutinai nėra susiklostę. Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui pripažinus neteisėta teisės normą, kuria remiantis buvo priimtas ginčijamas
administracinis aktas, dėl jos prieštaravimo VAĮ 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintam teisės aktų hierarchijos principui, ji negali būti taikoma (2014 m. gruodžio 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A756-2234/2014).
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V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui
(ABTĮ 16 str. 2 d.; Konstitucijos 84 str. 24 p., 71 str. 1 d.; 2007 m.
Žvejybos kvotų skyrimo taisyklės)

51. Administracinėje byloje Nr. AS146-482/2011 Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacija prašė įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę pateikti
atsakymą į jos kreipimąsi, kuriame prašė Lietuvos Respublikos Prezidentės nurodyti
argumentus, kuriais remdamasi ji pasirašė Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo pakeitimų ir papildymų įstatymą.
Išnagrinėjęs šį prašymą, LVAT nusprendė, kad nagrinėjamu atveju Lietuvos
Respublikos Prezidentės veiksmai sudaro įstatymų leidybos proceso dalį. Minėtais
veiksmais Lietuvos Respublikos Prezidentė įgyvendino Konstitucijos 84 straipsnio
24 punkte ir 71 straipsnio 1 dalyje Respublikos Prezidentui suteiktus įgaliojimus pasirašyti ir oficialiai paskelbti Seimo priimtus įstatymus. Todėl motyvai ir argumentai,
kuriais remdamasi valstybės vadovė priėmė sprendimą pasirašyti įstatymą, taip pat
laikytini neatsiejama įstatymų leidybos proceso dalimi. Atsižvelgusi į tai, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog pareiškėjo Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės
asociacijos skundo reikalavimas įpareigoti Lietuvos Respublikos Prezidentę atsakyti į
asociacijos kreipimąsi, t. y. iš esmės įpareigoti valstybės vadovą pasiaiškinti dėl jo vykdomos veiklos, susijusios su Respublikos Prezidento dalyvavimu teisėkūros procese,
negali būti ginčo administraciniame teisme objektu (ABTĮ 16 str. 2 d.) (2011 m. rugsėjo 30 d nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-482/2011; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymo normas, apibendrinimas, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 542-877 p.).
52. Administracinėje byloje Nr. I261-49/2012 pareiškėjai – uždarosios akcinės bendrovės ir Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacija – kėlė klausimą dėl
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 3D-291
patvirtintų Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklių (2012 m. lapkričio 27 d.
įsakymo Nr. 3D-892 redakcija; toliau – ir 2007 m. Žvejybos kvotų skyrimo taisyklės),
kuriose įtvirtintas teisinis reguliavimas, pasak pareiškėjų, yra neteisingas, neatitinkantis protingumo, sąžiningumo, sąžiningos konkurencijos kriterijų.
Pasak LVAT, minėtas teisės aktas nustato žvejybos atviroje Baltijos jūroje ir Baltijos jūros priekrantėje kvotų skyrimo žuvų išteklių naudotojams tvarką (1 punktas).
Įvertinus šiame teisės akte įtvirtinto teisinio reguliavimo turinį, pobūdį, teisės aktą
priėmusio subjekto statusą, tai, jog šis teisės aktas skirtas individualiais požymiais
neapibūdintų asmenų ratui bei numatytas taikyti daug kartų ir toliau, po priėmimo
realizuotinas individualiuose teisiniuose santykiuose konkrečių subjektų atžvilgiu,
konstatuota, jog šios Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės yra centrinio
valstybinio administravimo subjekto priimtas norminio pobūdžio aktas. Pareiškėjai
nėra asmenys, kuriems ABTĮ suteikia teisę kreiptis į administracinį teismą su prašymu
ištirti centrinio valstybinio administravimo subjekto priimto norminio administracinio akto teisėtumą. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjų skundą atsisakyta priimti (2012 m.
gruodžio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I261-49/2012).
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V.2. LAUKINĖS AUGALIJOS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA
53. Laukinės augalijos apsaugos ir naudojimo santykius tam, kad būtų išsaugota
laukinės augalijos rūšių, natūralių bendrijų įvairovė ir laukinei augalijai augti tinkamos
augavietės, užtikrintas laukinės augalijos išteklių racionalus naudojimas, apsauga bei
atkūrimas, laukinės augalijos genetinių išteklių išsaugojimas, reglamentuoja Lietuvos
Respublikos laukinės augalijos įstatymas. Svarbu, jog šis įstatymas netaikomas medienos ištekliams, kurių naudojimą, apsaugą ir atkūrimą nustato Miškų įstatymas; retų ir
nykstančių augalų ir grybų rūšims bei bendrijoms, kurių apsaugą reglamentuoja Saugomų augalų, gyvūnų ir grybų rūšių bei bendrijų įstatymas; kultūrinės kilmės augalams
(kultivuojamiems lauko ir daržo augalams, sodo ir dekoratyviniams želdiniams) naudoti, apsaugoti ir atkurti.
54. Laukinės augalijos apsauga užtikrinama taikant įvairaus pobūdžio priemones,
tai yra steigiant saugomas teritorijas STĮ nustatyta tvarka; įgyvendinant šalies ūkio plėtros ilgalaikėse programose, teritorijų planavimo specialiuosiuose dokumentuose numatytas priemones išsaugoti nesumažėjusius laukinės augalijos plotus šalyje ar atskirų
savivaldybių teritorijose; sudarant sutartis su žemių savininkais ir naudotojais dėl atskirų laukinių augalų ir jų bendrijų išsaugojimo, pažeistų laukinės augalijos augaviečių
atkūrimo; ribojant laukinės augalijos išteklių naudojimą ir ūkinę veiklą (šiuo aspektu
žr. LAĮ 4 str.).
55. Apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinių ginčų, susijusių su tiesioginiu LAĮ taikymu, nenagrinėjo. Tuo tarpu didžioji
dalis šio teismo nagrinėtų bylų buvo susijusi su tokios augalijos kaip miškai, kurių apsaugą reguliuoja specialus įstatymas, apsaugos užtikrinimu.
V.2.1. Miškų naudojimas ir apsauga
56. Miškas yra vienas pagrindinių gamtos turtų. Jis yra vieningos ekologinės sistemos dalis, tarnauja visuomenės ir žmonių gerovei, saugo kraštovaizdžio stabilumą, gerina aplinkos kokybę. Lietuvai yra būdinga įvairiapusė miškų apsaugos tradicija (šiuo
aspektu žr. Konstitucinio Teismo 1998 m. birželio 1 d., 2009 m. birželio 29 d nutarimus), kurią taip pat užtikrina ir įstatymų leidėjo priimtas Lietuvos Respublikos miškų
įstatymas. Šio įstatymo paskirtis yra reguliuoti miškų atkūrimą, apsaugą bei naudojimą
ir sudaryti teisines prielaidas, kad visų nuosavybės formų miškai būtų tvarkomi pagal vienodus tvaraus ir subalansuoto miškų ūkio principus, užtikrinant racionalų miškų išteklių naudojimą aprūpinant pramonę žaliava, biologinės įvairovės išsaugojimą,
miškų produktyvumo didinimą, kraštovaizdžio stabilumą ir aplinkos kokybę, galimybę
dabar ir ateityje atlikti ekologines, ekonomines ir socialines funkcijas nedarant žalos
kitoms ekosistemoms. Kaip nurodoma MiškĮ 17 straipsnyje, miško apsaugos uždaviniai yra saugoti mišką ir jo išteklius nuo neteisėtų veiksmų: savavališko miško kirtimo,
miško naudojimo tvarkos pažeidimų, miško išteklių grobstymo, miško teršimo, šiukšlinimo, miško padegimo, naminių gyvulių daromos žalos; taip pat saugoti mišką nuo
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žvėrių daromos žalos, gaisrų, ligų, kenkėjų ir kitų stichinių nelaimių, miško dirvožemio
ir medžių mechaninių pažeidimų.
57. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog didžioji dalis administracinių ginčų
yra susiję su miško naudojimo tvarkos pažeidimais. Miško naudojimą inter alia reglamentuoja MiškĮ II skyrius. Šiame skyriuje esančiame MiškĮ 9 straipsnyje nustatytos
miško valdytojų, savininkų ir naudotojų pareigos, o 10 straipsnyje – miško valdytojų, savininkų ir naudotojų teisė naudotis mišku bei jo ištekliais. Specialiosios žemės ir
miško naudojimo sąlygos patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; toliau – ir SŽMN Sąlygos).
58. Kaip nurodoma MiškĮ 2 straipsnio 1 dalyje (2013 m. birželio 18 d. įstatymo
Nr. XII-386 redakcija), miškas – tai ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs
medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip
5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos ir gamtinių veiksnių
netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės). Laukuose, pakelėse, prie vandens
telkinių, gyvenamosiose vietovėse ir kapinėse esančios medžių grupės, kelio juostose
ar geležinkelių želdinių apsaugos zonose įveisti želdiniai, siauros – iki 10 metrų pločio – medžių juostos, gyvatvorės, pavieniai medžiai ir krūmai bei miestuose ir kaimo
vietovėse ne miškų ūkio paskirties žemėje esantys žmogaus įveisti želdynai nelaikomi
mišku. Šių želdinių priežiūrą, apsaugą ir naudojimą reglamentuoja Želdynų įstatymas.
59. Miškas nuosavybės teise gali priklausyti valstybei, fiziniams ir juridiniams
asmenims bei užsienio valstybėse įsteigtoms organizacijoms, neturinčioms juridinio
asmens statuso, tačiau turinčioms civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus. Užsieniečiai, užsienio juridiniai asmenys, užsienio valstybėse įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tų valstybių įstatymus, mišką turi teisę įsigyti Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo
konstitucinio įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos miškuose pagal plotą
vyrauja valstybinė miškų nuosavybė (MiškĮ 4 str. 1 d. (2003 m. gruodžio 18 d. įstatymo
Nr. IX-1925 redakcija).
60. Pažymėtina, kad didelė dalis administraciniuose teismuose nagrinėtų bylų
miškų naudojimo ir apsaugos teisinių santykių srityje buvo susiję su statybomis ir teritorijų planavimu miškuose, miško žemėje. Atsižvelgiant į tai, dėl statybos miško žemėje
žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m.) skyrių „Statyba miško žemėje“; dėl miško apsaugos teritorijų planavimo srityje žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (Lietuvos
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009 m.)44. Šiame kontekste taip
pat buvo aktualūs ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo valstybinės reikšmės miškuose (žr., pvz., 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1607/2013;
2008 m. rugsėjo 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1470/2008). Minėtų kategorijų bylos šiame apibendrinime plačiau neapžvelgiamos.
61. Dėl administracinių bylų, susijusių su miškų naudojimu ir apsauga, taip pat žr.
šio apibendrinimo skyrius „Mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinių gamtinių išteklių
44 Apibendrinimo sudarytojai atkreipia dėmesį, jog Teritorijų planavimo įstatymas 2013 m. birželio
27 d. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu (Žin., 2013, Nr. 76-3824)
Nr. XII-407 buvo išdėstytas nauja redakcija.
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naudojimą“, „Privalomieji nurodymai“, „Žalos atlyginimas dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų aplinkos apsaugos srityje“.
V.2.1.1. Žemės sklypo, kuriame yra miško žemė, skaidymas
(MiškĮ 4 str. 3 d.)

62. Administracinėje byloje Nr. A492-1108/2014 ginčas buvo kilęs dėl atsakovų
sprendimų, kuriais pareiškėjams atsisakyta išduoti sąlygas ir sąlygų sąvadą rajono lygmens specialiojo planavimo dokumentui rengti. Šio specialiojo planavimo tikslas
buvo pakeisti gretimų tos pačios pagrindinės naudojimo paskirties žemės sklypų ribas, atidalijant 0,6402 ha sklypo dalį iš 7,7592 ha sklypo ploto ir sujungiant su gretimu 0,2500 ha žemės sklypu. Sąlygas planavimo dokumentui rengti atsisakyta išduoti
Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies pagrindu, nustačius, kad atidalinus privačios miško valdos dalį jos plotas taps mažesnis kaip 5 hektarai.
Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esanti miško žemė neskaidomos į dalis,
jeigu privati miško valda arba privačiame ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančios miško žemės plotas yra arba tampa mažesnis kaip 5 hektarai, išskyrus įstatyme
numatytus atvejus. Pareiškėjai apžvelgiamoje byloje nagrinėtu atveju nesutiko, kad privačios miško valdos amalgamacija, kurią jie ketina atlikti, yra miško skaidymas Miškų
įstatymo 4 straipsnio 3 dalies prasme.
Pripažindama tokį pareiškėjų vertinimą nepagrįstu, LVAT teisėjų kolegija nurodė,
kad Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nustatytu draudimu skaidyti privačių miškų
valdas į dalis, jei valda yra arba tampa mažesnė kaip 5 hektarų, siekiama užtikrinti,
kad miškuose neatsirastų labai daug mažų miško sklypų, priklausančių skirtingiems
savininkams, nes taip, ypač atsižvelgiant į tokiais atvejais būtinus nustatyti servitutus,
į miškų tvarkymo bei miškų ūkio veiklos organizavimo techninius reikalavimus (inter
alia su miško valdų atribojimu vienos nuo kitos) ir kt., galėtų būti sudarytos prielaidos
pakeisti natūralų kraštovaizdį, atskirus miške esančius objektus, skurdinti, alinti mišką,
natūralią gamtinę aplinką.
Minėta, jog pareiškėjai siekė atidalinti iš 7,7592 ha ploto ne miškų ūkio paskirties
žemės sklypo, kurio 5,9753 ha ploto sudaro miško žemė, 0,6402 ha ploto dalį, iš kurios
0,55 ha yra miško žemės plotas, ir prijungti ją prie žemės ūkio paskirties žemės sklypo.
Tokiu būdu, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ne miškų ūkio paskirties žemės
sklype esantis 5,9753 ha miško žemės plotas būtų išskaidytas ir po tokio išskaidymo
susidarytų naujas mažesnis nei 5 ha miško žemės plotas, ką imperatyviai draudžia Miškų įstatymo 4 straipsnio 3 dalis (2014 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-1108/2014).
V.3. ŽEMĖS GELMIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS IR APSAUGA
63. Žemės gelmės sausumoje ir vidaus vandenyse yra išimtinė valstybės nuosavybė,
o kontinentiniame šelfe ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje valstybei priklauso išimtinės teisės į žemės gelmes (ŽGĮ 1 str. 1 d. (2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2516
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redakcija). Žemės gelmių apsauga – tai veiksmai ir priemonės, kurių tikslas – apsaugoti žemės gelmių vertingąsias savybes nuo fizinio, cheminio, biologinio ar kitokio
neigiamo poveikio, atsirandančio dėl gamtinių procesų ar žmogaus veiklos, ir tų savybių visiškas ar dalinis atkūrimas, taip pat žemės gelmių išteklių racionalus naudojimas
(ŽGĮ 3 str. 10 d. (2013 m. gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-352 redakcija). Atkreiptinas
dėmesys, jog žemės gelmių apsaugos priemonės, be kita ko, yra įgyvendinamos atliekant teritorijų planavimą; atliekant ūkinės veiklos poveikio aplinkai ir ekstremaliųjų
įvykių padarinių žemės gelmių būklei vertinimą; sistemiškai tiriant ir stebint žemės
gelmių būklę; steigiant saugomas teritorijas.
64. Žemės gelmių išteklius ir ertmes galima naudoti tik nustatyta tvarka juos ištyrus, aprobavus ir įvertinus jų gavybos poveikį aplinkai (ŽGĮ 15 str. 1 d.).
Žemės gelmių geologinis tyrimas – tai geologinio kartografavimo, paieškos, žvalgybos ir kita veikla, kurios tikslas – gauti žinių apie žemės gelmių sandarą, savybes,
fizikinius laukus, būklę, čia vykstančius procesus, išteklius, ūkinės veiklos įtaką žemės
gelmėms. Darbai, atliekami ruošiant naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes (eksploatacinių gręžinių gręžimas, geofiziniai, inžineriniai geologiniai, geotechniniai tyrimai
ir kiti) ir teikiantys žinių apie žemės gelmes, yra laikomi žemės gelmių tyrimais. Išskiriamos šios žemės gelmių tyrimų rūšys: 1) tiesioginis – tyrimas, kurio metu daromas
tiesioginis fizinis poveikis žemės gelmėms (kasimas, gręžimas, sprogdinimas, virpesių
ir fizikinių laukų generavimas, mėginių ėmimas, jų analitiniai tyrimai ir kiti); 2) nuotolinis – tyrimas, kurio metu, nedarant tiesioginio fizinio poveikio žemės gelmėms, nustatomos konkrečių žemės gelmių objektų fizinės savybės ar sudėtis (geofizinių laukų
ir spinduliavimo matavimas prietaisais, aerofotogeologinis tyrimas ir kiti); 3) netiesioginis – pirminių duomenų apie žemės gelmes apibendrinimai ir kiti tyrimai, kurių
metu nedaroma tiesioginio fizinio poveikio žemės gelmėms (ŽGĮ 3 str. 12 d. (2013 m.
gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-352 redakcija).
Žemės gelmių išteklių ir ertmių naudojimas apibrėžiamas kaip veikla, kurios tikslas – išgauti žemės gelmėse esančias naudingąsias iškasenas, požeminį vandenį, žemės
gelmių šiluminę energiją, įrengti ir panaudoti žemės gelmių ertmes ir kitas žemės gelmių savybes. Žemės gelmių naudojimo rūšys yra: 1) žemės gelmių išteklių naudojimas
(gavyba); 2) žemės gelmių ertmių naudojimas (ŽGĮ 3 str. 14 d. (2013 m. gegužės 30 d.
įstatymo Nr. XII-352 redakcija).
Žemės gelmių geologinio tyrimo ir (arba) naudojimo pagrindas yra tyrimo ir
(arba) naudojimosi teisė (ŽGĮ 2 str. (2013 m. gegužės 30 d. įstatymo Nr. XII-352 redakcija). Galėjimas atlikti žemės gelmių tyrimus siejamas su teisės užsiimti šia veikla
bei leidimo tirti žemės gelmes turėjimu (šiuo aspektu žr. ŽGĮ III skirsnis). Teisė naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes sietina su leidimu naudoti žemės gelmių išteklius
bei ertmes, taip pat su išteklių ar ertmių naudojimo sutarties sudarymu (šiuo aspektu
žr. ŽGĮ IV skirsnis).
65. Nagrinėjamu aspektu taip pat aktuali 1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/22/EB dėl leidimų žvalgyti, tirti ir išgauti angliavandenilius išdavimo ir naudojimo sąlygų (toliau – ir Direktyva 94/22).
66. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog administraciniai teismai apžvelgiamu
laikotarpiu nagrinėjo ginčus, susijusius su žemės gelmių aprobavimo procedūros metu
priimamais teisės aktais (žr. 2008 m. gruodžio 16 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A143-2003/2008) bei leidimais naudoti žemės gelmių išteklius (2013 m. spalio 23 d.
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nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1949/2013; taip pat žr. 2011 m. balandžio 5 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A143-214/2011, kuri buvo nutraukta, nes į teismą
kreipęsis prokuroras pripažintas praleidusiu kreipimosi į teismą terminą; 2009 m. kovo
19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-427/2009, kuri buvo nutraukta dėl ginčo
šalių sudarytos taikos sutarties).
V.3.1. Žemės gelmių tyrimas

(ŽGĮ 15 str. 2 d.; Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6, 7 p.)

67. Kaip minėta, žemės gelmių ištekliai gali būti naudojami tik juos ištyrus ir aprobavus. Vadovaudamasis ŽGĮ 4 straipsnio 1 dalimi, aplinkos ministras 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578 patvirtino Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos
ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisykles (Žin., 2005, Nr. 145-5303; toliau – ir Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklės), kurios reglamentuoja
angliavandenilių (tradicinių ir išsklaidytųjų) išteklių paiešką, žvalgybą ir naudojimą
(gavybą) Lietuvos Respublikos sausumoje, vidaus vandenyse, kontinentiniame šelfe
ir ekonominėje zonoje Baltijos jūroje. Paieška ir žvalgyba laikytini angliavandenilinių
išteklių geologinio tyrimo etapais (žr. Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių
2 p.)
67.1. Norminėje administracinėje byloje Nr. I444-2/2008 buvo tiriama pirminės redakcijos Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6 punkto 2 sakinio ir 7 punkto 1 sakinio atitiktis ŽGĮ 15 straipsnio 2 daliai, pagal kurią žemės gelmių ištekliai turi
būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai, apsaugant nenaudojamus žemės gelmių
išteklius, esančius tame pačiame telkinyje arba jo įtakos zonoje.
Analizuojamų taisyklių originalios redakcijos 6 punktas nustatė, jog „<...> . Angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos
etapo metu Darbų projekte numatytais atvejais, kiekiais ir būdais“. Tuo tarpu 7 punktas nustatė, jog „bandomosios gavybos trukmė telkinyje negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai. <...>“.
LVAT pirmiausia pasisakė dėl bandomosios gavybos vykdymo tik detaliosios
žvalgybos etapo metu atitikties Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam reikalavimui, kad žemės gelmių ištekliai turi būti naudojami racionaliai ir
kompleksiškai.
Sistemiškai išanalizavęs ŽGĮ ir Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių
nuostatas, LVAT pažymėjo, kad bandomoji gavyba yra ŽGĮ numatyto žemės gelmių
tyrimo proceso dalis, kurios pagrindinis tikslas – išteklių gavybą vykdyti ne ūkinės–
komercinės veiklos tikslais, bet siekiant ištirti angliavandenilių telkinio ar jo dalies
elgseną, nustatyti išteklių gavybos sąlygas bei įvertinti, patikrinti ar patikslinti telkinio
parametrus.
Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6 ir 10 punktas lemia, jog detaliosios žvalgybos bei bandomosios gavybos pabaiga sutampa bei yra siejama su angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo momentu. Įstatymų leidėjas ŽGĮ nėra aiškiai
nustatęs žemės gelmių tyrimo pabaigos momento, tačiau, Vyriausiojo administracinio
teismo teisėjų kolegijos nuomone, sistemiškai analizuojant ŽGĮ nuostatas, darytina išvada, kad konkretaus telkinio (žemės gelmių) tyrimas yra baigiamas ŽGĮ 8 straipsnio
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4 dalyje įtvirtintu išžvalgytų išteklių aprobavimu. Iš esmės analogiškas žemės gelmių
tyrimo pabaigos momentas yra nustatytas ir Angliavandenilinių išteklių naudojimo
taisyklėse.
Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklėse žemės gelmių tyrimas suskirstytas į tris etapus – paieška, parengtinė žvalgyba ir detalioji žvalgyba. Paieškos ir parengtinės žvalgybos baigimo momentas nustatytas taisyklių 9 punkte, detaliosios žvalgybos
– 10 punkte. ŽGĮ nustatytas žemės gelmių tyrimas yra baigiamas pabaigus detaliąją
žvalgybą, po kurios taip pat turi būti baigiama ir bandomoji gavyba (Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6 p.), t. y. bandomoji gavyba yra baigiama pasibaigus
konkrečiam žemės gelmių tyrimui.
Žemės gelmių išteklių naudojimą įstatymas apibrėžia kaip veiklą, kurios tikslas
yra išgauti žemės gelmėse esančias naudingąsias iškasenas, požeminį vandenį, žemės
gelmių šiluminę energiją (ŽGĮ 3 str. 10 d.). Angliavandenilius gali naudoti juridiniai
ir fiziniai asmenys bei šių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartis,
gavę leidimą, išduotą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos, ir sudarę su Vyriausybės įgaliota institucija išteklių naudojimo sutartį (ŽGĮ 12 str. 2 d.). To paties įstatymo
14 straipsnio 1 dalis įtvirtina nuostatą, kad naudoti žemės gelmių išteklius galima tik
pagal žemės gelmių išteklių projektą (toliau – ir naudojimo projektas), kuris turi būti
suderintas su vietos savivaldos vykdomąja institucija, apskrities viršininku, valstybine
darbo inspekcija ir patvirtintas Aplinkos ministerijos arba jos įgaliotos institucijos. Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog žemės gelmių išteklius ir ertmes galima naudoti tik nustatyta tvarka juos ištyrus, aprobavus ir įvertinus jų gavybos
poveikį aplinkai.
Taigi tik esant pirmiau paminėtoms aplinkybėms, atitinkami subjektai įgyja teisę
naudoti žemės gelmių išteklius. Žemės gelmių tyrimo užbaigimas ir telkinio išteklių
aprobavimas nesuteikia ir neužtikrina teisės vykdyti išteklių gavybą, o yra tik viena iš
prielaidų minėtai teisei atsirasti.
Atsižvelgdama į minėtas teisės normas, Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų
kolegija konstatavo, kad pasibaigus žemės gelmių tyrimui vykdoma (tęsiama) bandomoji gavyba iš esmės atitiktų ne žemės gelmių tyrimą, bet žemės gelmių išteklių naudojimą, kuriam įstatymų leidėjas nustatė griežtus reikalavimus ir apribojimus. Todėl,
vykdant bandomąją gavybą po to, kai kompetentinga institucija aprobavo telkinio išteklius, būtų pažeidžiamos įstatyme įtvirtintos imperatyvios teisės normos.
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija sprendė, kad Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 6 punkto nuostata, ta apimtimi, kuria nustatyta, jog
angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik detaliosios žvalgybos etapo metu, yra teisėta ir neprieštarauja ŽGĮ 15 straipsnio 2 daliai.
Toliau LVAT vertino nustatytą maksimalų bandomosios gavybos terminą ir jo atitiktį ŽGĮ 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintam reikalavimui, kad žemės gelmių ištekliai turi
būti naudojami racionaliai ir kompleksiškai.
Žemės gelmių įstatymas nenustato žemės gelmių tyrimo, taip pat ir bandomosios
gavybos, termino bei tiesiogiai nepaveda jokiai vykdomosios valdžios institucijai tokį
terminą nustatyti. Esant šioms aplinkybėms, Angliavandenilinių išteklių naudojimo
taisyklių 7 punkto, kuriame nustatytas 6 mėnesių maksimalus bandomosios gavybos
terminas, teisėtumas pirmiausia turi būti vertinamas sprendžiant klausimą, ar atsakovas turėjo teisę šį terminą nustatyti.
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Išanalizavęs Aplinkos ministerijos kompetenciją, LVAT konstatavo, jog teisės aktai aiškiai ir tiesiogiai neįtvirtina teisės nustatyti žemės gelmių tyrimo tvarkos, o tuo
pačiu – bandomosios gavybos sąlygų, tačiau, sistemiškai vertinant ŽGĮ bei Aplinkos
ministerijos nuostatuose Aplinkos ministerijai pavestų uždavinių bei atliekamų funkcijų visetą, darytina išvada, kad ji yra subjektas, turintis bendrąją kompetenciją nustatyti
angliavandenilių išteklių paieškos ir žvalgybos tvarką bei sąlygas.
LVAT vertinimu, pripažinus, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministras buvo
kompetentingas nustatyti žemės gelmių tyrimo tvarką ir sąlygas, galima daryti išvadą,
jog jis taip pat turėjo teisę nustatyti ir bandomosios gavybos sąlygas, kiek jos neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Tačiau siekdamas įstatymuose ir kituose teisės
aktuose nustatytų tikslų bei priimdamas sprendimus savo kompetencijos ribose, viešojo administravimo subjektas yra saistomas bendrųjų viešojo administravimo principų (teisėtumo, proporcingumo, draudimo diskriminuoti ir kt.). Jis taip pat saistomas
ir ŽGĮ 15 straipsnio 2 dalies, t. y. atsakovo kuriamas teisinis reguliavimas turi būti nukreiptas į racionalų ir kompleksišką žemės gelmių išteklių panaudojimą.
Aplinkos ministerija laikėsi pozicijos, kad bandomosios gavybos terminas iš esmės apriboja žemės gelmių tyrimus atliekančių subjektų galimybes piktnaudžiauti,
išgaunant didesnį kiekį angliavandenilių, negu būtina tyrimui atlikti. LVAT sprendė,
kad galimybės piktnaudžiauti išgaunamu angliavandenilių kiekiu ribojimas yra teisėtas
tikslas, kurio turėtų siekti Aplinkos ministerija, būdama atsakinga už racionalų žemės
gelmių naudojimą. Neužtikrinus šio tikslo įgyvendinimo, nebūtų užtikrintas ir racionalus bei kompleksinis žemės gelmių išteklių panaudojimas (ŽGĮ 15 str. 2 d.). Maksimalaus bandomosios gavybos termino nustatymas yra viena iš priemonių, tinkamų
šiam tikslui pasiekti, t. y. užtikrinančių įstatymų leidėjo nustatytus žemės gelmių tyrimo reikalavimus (sąlygas) bei racionalų išteklių naudojimą.
Teismas toliau vertino, ar poįstatyminiame teisės akte nustatytas 6 mėnesių bandomosios gavybos terminas yra proporcingas įstatymų leidėjo ŽGĮ 15 straipsnio 2 dalyje įtvirtintiems tikslams pasiekti. Teismo nuomone, per trumpas bandomosios gavybos terminas gali sąlygoti tai, jog atliktas žemės gelmių išteklių telkinio tyrimas bus
nepakankamai išsamus ir (ar) klaidingas, dėl ko angliavandenilių ištekliai būtų naudojami neracionaliai, keliant grėsmę kitiems telkinyje esantiems ištekliams bei aplinkai.
Tuo tarpu esant per ilgam bandomosios gavybos terminui, gali būti išgaunami ir tie
ištekliai, kurie nėra būtini žemės gelmių išteklių telkinio tyrimams atlikti, taip pažeidžiant ŽGĮ 3 straipsnio 8 dalyje įtvirtintus žemės gelmių tyrimo tikslus.
Aplinkos ministerija nustatytą 6 mėnesių terminą iš esmės grindė bandomosios
gavybos praktika dabartinėje Lietuvos Respublikos teritorijoje, kartu pateikdama išsamią informaciją apie vidutinę bandomosios gavybos trukmę atskirų angliavandenilių
telkinių tyrimo metu. Pagrindinėje byloje esanti medžiaga iš esmės patvirtino atsakovo
teiginius, kad beveik visuose 1970-1994 metais detaliai išžvalgytuose telkiniuose tyrimų eksploatacinėje kolonoje (naftingų intervalų) trukmė iki išteklių aprobavimo neviršijo 1,5–6 mėnesių, ir tik pačiuose didžiausiuose telkiniuose jos trukmė siekė 7–8,5
mėnesius. Tačiau, atsakovo teigimu, nuo 2000 metų iki Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių įsigaliojimo Lietuvoje buvo išžvalgyti tik du naftos telkiniai, kurie yra
ženkliai mažesni, negu išžvalgyti prieš tai, o tai rodo, jog tikimybė atrasti naujus didelius naftos telkinius yra itin maža. Atsakovo teigimu, būtent vadovaujantis anksčiau
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atliktų tyrimų duomenimis bei atsižvelgiant į Lietuvos teritorijos naftingumo prognozes, ir buvo nustatytas šešių mėnesių bandomosios gavybos naftos telkinyje terminas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susipažinusi su minėta medžiaga, sutiko su atsakovo išdėstytais argumentais ir pripažino, jog nustatytas 6 mėnesių bandomosios gavybos terminas yra proporcingas siekiamiems tikslams.
Tokio termino nustatymas neleidžia teigti, kad jis užkerta kelią žemės gelmių išteklius
naudoti racionaliai ir kompleksiškai (ŽGĮ 15 str. 2 d.). Priešingai, maksimalaus bandomosios gavybos termino nustatymas užtikrina, kad bandomoji gavyba atitiks jos tikslą
ir netaps nepagrįstu žemės gelmių išteklių naudojimu.
Atsižvelgdama į tai, LVAT kolegija konstatavo, jog Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 7 punkto nuostata neprieštarauja Žemės gelmių įstatymo 15 straipsnio 2 daliai (2008 m. liepos 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. I444-2/2008, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 15, 2008).
67.2. Atkreiptinas dėmesys, jog 2013 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos žemės
gelmių įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymu Nr. XII-352, taip
pat aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. D1-684 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. D1-578 „Dėl Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo papildytos ŽGĮ ir Angliavandenilinių išteklių
naudojimo taisyklės, siekiant išsamiau reglamentuojant inter alia žemės gelmių tyrimą45. Šiuo metu galiojančių Angliavandenilinių išteklių naudojimo taisyklių 7 punktas
taip pat įtvirtina, jog angliavandenilių išteklių bandomoji gavyba gali būti vykdoma tik
detaliosios žvalgybos etapo metu darbų projekte numatytais atvejais, kiekiais ir būdais.
Bandomosios gavybos trukmė žvalgybos gręžinyje nuleidus į jį eksploatacinę koloną
negali būti ilgesnė kaip 6 mėnesiai.
V.3.2. Žemės gelmių aprobavimas

(ŽGĮ 8 str. 4 d.; Įsakymo Nr. 1-03 11-15 p.)

68. Išžvalgytus išteklius aprobuoja Lietuvos geologijos tarnyba (toliau – ir LGT)
(ŽGĮ 8 str. 4 d. (2004 m. lapkričio 2 d. įstatymo Nr. IX-2516 redakcija). Reikalavimus,
pagal kuriuos vykdomas angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimas, nustato LGT
direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03 (Žin., 2005, Nr. 7-232; toliau – ir
Įsakymas Nr. 1-03).
69. Pagal Įsakymo Nr. 1-03 normas LGT priima prašymus aprobuoti išžvalgytus
arba naujų duomenų pagrindu perskaičiuotus anksčiau aprobuotus angliavandenilių
telkinio išteklius. Kartu su šiuo prašymu turi būti pateikiama geologinio tyrimo (detalios žvalgybos) arba anksčiau aprobuotų angliavandenilių išteklių perskaičiavimo ataskaita (1 p.). LGT direktorius Lietuvos geologijos tarnyboje sudaro komisiją prašyme
nurodyto angliavandenilių telkinio ištekliams aprobuoti (toliau – ir Aprobavimo komisija) (2 p.). Komisija nagrinėja ir vertina ataskaitoje pateiktus duomenis; įvertinusi
45 Šiuo aspektu plačiau žr.: Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 1, 3, 7, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21,
22 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio
aplinkai vertinimo įstatymo 1 priedo papildymo įstatymo projekto aiškinamasis raštas.
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ataskaitoje pateiktus duomenis, rengia motyvuotas išvadas ir priima sprendimą dėl išžvalgytų angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo; teikia LGT direktoriui Aprobavimo komisijos posėdžio protokolą su motyvuotomis išvadomis ir sprendimu
dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo bei siūlymu įrašyti aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (jei ištekliai aprobuoti) (4 p.). Jeigu
Aprobavimo komisija neaprobuoja angliavandenilių telkinio išteklių dėl vertinimui
pateiktos atskaitos duomenų nepakankamumo, komisijos protokole nurodomos neaprobavimo priežastys bei skiriamas ataskaitos pakartotinio svarstymo terminas, kuris
turi būti suderintas su prašymą pateikusiu asmeniu (11 p.). Jeigu Aprobavimo komisija neaprobuoja angliavandenilių telkinio išteklių dėl nepakankamo angliavandenilių telkinio ištirtumo, komisijos protokole nurodoma, kokius papildomus geologinius
duomenis būtina pateikti, norint pagrįsti angliavandenilių telkinio išteklių skaičiavimų
patikimumą. Šiuo atveju angliavandenilių ištekliai pakartotinai aprobavimui teikiami
bendrąja tvarka (12 p.). Aprobavimo komisijos posėdžio protokolas su motyvuotomis
išvadomis, sprendimu dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo ir siūlymu įrašyti aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo sprendimo dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo priėmimo teikiamas LGT direktoriui, o protokolo patvirtinta kopija išsiunčiama paštu
prašymą pateikusiam asmeniui (13 p.). LGT direktorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Aprobavimo komisijos posėdžio protokolo gavimo, atsižvelgdamas į komisijos
posėdžio protokole pateiktas motyvuotas išvadas, sprendimą dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo ir pasiūlymus, savo įsakymu priima sprendimą įrašyti aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (14 p.). Aprobavimo komisijos sprendimas dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo gali būti skundžiamas
ABTĮ nustatyta tvarka (15 p.).
69.1. Šių taisyklių normų sisteminis aiškinimas buvo pateiktas administracinėje
byloje Nr. A143-2003/2008, kurioje pareiškėjas UAB „Minijos nafta“ prašė panaikinti atsakovo Aprobavimo komisijos 2007 m. gegužės 28 d. protokolo bei LGT direktoriaus
2007 m. birželio 4 d. įsakymo „Dėl Šiūparių telkinio naftos išteklių įrašymo į Žemės
gelmių registrą“ dalis. Pareiškėjas savo reikalavimą grindė tuo, kad minėta komisija
viršijo jai suteiktą kompetenciją, pasiūliusi LGT direktoriui įrašyti aprobuotus Šiūparių
angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą su tam tikra sąlyga. Pasak pareiškėjo, Aprobavimo komisija pasiūlė Lietuvos geologijos tarnybos direktoriui įrašyti jos
aprobuotus Šiūparių angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą su sąlyga, kad
tokie ištekliai bus perskaičiuoti ateityje. Byloje nustatyta, kad Komisija Lietuvos geologijos tarnybos direktoriui pasiūlė aprobuotus Šiūparių telkinio naftos išteklius įrašyti
į Žemės gelmių registrą atsižvelgiant į protokolo nutariamosios dalies 9 punktą, t. y. į
siūlymą svarstyti tikslingumą nurodyti pareiškėjui, gavus eksploataciniuose gręžiniuose geologinius ir / ar naftos gavybos duomenis, keičiančius priimtą dabartinį Šiūparių
telkinio modelį, angliavandenilių išteklių apskaičiavimo parametrus, naftos išgavimo
koeficientą ir / ar išgavus apie 70 procentų aprobuotų detaliai išvalgytųjų išgaunamųjų naftos išteklių naujai perskaičiuoti Šiūparių telkinio naftos išteklius ir pateikti
aprobuoti.
Aiškindamas ŽGĮ 8 straipsnio 4 dalį, LVAT akcentavo, jog išžvalgytų išteklių
aprobavimo viešąjį administravimą vykdo atsakovas (Lietuvos geologijos tarnyba),
t. y. ABTĮ požiūriu jis yra viešojo administravimo subjektas, kompetentingas priimti
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šioje srityje atitinkamus administracinius aktus (individualius teisės aktus). Tačiau iš
šios nuostatos taip pat matyti, kad jam (atsakovui) yra suteikta (perduota) teisė nustatyti minėto aprobavimo tvarką, t. y. nustatyti procedūrą, kurios būtina laikytis suinteresuotam asmeniui siekiant nurodyto aprobavimo. Šios procedūros eigoje priimtų
sprendimų apskundimas (apskundimo tvarkos nustatymas, jeigu tokia tvarka yra nustatyta) laikytinas jos neatsiejama dalimi, todėl suinteresuoti asmenys (šiuo atveju pareiškėjas), nesutikdami su šios procedūros eigoje priimtais sprendimais, turi teisę juos
apskųsti tokia tvarka, kokia yra nustatyta šioje procedūroje.
Taigi Įsakymu Nr. 1-03 nustatyta angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo
vykdymo tvarka laikytina anksčiau aptarta procedūra. Todėl šiuo atveju pareiškėjas
turėjo laikytis minėto įsakymo nuostatų, tarp jų ir 15 punkto nuostatos, pagal kurią
Aprobavimo komisijos sprendimas dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo
gali būti skundžiamas ABTĮ nustatyta tvarka.
Aiškindama Įsakymo Nr. 1-03 taikymą, LVAT pažymėjo, kad pagal Įsakymą
Nr. 1-03 Aprobavimo komisija gali priimti trijų rūšių sprendimus dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo: 1) neaprobuoti angliavandenilių telkinio išteklių dėl
vertinimui pateiktos ataskaitos duomenų nepakankamumo (11 p.); 2) neaprobuoti angliavandenilių telkinio išteklių dėl nepakankamo angliavandenilių telkinio ištirtumo
(12 p.); 3) aprobuoti angliavandenilių telkinio išteklius ir siūlyti (LGT direktoriui) įrašyti aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (13 p.).
Kaip matyti iš nurodytų Įsakymo Nr. 1-03 punktų, kiekvienam iš sprendimų
yra nustatytos atitinkamos teisinės pasekmės. Įsakymo Nr. 1-03 13 punkte numatyto sprendimo teisinės pasekmės, skirtingai nuo dviejų pirmų (Įsakymo Nr. 1-03 11 ir
12 punktuose numatytų), nėra siejamos su kokių nors įpareigojimų prašymą padavusio asmens atžvilgiu nustatymu ar atsiradimu, o pasireiškia tuo, kad, gavęs tokį Komisijos sprendimą, Lietuvos geologijos tarnybos direktorius turi priimti sprendimą įrašyti
aprobuotus angliavandenilių išteklius į Žemės gelmių registrą (Įsakymo Nr. 1-03 14 p.).
Įsakymo Nr. 1-03 14 punkte nėra numatyta galimybė, priimant tokį sprendimą, nustatyti prašymą dėl aprobavimo padavusiam asmeniui kokius nors įpareigojimus ar sąlygas. Kaip matyti iš skundžiamo atsakovo 2007 m. birželio 4 d. įsakymo, tai nebuvo
padaryta ir pareiškėjo atžvilgiu. Todėl konstatuota, kad pareiškėjo skundžiamas Komisijos sprendimas jo teisinių pasekmių aspektu buvo realizuotas tinkamai – taip, kaip
to reikalauja minėtos Įsakymo Nr. 1-03 nuostatos. Tai reiškia, kad ABTĮ taikymo požiūriu šiuo atveju nėra pagrindo konstatuoti kokių nors pareiškėjo teisių ar įstatymų
saugomų interesų pažeidimą (2008 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-2003/2008).
V.3.3. Leidimas naudoti naudingąsias iškasenas

(Leidimo naudoti gamtos išteklius taisyklių 22.6, 42, 48.1, 48.6 p.)

70. Viena iš teisės naudoti žemės gelmių išteklius ir ertmes įgyvendinimo sąlygų yra kompetentingos institucijos išduotas leidimas. Tokių leidimų išdavimo tvarką
nustato ŽGĮ 13 straipsnis bei Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m.
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vasario 11 d. nutarimu Nr. 198 (ankstesnis akto pavadinimas – Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio
vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo tvarka; Žin., 2002, Nr. 16-607; toliau –
ir Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklės).
71. Dėl teisės atsisakyti išduoti leidimą naudoti gamtos išteklius aktuali administracinė byla Nr. A442-424/2013. Šioje byloje pareiškėjas ginčijo LGT 2012 m. sausio 30 d.
sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta pareiškėjui neišduoti leidimo naudoti dolomito išteklius. Ginčijamas aktas priimtas vadovaujantis Leidimų naudoti gamtos išteklius
taisyklių 41 punktu ir įvertinus Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų išdavimo komisijos argumentus, juo nuspręsta pritarti komisijos siūlymui neišduoti UAB „Skaistgirio skalda“ ir AB „Dolomitas“ leidimų naudoti Pakruojo rajono Petrašiūnų III telkinio
dolomito išteklius. Nurodyta, kad toks sprendimas priimtas atsižvelgus į racionalaus
žemės gelmių išteklių naudojimo, aplinkosauginius ir ekologinius aspektus bei bendrovių pateiktą informaciją, kad joms nepavyko rasti abi šalis tenkinančio sprendimo
dėl telkinio padalijimo į du konsoliduotus žemės plotus, kaip tai buvo numatyta Šiaulių RAAD priimtame sprendime, o taip pat įvertinus telkinio geologinės sąrangos ypatumus. Administraciniai teismai pareiškėjo reikalavimą pripažino nepagrįstu.
LVAT pažymėjo, kad Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių 22.6 punktas nustatė, jog pageidaujantys gauti leidimą Lietuvos geologijos tarnybai turi pateikti PAV
atrankos išvados arba sprendimo dėl planuojamos ūkinės veiklos leistinumo poveikio
aplinkai požiūriu (taikoma išžvalgytiems ištekliams ir ertmėms) kopiją (jeigu vertinimas ir atranka privalomi ir šie dokumentai yra parengti). Remiantis minėtų taisyklių
48.1 punktu, leidimas (taip pat pakartotinis) neišduodamas, jeigu pateikiami ne visi
dokumentai, kurių reikia leidimui gauti, arba dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų (šių taisyklių 22–28, 30 ir 31 punktai).
Byloje nustatyta, kad UAB „Skaistgirio skalda“ patikslintame prašyme nurodyti sklypai, kuriuose pareiškėjas pageidavo kasti dolomitą, neatitiko UAB „GJ Magma“
parengtos PAV ataskaitos ir Šiaulių RAAD 2011 m. lapkričio 11 d. sprendimo, kuriuo
buvo įvertinta PAV ataskaita ir pritarta ataskaitoje nurodyto telkinio naudojimui. Tokia
situacija vertinta kaip sprendimo dėl pareiškėjo planuojamos ūkinės veiklos leistinumo
poveikio aplinkai požiūriu, reikalaujamo pagal Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių 22.6 punktą, nepateikimas, kas sudaro pagrindą neišduoti ginčui aktualaus leidimo vadovaujantis Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių 48.1 punktu.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių 42 punktas46 negalėjo būti taikomas, nes pastarasis
46 Taisyklių 42 punktas įtvirtina, jog „ Lietuvos geologijos tarnyba, gavusi daugiau nei vieno pareiškėjo
prašymus (ir šių Taisyklių reikalavimus atitinkančius dokumentus), nurodytus šių Taisyklių
41 punkte, išduoti leidimą naudoti tą patį objektą, nagrinėja tik tuos vėliau pateiktus prašymus, kurie
gauti iki leidimo naudoti šį objektą išdavimo. Gauti po minėto leidimo išdavimo prašymai kartu
su jų lydimaisiais dokumentais nenagrinėjami ir grąžinami pareiškėjui. Kai gauti daugiau nei vieno
pareiškėjo prašymai (ir šių Taisyklių reikalavimus atitinkantys dokumentai):
42.1. Lietuvos geologijos tarnyba, atsižvelgdama į pareiškėjų pateiktus dokumentus ir esamą galimybę
(jeigu ji yra) skaidyti objektą, siūlo pareiškėjams per 30 dienų susitarti dėl objekto skaidymo į dalis
(mažesnius objektus). Pareiškėjams per nurodytą terminą nepateikus rašytinio susitarimo, Lietuvos
geologijos tarnyba, vadovaudamasi racionalaus žemės gelmių išteklių naudojimo principu, priima
sprendimą dėl objekto skaidymo į dalis (mažesnius objektus) ir leidimų išdavimo pareiškėjams.
Pareiškėjai pagal prašymų pateikimo eiliškumą įgyja teisę pasirinkti suskaidyto objekto dalį. Jeigu
kurių nors pareiškėjų prašymai netenkinami, jiems apie tai pranešama raštu;
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punktas reglamentuoja atvejus, kuomet yra gauti visi Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių reikalavimus atitinkantys dokumentai. Aptariamu atveju nustatyta, kad
pateikta PAV ataskaita neatitiko prašyme išduoti leidimą naudoti telkinio išteklius
nurodytos ūkinės veiklos varianto, todėl Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklių
48.6 punkte47 numatytas leidimo neišdavimo pagrindas netaikytinas.
LVAT vertinimu, konkrečios teisės normos, kuria grindžiamas atsisakymas išduoti leidimą naudoti telkinio išteklius, nenurodymas šiuo atveju yra tik formalus pažeidimas, kadangi iš ginčijamo atsakovo sprendimo matyti, jog teisinis pagrindas, kuriuo
viešojo administravimo subjektas rėmėsi, priimdamas sprendimą, buvo Leidimų naudoti gamtos išteklius taisyklės (2013 m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-424/2013).

42.2. jeigu objektas dėl technologinių ar kitų priežasčių, susijusių su racionaliu žemės gelmių išteklių
naudojimu, negali būti skaidomas, Lietuvos geologijos tarnyba priima sprendimą dėl leidimo išdavimo
pareiškėjui, kuris pirmasis pateikė prašymą. Kitiems pareiškėjams motyvuotai pranešama apie
atsisakymą išduoti leidimą.“
47 Taisyklių 48.6 punktas nustato, jog „Leidimas (taip pat pakartotinis) juridiniam asmeniui ar šių
asmenų grupei, veikiančiai pagal jungtinės veiklos sutartį, neišduodamas, jeigu: <...> 48.6. šių Taisyklių
42 punkte nurodytais atvejais“.
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VI. KULTŪROS PAVELDO APSAUGA
1. Kultūros paveldas – tai karta iš kartos paveldimos, perimamos, sukurtos ir perduodamos kultūros vertybės, svarbios etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. Nekilnojamasis kultūros paveldas (toliau – ir NKP) – tai kultūros paveldo dalis,
kurią sudaro praeities kartų pastatytos, įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros vertybės, tiesiogiai susijusios su
užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija. Kultūros paveldo objektai – pavieniai,
kompleksiniai ar į kompleksą įeinantys objektai, registruoti kaip nekilnojamosios kultūros vertybės (toliau – ir NKV), t. y. žemės sklypuose, sklypų dalyse, vandens, miško
plotuose ar jų dalyse esantys statiniai ar kiti nekilnojamieji daiktai, kurie turi vertingųjų savybių ir kartu su jiems priskirta teritorija yra atskiri daiktinės teisės objektai ar
gali jais būti. Nekilnojamoji kultūros vertybė – kultūros paveldo objekto ar vietovės
reikšmingumą lemiančių vertingųjų savybių, visuomenei svarbių kaip jos kultūrinis
turtas, visuma, neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas ar vietovė priklauso.
Vertingoji savybė – kultūros paveldo objekto, vietovės, jų dalies ar elemento bruožas,
vertingas etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu. (NKPAĮ 2 str. 20, 21, 13, 14,
40 d.).
2. Nekilnojamųjų kultūros vertybių gynimas ir apsauga patenka į viešojo intereso sąvoką. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012, kurioje prokuroras
kreipėsi į teismą, siekdamas paneigti galimas statybas Kauno IX forto ir šio objekto
apsaugos teritorijose, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog
Kauno IX fortas – neatsiejamas nuo visos visuomenės ir akivaizdžiai yra ta vertybė,
kuri turi būti saugoma, ginama Lietuvos Respublikos Konstitucijos, todėl tokio intereso gynimas neabejotinai patenka į viešojo intereso sąvoką ir kaip vertybė gali bei turi
būti ginama valstybės kompetentingų institucijų. Tokie objektai, kaip Kauno IX fortas,
turi būti paveldimi, perduodami iš kartos į kartą, kaip neatsiejama istorinė visos visuomenės dalis (2012 m. liepos 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012;
taip pat žr. 2010 m. vasario 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-361/2010;
2014 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-923/2013).
3. Nekilnojamasis kultūros paveldas saugomas įvairiomis formomis: 1) apskaita;
2) skelbimu saugomu; 3) saugojimu – tvarkyba ir naudojimu; 4) pažinimu, jo sklaida; 5) atgaivinimu (reabilitacija) (šiuo aspektu žr. NKPAĮ 4 str. 1 d.). Jo teisinę apsaugą sudaro: 1) NKPAĮ ir kitų įstatymų nustatyti paveldosaugos reikalavimai kultūros
paveldo objektams, jų teritorijoms, vietovėms ir apsaugos zonoms; 2) Saugomų teritorijų įstatymo ir NKPAĮ nustatyti reikalavimai kultūros paveldo objektams, esantiems
draustiniuose, rezervatuose, valstybiniuose parkuose; 3) Teritorijų planavimo įstatymo, Saugomų teritorijų įstatymo ir pagal NKPAĮ parengtų teritorijų planavimo dokumentų nustatyti reikalavimai; 4) valdytojų įsipareigojimai, nustatyti apsaugos sutartyse
(NKPAĮ 4 str. 4 d.).
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VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI
(NKPAĮ 1 str. 1, 2 d.; 5 str. 10 d. 5 p.; VAĮ 8 str.)

4. Vienas iš Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo subjektų yra Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau –
ir KPD). NKPAĮ 5 straipsnio 10 dalis nustato KPD kompetenciją NKP apsaugos valstybinio administravimo srityje. Pagal šios dalies 5 punktą, KPD teikia šiuo įstatymu
pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims.
4.1. Aiškindamas šią normą, LVAT yra pažymėjęs, jog NKPAĮ nenumato, kokie
konkretūs reikalavimai gali būti teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims. NKPAĮ
paskirtis – išsaugoti Lietuvos nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis. Šis įstatymas: 1) įgyvendina Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Tarptautinių sutarčių ir Nacionalinio saugumo
pagrindų įstatymų nuostatas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos srityje; 2) nustato 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 teisinius pagrindus;
3) saugo nematerialųjį kultūros paveldą, nustatydamas su juo susijusių vietų ir kitokių nekilnojamųjų daiktų apsaugą (NKPAĮ 1 str. 1 ir 2 d.). Todėl, aiškinant NKPAĮ
5 straipsnio 10 dalies 5 punkto nuostatas sisteminiu teisės aiškinimo metodu, konstatuotina, jog KPD gali duoti tik tokius nurodymus, kurie užtikrina NKPAĮ 1 straipsnio
1 ir 2 dalyse įtvirtintų tikslų įgyvendinimą (žr. 2012 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-2079/2012, kurioje vertintas reikalavimas nutraukti alaus daryklos pastato remonto darbus, kol bus nustatyta tvarka parengtas tvarkybos darbų projektas ir išduotas leidimas pripažintas teisėtu.).
4.2. Be to, KPD teikiami reikalavimai turi atitikti VAĮ 8 straipsnio reikalavimus (šiuo aspektu žr. 2012 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A442-2079/2012).
VI.2. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSKAITA
VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą

(Konstitucijos 42 str. 2 d.; NKPAĮ 2 str. 14, 21, 40 d.; VAĮ 8 str.;
NKV atskleidimo aprašas 4,7,10 p.)

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitą sudaro inventorizavimas, konkrečių
NKV atskleidimas ir registravimas (NKPAĮ 8 str. 1 d.). NKV reikšmingumą, kultūros
paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir teritorijos ribas apibrėžia
KPD ir savivaldybių sudarytos NKP vertinimo tarybos. Savivaldybės ar kelių savivaldybių sudarytos NKP vertinimo tarybos sprendžia dėl savivaldybės teritorijoje esančio
vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių ir
vietinio reikšmingumo lygmens nustatymo, vietinio reikšmingumo lygmens NKP teritorijos ribų apibrėžimo ir apsaugos reikalingumo, apsaugos vietinio reikšmingumo
lygmens nekilnojamosioms kultūros vertybėms netaikymo ar tokių vertybių apskaitos
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duomenų tikslinimo. KPD NKP vertinimo tarybos sprendžia dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio NKP vertingųjų savybių nustatymo, teritorijos ribų apibrėžimo
ir nacionalinio, regioninio ar vietinio reikšmingumo lygmens nekilnojamosioms kultūros vertybėms nustatymo, apsaugos reikalingumo, apsaugos nekilnojamosioms kultūros vertybėms netaikymo ar tokių vertybių apskaitos duomenų tikslinimo (NKPAĮ
8 str. 5 d.).
6. Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašas, patvirtintas kultūros ministro 2005 m. balandžio
15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756; 2013, Nr. 63-3151; toliau – ir NKV
nustatymo aprašas), reglamentuoja NKV vertinimą, atranką, reikšmingumo lygmens
nustatymą, jų kriterijus bei šių kriterijų taikymą, nustatant kultūros paveldo objektų
ar vietovių vertingąsias savybes ir jų reikšmingumą, atrenkant NKV, kurioms reikalinga apsauga, apibrėžiant kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ribas ir teikiant
juos įregistruoti į Kultūros vertybių registrą bei tikslinant duomenis Registre įrašytoms
nekilnojamosioms kultūros vertybėms. Tuo tarpu kultūros ministro 2005 m. birželio
22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 patvirtintas Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui
reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašas (Žin., 2005, Nr. 80-2927; toliau – ir NKV
atskleidimo aprašas) nustato duomenų, reikalingų nustatyti kultūros paveldo objektų
ar vietovių ir jų vertingųjų savybių reikšmingumą, apimtį bei nustato duomenims gauti reikalingų istorinių ir fizinių tyrimų skirstymą.
7. Nekilnojamosios kultūros vertybės registruojamos NKP vertinimo tarybai nusprendus, kad vertybei reikalinga apsauga. Tokios vertybės registruojamos kaip didelę
mokslinę, istorinę ar kultūrinę reikšmę turintys pavieniai, kompleksiniai ar į kompleksus įeinantys kultūros paveldo objektai ar vietovės. Vertinimo tarybų sprendimai skelbiami KPD ir NKP vertinimo tarybas sudariusių savivaldybių interneto svetainėse, o
informacija apie įregistravimą – Kultūros vertybių registre teisės aktų nustatyta tvarka (NKPAĮ 8 str. 8 d.). Vertinimo tarybai aktu patvirtinus vertingųjų savybių, kultūros
paveldo objekto teritorijos, vietovės apibrėžimo pokyčius, Vertinimo tarybos teikimu
Kultūros vertybių registro tvarkytojas patikslina nekilnojamosios kultūros vertybės
duomenis Kultūros vertybių registre (NKV nustatymo aprašo 27 p.). Atkreiptinas dėmesys, jog NKP vertinimo tarybų funkcijas, teises, sudarymą, personalinę sudėtį bei
darbo organizavimo tvarką detalizuoja kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-149 patvirtinti Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų pavyzdiniai nuostatai (Žin., 2005, Nr. 52-1755; toliau – ir NKP vertinimo tarybų nuostatai).
8. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad didelė dalis administracinių bylų NKP
apsaugos srityje buvo susijusi su NKP registravimu Kultūros vertybių registre (žr., pvz.,
2012 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-245/2012; 2011 m. sausio
6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010; 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007; 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A415-2282/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 10, 2006); taip pat NKV duomenų Kultūros vertybių registre pakeitimu (patikslinimu)
(žr., pvz., 2013 m. spalio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1205/2013;
2011 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011).
9. Analizuodamas šias bylas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad pagal NKPAĮ nuostatas kultūros paveldo objektas, atitinkantis įstatymo
kriterijus, gali būti pripažintas NKV neatsižvelgiant į tai, kam nuosavybės teise objektas
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priklauso (NKPAĮ 2 str. 21 p.). Taigi, NKPAĮ numato teisėto objekto savininko ar valdytojo teisių suvaržymo galimybę tam tikrą objektą pripažinus saugotina kultūros vertybe
(šiuo aspektu žr. 2011 m. sausio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010;
2007 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007). Lietuvos
kultūros vertybių apsauga yra valstybės konstitucinė priedermė (Konstitucijos 42 str.
2 d.48), kurios įgyvendinimas adekvačiomis priemonėmis yra teisinės valstybės principų turinio dalimi. Konstituciniai teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principai darniai koreliuoja su kitais principais, tarp jų ir proporcingumo principu. Šiuo požiūriu
Lietuvos kultūros vertybių apsaugos, gausinimo ir perdavimo ateities kartoms tikslai ir
priemonės, taikomos teisės aktais įrašant objektą į Kultūros vertybių registrą ir imantis kultūros vertybių apsaugos, yra adekvačios vykdant valstybei tenkančias konstitucines pareigas (šiuo aspektu žr. 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A415-2282/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 10, 2006).
10. Tačiau svarbu, kad tik NKPAĮ 2 straipsnio 14 dalyje, 21 dalyje, 40 dalyje numatytus kriterijus atitinkantis objektas gali būti pripažintas nekilnojamąja kultūros vertybe, o šių kriterijų atitikimas turi būti konstatuotas VAĮ 8 straipsnio reikalavimus atitinkančiame akte (2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-245/2012).
10.1. Ši taisyklė buvo suformuota administracinėje byloje Nr. A502-245/2012, kurioje ginčas kilo dėl akto, kuriuo nustatyta, kad Tarandės senosios kapinės yra NKV,
registruojama Kultūros vertybių registre, bei dėl šios NKV įregistravimo Kultūros vertybių registre. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje konstatavo, jog
ginčijamas aktas (KPD vertinimo tarnybos 2010 m. gruodžio 7 d. aktas) neatitinka jam
įstatymų keliamų reikalavimų ir nėra pagrįstas pakankamais objektyviais duomenimis, leidžiančiais daryti išvadą dėl konkrečios NKV egzistavimo konkrečioje vietoje
– kapinių išlikimo faktas ir konkreti vieta grindžiami prielaidomis. Kadangi Kultūros
vertybių registre kaip NKV Tarandės senosios kapinės įregistruotos 2010 m. gruodžio
7 d. akto pagrindu, pripažinus šį aktą neteisėtu ir nepagrįstu bei jį panaikinus, teisėjų
kolegijos vertinimu, išnyko pagrindas objekto registravimui Kultūros vertybių registre,
tenkinamas ir pareiškėjo reikalavimas dėl atsakovo įpareigojimo šią registraciją panaikinti (2012 m. kovo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-245/2012).
10.2. Administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011 taip pat nuspręsta panaikinti
KPD tarybos 2010 m. kovo 30 d. aktą, kuriuo ši taryba sumažino NKV (T. I. sodybos)
ribas, kadangi buvo pažeista KPD vertinimo tarybos sprendimų priėmimo tvarka (ginčijamam sprendimui nepritarė želdynų srities specialistas). Ši išvada taip pat lėmė, jog
teismas įpareigojo KPD panaikinti įrašą, padarytą Kultūros vertybių registre dėl T. I.
sodybos dėl duomenų patikslinimo NKP vertinimo tarybos 2010 m. kovo 30 d. akto
pagrindu (2011 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011).
10.3. Tuo tarpu administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010 buvo padaryta išvada,
kad KPD sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas. Šioje byloje pareiškėjas ginčijo KPD NKP
vertinimo tarybos 2009 m. birželio 9 d. sprendimo dalį, kuria nutarta Panevėžio muilo
fabriko statinius – administracinį pastatą, gamybinį pastatą ir transformatorinę, esančius Panevėžyje, įrašyti į Kultūros vertybių registrą. Ginčijamu sprendimu Panevėžio
muilo fabriko statinių kompleksas (susidedantis iš administracinio pastato, gamybinio
48 „Valstybė remia kultūrą ir mokslą, rūpinasi Lietuvos istorijos, meno ir kitų kultūros paminklų bei
vertybių apsauga.“
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pastato, sandėlio, transformatorinės) pripažintas regioninės reikšmės nekilnojamąja
kultūros vertybe, turinčia architektūrinę vertę, kuriai reikalinga teisinė apsauga.
Analizuodamas kilusį ginčą, LVAT pažymėjo, kad Panevėžio muilo fabriko kompleksą sudarančių pastatų vertingosios savybės yra įvardytos vertinimo tarnybos surašytuose 2009 m. birželio 9 d. akto prieduose. Tarybos narių išreikštas kiekvieno pastato
atskirai architektūrinių savybių vertinimas yra pagrįstas jų, kaip specialistų, nuomone
bei akte nurodytų specialiosios literatūros šaltinių, archyvinės medžiagos, tyrimų ataskaitos duomenimis. Dauguma vertinimo tarybos narių yra nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistai, turintys praktiką architektūrinio, istorinio nekilnojamojo
kultūros paveldo srityje. Specialistai, vertindami pastatų visumą, atskleidė jų pirminę ir
istoriškai (per kelis istorinius raidos etapus) susiklosčiusią gamybinę ir ūkinę paskirtį,
teritorijos planavimo sprendinių: administracinio pastato, gamybinio pastato, sandėlio, transformatorinės ir fontano planinę ir tūrinę erdvinę kompoziciją kaip komplekso
vertingąsias savybes. Abejoti šių asmenų – profesionalų – nuomone, pagrįsta atliktų
tyrimų duomenimis, teismas neturi jokio pagrindo. Byloje esanti NKP apsaugos specialisto pozicija LVAT vertinimu nėra pakankama anksčiau nurodytų specialistų – KPD
vertinimo tarybos narių – vertinimams bei pozicijai paneigti. Architektūrinės vertingosios Panevėžio muilo fabriko komplekso savybės atsakovo surašytame akte yra atskleistos tiek remiantis jų fizine išraiška, tiek pažymint architektūrinę bei istorinę jų
vertę, nurodytas komplekso, kaip visumos, reikšmingumas.
NKV atskleidimo aprašo 4 ir 7 punktuose yra išvardyti duomenys, reikalingi vertinamų objektų ir jų elementų vertingųjų savybių atskleidimui bei duomenims gauti reikalingų tyrimų rūšys. Aprašo nuostatos nustato pareigą atlikti reikalingus ir pakankamus objekto kultūrinei vertei nustatyti tyrimus, tačiau nereikalauja atlikti visų
minėtose teisės normose išvardytų tyrimų kiekvienu konkrečiu atveju. Pagal aprašo
10 punktą konkrečius reikalingus tyrimus pasirenka NKV atskleidimą organizuojantys
ir vykdantys juridiniai ir fiziniai asmenys. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovo turimi
ir priimant skundžiamą sprendimą naudoti duomenys apie Panevėžio muilo fabriko
kompleksą bei atlikti specialieji fiksavimo, istorinės-meninės raidos tyrimai sudarė pagrindą šį objektą (pastatų kompleksą) kvalifikuoti kaip architektūrinę nekilnojamąją
kultūros vertybę. Dėl išdėstytų aplinkybių argumentas, kad ginčijamame akte nebuvo
atskleistas Panevėžio muilo fabriko statinių komplekso fizinių elementų vertingumas
etniniu, istoriniu, estetiniu ar moksliniu požiūriu, atmestas kaip nepagrįstas (2011 m.
sausio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1707/2010; taip pat žr. 2007 m.
gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007, kurioje teismas pripažino, jog Vilniaus sporto ir koncertų rūmai pagrįstai kvalifikuoti kaip istorinė ir architektūrinė NKV).
11. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad KPD vertinimo tarybų protokoliniai nutarimai negali būti savarankiškas ginčo administraciniame teisme dalykas. Vertinimo
tarybų posėdžių protokoliniai nutarimai yra procedūriniai dokumentai, kuriuose raštu fiksuojama posėdžio eiga, pagrindinės pasisakymų tezės, vertinimo tarybos narių
balsavimo rezultatai, tačiau baigiamasis procedūros dokumentas yra vertinimo tarybos
sprendimas, kuris įforminamas aktu ir kuris sukelia konkrečias teisines pasekmes (pvz.,
yra pagrindas atlikti pakeitimus Nekilnojamųjų vertybių registre). Būtent pastarasis aktas administracinių teismų praktikoje laikytinas savarankišku ginčo administraciniame
teisme dalyku (šiais aspektais žr. 2013 m. spalio 1 d. nutartį administracinėje byloje
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Nr. A146-1205/2013; 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492237/2012; 2011 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011).
Tačiau jei vis dėlto KPD vertinimo tarybos priimtas protokolinis sprendimas buvo
pagrindu atlikti pakeitimus Kultūros vertybių registre, t. y. būtent protokoliniu sprendimu buvo sukeltos tiesioginės pasekmės kultūros vertybės statusui, darytina išvada, kad jis gali būti savarankišku ginčo administracinėje byloje dalyku (šiuo aspektu
žr., pvz., 2007 m. gruodžio 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007)49.
12. Pažymėtina, kad ginčydami tam tikro objekto įrašymą Kultūros vertybių registre, pareiškėjai (pvz., to objekto savininkai) dažnai remiasi jų turimų teisėtų lūkesčių
pažeidimu, tačiau šio pažeidimo nepagrindžia (šiuo aspektu žr., pvz., 2007 m. gruodžio
17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-1139/2007; 2013 m. spalio 1 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A146-1205/2013; 2006 m. gruodžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A415-2282/2006, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis
Nr. 10, 2006).
13. Kaip minėta, NKP vertinimo tarybos taip pat apibrėžia NKV teritorijos ribas. Pagal NKPAĮ 11 straipsnio 1 dalį kultūros paveldo objektas saugomas kartu su jo
užimama ir jam nustatyta teritorija. Ši teritorija nuo kultūros paveldo objekto neatsiejama. Kultūros paveldo objekto teritorija – tai kultūros paveldo objekto užimamas ir
jam naudoti reikalingas žemės sklypas ar kitas plotas, kuriam nustatomi paveldosaugos
reikalavimai (NKPAĮ 2 str. 15 d.). Pagal NKV nustatymo aprašo 3 punktą objekto teritorija – tai nuo objekto neatsiejamas, jo užimamas ir jam naudoti reikalingas žemės
ir (ar) kitas plotas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, nurodytos
teisės aktų nuostatos patvirtina ne tik tai, kad kultūros paveldo objekto teritorija yra
neatsiejama kultūros paveldo objekto dalis, bet ir tai, kad tokia teritorija gali būti tik
tokia, kuri reikalinga naudoti atitinkamą kultūros paveldo objektą. Kitaip tariant, nustatant kultūros paveldo objekto teritoriją, turi būti vertinama, kokia teritorija reikalinga atitinkamam kultūros paveldo objektui naudoti (šiuo aspektu žr. 2011 m. liepos
15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2636/2011).
VI.3. KITOS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS PRIEMONĖS
14. Kaip jau minėta, NKP teisinės apsaugos užtikrinimas taip pat sietinas su STĮ,
TPĮ, Statybos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymusi bei
šiuose aktuose numatytų procedūrų atlikimu (šiuo aspektu žr. NKPAĮ 4 str. 4 d.), kurių
teisėtumas taip pat analizuojamas administraciniuose teismuose.
14.1. Teritorijų planavimo ir statybų teisinių santykių aspektu galima paminėti,
pavyzdžiui, 2009 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-912/2009,
kurioje kilo ginčas dėl naujų pastatų (tvorelės) įrengimo nekilnojamoje kultūros vertybėje; 2012 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-2050/2012, kurioje kilo ginčas dėl prokuroro prašymo panaikinti patvirtintą detalųjį planą – pareikštu
reikalavimu buvo siekiama paneigti galimas statybas Kauno IX forto ir šio objekto apsaugos teritorijose; 2013 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-439/2013,
49 Plačiau apie NKP vertinimo tarybų darbo organizavimo tvarką ir jų darbo metu priimamus aktus
žr. NKP vertinimo tarybų nuostatus (16, 19 p.).
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kurioje kilo ginčas dėl savivaldybės administracijos atsisakymo derinti atrakcionų
parko projektą, nes šis neatitinka NKPAĮ nuostatų; 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimą
administracinėje byloje Nr. A502-2393/2013, kurioje ginčas kilo dėl suformuluoto reikalavimo pareiškėjai rengiant gyvenamosios paskirties pastato techninį projektą vadovautis paveldo tvarkybos reglamento nuostata; 2014 m. sausio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-923/2013, kurioje buvo ginčijami teritorijų planavimo ir statybą
leidžiantys dokumentai, nes priimant juos neatsižvelgta į tai, jog suplanuotoje teritorijoje yra nekilnojamoji kultūros vertybė ir pažeisti NKPAĮ 22 straipsnio įtvirtinti ir
teritorijų planavimo procedūrai keliami reikalavimai; 2008 m. balandžio 21 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A146-677/2008, kurioje ginčas kilo dėl valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios institucijos sprendimų detaliojo teritorijų planavimo proceso baigiamajame etape, susijusių su Pasaulio paveldo objekte – Vilniaus senamiestyje – esančios teritorijos planavimu; 2010 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010, skelbtą Vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje Nr. 19, 2010, kurioje buvo nagrinėjamas Palangos miesto
centrinės dalies specialiojo paminklosauginio plano teisėtumas ir kt.
15. Atsižvelgiant į šio apibendrinimo objektą, apibrėžtą įvadinėje darbo dalyje,
plačiau dėl NKP apsaugos teritorijų planavimo ir statybų srityje žr. Lietuvos vyriausiojo
administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės
normas, apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17,
2009 m., 376–442 p.); taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m., 374–447 p.).
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VII. EKONOMINIS APLINKOS APSAUGOS MECHANIZMAS
1. Pagal AAĮ 28 straipsnį, ekologiniai ir ekonominiai valstybės interesai derinami
taikant Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose įtvirtintą ekonominį aplinkos apsaugos mechanizmą. Jį sudaro: 1) mokesčiai už gamtos išteklių naudojimą; 2) mokesčiai už aplinkos teršimą; 3) kreditavimo reguliavimas; 4) valstybės subsidijos; 5) kainų politika; 6) ekonominės sankcijos ir nuostolių kompensavimas; 7) kiti
ekologiniai mokesčiai ir priemonės.
2. Atsižvelgiant į administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų pobūdį bei jų
kiekį, toliau apibendrinime apžvelgiama šių teismų praktika, susijusi su mokesčiais už
aplinkos teršimą ir valstybių gamtinių išteklių naudojimą, vietines rinkliavas aplinkos
srityje bei aplinkos apsaugos priemonių finansavimu savivaldybių aplinkos apsaugos
rėmimo specialios programos lėšomis.
VII.1. MOKESČIAI UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR VALSTYBINIŲ GAMTINIŲ
IŠTEKLIŲ NAUDOJIMĄ
3. Asmenų mokesčio už aplinkos teršimą mokėjimo tvarką ir kontrolę nustato Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas. Tuo tarpu Lietuvos
Respublikos mokesčių už valstybinius gamtos išteklius įstatymas reguliuoja valstybinių
gamtos išteklių, kurie pagal šį įstatymą yra mokesčio objektas, apmokestinimo mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius ir ginčų nagrinėjimo tvarką.
4. Bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230 (Žin.,
2008, Nr. 79-3140) taip pat buvo patvirtinti šie nagrinėjama tema aktualūs poįstatyminiai teisės aktai: Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – ir MAT iš mobilių taršos šaltinių aprašas);
Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau – ir MAT iš stacionarių taršos šaltinių aprašas); Mokesčio
už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo
tvarkos aprašas (toliau – ir MAT gaminių atliekomis aprašas); Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas (toliau –
ir MAT pakuotės atliekomis aprašas). Be to, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2009 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-213 buvo patvirtintas Mokesčio už aplinkos
teršimą kontrolės tvarkos aprašas (Žin., 2009, Nr. 47-1884; toliau – ir MAT kontrolės
aprašas).
5. Pirmiau paminėtų įstatymų tikslas (paskirtis) – ekonominėmis priemonėmis
skatinti gamtos išteklių naudotojus taupiai ir efektyviai naudoti valstybinius gamtos išteklius, kompensuoti gamtos išteklių tyrimo ir priemonių jų kiekiui bei kokybei išsaugoti valstybines išlaidas, ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos
teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į
aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti (žr. MATĮ 1 str. 2 d.; MVGIĮ 2 str.). Jais taip pat įgyvendinamas principas „teršėjas moka“ (šiuo aspektu žr. 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A520-1831/2013).
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5.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog MATĮ tikslai suponuoja būtinybę ypatingam teisiniam režimui, užtikrinančiam aplinkosaugos
priemonių (mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų) efektyvumą (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A7-928/2005; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A520-1831/2013).
VII.1.1. Mokestis už aplinkos teršimą
6. MAT objektas yra:
1) išmetami į aplinką teršalai (MATĮ 3 str. 1 p.). Teršalai – tai į aplinką išmetamos
teršiančios medžiagos, kurios kenksmingai veikia žmogaus sveikatą ir aplinką (MATĮ
2 str. 20 d. (2004 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-1970 redakcija);
2) MATĮ 3 priedėlyje nurodyti gaminiai, kurie nėra bet kokio kito pagaminto ar
įvežto (importuoto) į Lietuvos Respublikos teritoriją gaminio sudedamoji dalis, be kurios gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį (MATĮ 3 str. 2 p. (2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1371 redakcija). MATĮ 3 priedėlyje nurodyti šie gaminiai:
padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg (naujos, restauruotos, naudotos); akumuliatoriai; baterijos (galvaniniai elementai); vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai;
vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai; automobilių hidrauliniai (tepaliniai)
amortizatoriai;
3) pripildyta pakuotė, nurodyta MAĮ 4 priedėlyje (MATĮ 3 str. 3 p.). MATĮ 4 priedėlyje nurodytos šios pakuotės rūšys: stiklinė pakuotė; plastikinė pakuotė; PET (polietileno tereftalatas) pakuotė; kombinuota pakuotė; metalinė pakuotė; popierinė ir kartoninė pakuotė; kita pakuotė.
7. MAT iš stacionarių taršos šaltinių moka aplinką teršiantys fiziniai ir juridiniai
asmenys, kurie Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti
TIPK leidimą arba taršos leidimą, kuriuose nustatyti teršalų išmetimo į aplinką normatyvai (MATĮ 4 str. 1 d. (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-288 redakcija). MAT
iš mobilių taršos šaltinių moka fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys aplinką iš ūkinei komercinei veiklai naudojamų mobilių taršos šaltinių (MATĮ 4 str. 2 d.). MAT gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai (MATĮ
4 str. 3 d.).
8. MAT tarifai ir tarifų koeficientai nustatomi teršalams ir teršalų grupėms pagal
jų kenksmingumą aplinkai (MATĮ 5 str. 1 d.). MAT iš stacionarių taršos šaltinių tarifai, pateikti MATĮ 1 priedėlyje, nustatomi vienai teršalų tonai (MATĮ 5 str. 2 d.). Stacionarių taršos šaltinių išmetamiems į aplinką teršalams, kuriems nustatytas laikinai
leistinos taršos normatyvas, MAT tarifai, nustatyti MATĮ 1 priedėlyje, didinami taikant
koeficientą 1,2 (MATĮ 5 str. 3 d.). MAT iš mobilių taršos šaltinių tarifai vienai tonai sunaudotų degalų, o oro transporto priemonėms – pakilimo ir nusileidimo ciklui pateikti MATĮ 5 priedėlyje (MATĮ 5 str. 4 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija). MAT iš mobilių taršos šaltinių tarifai, atsižvelgiant į taršos šaltinio technines
savybes, yra koreguojami (mažinami ar didinami) taikant Vyriausybės arba jos įgaliotų
institucijų nustatytus koeficientus (MATĮ 5 str. 5 d.). Apmokestinamų teršalų sąrašą,
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išskyrus 1 priedėlyje nurodytus teršalus, ir jų grupes nustato ir tvirtina Vyriausybė ar
jos įgaliotos institucijos (MATĮ 5 str. 6 d.). Apmokestinamųjų gaminių sąrašas ir mokesčio už aplinkos teršimą šių gaminių atliekomis tarifai pateikti MATĮ 3 priedėlyje (MATĮ
5 str. 7 d.). Apmokestinamosios pakuotės rūšys ir MATĮ pakuotės atliekomis tarifai pateikti MATĮ 4 priedėlyje (MATĮ 5 str. 8 d.). MAT tarifai, išskyrus tuos, kurie nustatomi
kaip tam tikras kainos procentas, indeksuojami Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų
nustatyta tvarka, taikant vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą (MATĮ 5 str. 9 d.).
9. MAT mokestinis laikotarpis yra kalendoriniai metai (MATĮ 7 str. 1 d. (2009 m.
gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija). MAT sumokamas ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracija pateikiama ne vėliau kaip per 60 dienų nuo mokestinio laikotarpio pabaigos teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje mokesčio mokėtojas yra įregistruotas mokesčių mokėtojų registre (MATĮ 7 str. 2 d.
(2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija).
10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie pagal MATĮ privalo mokėti mokestį už
aplinkos teršimą, Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka tvarko teršalų
išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitą (MATĮ 8 str. 1 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254
redakcija). MAT apskaičiuojamas ir mokamas Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų
nustatyta tvarka (MATĮ 8 str. 2 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija). MAT iš stacionarių taršos šaltinių mokamas už faktiškai per mokestinį laikotarpį
išmestą į aplinką teršalų kiekį, už teršimą iš mobilių taršos šaltinių (išskyrus oro transporto priemones) – už sunaudotą per mokestinį laikotarpį degalų kiekį, už teršimą iš
oro transporto priemonių – už pakilimo ir nusileidimo ciklų skaičių (MATĮ 8 str. 3 d.
(2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija). MAT gaminių ir (ar) pakuotės
atliekomis mokamas pagal faktiškai per mokestinį laikotarpį tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį (MATĮ 8 str. 4 d. (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1894
redakcija). MAT mokėtojas yra atsakingas už teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitos tvarkymą ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijoje pateiktus duomenis (MATĮ 8 str. 5 d.
(2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija).
11. Aplinkos ministerija kontroliuoja teršalų išmetimo į aplinką, apmokestinamųjų gaminių ir pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės apskaitą, tikrina MAT
apskaičiavimą (MATĮ 9 str. 1 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija).
12. Fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie netvarko privalomos teršalų išmetimo į aplinką apskaitos, teršalų kiekis nustatomas pagal aplinkos ministro patvirtintas
metodikas ir (arba) metodikas, kurių sąrašas tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu
(MATĮ 9 str. 2 d. (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo Nr. XII-288 redakcija).
VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas
(MATĮ 8 str. 1, 3 d.; 9 str. 3 d., 4 d. 1, 3 p.; MAT iš stacionarių taršos
šaltinių aprašo 6–7 p.; MAT kontrolės aprašo 9.1 p.)

13. Pažymėtina, kad už išmestą iš stacionarių taršos šaltinių normatyvus viršijantį
teršalų kiekį ar nuslėptą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų, ir (ar) apmokestinamųjų gaminių
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bei pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės kiekį MAT mokamas taikant didesnį tarifą (MATĮ 9 str. 3 d. (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija).
Pagal MATĮ 9 straipsnio 4 dalį, MAT taikant didesnį tarifą apskaičiuojamas:
1) normatyvus viršijantį ir (ar) nuslėptą teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių, dauginant iš MAT iš stacionarių taršos šaltinių tarifo, pateikto MATĮ 1 priedėlyje,
ir iš MAT iš stacionarių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto MATĮ 2 priedėlyje;
2) nuslėptą degalų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose, dauginant iš MAT iš
mobilių taršos šaltinių tarifo, nurodyto MATĮ 5 priedėlyje, ir iš MAT iš mobilių taršos
šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto MATĮ 6 priedėlyje; 3) nuslėptą apmokestinamųjų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį dauginant iš tarifo, nurodyto MATĮ
3 ar 4 priedėlyje, ir koeficiento 2.
14. Pastebėtina, kad didelė dalis apžvelgiamu laikotarpiu MAT srityje išnagrinėtų
bylų buvo susijusi būtent su didesnio MAT tarifo taikymo pagrįstumu ir teisėtumu,
pavyzdžiui, administraciniuose ginčuose spręstas klausimas dėl padidinto tarifo taikymo už įvežtų padangų nuslėpimą, tai yra MAT deklaracijos nepateikimą ir MAT nesumokėjimą nustatytais terminais (žr. 2005 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A7-928/2005); už apmokestinamųjų gaminių (akumuliatorių, tepalo ir kuro filtrų bei
oro filtrų) nuslėpimą, tai yra nedeklaravimą (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2042/2013); už taršos (bendrojo azoto, teršalo BDS7) iš stacionarių taršos šaltinių nuslėpimą, tai yra deklaruotą mažesnę nei faktiškai išmesta taršą
(žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-220/2012; 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2774/2011; 2012 m. birželio 21 d.
sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-2545/2012); už išmestą iš stacionarių taršos
šaltinių normatyvus viršijantį teršalų kiekį (žr. 2011 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3649/2011); už taršą, išmestą į aplinką neturint TIPK leidimo
(žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-220/2012), už nuslėptą
taršą, išmestą iš stacionaraus taršos šaltinio, kai MAT nesumokėtas ir MAT deklaracija
nepateikta laiku (MAT deklaracija pateikta pavėluotai, tai yra po mokestinio patikrinimo)
(2012 m. birželio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1563/2012); už apmokestinamosios pakuotės nuslėpimą, tai yra teisės norminiais aktais reglamentuotų pirminės
pakuotės naudojimo ataskaitų nepateikimą (2008 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-147/2008), ir kt.
15. Aiškindamas apmokestinamųjų gaminių ir apmokestinamosios pakuotės nuslėpimo sampratą, įtvirtintą MATĮ 9 straipsnio 4 dalies 3 punkte, Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas yra pažymėjęs, kad MATĮ tikslas yra ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio
kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Siekiami tikslai suponuoja būtinybę ypatingam teisiniam režimui, užtikrinančiam aplinkosaugos priemonių (mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų
išmetimo į aplinką normatyvų) efektyvumą. Deklaravimas nustatyta tvarka ir terminais pagal Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą yra pakankamas teisinis pagrindas
taikyti MATĮ 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintą mokesčio apskaičiavimo tvarką. Mokesčio
nedeklaravimas reiškia kenksmingos veiklos masto ir su ja susijusių prievolių valstybei slėpimą, neviešinimą, o tai kelia didesnį pavojų įstatymu saugomiems interesams ir
sąlygoja didesnių piniginių prievolių valstybei atsiradimą. Todėl šiuo atveju nuslėptas
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apmokestinamųjų gaminių ir (ar) apmokestinamosios pakuotės kiekis yra visas apmokestinamųjų gaminių ar apmokestinamosios pakuotės kiekis, kurį mokesčio mokėtojas
išleido į vidaus rinką, bet įstatymo nustatyta tvarka nedeklaravo ir už kurį nesumokėjo mokesčio. Taigi šioje byloje MAT deklaracijos nepateikimas ir mokesčio nesumokėjimas įstatyme nustatyta tvarka ir terminais kvalifikuotas kaip apmokestinamųjų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės nuslėpimas (šiuo aspektu žr. 2005 m. rugsėjo
14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7-928/2005; 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A492-1794/2014, kurioje prievolės deklaruoti neįvykdymas
pripažintas pripildytos pakuotės ir taršos iš mobilių taršos šaltinių nuslėpimu). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, kad nuslėpimo sąvoka
yra išaiškinta bendru kelių institucijų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663/409a
„Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ (Žin., 2003,
Nr. 4-152)50 (šiuo aspektu žr. 2008 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A63-2058/2008); MAT iš mobilių taršos šaltinių aprašu (V dalis), MAT pakuotės
atliekomis aprašu (XII dalis) (šiuo aspektu žr. 2014 m. lapkričio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1794/2014).
16. Sistemiškai įvertinęs MATĮ 8 straipsnio 1, 3 dalis, 9 straipsnio 3 dalį, LVAT pažymėjo, jog MAT iš stacionarių taršos šaltinių dydis nustatomas, atsižvelgiant į faktiškai
per mokestinį laikotarpį į aplinką išmestą teršalų kiekį. Pareiga vykdyti teršalų išmetimo į aplinką apskaitą, deklaruoti faktiškai į aplinką išmestą teršalų kiekį bei sumokėti MAT tenka būtent mokesčio mokėtojui, t. y. aplinką iš stacionarių taršos šaltinių
teršiančiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris Vyriausybės ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka privalo turėti gamtos išteklių naudojimo arba TIPK leidimą su
nustatytais teršalų išmetimo į aplinką normatyvais. Mokesčių mokėtojui nevykdžius
pareigos tinkamai apskaičiuoti ir deklaruoti išmesto į aplinką teršalų kiekio, laikytina,
kad jis nuslėpė taršą iš stacionarių taršos šaltinių (šiuo aspektu žr. 2012 m. sausio 23 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A525-220/2012).
17. Akcentuotina, kad mokesčių mokėtojas, ginčijantis MAT, apskaičiuotą didesniu tarifu, savo teiginius privalo pagrįsti, jis negali remtis išimtinai prielaidomis, kurios
negali paneigti objektyvių byloje pateiktų įrodymų.
17.1. Ši išvada padaryta administracinėje byloje Nr. A525-2774/2011, kurioje pareiškėjas UAB „Biržų bekonas“, nesutikdamas su jam apskaičiuotu MAT teigė, jog bylai
aktualūs teršalai galėjo atsirasti ne dėl jo veiklos, nes prie paviršinių nuotekų nuleistuvo prijungtos aplinkinės drenažo sistemos ir tarša galėjo patekti iš teritorijų, nepriklasančių UAB „Biržų bekonas“. Pareiškėjui šio savo teiginio nepagrindus, ginčijama
MAT suma pripažinta pagrįsta (2011 m. lapkričio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-2774/2011; šiuo aspektu taip pat žr. 2010 m. lapkričio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1385/2010, kurioje pareiškėjas nepagrindė savo teiginio, jog kūreno skalūnų alyvą).
18. Vis dėlto šiame kontekste pažymėtina, kad vadovaujantis MATĮ 8 straipsnio
3 dalimi, pagal kurią MAT iš stacionarių taršos šaltinių mokamas už faktiškai per mokestinį laikotarpį išmestą į aplinką teršalų kiekį, atsakovas (viešojo administravimo subjektas), priimdamas sprendimą dėl MAT apskaičiavimo padidintu tarifu, turi patikrinti,
50 Neteko galios nuo 2009 m. sausio 1 d. bendru kelių institucijų 2002 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. 663/409a „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos“ (Žin., 2003,
Nr. 4-152).
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ar teršalų kiekiai, kuriuos pareiškėjas išmetė, faktiškai viršija tuos teršalų kiekius, kuriuos pareiškėjas deklaravo, tai yra mokesčių administratorius turi patikrinti mokesčių
mokėtojo argumentus dėl dokumentacijoje padarytos klaidos.
18.1. Šis aspektas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A822-2545/2012. Pareiškėjas (mokesčio mokėtojas) šioje byloje teigė, kad atsakovas rėmėsi klaidingu dokumentacijoje nurodytu KNOx koeficientu, sudariusiu pagrindą mokėti daugiau mokesčio už aplinkos teršimą, nei faktiškai išmetė į aplinkos orą teršalų. LVAT, remdamasi
MAT kontrolės aprašo 9.1 punktu, pagal kurį tikrinant mokėtoją, nustatomi faktiniai
duomenys apie per mokestinį laikotarpį iš stacionarių taršos šaltinių į aplinką išmestą
teršalų kiekį, sprendė, kad atsakovas, vadovaudamasis gero administravimo ir teisingumo principais, privalo patikrinti pareiškėjo teiginius dėl to, kad dokumentacijoje buvo
naudojamas klaidingas KNOx koeficientas. Vadovaujantis MATĮ 8 straipsnio 3 dalimi,
atsakovas, priimdamas ginčijamą sprendimą, turėjo patikrinti, ar teršalų į aplinkos orą
kiekiai, kuriuos pareiškėjas išmetė, faktiškai viršija tuos teršalų kiekius, kuriuos pareiškėjas deklaravo. LVAT vertino, kad ginčijamas atsakovo sprendimas paremtas išskirtinai prielaida, kad deklaruodamas taršą už 2009 ir 2010 metus pareiškėjas deklaravo
mažesnį teršalų kiekį, negu faktiškai išleido į aplinką, kurią, atsakovo teigimu, patvirtina turima dokumentacija (TIPK leidimas ir inventorizacija, kurią atliko UAB „Ekometrija“ 2006 m. lapkričio mėn.). LVAT vertinimu, atsakovas, kurį MATĮ įpareigoja
vadovautis minėta dokumentacija, taip pat nėra atleidžiamas nuo pareigos nustatyti
faktinius duomenis apie per mokestinį laikotarpį iš stacionarių taršos šaltinių į aplinką
išmestą teršalų kiekį, o tai reiškia, kad atsakovas, turėdamas omenyje, kad dokumentacijoje galėjo įsivelti klaida (naudotas neteisingai parinktas KNOx koeficientas), turi
patikrinti, ar faktiškai išmestų teršalų kiekis atitinka deklaruotą kiekį (2012 m. birželio
21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2545/2012).
19. Dėl laikotarpio, už kurį gali būti taikomas didesnis MAT tarifas, aktuali administracinė byla Nr. A492-3649/2011. Šioje byloje pareiškėjas UAB „Birštono šiluma“
reikalavo pripažinti neteisėtu ir panaikinti 2010 m. rugpjūčio 11 d. Alytaus RAAD
sprendimą toje dalyje, kurioje patvirtintas 2010 m. birželio 17 d. patikrinimo akte apskaičiuotas 38 646 Lt MAT iš stacionarių taršos šaltinių didesniu tarifu už 2009 m. išmestas kietąsias daleles, deginant biokurą, viršijusias normatyvą. Pareiškėjas iš esmės
ginčijo laikotarpį, už kurį jam taikytas padidintas MAT tarifas. Pasak pareiškėjo, patikrinimo akte nustatytas taršos šaltinio 003 kietųjų dalelių ribinės vertės 2,16 karto viršijimas per laikotarpį nuo 2009 m. vasario 12 d. iki 2009 m. birželio 16 d., tačiau UAB
„Ekometrija“ 2009 m. birželio 17 d. ir 2009 m. birželio 25 d. atliktų tyrimų duomenys
liudija, jog taršos šaltinio 003 išmetami teršalai neviršija leidime nustatytų ribinių verčių. Pareiškėjo nuomone, patikrinimo akte nepagrįstai nurodytas aplinkos teršimo laikotarpis nuo 2009 m. vasario 12 d. iki 2009 m. birželio 16 d., t. y. nuo pirmojo patikrinimo iki vėlesniojo, atlikto UAB „Ekometrija“, per kurį taršos šaltinis 003, dirbdamas
124 dienas, išmetė į aplinką viršnormatyvinį kietųjų dalelių kiekį, kadangi nėra įrodyta
tai, jog taršos šaltinis 003, dirbdamas visą nurodytą laikotarpį, išmetė kietųjų dalelių
kiekį, viršijusį normatyvą.
Byloje nustatyta, kad Alytaus RAAD 2010 m. birželio 17 d. patikrinimo aktu buvo
konstatuota, kad 2009 m. vasario 12 d. Alytaus RAAD valstybinės analitinės kontrolės
skyrius nustatė taršos šaltinio 003 (kamino) kietųjų dalelių ribinės vertės 2,16 viršijimą.
TIPK leidime nustatytas normatyvas – 400 mg/Nm3, teršalo koncentracija patikrinimo
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metu – 864,17 mg/Nm3. Įmonė nedeklaravo ir nemokėjo mokesčio už normatyvus
viršijusį teršalų kiekį. UAB „Ekometrija“ 2009 m. birželio 17 d. ir 2009 m. birželio 25 d.
atliko tyrimus, kurių rezultatai patvirtina, kad taršos šaltinio 003 išmetami teršalai neviršija TIPK leidime nustatytų ribinių verčių. Taršos šaltinis 003 nuo 2009 m. vasario
12 d. iki 2009 m. birželio 16 d. dirbo 124 dienas, per šį laikotarpį į aplinką išmesta
1,0165 t viršnormatyvinio kietųjų dalelių, apskaičiuota 38 646 Lt mokesčio didesniu
tarifu už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių.
Remiantis MAT iš stacionarių taršos šaltinių aprašo 6–7 punktais, didžiausios
leistinos momentinės ar paros vidutinės koncentracijos ir (ar) vienkartinės leistinos
taršos (normatyvo) viršijimo pabaiga yra ėminio, kurio matavimo rezultatai atitinka
normatyvinius rodiklius, paėmimo momentas (diena). Į didžiausios leistinos momentinės ar paros vidutinės koncentracijos (normatyvo) ir (ar) vienkartinės leistinos taršos
normatyvo viršijimo periodą įskaitomas laiko tarpas nuo normatyvą viršijusio ėminio
paėmimo momento (dienos) iki normatyvą atitinkančio ėminio paėmimo momento
(dienos). Jei mokesčio mokėtojas, vadovaudamasis laboratorijos, turinčios leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, arba akredituotos laboratorijos atliktais tyrimų rezultatais įrodo, kad
išmestas arba išleistas į aplinką teršalo kiekis neviršija TIPK leidime nustatytų leistinos
taršos normatyvų, apie normatyvus viršijančią teršimo pabaigą ir atitinkančių normatyvą matavimų ar skaičiavimų rezultatus raštu praneša RAAD.
LVAT vertinimu, toks reglamentavimas pagrindžia paties pareiškėjo – MAT
mokėtojo – pareigą stebėti taršos būklę ir pateikti įrodymus apie tai, kad išmestas arba
išleistas į aplinką teršalo kiekis neviršija TIPK leidime nustatytų leistinos taršos normatyvų, dėl to apelianto argumentas, kad atsakovas apskaičiavo mokestį didesniu tarifu už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių už pernelyg ilgą laikotarpį, yra atmestinas (2011 m. lapkričio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3649/2011).
20. Dėl didesnio MAT tarifo taikymo už taršą, išmestą neturinti TIPK leidimo,
paminėtina administracinė byla Nr. A525-1737/2010, kurioje nustatyta, kad pareiškėjas
popieriaus gamybos ceche nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. spalio 2 d. vykdė ūkinę
komercinę veiklą neturėdamas galiojančio išduoto TIPK leidimo su nustatytais leidžiamais išmesti į aplinką teršalų kiekio normatyvais. Šioje byloje, be kita ko, kaip nepagrįsti šioje byloje atmesti pareiškėjo argumentai, jog atsakovas nepagrįstai taikė padidintus mokesčių tarifus, nes 2008 m. spalio 3 d. pareiškėjui išduotame atnaujintame
TIPK leidime buvo nustatytas metinis išmetamų teršalų kiekis bei metinis galimų panaudoti gamtos išteklių kiekis, kurių pareiškėjas 2008 metais neviršijo. Pasak LVAT teisėjų kolegijos, galiojantys teisės aktai nenumato, kad naujai išduotu ar atnaujintu TIPK
leidimu galima būtų pateisinti ūkio subjekto veiklą, įvykdytą laikotarpiais iki leidimo
išdavimo. Atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes, teisėjų kolegija sprendė, jog situacija, kai pareiškėjui 2008 m. spalio 3 d. išduotame atnaujintame TIPK leidime buvo nurodytas metinis leistinų išmesti teršalų bei metinis leistinų panaudoti gamtos išteklių
kiekis reiškia, kad šiuos leidime nurodytus teršalų ir gamtos išteklių kiekius pareiškėjas
turėjo teisę panaudoti per laikotarpį nuo 2008 m. spalio 3 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.,
t. y. per tą 2008 metų laikotarpį, per kurį jis turėjo galiojantį TIPK leidimą. Priešingas
TIPK leidimo turinio aiškinimas paneigtų paties leidimo esmę (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1737/2010).
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21. Akcentuotina, kad apskaičiuojant MAT, turi būti taikomi teisės aktai, galioję pareigos deklaruoti į aplinką išmestų teršalų kiekį ir apskaičiuoti atitinkamą mokestį, metu (šiuo aspektu žr. 2012 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-220/2012).
22. Dėl atsižvelgimo į mokesčio mokėtojo kaltės laipsnį, apskaičiuojant MAT, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad teisės aktai tiesiogiai
nenumato galimybės diferencijuoti teisės aktuose nustatytos pareigos, tai yra pareigos tinkamai deklaruoti iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekį bei apskaičiuoti mokestį, neįvykdymo pagrindu atsiradusias teisines pasekmes, atsižvelgiant
į tai, kad subjektas nesiekė nuslėpti dalies išmestų į aplinką teršalų. MATĮ paskirtis yra
ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, vykdyti atliekų prevenciją ir tvarkymą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų,
taip pat iš mokesčio kaupti lėšas aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Įstatymų leidėjas, siekdamas nurodytų tikslų, įtvirtino pakankamai griežtą teisinį reguliavimą, tokiu būdu, be kita ko, sudarydamas galimybę įgyvendinti aplinkos apsaugos priemones.
Todėl spręstina, jog taršos iš stacionarių taršos šaltinių dydžio nuslėpimas negali būti
vertinamas kaip mažareikšmis pažeidimas, o pareiškėjo teiginiai dėl tikslo nuslėpti taršą neturėjimo negali paneigti tos aplinkybės, jog tarša buvo nuslėpta, dėl ko atsakovas
pagrįstai apskaičiavo mokestį didesniu tarifu. Šiuo aspektu teisėjų kolegija papildomai
pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju apskritai nepateikti neginčijami įrodymai, kurie patvirtintų pareiškėjo teiginius dėl akivaizdžios skaičiavimo klaidos (2012 m. sausio 23 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A525-220/2012).
VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą

(MATĮ 5 str. 3 d. 1 p., 4 d.; MAT iš mobiliųjų taršos šaltinių aprašo 10.1 p. ir 10.2 p.)

23. Kaip nurodoma MATĮ 5 straipsnio 3 dalyje nuo MAT iš mobilių taršos šaltinių atleidžiami: 1) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių,
kuriose įrengtos ir veikia išmetamųjų dujų neutralizavimo sistemos; 2) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojamų žemės ūkio veiklai,
jei jų pajamos iš šios veiklos sudaro daugiau kaip 50 procentų visų gaunamų pajamų;
3) fiziniai asmenys, kurie verčiasi individualia veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, ir savo veikloje naudoja asmenines transporto priemones; 4) fiziniai ir juridiniai asmenys, teršiantys iš transporto priemonių, naudojančių nustatytus
standartus atitinkančius biodegalus, ir pateikę biodegalų sunaudojimą patvirtinančius
dokumentus.
23.1. Administracinėje byloje Nr. A525-1382/2011, kurioje pareiškėjas UAB „Baltic
scrap trading“ prašė panaikinti MAT už taršą iš mobilių taršos šaltinių (automobilių)
remdamasis MATĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas aiškino MAT iš mobilių taršos šaltinių aprašo (pirminės redakcijos) 10.1 ir
10.2 punktus51, kuriuose nurodyti dokumentai, patvirtinantys, kad transporto priemonėje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema. LVAT konstatavo, jog
teisės aktai nereglamentuoja, kuriuo transporto priemonės eksploatavimo ar įsigijimo
51 Šiuo metu reikalavimus MAT lengvatas patvirtinantiems dokumentams numato MAT iš mobilių
taršos šaltinių aprašo 9-13 punktai (2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. D1-636/1K-299 redakcija).
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momentu turi būti išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonėje
yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema. Dėl to darytina išvada,
kad dokumentas, patvirtinantis, kad transporto priemonėje yra įrengta veikianti išmetamųjų dujų neutralizavimo sistema, gali būti išduodamas tiek transporto priemonės
pardavimo metu, tiek bet kuriuo jo eksploatacijos momentu. Todėl pareiškėjo pateiktos oficialiai įgaliotų atstovų-platintojų Lietuvoje išduotos pažymos, kad pareiškėjo automobiliuose buvo (yra) sumontuoti išmetamųjų dujų neutralizatoriai, pripažintinos
dokumentais, patvirtinančiais, kad transporto priemonėse yra įrengtos išmetamųjų
dujų neutralizavimo sistemos (2011 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-1382/2011).
24. Vadovaujantis MATĮ 5 straipsnio 4 dalimi (2013 m. gegužės 9 d. įstatymo
Nr. XII-288 redakcija), fiziniai ir juridiniai asmenys, pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamą į atmosferą TIPK leidime ar taršos leidime nustatytą teršalo kiekį, susidarantį naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą
iš stacionarių taršos šaltinių atleidžiami.
Pažymėtina, kad iki tol galiojusi MATĮ 5 straipsnio 4 dalies redakcija (2005 m.
kovo 31 d. įstatymo Nr. X-152 redakcija) numatė, jog fiziniai ir juridiniai asmenys,
pateikę biokuro sunaudojimą patvirtinančius dokumentus, už išmetamus į atmosferą
teršalus, susidarančius naudojant biokurą, nuo mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių yra atleidžiami. Dėl šios normos taikymo buvo pasisakyta administracinėje byloje Nr. A492-3649/2011. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
šioje byloje konstatavo, kad MATĮ 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta lengvata taikoma tik
tuomet, jei taršos šaltinis neviršija taršos leidime nurodyto normatyvo, t. y. leidime nurodyto tam tikro teršalo kiekio, leidžiamo išmesti į aplinką, rodiklio. Teismas atmetė
pareiškėjo poziciją, jog minėta lengvata taikytina ir tokiais atvejais, kai išleisto į aplinką
teršalo kiekis viršija TIPK leidime nustatytus leistinos taršos normatyvus. LVAT vertinimu, tokiu aiškinimu būtų nepagrįstai plečiamai aiškinama mokestinės teisės norma,
kuri negali būti suprantama kaip leidžianti daugiau, negu yra apibrėžta. MATĮ paskirtis yra ekonominėmis priemonėmis skatinti teršėjus mažinti aplinkos teršimą, neviršyti nustatytų teršalų išmetimo į aplinką normatyvų, taip pat iš mokesčio kaupti lėšas
aplinkosaugos priemonėms įgyvendinti. Pareiškėjo nurodytu būdu aiškinant mokesčio
lengvatą, apskritai netektų prasmės taršos kontrolė ir didžiausių leistinos taršos normatyvų TIPK leidime nustatymas biokurą naudojantiems asmenims (2011 m. lapkričio
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-3649/2011).
VII.1.1.3. Mokestis už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis
25. Kaip jau minėta, pagal MATĮ 3 straipsnio 3 punktą mokesčio už aplinkos teršimą objektas yra pripildyta pakuotė, nurodyta šio įstatymo 4 priedėlyje. Šiame priedėlyje (2014 m. spalio 7 d. įstatymo Nr. XII-1195 redakcija) nurodytos tokios pakuotės rūšys: stiklinė pakuotė; plastikinė pakuotė; PET (polietileno tereftalatas) pakuotė;
kombinuota pakuotė; metalinė pakuotė; popierinė ir kartoninė pakuotė; kita pakuotė).
Pagal MATĮ 2 straipsnio 2 dalį (2005 m. kovo 31 d. įstatymo Nr. X-152), apmokestinamoji pakuotė – tai pagal MATĮ apmokestinama pripildyta gaminių pakuotė, nurodyta
Įstatymo 4 priedėlyje.
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Pakuotė – tai grąžintinas ar negrąžintinas gaminys iš bet kokių medžiagų, skirtas daiktams, pradedant žaliavomis ir baigiant perdirbtais produktais, pakuoti (fasuoti), apsaugoti, tvarkyti, transportuoti ir pateikti vartotojams ar produktų naudotojams:
1) gaminys nėra pakuotė, jeigu jis yra neatskiriama kito gaminio dalis, yra skirtas tam
gaminiui laikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos,
vartojamos ir pašalinamos kartu (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti
Įstatymo 1 priedo 1 punkte); 2) gaminys yra pakuotė, skirtas užpildyti pardavimo vietoje, taip pat vienkartiniai gaminiai, kurie parduodant užpildomi ir (ar) skirti užpildyti
pardavimo vietoje, jei jie atlieka pakuotės funkciją (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Įstatymo 1 priedo 2 punkte); 3) pakuotę sudarantys pakuotės komponentai ir pagalbiniai elementai yra šios pakuotės dalys. Pagalbiniai elementai, tiesiogiai prikabinti ar pritvirtinti prie gaminio ir atliekantys pakuotės funkciją, yra pakuotė,
išskyrus atvejus, kai jie yra gaminio sudedamoji dalis ir visos dalys yra skirtos kartu
naudoti ir pašalinti (šiam kriterijui paaiškinti skirti pavyzdžiai pateikti Įstatymo 1 priedo 3 punkte) (PIPATĮ 2 str. 21 d. (2013 m. spalio 8 d. įstatymo Nr. XII-545 redakcija).
PIPATĮ išskiria trejopo pobūdžio pakuotes, tai yra
1) prekinę, arba pirminę, pakuotę (tai pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams; PIPATĮ 2 str. 23 d.
(2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1893 redakcija);
2) grupinę, arba antrinę, pakuotę (tai pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio
naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių
atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio; PIPATĮ
2 str. 5 d. (2011 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. XI-1627 redakcija);
3) transporto, arba tretinę, pakuotę (tai pakuotė, kuri palengvina prekinėje ar grupinėje pakuotėje supakuotų gaminių gabenimą, tvarkymą ir gabenimo bei tvarkymo
metu apsaugo juos nuo pažeidimo. Transporto pakuotėms nepriklauso kelių, geležinkelių, laivų ir lėktuvų konteineriai (PIPATĮ 2 str. 25 d.; (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1893 redakcija).
Vadovaujantis MATĮ 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, mokestį už aplinkos teršimą gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis moka gaminių gamintojai ir importuotojai.
VII.1.1.3.1. Apmokestinamosios pakuotės
(PIPATĮ 2 str. 4, 12, 15 d.; MATĮ 4 priedas)

26. Atkreiptinas dėmesys, kad iki Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 2, 5, 7
straipsnių ir 3, 4 priedėlių papildymo ir pakeitimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 47-1560)
įsigaliojimo (2006 m. sausio 1 d.), MATĮ normos (žr. 2 str. 2 d.; 3 str. 3 p.; 4 priedėlis) įtvirtino, kad MAT yra apmokestinama pirminė pakuotė. Todėl administraciniuose
teismuose itin aktualus klausimas buvo tai, ar tam tikra pakuotė yra priskirtina pirminei pakuotei.
26.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A663-2068/2006 ginčas kilo dėl pareiškėjui „Pajūrio mediena“ apskaičiuoto MAT pakuotės atliekomis. Proceso šalys nesutarė, ar pareiškėjo produkcijai – pjautinei medienai (lentoms) naudojamas pakuotės tipas
yra priskirtas prekinei, arba pirminei, pakuotei. PIPATĮ 2 straipsnio 15 punkte (2001 m.
rugsėjo 25 d. įstatymo Nr. IX-517 redakcija) pateikiama prekinės, arba pirminės,
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pakuotės sąvoka, pagal kurią prekine, ar pirmine pakuote, laikoma pakuotė, kuri
kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio
naudotojams52.
Pasak LVAT, tam, kad atsakovas pareiškėjo atžvilgiu turėtų teisę taikyti MAT pakuotės atliekomis, jis privalėjo įrodyti, kad pareiškėjo naudojama pakuotė priskiriama
prekinei pakuotei. Siekiant nustatyti pareiškėjo naudojamos pakuotės rūšį, būtina tiksliai identifikuoti prekinį vienetą, kurį pareiškėjas parduoda vietinėje rinkoje.
LVAT nustatė, kad prekinis vienetas, kurį vidaus rinkoje realizavo pareiškėjas, yra
lentos. Šias lentas pareiškėjas realizuodavo įvairiais kiekiais, o lentų kaina buvo nustatoma atsižvelgiant į medienos rūšį ir lentų apimtį, kuri buvo matuojama kubiniais metrais viename pakete. Vidaus rinkai pareiškėjas pardavinėjo labai įvairius kiekius medienos, kurie svyravo nuo 0,05 kubinio metro iki 42 kubinių metrų. Šias aplinkybes
iš dalies patvirtino ir pareiškėjo darbuotojas, kuris pirmosios instancijos teismui teigė,
kad vidaus rinkos aikštelėje buvo sandėliuojamos nesupakuotos lentos. Įvertinusi šiuos
įrodymus teisėjų kolegija manė, kad pareiškėjo parduodamas prekių vienetas buvo lenta. Lentos pareiškėjo buvo parduodamos be pakuotės, o jei pirkėjas pageidavo, jos buvo
pakuojamos. Taigi pareiškėjo naudojama medinių lentų pakuotė nesudaro kartu su gaminiu prekinio vieneto, todėl teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo
nuomone, kad pareiškėjo naudojama pakuotė turi būti laikoma antrine arba grupine,
nes pakuotėje supakuota prekinių vienetų grupė, o tokią pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio53. Todėl atsakovas neteisingai pareiškėjo naudojamą pakuotę priskyrė prekinei pakuotei ir priėmė nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris pirmosios instancijos teismo ir buvo panaikintas (2006 m. lapkričio 22 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A663-2068/2006).
26.2. Administracinėje byloje Nr. A438-147/2008 iš esmės buvo analizuojamas
klausimas, ar popieriaus ir kartono atliekų pakavimui naudota viela buvo priskiriama
pirminei pakuotei.
Pasak LVAT, atsižvelgiant į PIPATĮ 2 straipsnio 15 dalies nuostatas, pirmine pakuote laikoma tokia pakuotė, kuri kartu su gaminiu sudaro prekinį vienetą ir pateikiama vartotojams ar gaminio naudotojams. Be to, medžiaga, kuri yra pripažįstama
pirmine pakuote, taip pat turi atitikti bendruosius PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalyje įtvirtintus pakuotės požymius, pagal kuriuos pakuotė – tai gaminys, pagamintas iš bet kokių medžiagų ir skirtas gaminiams pakuoti, apsaugoti, gabenti bei pateikti vartotojams
ar gaminių naudotojams.
Byloje nustatyta, kad ginčui aktualios makulatūros, t. y. popieriaus ir kartono
atliekų, gabenimui yra naudojama viela. Žaliava (makulatūra) perdirbimo įmonei pateikiama kipomis, kurioms reikalingas perrišimas viela, o kipos laikomos prekiniu vienetu. Be to, iš byloje esančio popieriaus perdirbimo įmonės AB „Klaipėdos kartonas“
makulatūros masės pirminio paruošimo aprašymo matyti, jog makulatūrai supakuoti
52 Analogišką sąvoką įtvirtina ir šiuo metu galiojanti PIPATĮ 2 straipsnio 23 dalis (2011 m. gruodžio
22 d. įstatymo Nr. XI-1893 redakcija).
53 Pagal ginčui aktualų PIPATĮ 2 straipsnio 4 dalį (2001 m. rugsėjo 25 d. įstatymo Nr. IX-517 redakcija),
grupinė, arba antrinė, pakuotė (toliau – grupinė pakuotė) – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio
naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms
papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio. Analogišką sąvoką įtvirtina ir šiuo
metu galiojanti PIPATĮ 2 straipsnio 5 dalis (2011 m. lapkričio 3 d. įstatymo Nr. XI-1627 redakcija).
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naudojama viela kartu su pačia makulatūra yra pateikiama gaminio naudotojui (popieriaus perdirbimo įmonei), kur vėliau gofruoto kartono žaliavos gamybos procese
atskiriama nuo makulatūros masės. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog viela, kurią
popieriaus ir kartono atliekoms supakuoti naudojo pareiškėjas, atitinka visus pirminės
pakuotės požymius, t. y. ji kartu su gaminiu (popieriaus ir kartono atliekomis, makulatūra) sudaro prekinį vienetą ir buvo pateikiama šio gaminio naudotojams – popieriaus
perdirbimo įmonėms.
LVAT nesutiko, jog ginčijama pakuotė laikytina transporto pakuote. Pasak teismo,
popieriaus ir kartono atliekoms pakuoti naudota viela atliko šių medžiagų prekinės
pakuotės funkciją, t. y. su viela supakuoti popieriaus ir kartono prekiniai vienetai (kipos) buvo pateikiami jų galutiniams naudotojams ir atskiriami popieriaus ir kartono
perdirbimo metu. Taigi šios pakuotės paskirtis nebuvo išimtinai siejama tik su popieriaus ir kartono atliekų transportavimo procesu, t. y. ji nebuvo naudojama vien tik popieriaus ir kartono atliekų transportavimui palengvinti (2008 m. vasario 14 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-147/2008).
27. Atkreiptinas dėmesys, kad MATĮ 2 straipsnio 2 dalį nuo 2006 m. iš esmės pasikeitė apmokestinamosios pakuotės sąvoka – iki 2006 m. sausio 1 d. apmokestinamoji
pakuotė apibrėžta kaip pagal šį įstatymą apmokestinama pripildyta pirminė gaminių
pakuotė, nurodyta Įstatymo 4 priedėlyje, o nuo 2006 m. sausio 1 d. apmokestinamoji pakuotė – pagal šį Įstatymą apmokestinama pripildyta gaminių pakuotė, t. y. nuo
2006 m. sausio 1 d. apmokestinama tapo ir pirminė, ir antrinė, ir tretinė pakuotė.
27.1. Administracinėje byloje Nr. A822-2479/2012 ginčas iš esmės kilo dėl to, ar
šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė laikytina pakuote, apmokestinama
MAT.
LVAT šioje byloje vadovavosi MATĮ 2 straipsnio 2 dalimi (2005 m. kovo 31 d.
įstatymo Nr. X-152 redakcija), pagal kurią apmokestinamoji pakuotė – tai pagal MATĮ
apmokestinama pripildyta gaminių pakuotė, nurodyta MATĮ 4 priedėlyje. Šiame
4 priedėlyje plastikinė pakuotė nurodyta kaip viena iš pakuotės rūšių. Be to, PIPATĮ
2 straipsnio 12 dalis (2005 m. birželio 30 d. įstatymo Nr. X-286 redakcija) pakuotę apibrėžia kaip gaminį, pagamintą iš bet kokių medžiagų ir skirtą gaminiams pakuoti, apsaugoti, tvarkyti, gabenti ir pateikti vartotojams ar gaminių naudotojams. Tačiau minėto punkto 1 papunktis nustato, jog gaminys nėra pakuotė, jei jis yra neatskiriama kito
gaminio dalis, yra skirtas tam gaminiui laikyti bei apsaugoti visą jo gyvavimo laikotarpį ir visos jo dalys naudojamos, vartojamos bei pašalinamos kartu.
Pripažinta, jog šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė yra neatskiriama
kito gaminio (šienainio) dalis, skirta jam laikyti, išlaikyti ir apsaugoti visą jo gyvavimo
laikotarpį. Tačiau pripažinta, kad šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė nėra
pašalinama kartu su šienainiu, lieka plastiko plėvelės atliekos, kurios nėra vartojamos
bei pašalinamos kartu su gaminiu. Taigi šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė neatitinka visų PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalies 1 punkto sąlygų, keliamų gaminiui
– ne pakuotei, nes šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė nėra naudojama,
vartojama bei pašalinama kartu su šienainiu. Teisėjų kolegija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad šienainio rulonus dengianti polietileno plėvelė atitinka MATĮ 4 priedėlio
nuostatas ir nėra minima tarp PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalyje pateiktų gaminių, kurie
nėra pakuotės, pavyzdžių, o taip pat tarp 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų I priede pateiktų ne
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pakuotės aiškinamųjų pavyzdžių. Nei PIPATĮ 2 straipsnio 12 dalyje, nei minėtos direktyvos I priede minimi ne pakuotės pavyzdžiai nėra panašūs su nagrinėjamoje byloje aktualiu gaminiu – šienainio rulonus dengiančia polietileno plėvele (2012 m. liepos
5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2479/2012).
VII.1.1.3.2. Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka
(MAĮ 13 str. 1 d. 8 p., 16 str. 1, 3 d.)

28. Sistemiškai aiškinant MAĮ 16 straipsnio 1, 3 dalių ir 13 straipsnio 1 dalies
8 punkto nuostatas, konstatuota, kad MAĮ nuostatos netaikomos sprendžiant klausimus dėl Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos atliekamo mokesčio, tai yra
mokesčio už aplinkos teršimą, patikrinimo rezultatų įforminimo bei patvirtinimo apskundimo. Sprendžiant dėl Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimo, kuriuo buvo patvirtinti MAT patikrinimo rezultatai, apskundimo tvarkos, MAĮ nuostatos
negali būti taikomos. Kiti teisės aktai taip pat nenustato, kad nagrinėjamo pobūdžio
ginčuose skundai paduodami centriniam mokesčių administratoriui (VMI), Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, o vėliau išimtinai Vilniaus
apygardos administraciniam teismui. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, kad mokesčių mokėtojas minėtą Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos sprendimą privalo skųsti tiesiogiai teismui (2008 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-28/2008,
šiuo aspektu taip pat žr. 2009 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. AS261-232/2009).
VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos
apie atliekų panaudojimą (išvežimą)
(ATĮ 2 str. 30 d.; MATĮ 5 str. 5 d.; MAT kontrolės aprašo 11-13 p.;
MAT pakuotės atliekomis aprašo 14.7 p.)

29. Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie patys arba per trečiuosius asmenis išveža iš Lietuvos Respublikos teritorijos pagal MATĮ apmokestinamus gaminius ir (ar) į
apmokestinamąją pakuotę įpakuotus gaminius, yra atleidžiami nuo MAT gaminių ar
pakuotės atliekomis už tokį apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį, koks buvo
išvežtas iš Lietuvos Respublikos teritorijos per mokestinį laikotarpį, Vyriausybės ar jos
įgaliotų institucijų nustatyta tvarka pateikus dokumentus, patvirtinančius išvežtą iš
Lietuvos Respublikos teritorijos apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės kiekį (MATĮ
5 str. 5 d. (2005 m. kovo 31 d. įstatymo Nr. X-152 redakcija).
29.1. Atsižvelgdamas į teisinį reguliavimą (MATĮ 5 str. 5 d.; ATĮ 2 str. 30 d.; MAT
kontrolės aprašo 11 p.), LVAT konstatavo, kad MATĮ nustato mokesčio mokėtojams
pareigą pagrįsti apmokestinamųjų gaminių ar pakuotės išvežimą iš Lietuvos Respublikos teritorijos, atitinkamai Aplinkos ministerija ar jos įgaliota institucija, kontroliuojanti mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir sumokėjimo teisingumą, privalo
įvertinti šį faktą remdamasi mokesčio mokėtojo pateiktų įrodymų visuma (2012 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-142/2012).
30. Vienas iš tokių įrodymų, suteikiančių MAT apmokestinamųjų gaminių ir (ar)
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pakuotės atliekomis lengvatas, yra atliekas naudojančių ir (ar) eksportuojančių įmonių,
turinčių teisę išduoti pažymas, pažymos apie apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų panaudojimą (išvežimą) (toliau – ir Atliekų pažymos) (2012 m. vasario 9 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A502-142/2012).
30.1. MAT kontrolės aprašo 11 punktas įtvirtina, kad RAAD kiekvienais metais
iki liepos 1 d. patikrina Organizacijas ir atliekų tvarkytojus (toliau – ir Tvarkytojas),
kurie teisės aktų nustatyta tvarka išduoda Atliekų pažymas, suteikiančias mokesčio už
aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekomis lengvatas.
Remiantis šio aprašo 12 punktu, RAAD pripažįsta negaliojančiomis išduotas
Atliekų pažymas (dėl viso Atliekų pažymoje nurodyto perdirbto (panaudoto) atliekų
kiekio ar jo dalies), jei atlikus Tvarkytojo patikrinimą paaiškėja, kad Tvarkytojas mokestiniam (-iams) laikotarpiui (-iams) Atliekų pažymas išdavė neteisėtai, tai yra:
1) išdavė Atliekų pažymų didesniam atliekų kiekiui, nei buvo perdirbęs
(panaudojęs),
2) išdavė Atliekų pažymą po termino, nustatyto Atliekų pažymoms išduoti,
3) išdavė Atliekų pažymas už tas apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų rūšis, už kurias išduoti Atliekų pažymas neturėjo teisės,
4) išdavė Atliekų pažymas už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų
kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos,
5) išdavė Atliekų pažymas už atliekų kiekį, panaudotą tuo laikotarpiu, kai nebuvo
įtrauktas į Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašą ar
6) kitaip pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą.
Pažymėtina, kad analogišką RAAD teisę taip pat įtvirtino MAT pakuotės atliekomis aprašo 14.7 punktas (2009 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. D1-389/1K-215 redakcija).
Svarbu, jog tuo atveju, kai Atliekų pažymų buvo išduota didesniam atliekų nei jų
buvo perdirbta (panaudota) per atitinkamą mokestinį laikotarpį kiekiui, pirmiausia
pripažįstamos negaliojančiomis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotos Atliekų pažymos (MAT kontrolės aprašo 13 p.).
30.2. Apžvelgiamu laikotarpiu administraciniuose teismuose buvo nagrinėjami
ginčai dėl tokių Atliekų pažymų panaikinimo.
30.2.1. Administracinėje byloje Nr. A502-142/2012 buvo vertinamas RAAD
2010 m. lapkričio 24 d. atliktas UAB „Europopierius“ išduotų Atliekų pažymų panaikinimas nustačius, kad ši bendrovė išdavė Atliekų pažymas už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų
vežimo tvarkos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija šioje byloje pastebėjo, kad įstatymo lygmens teisės aktai nesuteikia RAAD teisės priimti tokio pobūdžio patvarkymų dėl dokumentų, reikšmingų sprendžiant dėl apmokestinimo
tvarkos išimties taikymo tretiesiems asmenims. Be to, ginčijamą sprendimą RAAD priėmė nepatikrinęs ginčo pažymose nurodytų įvykių realumo, nors MATĮ 5 straipsnio
prasme teisiškai svarbios aplinkybės gali būti įrodinėjamos bei paneigiamos visomis
leistinomis įrodinėjimo priemonėmis, įrodymus vertinant pagal bendrąsias įrodymų
vertinimo taisykles. Remdamasis šiais argumentais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, panaikinantį ginčijamą RAAD sprendimą (2012 m. vasario 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-142/2012).
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30.2.1.1. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 19, 30, 3423 straipsnių, aštuntojo10 skirsnio pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo
netekusiu galios įstatymu (Žin., 2013, Nr. 55-2729) buvo pakeistas ATĮ aštuntasis10 skirsnis. Jame esantis 3425 straipsnis įtvirtino, kad draudžiamas neteisėtas gaminių ir (ar)
pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymas (1 dalis); taip pat apibrėžė, kas yra laikoma neteisėtu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio
dokumento išrašymu54 (2 dalis) bei nustatė, jog sprendimus dėl gaminių ir (ar) pakuočių
atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų pripažinimo negaliojančiais, vadovaudamasi aplinkos ministro nustatyta tvarka, priima Aplinkos ministerijos įgaliota institucija
(3 dalis).
30.2.2. Aiškindamas MAT kontrolės aprašo 12 punktą ir MAT pakuotės atliekomis aprašo 14.7 punktą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs,
jog minėtų aktų 12 punkto ir 14.7 punkto nuostatos vertintinos atsižvelgiant į Atliekų
tvarkymo įstatyme apibrėžtas sąvokas. Minėtose nuostatose detaliai reglamentuota, kokiomis aplinkybėmis pažymų išdavimas laikomas neteisėtu, ir tai sudaro pagrindą pripažinti pažymas negaliojančiomis. Šiame sąraše minimos tik kelios aplinkybės, kurios
nėra konkrečios: buvo išduotos pažymos už apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuotės
atliekų kiekį, išvežtą nesilaikant teisės aktais nustatytos atliekų vežimo tvarkos, ir kitaip
pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius atliekų tvarkymą. Teisėjų kolegija pažymėjo,
kad atliekų vežimo ir atliekų tvarkymo sąvokos apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme.
Teisėjų kolegija nematė pagrindo aiškinti minėtų sąvokų plačiau nei jos yra apibrėžtos Atliekų tvarkymo įstatyme (2013 m. sausio 8 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A822-2596/2012).
30.2.3. MAT administratorius, priimdamas sprendimą, pagrįstą MAT kontrolės
aprašo 12 punktu ir MAT pakuotės atliekomis aprašo 14.7 punktu, privalo konkrečiai
detalizuoti kurių teisės aktų, reglamentuojančių atliekų tvarkymą, normų reikalavimai
buvo pažeisti. Priešingu atveju, ginčijamas sprendimas vertinamas kaip nemotyvuotas
(dėl tokios pareigos pažeidimo žr. 2013 m. sausio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-2596/2012).
31. Aiškindama MAT kontrolės aprašo 13 punktą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija yra konstatavusi, jog šiame punkte įtvirtinta taisyklė
54 „2. Neteisėtu gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančio dokumento išrašymu laikoma, kai
toks dokumentas yra išrašytas už:
1) tas gaminių ir (ar) pakuočių atliekų rūšis, už kurias išrašyti tokį dokumentą asmuo neturėjo teisės;
2) ne Lietuvos Respublikos teritorijoje surinktą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį;
3) kiekį tų atliekų, kurios nepriskiriamos gaminių ir (ar) pakuočių atliekoms;
4) komunalinių atliekų sraute susidarančias gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, surinktas ne
savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų
surinkimo sistemose;
5) komunalinių atliekų sraute susidarančias gaminių ir (ar) pakuočių atliekas, surinktas asmens,
kuris neturi teisės aktų nustatyta tvarka sudarytos sutarties su tomis savivaldybėmis (ar jų įsteigtais
juridiniais asmenimis, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas), kurių
organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose ir jas papildančiose atliekų surinkimo
sistemose surenka buityje naudojamas elektros ir elektroninės įrangos ir (ar) pakuočių atliekas;
6) tą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, kuris gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą
įrodančio dokumento išrašymo metu dar nebuvo sutvarkytas;
7) tą eksportuotą gaminių ir (ar) pakuočių atliekų kiekį, apie kurio išvežimą neinformuota ir (ar)
nepateiktas iš gavėjo gautas dokumentas, patvirtinantis išvežtų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų
panaudojimą, teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.“
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negali būti aiškinama kaip suteikianti viešojo administravimo institucijai, įgaliotai
kontroliuoti pažymų išdavimo teisėtumą, teisę vadovautis vėliausiai atitinkamam mokestiniam laikotarpiui išduotų pažymų anuliavimo taisykle, analizuojant bendrus atliekų tvarkytojo veiklos rezultatus. Priešingu atveju mokesčio mokėtojai, kuriems atliekų
tvarkytojas išduoda pažymas kalendorinių metų pabaigoje, paaiškėjus tam tikriems
šio tvarkytojo veiklos trūkumams, rizikuoja netekti galimybės į palankesnes, lyginant
su įprastinėmis, apmokestinimo sąlygas, nors jie niekaip nėra susiję su įvykdytų teisės
aktuose nustatytų reikalavimų pažeidimais. Tad šis aprašo punktas yra skirtas situacijoms, kai patikrinimo metu nustatoma, kad konkretus mokesčio mokėtojas turi pažymų didesniam atliekų, nei jų buvo perdirbta (panaudota) per mokestinį laikotarpį,
kiekiui. Tai įgalina mokesčio administravimo veiksmus atliekančią instituciją, prieš tai
sudarius sąlygas visiems asmenims, kurių interesus gali paveikti priimamas administracinis aktas, būti išklausytiems, vėliausiai šiam mokesčio mokėtojui išduotas pažymas
laikyti negaliojančiomis faktiškai perduotą atliekų masę viršijančioje dalyje (šiuo aspektu žr. 2012 m. birželio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-1970/2012,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 419-435 p.).
VII.1.1.4. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis
(MATĮ 9 str. 4 d.; MAT gaminių atliekomis aprašo 9 p.)

32. Kaip jau minėta, MAT taip pat yra mokamas už aplinkos teršimą gaminių ar
pakuotės atliekomis. Šį mokestį moka gaminių gamintojai ir importuotojai. Taigi MATĮ
normose iš principo įtvirtinta, jog atliekų tvarkymo išlaidas atlygina gaminių, dėl kurių
naudojimo susidaro atliekos, gamintojai ir importuotojai, t. y. įtvirtinti „teršėjas moka“
ir „gamintojo atsakomybės“ principai (šiuo aspektu žr. 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A520-1831/2013).
33. MATĮ numato, jog apmokestinami 3 priedėlyje nurodyti gaminiai, kurie
nėra bet kokio kito pagaminto ar įvežto (importuoto) į Lietuvos Respublikos teritoriją gaminio sudedamoji dalis, be kurios gaminys negali būti naudojamas pagal paskirtį (MATĮ 3 str. 2 p. (2011 m. balandžio 28 d. įstatymo Nr. XI-1371 redakcija). MATĮ
3 priedėlyje nurodyti šie gaminiai: padangos, sveriančios daugiau kaip 3 kg (naujos,
restauruotos, naudotos); akumuliatoriai; baterijos (galvaniniai elementai); vidaus degimo variklių degalų arba tepalų filtrai; vidaus degimo variklių įsiurbimo oro filtrai;
automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai.
34. Byloje Nr. A520-2042/2013 pareiškėjas prašė panaikinti RAAD 2012 m. gruodžio 10 d. sprendimą, kuriuo buvo patvirtintas patikrinimo aktas ir pareiškėjas įpareigotas sumokėti MAT apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių atliekomis, bei įpareigoti
RAAD įskaityti pareiškėjo turimą MAT permoką į mokesčio nepriemoką bei naujai
apskaičiuoti mokesčio nepriemokos dydį. Akcentuotina, kad pareiškėjas neginčijo, jog
deklaravo ne visus 2008 metais į Lietuvos rinką išleistus apmokestinamuosius gaminius ir kad nesumokėjo už juos aplinkos taršos mokesčio (iš viso mokesčio suma už
minėtus gaminius 3 553,5 Lt, mokestis dvigubu tarifu 7 107 Lt). Tačiau pareiškėjas siekė į nepriemoką už nuslėptą apmokestinamųjų gaminių kiekį sumą, t. y. 3 553,50 Lt,
įskaityti jo 2008 metais turimą 2 206 Lt mokesčio už aplinkos teršimą permoką. Kitaip
tariant, pareiškėjas iš esmės ginčijo tą RAAD sprendimo dalį, kuria taikant dvigubą
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tarifą apskaičiuotas mokestis už 2008 metais nuslėptą apmokestinamųjų gaminių
(akumuliatorių, tepalo ir kuro filtrų bei oro filtrų) kiekį, prieš tai neįskaičius 2008 metais permokėtos mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis
(amortizatoriais) 2 205,88 Lt sumos.
Įvertinęs MATĮ nuostatas, LVAT konstatavo, kad MAT gaminių atliekomis dydis
priklauso nuo faktiškai per mokestinį laikotarpį tiekto Lietuvos Respublikos vidaus
rinkai apmokestinamųjų gaminių kiekio ir kad mokestis skaičiuojamas už kiekvieną
gaminį atskirai. O tais atvejais, kai tam tikro apmokestinamojo gaminio kiekis yra nuslepiamas, mokestis už aplinkos teršimą šiuo gaminiu yra mokamas taikant didesnį tarifą, t. y. keičiasi šio mokesčio dydis.
Kaip jau buvo minėta, pareiškėjo patikrinimo metu buvo nustatyta, jog pareiškėjas nedeklaravo už 2008 metus šių gaminių – 1,590 t akumuliatorių (mokesčio
suma 611,04 Lt), 2 252 vnt. tepalo ir kuro filtrų (mokesčio suma 2 884,81 Lt), 45 vnt.
oro filtrų (mokesčio suma 57,65 Lt) – iš viso mokesčių suma už minėtus gaminius –
3 553,5 Lt. Tai nustatęs RAAD, apskaičiuodamas už šiuos konkrečius nedeklaruotus gaminius mokėtiną mokestį, kurio pareiškėjas nebuvo sumokėjęs, vadovaudamasis MATĮ
9 straipsnio 4 dalies 3 punktu bei MAT gaminių atliekomis aprašo 9 punktu, pagrįstai apskaičiavo pareiškėjui mokėtiną mokestį taikydamas didesnį tarifą. Pabrėžtina, jog
mokestis skaičiuojamas didesniu tarifu būtent dėl to, kad pirmiau nurodyti apmokestinamųjų gaminių kiekiai buvo nuslėpti (nedeklaruoti).
Nagrinėjamu atveju nėra pagrindo konstatuoti, jog RAAD, apskaičiuodamas mokestį didesniu tarifu už pareiškėjo nedeklaruotus konkrečius gaminius (1,590 t akumuliatorių, 2 252 vnt. tepalo ir kuro filtrų, 45 vnt. oro filtrų), t. y. už nuslėptą taršą
atitinkamos rūšies apmokestinamųjų gaminių atliekomis už 2008 metus, prieš taikydamas didesnį tarifą šį mokestį turėjo mažinti pareiškėjo tais pačiais metais permokėta
mokesčio už aplinkos teršimą suma (už amortizatorius). Kaip teisingai nurodė atsakovas bei pažymėjo pirmosios instancijos teismas, RAAD mokėtino mokesčio sumą
skaičiuoja pagal nedeklaruotą apmokestinamųjų gaminių kiekį, o ne pagal sumokėtas
(permokėtas) ar nesumokėtas sumas (2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520-2042/2013).
VII.1.2. Valstybinių gamtos išteklių mokestis
(MVGIĮ 6 ir 7 str.)

35. VGI mokesčio objektas yra šie išgaunami valstybiniai gamtos ištekliai:
1) naudingosios iškasenos, nurodytos MVGIĮ 1 priede, išskyrus angliavandenilius
ir durpes, naudojamas gydymo įstaigose (MVGIĮ 4 str. 1 p. (2009 m. liepos 23 d. įstatymo Nr. XI-400 redakcija) (1 priede nurodyti: anhidritas, dolomitas, durpės, gintaras,
klintis, kreidos mergelis, molis, opoka, sapropelis, smėlis, žvyras);
2) vanduo ir statybinis gruntas, nurodyti MVGIĮ 2 priede (MVGIĮ 4 str. 2 p.
(2009 m. liepos 23 d. įstatymo Nr. XI-400 redakcija) (2 priede nurodyti: požeminis vanduo, išskyrus mineralinį: a) vandens tiekėjo tiekiamas namų ūkio reikmėms ir patalpų
šildymui; b) juridinių asmenų naudojamas komerciniams tikslams, supilstytas į tarą;
c) kitas (a ir b punktuose nenurodytas) požeminis vanduo; mineralinis vanduo, išskyrus mineralinį vandenį, naudojamą gydymo įstaigose; mineralinis vanduo, naudojamas
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gydymo įstaigose; paviršinis vanduo pramonei ir žemės ūkiui, kondensacinėms šiluminėms elektrinėms aušinti, žuvininkystei, hidroenergetikai, atominei elektrinei);
3) medžiojamieji gyvūnai, apmokestinami pagal medžioklės plotų kategorijas, nurodytas MVGIĮ 3 priede (MVGIĮ 4 str. 2 p.) (3 priede nurodytos šios kategorijos: lapuočių ir mišrūs lapuočių su spygliuočiais medynai; mišrūs spygliuočių su lapuočiais
medynai; mišrūs spygliuočių su nedidele lapuočių priemaiša medynai; gryni pušynai
su ne didesne kaip 10 procentų kitų medžių rūšių priemaiša; laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) Marijampolės apskrityje; laukai (žemės ūkio naudmenos ir krūmynai) kitoje Lietuvos Respublikos dalyje; vandens telkiniai).
36. Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus mokestį už medžiojamųjų
gyvūnų išteklius, mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, išgaunantys šiuo įstatymu
apmokestinamus valstybinius gamtos išteklius, kuriems išgauti reikalingas AAĮ, kitų
teisės aktų nustatyta tvarka išduotas leidimas (MVGIĮ 5 str. 1 d.). Mokesčio už medžiojamųjų gyvūnų išteklius mokėtojai yra fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys leidimą
naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete pagal Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymą, išskyrus biologinio profilio mokslo ir mokymo įstaigas,
vykdančias laukinės gyvūnijos, jos gyvenamosios aplinkos ir medžioklės mokslinius
tyrimus (MVGIĮ 5 str. 2 d.).
37. MVGI tarifai nustatyti MVGIĮ 1, 2 ir 3 prieduose (MVGIĮ 6 str. 1 d. (2011 m.
gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija). MVGIĮ 1 ir 2 prieduose nustatyti tarifai mokesčio mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinio ketvirčio vartotojų kainų indeksą (MVGIĮ 6 str. 3 d. (2011 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija). MVGIĮ 3 priede nustatyti tarifai mokesčio
mokėtojo indeksuojami pagal Lietuvos statistikos departamento skelbiamą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą (MVGI 6 str. 4 d. (2011 m. gruodžio 20 d. įstatymo
Nr. XI-1818 redakcija).
38. Valstybinių gamtos išteklių mokesčio mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo užpildyti MVGI deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei
mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti
mokesčio mokėtojais, ir sumokėti MVGI per kalendorinį mėnesį, einantį po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos (MVGIĮ 7 str. 4 d. (2011 m.
gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija).
38.1. Taigi vadovaujantis MVGIĮ 6 ir 7 straipsniu, pareiga apskaičiuoti išgautą
gamtos išteklių kiekį ir jį teisingai deklaruoti yra nustatyta mokesčio už valstybinius
gamtos išteklius mokėtojui (šiuo aspektu žr. 2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1106/2010)
39. Pagal MVGIĮ 8 straipsnį, MVGI mokėjimo kontrolę atlieka teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, Aplinkos ministerija ir jos įgaliotos institucijos. Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pagal mokesčio mokėtojų pateiktas deklaracijas
bei Aplinkos ministerijos ar jų įgaliotų institucijų tikrinimo dokumentus kontroliuoja,
ar laiku sumokamas mokestis, išieško nesumokėtą mokestį ir su juo susijusias sumas
(MVGIĮ 8 str. 1 d.). Aplinkos ministerija ar jos įgaliotos institucijos kontroliuoja, ar
teisingai apskaičiuojamas ir deklaruojamas MVGI (MVGIĮ 8 str. 2 d.). Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos pagal kompetenciją mokestinio patikrinimo rezultatus
įformina bei juos patvirtina Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka (MVGIĮ 8 str. 3 d.).
40. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos ir teritorinių
575

III. Informacinė dalis

valstybinių mokesčių inspekcijų, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų veiksmai arba neveikimas taikant šį įstatymą gali būti skundžiami pagal ABTĮ, jeigu nenustatyta kitaip (MVGIĮ 9 str.).
41. Nesumokėtas MVGI sumokamas arba išieškomas, delspinigiai skaičiuojami
MAĮ nustatyta tvarka (MVGIĮ 10 str. 2 d.).
VII.1.2.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas
(MVGIĮ 6 str. 2 d.; VAĮ 8 str.)

42. Už nedeklaruotą ar deklaruotą mažesnį negu išgautas gamtos išteklių kiekį ir
(ar) be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį taikomas didesnis mokesčio tarifas. Jis apskaičiuojamas šio įstatymo 1, 2 ir 3 prieduose nustatytus tarifus dauginant iš koeficiento 10 (MVGIĮ 6 str. 2 d. (2011 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XI-1818 redakcija).
42.1. Šiuo aspektu aktualioje administracinėje byloje Nr. A438-1106/2010 LVAT
teisėjų kolegija, vertindama pareiškėjui priskaičiuotą 45 532 Lt mokestį už išgautus
žvyro išteklius, pripažino, kad MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalis, tai yra didesnis mokesčio tarifas, pareiškėjui pritaikytas pagrįstai. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad MVGI deklaracijoje nurodymas išgautų išteklių kiekio ir rūšies, kuris neatitiko faktiškai išgautų gamtos
išteklių kiekių ir jų rūšies, yra ta teisinė prielaida, kuri suteikė teisę atsakovui taikyti
MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalyje numatytą sankciją (dėl deklaruoto mažesnio gamtos išteklių kiekio bei jų rūšies nei faktiškai buvo išgauta). Šioje byloje teisėjų kolegija taip
pat akcentavo, kad mokesčio mokėtojo deklaracijos patikslinimas po priimto atsakovo
sprendimo, sudarančio šios bylos nagrinėjimo dalyką, negali daryti įtakos šio sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, nes teisme nagrinėtino ginčo dalykas yra fiksuojamas
laike, t. y. tikrinamas sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, kuris egzistavo jo priėmimo
metu (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1106/2010).
42.2. Administracinėje byloje Nr. A502-934/2011 LVAT nustatė, kad pareiškėjas,
kuris ginčijo jam didesniu tarifu apskaičiuotą MVGI, vykdė durpių gavybą, neturėdamas privalomo TIPK leidimo. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad MVGIĮ 6 straipsnio
2 dalis nagrinėjamuoju atveju pritaikyta pagrįstai (2011 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-934/2011).
42.3. Administracinėje byloje Nr. A556-1029/2010 LVAT teisėjų kolegija nesutiko
su pareiškėjui papildomai apskaičiuotais mokesčiais už grunto išteklių naudojimą neturint reikalingo leidimo. LVAT vertino, kad Klaipėdos RAAD Klaipėdos rajono agentūros patikrinimo akte, kuriame nurodyta, kad grunto ištekliai naudoti neturint tam
reikalingo leidimo, nenurodyta, kokia konkreti taisyklė įpareigoja turėti aptariamą leidimą. LVAT pažymėjo, kad patikrinimo akte pateikta nuoroda į MVGIĮ 6 straipsnio
2 dalį nėra pakankama, nes čia esanti nuostata reglamentuoja, koks mokesčio tarifas
turi būti taikomas už be leidimo išgautą gamtos išteklių kiekį. Bet tam, kad būtų galima taikyti šį aktą bei nurodytą normą, visų pirma turi būti įvardytas konkretaus teisės
akto ir jo normos pažeidimas, lemiantis mokesčio apskaičiavimą įstatymų leidėjo nustatytu tarifu. Patikrinimo akte įvardijamas pažeidimas teisiškai tiksliai neapibrėžtas.
Be to, ir iš raštiško pažeidimo apibūdinimo neįmanoma nustatyti atitiktį konkrečiai
galimai pažeistai teisės normai. Sprendime dėl patikrinimo akto tvirtinimo taip pat
apsiribota tik nuoroda į aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymą Nr. D1-451
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(nurodytas įsakymo numeris, bet nėra jokios nuorodos į to įsakymo konkretų punktą
ar punktus) bei abstrakčiu MVGIĮ paminėjimu.
LVAT akcentavo, kad inkriminuojamo pažeidimo teisinis kvalifikavimas turi būti
itin tikslus ir aiškus (VAĮ 8 str.). Nekonkreti teisinė kvalifikacija, kurios buvo nepaisyta ir kurios pagrindu, kaip šiuo atveju, apskaičiuoti papildomi mokesčiai, neįvardijant
konkrečių teisės normų pažeidimų, pripažintina esminiu trūkumu. Minėta pažaida ne
tik paneigia asmens teisę žinoti kaltinimo ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir
ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėžti bylos nagrinėjimo ribas, o kartu priimti objektyvų, visapusišką sprendimą. Pats teismas galėtų
tiksliai nurodyti teisinę kvalifikaciją greičiausiai tik tuo atveju, kai teisės pažeidimas
teisės aktuose, kurių pagrindu sukeliamos atitinkamos teisinės pasekmės, yra raštiškai
atskleistas akivaizdžiai ir tai nekelia jokių abejonių ar dviprasmybių dėl atitikimo vienai ar kelioms teisės normoms. Priešingu atveju būtų nepaisoma pagrindinės teismų
funkcijos vykdyti teisingumą. (2010 m. rugsėjo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1029/2010).
42.4. Administracinėje byloje, kurioje pareiškėjas UAB „Margasmiltė“ ginčijo jai
didesniu tarifu apskaičiuotą MVGI, LVAT pažymėjo, kad nesant pareiškėjo vykdomos
išgaunamų gamtos išteklių apskaitos, atsakovas turėjo teisę remtis pareiškėjo vykdomą
veiklą atskleidžiančiais dokumentais (pirkimo, pardavimo dokumentais, važtaraščiais),
kurie atspindi išgautų išteklių kiekį. Be to, MVGI deklaracijos pildymui ir mokesčio
mokėjimui yra aktualus išgautas gamtos išteklių kiekis ir nėra aktualu, ar išgautos iškasenos yra sandėliuojamos, ar jomis kitaip disponuojama (2012 m. gegužės 3 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A662-1339/2012).
VII.1.2.2. Sankcijos proporcingumas
(MVGIĮ 6 str. 2 d.)

43. Apmokestinimas didesniu mokesčio už valstybinius gamtos išteklius tarifu
pripažintas pagrįstu ir administracinėje byloje Nr. A502-3056/2011, konstatavus, kad
pareiškėjas (veiklos vykdytojas) išgavo smėlio silikatiniams gaminiams gaminti, neturėdamas nustatyta tvarka parengto ir suderinto telkinio naudojimo (kasybos-rekultivavimo) projekto bei išduoto TIPK leidimo. Pažymėtina, kad LVAT šioje byloje, be kita
ko, vertino pareiškėjui pritaikytos sankcijos proporcingumą.
Teismas rėmėsi Konstitucinio Teismo jurisprudencija, pagal kurią įstatyme nustatytų institucijų priimtų nutarimų taikyti asmeniui konkrečia sankciją pagrįstumo ir
teisėtumo kontrolę užtikrina teismas. Jis, atsižvelgdamas į teisės pažeidimo pobūdį, jo
mastą, atsakomybę lengvinančias bei kitas reikšmingas aplinkybes ir vadovaudamasis
teisingumo, protingumo kriterijais, turi teisę nuspręsti, kad tokia sankcija asmeniui neturi būti taikoma, jei dėl tam tikrų itin svarbių aplinkybių ji yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. LVAT vertino, kad
pareiškėjo nurodytos aplinkybės nėra ypatingos, į kurias atsižvelgiant galėtų būti mažinamas MVGIĮ nustatytas mokestis už be leidimo išgautą naudingųjų iškasenų kiekį.
Pareiškėjui buvo gerai žinomos bei suprantamos esminės gamtos išteklių naudojimo
sąlygos. Tad sąmoningas imperatyvių reikalavimų aplinkos apsaugos srityje nevykdymas, nepriklausomai nuo veiklos vykdytojo mokumo, negali būti vertinamas kaip
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mažareikšmis pažeidimas. Pareiškėjo neteisėtas veikimas padarė žalą teisės saugomoms
ir ginamoms vertybėms, todėl jo juntamos finansinės pasekmės yra teisiškai pagrįstos.
Byloje nėra aktualių duomenų, įrodančių, jog 27 478 Lt našta pareiškėjui yra nepakeliama, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad jis apmokestintas neteisingai (2011 m.
lapkričio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-3056/2011).
Administracinėje byloje Nr. A662-2368/2011 taip pat nebuvo ginčo, kad pareiškėjas laiku nesumokėjo ir nedeklaravo mokesčio už Gervėnų III karjere išgautas iškasenas 2009 metais ir laiku nesumokėjo MAT iš mobilių taršos šaltinių už 2009 metų
II pusmetį. Tačiau pareiškėjas teigė, kad dėl sunkiai sprendžiamų bendrovės finansinių
problemų ir rūpesčių bendrovės vyriausioji finansininkė, rengdama 2009 m. MVGI deklaraciją, pamiršo į ją įtraukti Gervėnų III karjere išgautą ir nedeklaruotą išteklių kiekį
bei dėl neatsargumo neužpildė ir nepateikė MAT iš mobilių taršos šaltinių už 2009 m.
II pusmetį, t. y. nustatyti pažeidimai padaryti dėl bendrovės darbuotojos neatsargumo,
neatidumo ir nežinojimo.
LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad nurodytos aplinkybės (nežinojo, pamiršo,
buvo neatidi ir pan.) nelaikytinos juridiškai reikšmingomis aplinkybėmis, šalinančiomis
pažeidimą arba kaip nors kitaip galinčiomis lemti MVGI ir MAT iš mobilių taršos šaltinių dydžius, nustatytus atsakovo priimtame sprendime. Be to, pareiškėjo elgesys (praėjo palyginti nemažas laiko tarpas po datos, iki kurios buvo nustatyta pateikti deklaracijas, deklaracijos pildytos ir mokesčiai sumokėti tik pradėjus patikrinimą (atitinkamai
2010 m. gegužės 7 d. bei 2010 m. gegužės 10 d.) ir kt.) rodo pareiškėjo nerūpestingą ir
aplaidų požiūrį į teisės aktais nustatytų imperatyvių reikalavimų vykdymą. Taip pat
nepateikta jokių įrodymų, patvirtinančių pareiškėjo sunkią finansinę padėtį.
Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat teigė, kad MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalyje
nustatyta sankcija yra akivaizdžiai neproporcinga (neadekvati) padarytam teisės pažeidimui ir dėl to neteisinga. Tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas nenurodė
jokių ypatingų aplinkybių, į kurias atsižvelgdamas apeliacinės instancijos teismas galėtų mažinti apskaičiuotus mokesčius (2011 m. birželio 17 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A662-2368/2011).
Administracinėje byloje Nr. A525-804/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas pažymėjo, kad nesant duomenų, jog pareiškėjas piktybiškai, tikslingai pateikė
mokesčio už valstybinius gamtos išteklius (medžiojamus gyvūnus) deklaracijas ne pagal leidimo naudoti medžiojamus gyvūnus, o pagal Medžioklėtvarkos projekto, kuris
buvo suderintas su atsakovu, duomenis, pagal juos apskaičiavo, deklaravo ir sumokėjo
daugiau mokesčio, nei būtų sumokėjęs tuo atveju, jei būtų rėmęsis leidimo duomenimis, taip pat remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje suformuotu ir taikomu teisingumo teisėtumo principu, padaryta išvada, jog nagrinėjamu
atveju atsakovas pareiškėjui nepagrįstai pritaikė MVGIĮ 6 straipsnio 2 dalyje esančią
sankciją, apskaičiuodamas mokestį didesniu tarifu – 40 935 Lt (2014 m. kovo 12 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-804/2014).
VII.1.2.3. Aktų, susijusių su mokesčiu už valstybinius gamtos išteklius, ginčijimas teisme
44. Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčas dėl Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento sprendimo, kuriuo pareiškėjui (įmonei, kuriai iškelta
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restruktūrizavimo byla) nurodyta sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius,
patenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytų administracinio teismo nagrinėjamų ginčų dėl mokesčių kategoriją, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme. Aplinkybė, jog pareiškėjui yra iškelta restruktūrizavimo byla, aptariamos
bylos rūšinio teismingumo nekeičia (Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio
4 d. nutartis byloje Nr. T-76/2010 UAB „Alfva“ prieš Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą).
45. Administracinėje byloje Nr. AS556-977/2014 pareiškėjas skundė RAAD patikrinimo aktą, kuriame konstatuota, jog už be leidimo išgautą mineralinio vandens kiekį apskaičiuota mokėtina mokesčio didesniu tarifu suma, ir nurodyta, kad mokesčių
mokėtojas, nesutikdamas su patikrinimo akte papildomai apskaičiuotomis mokesčių
ir su jais susijusiomis sumomis, taip pat norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios
bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, turi teisę pateikti rašytines pastabas dėl
patikrinimo akto. LVAT konstatavo, kad šis aktas yra tik tarpinis dokumentas ir negali būti skundo dalyku, nes teisines pasekmes sukels tik ateityje priimtas sprendimas
dėl patikrinimo akto tvirtinimo (2014 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS556-977/2014).
VII.2. APLINKOS APSAUGOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS
VII.2.1. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa
(SAARSPĮ 4 str. 1, 3 ir 4 d.)

46. Vienas iš savivaldybių vykdomų aplinkos apsaugos priemonių finansavimo
šaltinių yra savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa (toliau – ir SAARSP; Speciali programa). Šios programos lėšų šaltinius ir jų naudojimo tvarką reglamentuoja Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas.
Svarbu, jog minėtos programos lėšos naudojamos tik konkrečioms SAARSPĮ 4 straipsnyje nurodytoms aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti, tai yra:
1) aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris
nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos
atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais
(SAARSPĮ 4 str. 1 d. 1 p., 2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104 redakcija);
2) savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (SAARSPĮ
4 str. 1 d. 2 p., 2004 m. sausio 27 d. įstatymo Nr. IX-1981 redakcija);
3) finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis
jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos, atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės
įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti (SAARSPĮ 4 str. 1 d. 3 p., 2013 m. birželio 18 d. įstatymo
Nr. XII-374 redakcija);
4) želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui,
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želdinių veisimui, inventorizacijai (SAARSPĮ 4 str. 1 d. 4 p., 2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104 redakcija);
5) savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos naudojamos pagal mokėtojų
pageidavimus (SAARSPĮ 4 str. 1 d. 5 p., 2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104
redakcija).
47. Pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 3 dalį savivaldybės institucija turi pateikti ataskaitą, o prireikus – ir papildomą informaciją apie Specialiosios programos priemonių
vykdymą Aplinkos ministerijai jos nustatyta tvarka.
Šaltiniai, iš kurių finansuojama Specialioji programa, numatyti SAARSPĮ
3 straipsnyje. Į juos patenka, pvz., mokesčiai už teršalų išmetimą į aplinką (1 d. 1 p.)
ar medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami už medžiojamųjų gyvūnų išteklių
naudojimą (1 d. 2 p.) ir kt.
47.1. Specialiosios programos priemonių vykdymo ataskaitos pateikimo tvarką ir
pagrindinius Aplinkos ministerijos RAAD vykdomos Specialiosios programos kontrolės principus nustato Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
priemonių vykdymo patikrinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. D1-201 (Žin., 2011, Nr. 30-1416) (toliau – ir 2011 m. kovo 4 d. Tvarkos aprašas). Šiuo aplinkos ministro įsakymu taip pat
patvirtinta Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių
vykdymo ataskaitos forma bei Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios
programos priemonių vykdymo ataskaitos formos pildymo taisyklės. Minėtas įsakymas netekusiais galios pripažino iki 2012 m. sausio 1 d. galiojusias Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijas, patvirtintas aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-637
(Žin., 2006, Nr. 8-291) (toliau –ir 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijos).
47.2. Atkreiptinas dėmesys, kad SAARSPĮ 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta Aplinkos ministerijos kompetencija nustatyti tam tikrą ataskaitos ir papildomos informacijos apie specialiosios programos vykdymą pateikimo tvarką neapima galimybės
nustatyti savarankiškus ir įstatymu konkrečiai negrindžiamus specialiosios programos tikslus, taip pat neapima teisės Aplinkos ministerijai detalizuoti ar kitaip aiškinti
minėtame įstatyme įtvirtintus tokios programos tikslus. Tokia galimybė nenumatyta
ir kitose SAARSPĮ normose (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-1309/2013).
48. Pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalį (2010 m. lapkričio 9 d. įstatymo Nr. XI-1104
redakcija), Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems SAARSPĮ tikslams, Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių
inspekcija pasiūlo savivaldybėms per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą,
kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos. Jeigu savivaldybės
Valstybinės mokesčių inspekcijos pasiūlyme nurodytu laiku neperveda lėšų, Valstybinė
mokesčių inspekcija priima sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka. Valstybinės
mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti lėšas ne ginčo tvarka yra vykdomasis dokumentas, vykdomas CPK nustatyta tvarka. Ne ginčo tvarka išieškotos lėšos pervedamos
į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšos, ir naudojamos AARPĮ numatytiems tikslams. Pažymėtina, kad iš esmės analogiška
tvarka – Specialiosios programos lėšas, panaudotas nenumatytiems SAARSPĮ tikslams,
Aplinkos ministerijos ar jos įgaliotos institucijos teikimu Valstybinė mokesčių inspekcija
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ne ginčo tvarka išieško į Valstybės iždo sąskaitą, kurioje kaupiamos aplinkos apsaugos
rėmimo programos lėšos – galiojo nuo pat SAARSPĮ priėmimo.
48.1. Sistemiškai aiškinant SAARSPĮ 2 straipsnio 1 dalį, 4 straipsnio 1 dalį ir šio
straipsnio 4 dalį konstatuotina, kad SAARSP lėšos turi būti grąžinamos, jei jos panaudotos SAARSPĮ nenumatytiems tikslams (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1309/2013; 2014 m. birželio 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-1710/2014). Sprendžiant, ar viešojo administravimo subjektai teisėtai ir pagrįstai savivaldybę pripažino neteisėtai panaudojusia SAARSP lėšas ir nusprendė šias lėšas
išieškoti ne ginčo tvarka, turi būti vertinama būtent tai, ar specialiosios programos lėšos buvo panaudotos ne pagal SAARSPĮ, tai yra šiame įstatyme nenumatytiems tikslams (2013 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1309/2013).
48.1.1. Pavyzdžiui, SAARSP lėšos pripažintos panaudotos SAARSPĮ nenumatytiems tikslams jas paskyrus medžiotojų būreliams pagal SAARSPĮ 4 straipsnio
1 dalies 3 punktą (2003 m. birželio 10 d. įstatymo Nr. IX-1607 redakcija). Remiantis
nuoseklia LVAT praktika, SAARSP lėšų skyrimas medžiotojų būreliams neatitinka
SAARSPĮ nuostatų, tai yra nepatenka į SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies 3 punktą, pagal kurį turi būti remiami miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkai, valdytojai ir naudotojai (2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis
administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.; 2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1079/2013; 2012 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A556-2625/2012; 2013 m. sausio 29 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A556-626/2013; 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje
Nr.A556-1995/2013; 2014 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr.A492-449/2014;
2013 m. lapkričio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1360/2013). Šiose bylose
pateikta išvada pagrįsta sisteminiu SAARSPĮ (4 str. 1 d. 3 p.; 3 str. 2 d.) ir Miškų įstatymo (6 str. 3 d.) aiškinimu, iš kurio išplaukia, jog sąvoka „miško savininkai, valdytojai,
naudotojai“ ir sąvoka „medžioklės plotų naudotojai“, į kurią patenka ir medžiotojų būreliai, nėra tapačios.
49. Šiame kontekste taip pat aktualu, kad administraciniai teismai, analizuodami
SAARSP lėšų panaudojimo teisėtumą, vertina ne tik formalų savivaldybių ataskaitoje
įvardytos priemonės atitikimą ataskaitoje nurodytiems SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies
punktams, tačiau nagrinėja, ar apskritai finansinės paramos panaudojimas neprieštarauja SAARSPĮ numatytiems tikslams.
49.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-1710/2014 analizuotose Vilniaus miesto savivaldybės pateiktose ataskaitose priemonės „Parkų ir želdynų tvarkymas“ bei „Medžių genėjimas, senų pašalinimas ir naujų sodinimas“ buvo priskirtos
prie priemonių, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala (SAARSPĮ 4 str. 1 d.
1 p.55 (2003 m. birželio 10 d. įstatymo Nr. IX-1607 redakcija). Byloje nebuvo duomenų,
kad teritorijose, kuriose taikytos minėtos priemonės, buvo suniokota ar kitaip padaryta žala aplinkai. Atsižvelgdamas į tai, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad negalima daryti išvados, jog šia priemone buvo kompensuojama aplinkai padaryta žala.
55 Pagal šį punktą, „specialiosios programos lėšos naudojamos: 1) priemonėms, kuriomis kompensuojama
aplinkai padaryta žala, gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti,
eksploatuoti, aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti (ne mažiau kaip 70 procentų Specialiosios
programos lėšų, neįskaitant įplaukų pagal 3 straipsnio 2 punktą)“.
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Taigi lėšų skyrimas išlaidoms pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies 1 punktą nebuvo
galimas. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pabrėžė, kad byloje aktualių priemonių finansavimas buvo galimas pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies 4 punktą (2007 m.
birželio 28 d. įstatymo Nr. X-1243 redakcija) – želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai. Todėl Aplinkos ministerijos argumentai, jog SAARSP lėšos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, šioje byloje atmesti (plačiau žr. 2014 m. birželio 30 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A602-1710/2014).
VII.2.1.1. Aktų, priimtų procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo
teisėtumo metu, ginčijimas teisme
(SAARSPĮ 4 str. 4 d.)

50. Pastebėtina, kad ypač aktuali administraciniuose teismuose nagrinėtų ginčų problema buvo susijusi su tuo, koks aktas laikytinas procedūrą dėl SAARSP lėšų
panaudojimo tinkamumo užbaigiančiu administraciniu aktu, kadangi SAARSP lėšų
panaudojimo kontrolėje dalyvauja ne viena institucija.
50.1. Kaip jau minėta, pirmiausia savivaldybės institucija turi pateikti ataskaitą
apie Specialiosios programos priemonių vykdymą Aplinkos ministerijai (SAARSPĮ
4 str. 3 d.). Tuomet RAAD atlieka detalų savivaldybių ataskaitoje pateiktų duomenų
patikrinimą. Patikrinimo rezultatai įforminami Programos priemonių vykdymo patikrinimo aktu. Šio akto kopija pateikiama atitinkamai savivaldybei ir Aplinkos ministerijai. Aplinkos ministerija, gavusi patikrinimo akto kopiją, kreipiasi į VMI dėl SAARSP
lėšų, panaudotų pažeidžiant SAARSPĮ ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Programos lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo (2011 m. kovo 4 d. Tvarkos aprašo 6, 11,
15, 16 p.). Anksčiau galiojusios 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijos įtvirtino iš esmės panašią lėšų panaudojimo kontrolės tvarką: SAARSP lėšų panaudojimo
kontrolę atlikdavo RAAD, jis patikrinimo rezultatus įformindavo Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktu. Patikrinimo akto kopijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo akto pasirašymo būdavo
pateikiamos savivaldybei ir Aplinkos ministerijai (2005 m. Specialiosios programos rekomendacijų 7.7 p.). Aplinkos ministerija, gavusi lėšų panaudojimo patikrinimo aktą,
įvertindavo nustatytus pažeidimus, prireikus paprašydavo savivaldybes papildomos
informacijos ir ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo akto gavimo kreipdavosi į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl SAARSP lėšų, panaudotų pažeidžiant SAARSP įstatymo ir
kitų teisės aktų, reglamentuojančių SAARSP lėšų panaudojimą, nuostatas, išieškojimo
(2005 m. Specialiosios programos rekomendacijų 8 p.).
50.2. Vienodą praktiką probleminiu klausimu suformavo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012,
kurioje buvo keliamas klausimas dėl viešojo administravimo subjektų aktų, kuriais Mažeikių rajono savivaldybė pripažinta netinkamai panaudojusia Specialiosios programos
lėšas ir nuspręsta šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka.
Administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012 išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad vadovaujantis SAARSPĮ ir 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijų nuostatomis, Valstybinė mokesčių inspekcija neturėjo ir neturi įgaliojimų vertinti, ar pagrįstai
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buvo panaudotos SAARSP lėšos, kokia yra konkreti išieškotinų (kaip pažeidžiant teisės aktus panaudotų) lėšų suma. Gavusi Aplinkos ministerijos teikimą, Valstybinė mokesčių inspekcija galėjo (ir gali) tik pasiūlyti sumokėti jau pirmiau ir kitų institucijų
(ne VMI) nustatytą lėšų sumą, o jei savivaldybė to nepadaro – imtis priverstinių išieškojimo priemonių. Vadinasi, Valstybinei mokesčių inspekcijai nebuvo ir nėra pavesta nustatyti lėšų panaudojimo netinkamumą ir nustatyti (apibrėžti) grąžintiną (kaip
pažeidžiant teisės aktus panaudotą) lėšų sumą. Jos funkcija nagrinėjamos procedūros
požiūriu apsiribojo (apsiriboja) jau nustatytų sumų išieškojimu, t. y. pirmiau priimtų administracinių aktų vykdymu (įvykdymo užtikrinimu, jei reikia – ir priverstine
tvarka).
Tai reiškia, kad Aplinkos ministerijos teikimu yra konstatuojama, jog atitinkama
savivaldybė netinkamai panaudojo SAARSP lėšas. Tokio pažeidimo konstatavimas
savo pobūdžiu yra Aplinkos ministerijos ir RAAD vykdomos administracinės procedūros, kurios metu tikrinama, ar savivaldybė tinkamai panaudojo SAARSP lėšas, baigiamasis (galutinis) sprendimas tuo klausimu. Teikimu Aplinkos ministerija apibrėžia
atitinkamai savivaldybei kylančią atsakomybę. Pagal esamą teisinį reguliavimą, vėlesni
(po Aplinkos ministerijos teikimo) VMI veiksmai objektyviai negali pakeisti Aplinkos
ministerijos teikime konstatuojamų teiginių, nes pagal SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalį
VMI nėra nustatyta teisė vertinti pateikto Aplinkos ministerijos teikimo pagrįstumą.
Priešingai, VMI yra nustatyti konkretūs netinkamai panaudotų SAARSP lėšų išieškojimo veiksmai: pirmiausiai, siūlant savivaldybei sumokėti lėšas, vėliau, priimant sprendimą šias lėšas išieškoti ne ginčo tvarka, jei savivaldybė geruoju nevykdo pirminio VMI
pasiūlymo. Pabrėžtina, kad teisės aktai aiškiai apibrėžia institucijų kompetenciją, nustatant ir išieškant netinkamai panaudotas SAARSP lėšas. Dėl nurodytų teisinio reguliavimo aspektų Aplinkos ministerijos teikimas procedūroje, kurios metu savivaldybė
pripažįstama netinkamai panaudojusia SAARSP lėšas, yra baigiamasis (galutinis) kompetentingo asmens sprendimas tuo klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė
procedūra. Šis baigiamasis sprendimas sukelia padarinius, nes būtent iš jo savivaldybei
paaiškėja jai atsirandančių teisių ir kylančių pareigų turinys.
Pabrėžtina, kad VMI veiksmai, kuriais VMI, vadovaudamasi SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalimi, pasiūlo savivaldybei sumokėti lėšas, o vėliau išieško jas ne ginčo tvarka, yra viešojo administravimo subjekto veiksmai, kuriais viešojo administravimo
subjektas atlieka vykdymo veiksmus. Vykdymo veiksmai, atliekami VMI SAARSPĮ
4 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka, turi būti atskiriami nuo SAARSP lėšų netinkamo
panaudojimo konstatavimo procedūros dėl teisės aktais numatyto skirtingo šių dviejų
procedūrų pobūdžio ir tarpusavio ryšio: netinkamo lėšų panaudojimo nustatymo procedūra priklauso nuo RAAD ir Aplinkos ministerijos atliekamų vertinimo veiksmų ir
yra baigiama Aplinkos ministerijos, kaip atitinkamus įgaliojimus turinčio asmens, teikimu; o VMI veiksmai priklauso išimtinai nuo Aplinkos ministerijos teikimo buvimo
ir jais nėra kvestionuojamas teikimo turinys.
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad siekiant nustatyti, ar atitinkamas aktas
gali būti pripažįstamas individualiu teisės aktu ABTĮ prasme, būtina įvertinti, ar atitinkamas aktas turi visus individualiam teisės aktui keliamus reikalavimus. Aplinkos
ministerijos raštas yra neginčijamai vienkartis teisės taikymo aktas, adresuotas konkrečiam subjektui – Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos, tačiau
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neabejotinai susijęs su RAAD bei Mažeikių rajono savivaldybės teisėmis ir interesais.
Tačiau aplinkybė, kad šis aktas yra konkrečiai ir pirmiausia adresuotas ne pareiškėjams,
nėra pagrindas daryti išvadą, kad šis aktas niekaip nepaveikia ar nenustato jų teisių
ar interesų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad vien to, jog
administracinis sprendimas savo forma, pobūdžiu ar tekstu yra priimtas ne pagal pareiškėjo prašymą, nepakanka, kad būtų galima daryti išvadą, kad juo negali būti sukuriama specifinių ar naujų pareigų kitiems asmenims, jog tokie aktai negali turėti kitokio poveikio kitų asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams.
Apibendrinant konstatuota, kad atsižvelgiant į SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalį ir
Aplinkos ministro 2005 m. Specialiosios programos rekomendacijas, skatinant VAĮ
įtvirtintų efektyvumo bei tarnybinės pagalbos principų įgyvendinimą, administracinę
procedūrą dėl SAARSP lėšų panaudojimo tinkamumo, užbaigiančiu administraciniu
aktu laikytinas ne Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimas išieškoti atitinkamas
sumas ne ginčo tvarka, bet Aplinkos ministerijos, įvertinusios RAAD pateiktą patikrinimo aktą, teikimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, kuriuo ji prašė išieškoti atitinkamos savivaldybės netinkamai panaudotas SAARSP lėšas ne ginčo tvarka.
Minėtas Aplinkos ministerijos teikimas pagal savo turinį, pobūdį ir sukeliamas
teisines pasekmes iš esmės buvo individualus administracinis aktas, kuriuo (visiškai ar
iš dalies) buvo patvirtinti RAAD nustatyti teisės aktų pažeidimai ir nustatyta konkreti
savivaldybės grąžintina SAARSP lėšų suma, t. y. apibrėžta viešosios piniginės prievolės
apimtis ir ją vykdyti turintis subjektas. Vadinasi, Aplinkos ministerijos teikimas turėjo būti pripažintas administraciniams teismams skųstinu individualiu administraciniu
aktu. Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, gavusi šį teikimą, turėjo įgaliojimus
tik užtikrinti minėto sprendimo vykdymą (jei reikia – ir priverstine tvarka). Todėl
Valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimai ir veiksmai galėjo būti kvestionuojami
tik tiek, kiek Valstybinė mokesčių inspekcija galbūt nesilaikė teisės aktais nustatytų
aptariamo administracinio akto vykdymo taisyklių (2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.).
50.3. Aktualu, kad RAAD surašytas Specialiosios programos lėšų panaudojimo
patikrinimo aktas, kuriuo RAAD konstatuoja savivaldybės netinkamo SAARSP lėšų
panaudojimo faktą, yra dokumentas, atliekantis tarpinį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje, nes juo sudaromas pagrindas Aplinkos ministerijai galutinai įvertinti,
ar buvo pažeistas SAARSPĮ, ir priimti galutinį sprendimą, įforminamą teikimu VMI
(2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr.A662-2003/2012,Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.).
Reikalavimas dėl RAAD surašyto šio patikrinimo akto panaikinimo negali būti atskiru
administracinės bylos nagrinėjimo dalyku (šiuo aspektu žr. 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1326/2010).
50.4. Akcentuotina, kad Aplinkos ministerijos raštas, kaip individualus teisės aktas, turi būti vertinamas kartu su RAAD Specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo aktu, nes būtent patikrinimo aktas yra kontrolės dėl SAARSP lėšų panaudojimo proceso metu atsiradęs ir faktinę situaciją bei pagrindą Aplinkos ministerijos raštui
apibrėžiantis dokumentas. Praktikoje neretai susiklosto tokios faktinės situacijos, kai
individualaus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai atlikto darbo įteisinimas,
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kuriame formuluojamos teisinių santykių dalyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius. Pirminėje informacijoje atspindėti faktai nebūtinai turėtų būti perkeliami į administracinį aktą, tad priimant individualų teisės aktą neretai
pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį. Tai, kad SAARSP lėšų panaudojimas
yra vertinamas Aplinkos ministerijos kartu su jai pavaldžia institucija, negali per se
užkirsti kelio vertinti atitinkamo Aplinkos ministerijos akto kaip individualaus teisės
akto, net jei šio akto turinys yra neatsiejamas nuo pavaldžios institucijos dokumente
nustatytų duomenų ir tai yra aiškiai įtvirtinta atitinkamą individualaus teisės akto priėmimo procesą reguliuojančiuose teisės aktuose. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų patikrinimo aktuose išdėstyti argumentai gali būti laikomi
sudėtine Aplinkos ministerijos sprendimo motyvų dalimi, jei pačiame Aplinkos ministerijos sprendime nėra pateikiami kiti motyvai (2012 m. rugsėjo 27 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364-377 p.).
VII.2.1.2. Terminai, skirti aktams procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo
teisėtumo metu priimti
(2005 m. Specialiosios programos rekomendacijos 7.7 ir 8 p.)

51. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad
2005 m. Specialiosios programos rekomendacijų 7.7 ir 8 punktuose nustatyti procedūrinio pobūdžio terminai yra skirti apibrėžti viešojo administravimo subjektų atliekamų veiksmų ir priimamų sprendimų terminus. Viešojo administravimo subjektui
įstatyme nustatytas terminas, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas,
yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu administracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto termino,
per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia viešojo administravimo subjekto kompetencijos priimti administracinį sprendimą ar atlikti
kitus veiksmus, tai yra tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina
administracinį procesą. Viešojo administravimo subjektui praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto neveikimą, tai suteikia teisę asmeniui ginti
savo teises kreipiantis su skundu dėl neveikimo. Įstatymas tiesiogiai nenustato tokio
naikinamojo termino, kuriam pasibaigus Aplinkos ministerija negalėtų priimti teikimo dėl Specialios programos lėšų, panaudotų nenumatytiems SAARSPĮ tikslams, grąžinimo. Taigi materialinės teisės normos nenustato termino, kuriam pasibaigus būtų
panaikinama subjekto pareiga grąžinti ne pagal paskirtį panaudotas lėšas, o 2005 m.
Specialiosios programos rekomendacijų 7.7 ir 8 punktuose buvę nustatyti terminai negali būti prilyginti tokiam naikinamajam terminui, nes jų pobūdis kitoks, tai yra procedūrinio pobūdžio terminai (2013 m. rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-1079/2013).

585

III. Informacinė dalis

VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti
lėšas, pripažinus SAARSPĮ pažeidimą

(Konstitucijos 119 str.; SAARSPĮ 4 str. 4 d.; VSĮ 3 str. 1 ir 3 d.; 30 str. 2 d. 1 ir 3 p.)

52. Apžvelgiamu laikotarpiu išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A6021079/2013 kilo klausimas dėl tinkamo subjekto, kuriam adresuojamas sprendimas
išieškoti lėšas, pripažinus SAARSPĮ pažeidimą. Šioje byloje Telšių rajono savivaldybės
administracija ir Telšių rajono savivaldybė (toliau – ir pareiškėjai) ginčijo Aplinkos ministerijos 2011 m. lapkričio 21 d. teikimo „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo
specialiosios programos lėšų, panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“ 1 punktą ir VMI 2012 m. balandžio 23 sprendimą išieškoti iš Telšių rajono savivaldybės administracijos 40 095 Lt į valstybės biudžetą, kaip neteisėtus. Pirmosios instancijos teismas,
išnagrinėjęs bylą, konstatavo, jog iš pareiškėjo neteisėtai SAARSPĮ nenustatytiems subjektams išmokėtas SAARSP lėšas į valstybės biudžetą buvo nuspręsta išieškoti pagrįstai. Vyriausiasis administracinis teismas su tokia išvada sutiko. Tačiau kilo klausimas
dėl to, ar ginčijamas VMI sprendimas yra priimtas tinkamo subjekto atžvilgiu.
Nustatyta, jog VMI, vadovaudamasi SAARSPĮ 4 straipsnio 4 dalimi, pasiūlė
savivaldybei per tris mėnesius pervesti į Valstybės iždo sąskaitą netinkamai panaudotas SAARP lėšas, o sprendimą išieškoti lėšas priėmė kito subjekto atžvilgiu – savivaldybės administracijos. Atsakydamas į kilusį klausimą, Vyriausiasis administracinis
teismas vadovavosi Vietos savivaldos įstatymu. VSĮ 3 straipsnio 1 dalis savivaldybę apibrėžia kaip viešąjį juridinį asmenį, kuris įgyvendina savivaldos teisę per savivaldybės
tarybą ir jos sudarytas, jai atskaitingas vykdomąją ir kitas institucijas ir įstaigas. Pagal
Konstitucijos 119 straipsnį savivaldos institucijų organizavimo ir veiklos tvarką nustato įstatymas. VSĮ 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad savivaldybės institucijos – už
savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos: 1) savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos
valdžios ir viešojo administravimo teises ir pareigas; 2) savivaldybės vykdomoji institucija (vykdomosios institucijos) – savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) pareigybė
(pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turintys viešojo administravimo teises ir
pareigas. VSĮ 30 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatyta, kad savivaldybės administracija: savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės institucijų
sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina; įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą.
Vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, VMI, vadovaudamasi minėtomis VSĮ
nuostatomis, atliko iš esmės teisėtus veiksmus, siūlydama savivaldybei pervesti lėšas, o
vėliau priėmusi sprendimą išieškoti iš turto iš viešosios teisės normų kylančią turtinę
prievolę savivaldybės administracijos atžvilgiu, t. y. savivaldybės vykdomosios institucijos, kuriai įstatymas paveda atlikti atitinkamas funkcijas, atžvilgiu. Todėl šių veiksmų
neteisėtumo nepaneigia pareiškėjų nurodyti motyvai, kad lėšas buvo siūloma pervesti
savivaldybei kaip viešajam juridiniam asmeniui, o sprendimas išieškoti lėšas buvo adresuotas vienai iš šio viešojo juridinio asmens institucijų, kuri taip pat yra įregistruota
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kaip atskiras juridinis asmuo, per kurį savivaldybė įgyvendina dalį savo funkcijų (2013 m.
rugpjūčio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1079/2013).
VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių
SAARSP lėšų panaudojimą, pareigos

(Konstitucijos 5 str. 3 d., ES Pagrindinių teisių chartijos 41 str., VAĮ 8 str.)

53. Pabrėžtina, kad Aplinkos ministerija, t. y. centrinis viešojo administravimo subjektas, yra saistomas gero administravimo principo imperatyvų. Šis principas įtvirtintas svarbiausiuose nacionalinio lygmens (žr. Lietuvos Respublikos Konstitucijos
5 straipsnio 3 dalies nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms) bei tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir
kt.). Iš gero administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos
administracinius sprendimus, privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališkai ir objektyviai.
VAĮ 8 straipsnio nuostatos įpareigoja viešojo administravimo subjektus priimtame
administraciniame sprendime nurodyti pagrindinius faktus, argumentus ir įrodymus,
pateikti teisinį pagrindą, motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas.
Be to, ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų
sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus.
Vadovaujantis minėtais teisės principais, institucijai, atsakingai už SAARSP vykdymo valstybinę priežiūrą, kiekvienu atveju kyla pareiga patikrinti lėšų panaudojimo
patikrinimo akte nurodytas aplinkybes, surinkti reikiamus papildomus duomenis, kurių pagrindu būtų daroma konstatuojamojo pobūdžio išvada dėl konkrečių SAARSPĮ
pažeidimų buvimo. VAĮ nereikalaujama, kad individualus administracinis aktas būtų
surašytas vientisame dokumente. Jo pagrindimas gali būti išdėstytas kituose dokumentuose, kurie yra sudėtinė sprendimo dalis. Aplinkos ministerijos akto kaip individualaus teisės akto turinys yra neatsiejamas nuo pavaldžios institucijos dokumente (patikrinimo akte) nustatytų duomenų (2013 m. gegužės 16 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-617/2013).
VII.2.1.5. Bylų dėl SAARSP lėšų panaudojimo nagrinėjimo
administraciniuose teismuose tvarka
(ABTĮ 15 str. 1 d. 4 p.)

54. Pažymėtina, kad bylos dėl SAARSP lėšų panaudojimo nepriskirtinos bylų kategorijoms, išvardytoms ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte (dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieškojimo, finansinių sankcijų
taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų) (2014 m. sausio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-119/2014, 2014 m. sausio 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A602-2094/2013).
54.1. Šiuo aspektu aktualioje administracinėje byloje Nr. A602-119/2014, kurioje
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ginčas kilo dėl Aplinkos ministerijos 2010 m. lapkričio 29 rašto „Dėl savivaldybės
aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudotų pažeidžiant teisės aktus, išieškojimo“ teisėtumo, LVAT konstatavo, kad byloje sprendžiamas ginčas
dėl individualaus administracinio akto, kuriuo baigiama administracinė procedūra,
kurios metu tikrinama, ar savivaldybė tinkamai panaudojo SAARP lėšas, teisėtumo.
Bylų, kuriose administracinis teismas vykdo viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų kontrolę, būtent – bylų dėl sprendimų grąžinti paramos lėšas, nagrinėjimas nepriskirtinas bylų kategorijoms nagrinėtinoms vieno teisėjo, t. y. nepriskirtinas
bylų kategorijoms išvardytoms ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte. Nagrinėjama byla
nėra byla dėl mokesčių, nes pagrindinis ginčas vyksta dėl aplinkos apsaugą vykdančių
viešojo administravimo institucijų priimtų sprendimų, bet ne dėl VMI veiksmo, susijusio su administracinio sprendimo vykdymu. Apibendrinant konstatuota, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą vienasmeniškai, kai pagal įstatymą bylą turėjo nagrinėti trijų teisėjų kolegija – tai vertintina kaip bylos išnagrinėjimas neteisėtos
sudėties teismo. Vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 141 straipsnio
1 dalies 1 punktu, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas, kaip atitinkantis vieną iš absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (2014 m. sausio 27 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-119/2014, šiuo aspektu taip pat žr. 2014 m.
sausio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2094/2013).
VII.3. VIETINĖS RINKLIAVOS APLINKOS APSAUGOS SRITYJE
55. Pažymėtina, kad savivaldybėms suteikta teisė savivaldybės teritorijoje nustatyti rinkliavas ir aplinkos apsaugos srityje, tai yra už leidimo įvažiuoti mechaninėmis
transporto priemonėmis į valstybės saugomas teritorijas, savivaldybių įsteigtus saugomus draustinius, jų paskelbtų kraštovaizdžio objektų teritorijas ir nustatytas vietinės
reikšmės apsaugines zonas išdavimą; gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą
daugiabučiuose namuose; komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą; naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar kurortinės teritorijos
statusą, viešąja infrastruktūra (RinklĮ 11 str. 1 d. 5, 7, 8, 11 p.). Šių savivaldybių nustatytų rinkliavų teisėtumas ne kartą buvo tikrinamas administraciniuose teismuose.
VII.3.1. Vietinė rinkliava už leidimą įvažiuoti į saugomą teritoriją
(Konstitucijos 29 str. 1 d.)

56. Administracinėje byloje Nr. A525-1277/2012 pripažinta, kad Neringos savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. T1-83 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T1-226 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į valstybės saugomą
Kuršių nerijos nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją“
pakeitimo“ 2.1 punktas ta apimtimi, kuria nėra numatyta nuo vietinės rinkliavos atleisti asmenis, įvažiuojančius kitais pagrindais nei nuosavybės teise priklausančia ar išperkamosios nuomos įsigyta transporto priemone į valstybės saugomą Kuršių nerijos
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nacionalinio parko Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai.
Byloje nustatyta, kad nuo vietinės rinkliavos buvo atleidžiami tik savo vardu registruota arba išperkamosios nuomos būdu įgyta mechanine transporto priemone įvažiuojantys asmenys, tačiau nuo jos nebuvo atleidžiami kitokiais būdais teisėtai valdoma transporto priemone į paminėtą teritoriją įvažiuojantys tie patys asmenys. Teisėjų
kolegijos vertinimu, nėra jokių pagrįstų argumentų teigti, jog mechaninės transporto
priemonės, kuria šie asmenys įvažiuoja į Saugomą teritoriją, valdymo būdas yra tokio
pobūdžio ir apimties skirtumas, jog būtų objektyviai pateisintas šių asmenų skirtingas
traktavimas, juos atleidžiant nuo vietinės rinkliavos. Vien transporto priemonės valdymo būdas, teisėjų kolegijos vertinimu, nesuteikia pagrindo diferencijuoti asmenų,
vieniems paminėtą lengvatą suteikiant, o kitiems jos nesuteikiant (2012 m. kovo 5 d.
sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1277/2012, Vyriausiojo administracinio
teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 97-103 p.).
VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir
laikymą daugiabučiuose namuose
(Konstitucijos 127 str. 3 d., RinklĮ 11 str. 1 d. 7 p., GGAĮ 5 str. 1 ir 2 d.)

57. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymas (Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas) (Žin., 1997, Nr. 108-2728; 2012,
Nr. 122-6126; toliau – ir GGAĮ) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų kompetenciją užtikrinant gyvūnų, kaip juslių būtybių, gerovę ir apsaugą, asmenų pareigas gyvūnų apsaugos ir gerovės srityje, bepriežiūrių gyvūnų gerovę ir apsaugą, bešeimininkių
gyvūnų populiacijos mažinimo priemones, humaniško elgesio su gyvūnais reikalavimus, kad gyvūnai būtų apsaugoti nuo žiauraus elgesio, kankinimo ir kito neigiamo poveikio ir būtų užtikrintas žmonių saugumas.
57.1. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo
Nr. IX-587 redakcija) gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse bei atskirų rūšių gyvūnų registravimo tvarką turėjo nustatyti Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Kaip
laikomasi šios tvarkos, turėjo kontroliuoti Vyriausybės įgaliotos institucijos. Vadovaujantis GGAĮ 5 straipsnio 2 dalimi (2001 m. lapkričio 8 d. įstatymo Nr. IX-587 redakcija), savivaldybės turėjo patvirtinti gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse savivaldybės teritorijoje taisykles ir prižiūrėti, kaip jos įgyvendinamos. Įgyvendinama šias
normas, Kauno miesto savivaldybės taryba 2000 m. lapkričio 30 d sprendimu Nr. 201
patvirtino Gyvūnų laikymo taisykles, kurių 56 punktas įtvirtino, kad visi gyvūnų savininkai privalo užregistruoti laikomus gyvūnus ir sumokėti nustatyto dydžio mokestį
– už šunį – 25 Lt, už katę 10 Lt.
Norminėje administracinėje byloje Nr. A502-1276/2006 buvo tiriama minėto
56 punkto atitiktis GGAĮ 5 straipsnio 1 daliai, MAĮ ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai.
Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintų Gyvūnų laikymo taisyklių 56 punktas dalyje, kurioje nustatyta, kad ne
tik daugiabučiuose namuose laikomų gyvūnų savininkai privalo už gyvūnų registraciją
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ir laikymą sumokėti atitinkamo dydžio mokestį, prieštarauja Rinkliavų įstatymo
11 straipsniui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 127 straipsnio 3 daliai.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teigimu, Vyriausybė 2002 m. kovo
22 d. nutarimu Nr. 390 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos
gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymą“ įgaliojo Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą patvirtinti agresyvių šunų veislių sąrašą bei įgaliojo Vidaus reikalų
ministeriją patvirtinti agresyvių šunų registravimo taisykles. Vyriausybė iki šiol nėra
patvirtinusi gyvūnų registravimo tvarkos, o įstatymas suteikė teisę savivaldybėms tik
tvirtinti gyvūnų laikymo taisykles ir prižiūrėti kaip jos įgyvendinamos. Tačiau nėra
pagrindo teigti, kad savivaldybės, nustatydamos gyvūnų laikymo taisykles, neturi teisės numatyti pareigos gyvūnų savininkams užregistruoti laikomus gyvūnus. Tai gali
būti traktuojama kaip viena iš gyvūnų laikymo taisyklių, padedančių savivaldybei kontroliuoti gyvūnų laikymo gyvenamosiose vietovėse savivaldybės teritorijoje taisyklių
įgyvendinimą.
Kartu teismas akcentavo, jog RinklĮ 11 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodyta, kad
savivaldybės taryba turi teisę savivaldybės teritorijoje nustatyti vietines rinkliavas tik
už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose. Taigi šioje
teisės normoje pateiktas vietinių rinkliavų objektų sąrašas yra išsamus ir imperatyviai
apibrėžtas nuoroda „tik už“. Todėl tiriamų Gyvūnų laikymo taisyklių 56 punktas prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir yra neteisėtas toje dalyje, kurioje nustatoma
rinkliava už gyvūnų registraciją ir laikymą ne daugiabučiuose namuose (2006 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1276/2006).
57.2. Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu galiojančio GGAĮ 7 straipsnio 2 dalyje (2012 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. XI-2271 redakcija) nustatyta, jog katės, šunys ir
šeškai privalo būti ženklinami mikroschemomis ir registruojami Gyvūnų augintinių
registre. Pagal GGAĮ 3 straipsnio 4 dalies 3 punktą, Žemės ūkio ministerija ar jos įgaliotos institucijos nustato kačių, šunų ir šeškų bei kitų gyvūnų augintinių ženklinimo
ir registravimo tvarką. Pastebėtina, kad GGAĮ 7 straipsnio 2 dalies nuostatos įsigalioja
nuo 2016 m. sausio 1 d.56 Be to, GGAĮ 3 straipsnio 9 dalies 11 punkte nustatyta, jog
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rengia gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašą, o pagal šios dalies 12 punktą – ji taip pat
organizuoja kačių, šunų ir šeškų, taip pat pagal poreikį kitų gyvūnų augintinių registravimą ir ženklinimą. Šio straipsnio 10 dalies 2 punkte pažymima, kad savivaldybių
administracijos, vadovaudamosi Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos patvirtintu gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašu,
tvirtina gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse taisykles ir
kontroliuoja, kaip jos įgyvendinamos.
VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių
kurorto ar kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra
(RinklĮ 2 str. 1 d., 11 str. 1 d. 11 p., Konstitucijos 29 ir 127 str.)

58. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 11 punkto pagrindu nustatytos rin56 Žr. Lietuvos Respublikos gyvūnų globos, laikymo ir naudojimo įstatymo pakeitimo įstatymao
(Žin., 2012, Nr. 122-6126) 2 straipsnio 4 dalį.
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kliavos teisėtumas buvo tiriamas norminėje administracinėje byloje Nr. A442-1282/2012.
Joje buvo analizuojamas Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimo, kuriuo buvo
nustatyta vietinė rinkliava už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra, teisėtumas. Apžvelgiamoje byloje pareiškėjai Seimo nariai prašė ištirti Druskininkų
savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T1-46 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto viešąja infrastruktūra“ (toliau – ir Sprendimas) bei juo patvirtintų Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Druskininkų kurorto
viešąja infrastruktūra nuostatų (toliau – ir Rinkliavos nuostatai) atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir 127 straipsniams, Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 daliai,
11 straipsnio 1 dalies 11 punktui, teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams.
Pareiškėjai manė, jog Sprendimu įvesta vietinė rinkliava, skaičiuojama nuo apgyvendinimo paslaugų gavėjams suteiktų nakvynių skaičiaus (2 Lt už kiekvieną suteiktą
nakvynę), kurią turi mokėti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, neturi privalomo vietinės rinkliavos elemento – atlygintinumo už paslaugas, kaip nurodyta Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje. Be to, pareiškėjams nebuvo aišku, kodėl rinkliavą turi mokėti
būtent apgyvendinimo paslaugų teikėjai ir kodėl jos neturi mokėti jokios kitos panašioje padėtyje esančios ūkio subjektų grupės.
Pirmosios instancijos teismas pareiškėjų prašymą atmetė, o Druskininkų miesto
savivaldybės tarybos Sprendimą bei juo patvirtintus Rinkliavos nuostatus pripažino
teisėtais. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija su šiuo vertinimu sutiko.
Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia priminė, jog vietinė rinkliava nėra privalomai siejama su atlygiu už suteiktas paslaugas, atlygintinumas už suteiktas paslaugas
nėra būtinas vietinės rinkliavos požymis, todėl šio požymio nebuvimas byloje ginčijamoje vietinėje rinkliavoje neturi teisinės reikšmės sprendžiant Sprendimu nustatytos
vietinės rinkliavos požymių atitiktį Rinkliavų įstatyme įtvirtintai vietinės rinkliavos
sampratai.
Išplėstinė teisėjų kolegija toliau vertino, ar objektas, už kurį nagrinėjamu atveju buvo apmokestinti apgyvendinimo paslaugų teikėjai, atitinka Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 11 punkte įtvirtintos vietinės rinkliavos objekto – naudojimosi kurorto infrastruktūra – požymius. Pasitelkusi lingvistinį teisės normos aiškinimo
metodą bei atsižvelgusi į kituose teisės aktuose ir teismų praktikoje įtvirtintą žodžio
„naudoti“ reikšmę, išplėstinė teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Rinkliavų įstatymo
11 straipsnio 1 dalies 11 punkte numatytas vietinės rinkliavos objektas – naudojimasis
kurorto viešąja infrastruktūra – aiškintinas ir kaip naudos gavimas iš tokios infrastruktūros, o ne tik kaip tiesioginis naudojimasis paminėtoje normoje nurodytais viešosios
infrastruktūros elementais. Išplėstinė teisėjų kolegija vertino, jog nagrinėjamu atveju
apgyvendinimo paslaugų teikėjai, patys teikdami paslaugas Druskininkų kurorte ir
gaudami iš to pajamas, naudojasi kurorto viešąja infrastruktūra. Kolegijos vertinimu,
teikdami apgyvendinimo paslaugas Druskininkų mieste, apgyvendinimo paslaugų teikėjai neabejotinai gauna tam tikrą naudą iš Druskininkų kurorto viešosios infrastruktūros, kadangi kurorto infrastruktūros kokybė neabejotinai lemia ir pageidaujančiųjų gauti apgyvendinimo paslaugas Druskininkų mieste skaičių. Be to, apgyvendinimo
paslaugų teikėjų išskyrimas nėra diskriminacinis, nepažeidžia ūkio subjektų teisių ir
neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam visų asmenų lygybės prieš įstatymą principui
– būtent apgyvendinimo paslaugų teikėjai daugiausiai naudojasi sutvarkyta kurorto
viešąja infrastruktūra, jie gauna iš jos aiškiausiai identifikuojamą, betarpišką naudą.
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Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog savivaldybės taryba disponuoja tam tikra diskrecijos teise nustatyti tiek vietinės rinkliavos dydį, tiek tokios rinkliavos mokėtojus. Atsižvelgusi į nurodytus argumentus, konstatavo, kad nėra pagrindo teigti, jog
savivaldybės taryba, vietinės rinkliavos mokėtoju nustatydama būtent apgyvendinimo
paslaugų teikėjus, veikė neteisėtai ir viršijo savo diskrecijos ribas.
Išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad biudžeto formavimas ir vietinių rinkliavų
nustatymas yra savivaldybių prerogatyva, šioje srityje savivaldybės turi gana plačią diskreciją, kuri ribojama tik imperatyvių Konstitucijos ir įstatymų reikalavimų. Taip pat
atkreipė dėmesį į Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalį bei 12 straipsnį, įtvirtinančius
savivaldybių įgaliojimus vietinių rinkliavų nustatymo srityje ir konstatavo, kad Druskininkų savivaldybė jai teisės aktais suteiktų įgaliojimų neviršijo.
Dėl ginčijamų Sprendimo ir Rinkliavos nuostatų atitikties teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams, išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad vien tai, jog savivaldybės tarybai teisės aktuose yra numatyta teisė nustatyti tam tikrą vietinę rinkliavą,
suponuoja, kad potencialūs tokios vietinės rinkliavos mokėtojai negali turėti teisėto
lūkesčio ir pagrįstai tikėtis, kad tokia vietinė rinkliava nebus įvesta. Taip pat atkreipė
dėmesį, jog pareiškėjai jokių išsamių įrodymų, kaip ir kokie konkretūs teisėti lūkesčiai
buvo pažeisti, nepateikė. Nors iš tiesų siektina, kad mokesčiai ar kiti privalomi mokėjimai įsigaliotų tik praėjus protingam laiko tarpui nuo jų patvirtinimo, tačiau atsižvelgusi į tai, kad nagrinėjamu atveju nuo ginčijamos rinkliavos patvirtinimo iki jos įsigaliojimo praėjo šiek tiek daugiau kaip vienas mėnuo, išplėstinė teisėjų kolegija, nesant
aiškaus įstatymų galią turinčių teisės aktų reguliavimo šiuo klausimu Rinkliavų įstatyme, konstatavo, kad neturi pakankamo pagrindo vertinti šio termino kaip akivaizdžiai
neprotingo.
Išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad Druskininkų savivaldybės tarybos
Sprendimas bei juo patvirtinti Rinkliavos nuostatai neprieštarauja nei Konstitucijos
29 ir 127 straipsniams bei Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 straipsnio 11 punktui,
nei teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principams (2012 m. gegužės 17 d. išplėstinės
teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1282/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 260-273 p.).
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

(Konstitucijos 7 str. 2 d.; ABTĮ 15 str. 1 d. 4 p.; ATĮ 2 str. 11 d., 30 str. 4 d., 32 str. 1 d.; RinklĮ 2
str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 16 str. 2 d.; VAĮ 3 str. 1 d. 3 p.; Direktyva 2006/12)

59. Vietinių rinkliavų nustatymas, komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimas, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimas, sąvartynų įrengimas ir
eksploatavimas priskirti savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (VSĮ 6 str. 1 d.
2 p.). Kaip jau minėta, atlikdama šias funkcijas, savivaldybė turi teisę nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
(RinklĮ 11 str. 1 d. 8 p.).
60. Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą yra įstatymo
pagrindu ir savivaldybės tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka į savivaldybės
biudžetą (2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012;
2013 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-160/2013; 2013 m. vasario
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21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-208/2013; 2013 m. vasario 28 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A438-284/2013; 2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1765/2013; 2014 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-750/2014; 2014 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-1350/2014;
2014 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1954/2014, kt.).
61. Akcentuotina, kad savivaldybės tarybos sprendimai, kuriuose reguliuojami su
vietinėmis rinkliavomis susiję klausimai, turi būti tinkamai paskelbti.
61.1. Tai pažymėta norminėje administracinėje byloje Nr. A525-1809/2012, kurioje
pareiškėjas Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje su pareiškimu
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas ištirti atitinkamų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. 1-1185 patvirtintų Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių, Tarybos 2006 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“ ir
Tarybos 2009 m. liepos 15 d. sprendimo Nr. 1-1131 „Dėl Tarybos 2006-09-20 sprendimo Nr. 1-1320 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifų ir įkainių patvirtinimo“
pakeitimo ir Dėl Tarybos 2006-05-24 sprendimo Nr. 1-1185 „Dėl Vilniaus miesto atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ punktų teisėtumą.
Apžvelgiamoje byloje nurodyta, kad tinkamas norminio teisės akto paskelbimas
yra viena iš pamatinių tokio teisės akto teisėtumo prielaidų. Lietuvos Respublikos
Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad galioja tik paskelbti įstatymai. Nėra
abejonių, kad ši konstitucinė nuostata negali būti aiškinama taikant tik lingvistinį metodą, ji suvoktina atsižvelgiant į tai, kad teisės aktai ir jų reikalavimai turėtų būti vieši,
kad visi subjektai galėtų aiškiai suvokti savo teisių ir pareigų apimtį. Kadangi teisės aktai, kurių teisėtumą siekta įvertinti minėtoje byloje, nebuvo paskelbti, laikantis Lietuvos
Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir
įsigaliojimo tvarkos“5758 12 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos tvarkos, jie negali būti pripažinti oficialiai galiojančiais norminiais administraciniais teisės aktais. Atsižvelgiant į tai,
šių aktų teisėtumas negali būti ištirtas, vadovaujantis ABTĮ XVI skirsnio nuostatomis.
Taigi byla dėl nurodytų aktų teisėtumo ištyrimo yra neteisminga administraciniam
teismui ir dėl šios priežasties privalo būti nutraukta, kaip tai nustato ABTĮ 101 straipsnio 1 punktas (2012 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1809/2012,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 104-123 p.).
62. Pirmiausia pažymėtina, kad specialioji teisėjų kolegija ne kartą savo praktikoje
yra konstatavusi, kad bylos dėl nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą ir tvarkymą priteisimo nagrinėtinos administraciniuose teismuose. Tokia išvada padaryta nustačius, jog tokiu atveju yra keliamas ginčas dėl į savivaldybės biudžetą
mokamos vietinės rinkliavos išieškojimo (RinklĮ 2 str. 3 d., 11 str. 1 d. 8 p., 16 str. 2 d.),
o tokio pobūdžio ginčas patenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatytą bylų
kategoriją, todėl turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (žr., pvz., Specialiosios
57 Bylą nagrinėjusi kolegija, ištyrusi byloje esančius įrodymus, nustatė, jog į bylą pateiktame dienraštyje
nebuvo nurodyta šioje byloje ginčijamo Tarybos priimto sprendimo esmė, nenurodyta Tarybos
sprendimu patvirtinto norminio teisės akto antraštė, nenurodyta ir tai, kad visas sprendimo ir juo
patvirtinto norminio administracinio akto tekstas buvo paskelbtas Vilniaus miesto savivaldybės
tinklalapyje. Be to, Tarybos priimto sprendimo nuostatos neleidžia tiksliai nustatyti norminio teisės
akto įsigaliojimo momento.
58 Atkreiptinas dėmesys, kad šis įstatymas šiuo metu negalioja. Jį pakeitė Lietuvos Respublikos teisėkūros
pagrindų įstatymas (Žin., 2012, Nr. 110-5564).
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teisėjų kolegijos 2006 d. gruodžio 6 d. nutartį byloje Nr. T-2006-12 Kėdainių rajono savivaldybės administracija prieš E. T., J. T. ir V. T., 2009 m. lapkričio 30 d. nutartį byloje Nr. T-88/2009 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras prieš J. R., 2010 m. balandžio 14 d. nutartį byloje Nr. T-21/2010 VšĮ Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras
prieš A. R., 2010 m. birželio 21 d. nutartį byloje Nr. T-2010-06 UAB „Alytaus regiono
atliekų tvarkymo centras“ prieš A. V., 2010 m. birželio 29 d. nutartį byloje Nr. T-54/2010
UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš sodininkų bendriją „Medelynas“,
2014 m. gegužės 5 d. nutartį byloje Nr. T-58/2013 UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš D. S., 2014 m. gegužės 5 d. nutartį byloje Nr. T-50/2013 UAB „Alytaus
regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš G. K.; šiuo aspektu taip pat žr. 2014 m. lapkričio
21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS552-813/2014).
Kita vertus, Specialioji teisėjų kolegija taip pat yra padariusi išvadą, jog tais atvejais, kai įmonė, tvarkanti atliekas, prašo priteisti skolą iš asmens už jam suteiktas atliekų tvarkymo paslaugas, tai yra civiliniai teisiniai santykiai, nesusiję su savivaldos institucijos nustatytos vietinės rinkliavos išieškojimu, todėl ginčą turi nagrinėti bendrosios
kompetencijos teismas. Pažymėta, kad tai, jog tarifas už buitinių atliekų tvarkymą yra
nustatytas savivaldybės sprendimu, nekeičia susiklosčiusių santykių teisinės prigimties, todėl toks reikalavimas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme
(žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 7 d. nutartį byloje Nr. T-94/2012
UAB „Kauno švara“ prieš V. Č., Ž. Č., V. B., 2013 m. kovo 18 d. nutartį byloje
Nr. T-23/2013 UAB „Ecoservice“ prieš G. D.). Taip pat bendrosios kompetencijos teismuose nagrinėtini ir ginčai, kilę dėl tarp savivaldybės ir įmonių sudarytų viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimo sutarčių (žr., pvz., Specialiosios teisėjų
kolegijos 2006 m. gruodžio 1 d. nutartį byloje Nr. T-2006-12 Kauno rajono savivaldybės taryba prieš UAB „Dzūtra“, 2012 m. liepos 5 d. nutartį byloje Nr. T-118/2012 UAB
„VSA Vilnius“ prieš Vilniaus miesto savivaldybės administracija, 2012 m. rugsėjo 19 d.
nutartį byloje Nr. T-66/2012 UAB „Ecoservice“, UAB „VSA Vilnius“, UAB „Veolia Environmental Services Lietuva“, UAB „Švara visiems“, UAB „Atliekų tvarkymo tarnyba“, UAB
„Tvar.com“, UAB „Ekonovus“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę, 2014 m. balandžio 10 d.
nutartį byloje Nr. T-19/2014 UAB „VSA Vilnius“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę).
63. Teisinių santykių dėl vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą srityje dažniausiai buvo nagrinėjamos bylos dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą
ir tvarkymą priteisimo (žr., pvz., 2010 m. kovo 29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, p. 55–91; 2014 m. sausio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį
administracinėje byloje Nr. A556-334/2014, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 27, 2014, 172–184 p.); taip pat norminės administracinės bylos dėl savivaldybių
tarybų priimtų teisės aktų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo srityje teisėtumo
(2010 m. kovo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vyriausiojo
administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010, 55–92 p.; 2011 m. rugsėjo 5 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, 135–146 p.; 2013 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-689/2013, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 179–180
p.; 2014 m. lapkričio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje
Nr. A442-1586/2014).
Apibendrinimo sudarytojai atkreipia skaitytojų dėmesį į tai, kad Lietuvos Respu594
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blikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 4, 25, 27, 28, 30, 31, 35 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir Įstatymo papildymo 30-1, 30-2 straipsniais įstatymu (Žin., 2012, Nr. 50-2445)
Atliekų tvarkymo įstatymas buvo papildytas naujais 301 ir 302 straipsniais, įsigaliojusiais nuo 2013 m. liepos 1 d. Be to, Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711
buvo patvirtinta Rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika (Žin., 2013, Nr. 85-4260).
Šiomis įstatymo ir Vyriausybės nutarimu patvirtintos metodikos nuostatomis buvo
įtvirtintos naujos reikšmingos taisyklės, inter alia susijusios su savivaldybės teisės nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų
tvarkymą jos teritorijoje įgyvendinimo ribomis (savivaldybės tarybos diskrecijos apimtimi). Atsižvelgiant į tai, svarbu, jog toliau apžvelgiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika vietinių rinkliavų dėl komunalinių atliekų tvarkymo srityje
gali būti plėtojama, remiantis naujomis teisės aktų nuostatomis.
64. Pažymėtina, kad esminės teisės aiškinimo ir taikymo taisyklės dėl pareigos mokėti savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir šių atliekų tvarkymą bei šios pareigos apimties buvo suformuluotos ir išplėtotos Vyriausiojo administracinio teismo išnagrinėtose norminėse
administracinėse bylose dėl savivaldybių tarybų priimtų teisės aktų komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo srityje teisėtumo (iki šiol nagrinėtose bylose vertinti Vilniaus miesto, Klaipėdos miesto, Ukmergės rajono, Prienų rajono, Alytaus miesto, Varėnos rajono, Telšių rajono savivaldybių tarybų priimti aktai).
64.1. Pareiškėjai Seimo nariai norminėje administracinėje byloje Nr. A525-471/2010,
be kita ko, prašė ištirti Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 (toliau – ir Klaipėdos miesto savivaldybės nuostatai) 10 punkto ir 1 priedo teisėtumą. Pareiškėjai savo abejones grindė
tuo, jog prievolė mokėti vietinę rinkliavą ir vietinės rinkliavos dydžiai yra siejami ne
su atliekų turėtoju ir jo surinktu atliekų kiekiu, bet su nekilnojamojo turto turėjimu ar
naudojimu ir šio nekilnojamojo turto dydžiu (bendruoju plotu).
Ištyręs minėto akto ginčijamas normas, Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas pripažino, kad Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T2-426 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
patvirtinimo“, 1 priedas „Vietinės rinkliavos dydžiai vietinės rinkliavos mokėtojams“,
išskyrus 15-ą eilutę, ta apimtimi, kuria nenumato galimybės kitiems, nei teikiantiems
komercinės paskirties ir (ar) viešąsias paslaugas, atliekų turėtojams vietinę rinkliavą
mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja VAĮ (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui (2010 m. kovo 29 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A525-471/2010, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010).
Teisėjų kolegija, sistemiškai išanalizavusi atliekų turėtojo, komunalinių atliekų,
atliekų surinkimo, atliekų tvarkymo sąvokas, taip pat atsižvelgdama į savivaldybės tarybos teisę nustatyti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą, pažymėjo, kad aptariamos vietinės rinkliavos objektas aprėpia
ne tik komunalinių atliekų surinkimą, bet ir šių atliekų apdorojimą Atliekų tvarkymo
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įstatyme ir jį įgyvendinančiuose poįstatyminiuose teisės aktuose nustatytais būdais bei
tvarka, atliekų tvarkymo veiklos priežiūrą bei atliekų šalinimo vietos priežiūrą po jų
uždarymo. Tokia aptariamos vietinės rinkliavos objekto apibrėžtis suponavo būtinybę
nustatyti, ar aptariamos vietinės rinkliavos objektas laikytinas savivaldybės teikiama
paslauga, o pats rinkliavos mokėjimas – mokėjimas už paslaugą.
Šiuo klausimu teisėjų kolegija nurodė, kad vietinės rinkliavos objektas iš esmės
yra siejamas su atitinkamos teisės vietinės rinkliavos mokėtojui suteikimu, t. y. asmuo,
norėdamas įgyti (naudotis) atitinkamą teisę, o ne gauti atitinkamas paslaugas, privalo
sumokėti atitinkamą vietinę rinkliavą. Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatų aiškinimas
leido teisėjų kolegijai konstatuoti, kad vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma
įmoka už atliekas, kurios tvarkomos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje. Tai taip pat reiškia, kad vietinė rinkliava ir jos dydis nėra siejamas su konkrečios
paslaugos suteikimu. Be to, vietinės rinkliavos privalomasis pobūdis ir paskirtis lemia
tai, kad byloje nagrinėta vietinė rinkliava nėra sutartinio pobūdžio mokėjimas, ir ji
reglamentuojama ne privatinės, o viešosios teisės normomis, todėl atlygintinumo už
suteiktas paslaugas principas nagrinėtu atveju negalėjo būti taikomas.
Teisėjų kolegija, be kita ko, pastebėjo, jog Atliekų tvarkymo įstatymas expressis
verbis nenustato reikalavimo, jog atliekų turėtojas atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų
tik pagal faktiškai sukauptų komunalinių atliekų kiekį. Aiškinant bylai aktualų principą ,,teršėjas moka“, nagrinėtu atveju buvo remtasi Teisingumo Teismo jurisprudencija, pagal kurią nacionalinės teisės nuostata komunalinių atliekų tvarkymo ir šalinimo
finansavimo tikslais, numatanti mokestį, apskaičiuojamą remiantis galinčių susidaryti
atliekų kiekio įvertinimu, o ne faktiškai susidariusių ir perduotų tvarkyti atliekų kiekiu,
neturi būti laikoma prieštaraujančia Europos Sąjungos teisei, konkrečiai Direktyvos
2006/12 15 straipsnio a punktui. Teisėjų kolegijos vertinimu, ATĮ numatytas principas
„teršėjas moka“, kuris į nacionalinę teisės sistemą buvo perkeltas įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus, bei sąvoka „atliekų turėtojas“, kuri visose valstybėse narėse aiškintina vienodai (Direktyvos 2006/12 preambulės 3 p., 1 str. 1 d. c p.), savaime
nedraudžia nustatyti vietinę rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai
susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet byloje aptariamu būdu.
Teisėjų kolegija atsižvelgė į tai, kad visiems komunalinių atliekų turėtojams Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje yra nustatytas vienodas vietinės rinkliavos už
vieną komunalinių atliekų toną dydis (konkreti rinkliavos suma apskaičiuojama atsižvelgiant į nustatytą metinę atliekų susikaupimo normą, susijusią su atitinkamo nekilnojamojo turto objekto pagrindine tiksline naudojimo paskirtimi). Pastaroji norma,
išreikšta atitinkamu galinčiu susidaryti atliekų kiekiu per metus, atitinkamo nekilnojamojo turto, naudojamo pagal atitinkamą pagrindinę tikslinę naudojimo paskirtį savininkams ar naudotojams yra vienoda. Teisėjų kolegija nusprendė, kad nustatyta vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydžio apskaičiavimo tvarka neprieštarauja ir Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo
plano 96 punkte nustatytam reikalavimui, jog viename atliekų tvarkymo regione visiems komunalinių atliekų turėtojams turėtų būti vienoda atliekų tvarkymo kaina už
tokį patį tvarkomų atliekų kiekį ir tokią pačią teikiamos paslaugos kokybę.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatavo, kad Nuostatų
10 punktas ir Priedas, išskyrus 15-ą eilutę, ta apimtimi, kuria vietinės rinkliavos dydis
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vietinės rinkliavos mokėtojui nustatomas byloje aptartu būdu, neprieštarauja Rinkliavų įstatymo 2 straipsnio 3 daliai, 11 straipsnio 1 dalies 8 punktui, Atliekų tvarkymo
įstatymo 2 straipsnio 11 daliai ir 32 straipsnio 1 daliai, taip pat Valstybinio strateginio
atliekų tvarkymo plano 96 punktui.
Teisėjų kolegija, toliau vertindama, ar Nuostatų 10 punktas bei 1 Priedas, išskyrus
15-ą eilutę, neprieštarauja VAĮ 3 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintam proporcingumo principui, nurodė, kad principas „teršėjas moka“ imperatyviai įpareigoja valstybinės valdžios bei vietos savivaldos institucijas užtikrinti, jog atliekų tvarkymo išlaidas apmokėtų būtent atliekų turėtojas. Sisteminė ATĮ nuostatų analizė, atsižvelgiant į
principo ,,teršėjas moka“ paskirtį, leido teisėjų kolegijai daryti išvadą, jog šio įstatymo
32 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto principo ,,teršėjas moka“ pagrindu surinktos lėšos iš
atliekų turėtojų turi padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas.
Tuo tarpu kiti atliekų tvarkymo finansavimo šaltiniai (savivaldybių biudžetai, įvairių
programų lėšos, tiksliniai įnašai) Atliekų tvarkymo įstatymo 33 straipsnyje yra expressis
verbis įvardyti kaip papildomi.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad savivaldybės tarybos nustatytas vietinės rinkliavos
dydis bei jos apskaičiavimo atliekų turėtojams tvarka, pirmiausia, neturi viršyti to, kas
yra būtina siekiant minėto finansavimo tikslų. Teisėjų kolegijos vertinimu, pasirinktas vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės sudaro galimybę administruoti šią
rinkliavą nedideliais kaštais, pakankamai tiksliai apskaičiuoti atliekų tvarkymo išlaidas,
planuoti papildomų lėšų poreikį, užtikrina galimybes komunalinių atliekų tvarkymo
sistemos eksploatavimo ir plėtojimo sistemos organizatoriui tiksliai prognozuoti pajamas, kas savo ruožtu leidžia planuoti šių pajamų paskirstymą bei efektyviau organizuoti patį komunalinių atliekų tvarkymą. Jis taip pat užtikrina tikslią vietinės rinkliavos mokėtojų apskaitą, efektyvią jų kontrolę, skolų administravimą. Toks pasirinktas
vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas iš esmės yra tinkamas pirmiau paminėtam
tikslui, t. y. padengti visas komunalinių atliekų tvarkymo sistemos išlaidas, pasiekti, ir
neperžengia to, kas yra būtina komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo
ir plėtros finansavimui užtikrinti. Kita vertus, teisėjų kolegija, atsižvelgdama į Teisingumo Teismo jurisprudenciją, pažymėjo, kad proporcingumo principas taip pat reikalauja, kad atliekų turėtojų mokama vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą nelemtų to, kad tam tikri atliekų turėtojai turėtų padengti išlaidas, akivaizdžiai neproporcingas dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam
susidaryti atliekų kiekiui. Teisėjų kolegija šiuo aspektu nurodė, kad nors, kaip jau buvo
minėta, tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungoje įtvirtintas principas „teršėjas moka“
nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą sieja
su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atlieku kiekiu. Todėl tais atvejais, kai yra
įmanoma, nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų, nustatyti konkretų atliekų turėtojo
perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma
turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį,
kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų peržengiama tai, kas
yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
Byloje atkreiptas dėmesys į tai, kad 1 Priedo 15-oje eilutėje yra nustatyta, jog nekilnojamojo turto savininkai ar naudotojai, kurie teikia komercinės paskirties ir (ar)
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viešas paslaugas ir deklaruoja komunalinių atliekų kiekį, vietinę rinkliavą moka pagal atliekų kiekį. Todėl, teisėjų kolegijos nuomone, savivaldybės tarybai numačius galimybę tam tikriems vietinės rinkliavos mokėtojams vietinę rinkliavą mokėti ne pagal metinę komunalinių atliekų susikaupimo normą ir nekilnojamojo turto vienetą ar
bendrąjį plotą, bet pagal deklaruojamų atliekų kiekį, tačiau šią galimybę suteikiant tik
nekilnojamojo turto savininkams ar naudotojams, kurie teikia komercinės paskirties
ir (ar) viešas paslaugas, peržengiama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti. Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, teisėjų kolegija konstatavo, kad Priedas,
išskyrus 15-ą eilutę, ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę
rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, kai objektyviai ir be didelių ekonominių sąnaudų įmanoma nustatyti atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti atliekų kiekį,
prieštarauja proporcingumo principui.
Teisėjų kolegija, analizuodama Nuostatų 28 punkto teisėtumą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų
savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“
2.5 punkto ir Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomininkų atsiskaitymo
už šaltą ir karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją ir komunalines
paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos
11 d. nutarimu Nr. 876, 5 punkto atžvilgiu, nurodė, kad pareiškėjai Nuostatų 28 punkto
neatitikimą aukštesnės teisinės galios teisės aktų nuostatoms siejo su aplinkybe, jog pagal nustatytus vietinės rinkliavos nuostatus vietinė rinkliava turi būti mokama iš anksto, tuo tarpu Vyriausybės nutarimo nuostatos neįpareigoja asmenų už komunalines
paslaugas atsiskaityti iki šių paslaugų gavimo. Šiuo klausimu teisėjų kolegija pažymėjo,
kad nagrinėtoje byloje jau buvo pripažinta, jog vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojo ir atliekų tvarkymą nėra siejama su paslaugų teikimu
ir ši rinkliava nėra prilyginama iš sutartinių teisinių santykių kylančiam mokėjimui už
komunalines paslaugas. Minėti Vyriausybės nutarimai yra priimti vykdant įstatymų
leidėjo Civilinio kodekso 6.584 straipsnyje įtvirtintą pavedimą, ir, kaip matyti iš jų turinio, yra skirti reguliuoti būtent iš privatinės teisės kylančius teisinius santykius. Be to,
teisėjų kolegijos vertinimu, Konstitucijos 121 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta savivaldybių tarybų teisė nustatyti vietines rinkliavas, inter alia šios rinkliavos mokėjimo tvarką,
negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu. Dėl nurodytų priežasčių teisėjų kolegija priėjo prie išvados, kad minėti Vyriausybės nutarimai netaikytini nustatant vietinės rinkliavos mokėjimo tvarką, todėl Nuostatų 28 punktas negali jiems prieštarauti
(2010 m. kovo 29 d. teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A525-471/2010,
Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010).
64.2. Kitoje norminėje administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, inicijuotoje
Vyriausybės atstovo, pripažinta, kad Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2010 m.
gegužės 27 d. sprendimu Nr. 7-135 „Dėl vietinės rinkliavos nuostatų patvirtinimo“
patvirtinti Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymo nuostatai (toliau – ir Nuostatai) ta apimtimi, kuria nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja VAĮ 3 straipsnio 3 punkte numatytam proporcingumo principui.
Šioje byloje LVAT akcentavo, jog komunalinių atliekų šalinimo išlaidų padengimas gali būti užtikrinamas mokesčiais arba bet kuriuo kitu būdu, remiantis kriterijais, kurie grindžiami dėl atliekų turėtojų veiklos galinčių susidaryti atliekų kiekiu,
598

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

apskaičiuojamu pagal jų užimamų patalpų plotą bei paskirtį ir (arba) susidariusių
atliekų rūšį. Šie du parametrai daro tiesioginę įtaką komunalinių atliekų šalinimo išlaidų sumai, ir tai leidžia apskaičiuoti šių atliekų šalinimo išlaidas ir jas paskirstyti
skirtingiems atliekų turėtojams. Argumentai, kad atliekų turėtojo mokama kaina už
atliekų tvarkymą yra siejama išimtinai tik su faktiškai išvežamų atliekų kiekiu, negali
būti pritaikomi toms situacijoms, kai sudėtinga ir neproporcingai brangu nustatyti kiekvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų rūšį ir kiekius. Tačiau, vertinant ginčijamų Tarybos sprendimo nuostatų atitiktį proporcingumo reikalavimui, akcentuota,
kad nors tiek nacionalinėje, tiek Europos Sąjungos teisėje įtvirtintas principas „teršėjas moka“ nedraudžia mokėtinos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą
dydį apskaičiuoti pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, šis principas minėtą atlyginimą
sieja su faktiškai perduotu tvarkyti komunalinių atliekų kiekiu. Todėl tais atvejais, kai
yra įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina
suma turėtų būti apskaičiuojama būtent pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju,
t. y. mokėtinos vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų
kiekį, kai yra objektyvi galimybė nustatyti konkretų atliekų kiekį, būtų viršijama tai,
kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti.
Pažymėta, kad Nuostatuose iš viso nėra nustatytos tvarkos, kuri leistų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą tam tikriems vietinės rinkliavos mokėtojams
mokėti pagal deklaruojamą atliekų kiekį. Byloje nemotyvuota, kodėl savivaldybei būtų
nepakeliamai brangu ir sudėtinga tikrinti, ar deklaruojami atliekų kiekiai yra realūs,
kai, pavyzdžiui, asmenys naudojasi ne kolektyviniais, o individualiais konteineriais, ir
kiekvieno atliekų turėtojo faktiškai išvežamų atliekų kiekis yra nesunkiai nustatomas.
Atsakovas byloje teigė, kad nuostatai bei juose esantys rinkliavos už atliekų tvarkymą
dydžiai buvo patvirtinti kruopščiai analizuojant tiek vienos tonos atliekų tvarkymo
kainą panašiuose šalies rajonuose, tiek faktiškas 2009 metų atliekų tvarkymo sąnaudas,
kurias patyrė juridiniai asmenys, tiek kitus rodiklius. Teisėjų kolegijos vertinimu, ji negali svarstyti nustatytos rinkliavos dydžio ekonominio pagrįstumo, tik vertina nuostatų atitiktį teisės aktuose nustatytiems principams. Nagrinėjamu atveju VAĮ 3 straipsnio
3 punkte nurodytas proporcingumo principas reikalauja, kad nustatyta rinkliava už
komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nebūtų akivaizdžiai neproporcinga dėl jų nekilnojamojo turto ir jo naudojimo paskirties galinčiam
susidaryti atliekų kiekiui. Savivaldybė, nurodydama, kad rinkliavos dydis yra pakankamai diferencijuojamas fiziniams ir juridiniams asmenims, priklauso nuo gyventojų
skaičiaus ir turimo nekilnojamojo turto ploto, naudojimo paskirties, numatyta galimybė per metus deklaruoti pasikeitusius duomenis bei galimybė atleisti nuo rinkliavos
mokėjimo nenaudojamų ir negyvenamų patalpų valdytojus, kad rinkliava tam tikrais
atvejais gali būti sumažinta iki 50 procentų asmenims, neteikė argumentų nei įrodymų, kad tam tikrais atvejais galimybė numatyti deklaruotinus atliekų kiekius reikštų
nepagrįstus, neproporcingus administravimo kaštus. Tokiu atveju lieka įstatymu neįgyvendinta atliekų turėtojui numatyta pareiga mokėti už komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugą tiek, kiek ji verta, nes faktiškai pagal plotą apskaičiuotų atliekų kiekiai gali reikšmingai neatitikti paslaugos teikėjo patirtų išlaidų. Tais atvejais, kai
įmanoma nepatiriant didelių ekonominių sąnaudų nustatyti konkretų atliekų turėtojo
perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį, pastarajam tenkanti mokėtina suma
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turėtų būti skaičiuojama pagal minėtą atliekų kiekį. Priešingu atveju, t. y. mokėtinos
vietinės rinkliavos dydį apskaičiuojant pagal galinčių susidaryti atliekų kiekį, būtų viršijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti (2011 m. rugsėjo 5 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2796/2011, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, 135-146 p.).
64.3. Iš principo analogiškas klausimas nagrinėtas ir norminėje administracinėje
byloje Nr. A143-1592/2012, kurioje Vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog
Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš
atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės
tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T-214, 11 punktas ta apimtimi, kuria
nenumato jokios galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį
iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, prieštarauja VAĮ 3 straipsnio
3 punktui.
Tikrinamas nuostatų 11 punktas įtvirtino, kad „vietinės rinkliavos dydis nustatomas
litais už 100 m2 nekilnojamojo turto ploto (lentelė pridedama)“. Konkretus rinkliavos
dydis nustatomas pagal nekilnojamojo turto plotą arba šio turto vienetą, jį (dydį) diferencijuojant priklausomai nuo nekilnojamojo turto (naudojimo) paskirties. Galimybė
komunalinių atliekų turėtojui vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jo surenkamų
ir tvarkomų atliekų kiekį šiame norminiame akte nebuvo numatyta. Taigi tikrinamas
norminis aktas aptariamos vietinės rinkliavos dydį siejo su nekilnojamojo turto plotu
(ar vienetu) bei jo (nekilnojamojo turto) paskirtimi, t. y. – su galinčiu susidaryti atliekų
kiekiu.
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje, be kita ko, pažymėjo,
kad pirmenybė turi būti teikiama atliekų turėtojo pareigai atlyginti atliekų surinkimo
ir tvarkymo išlaidas pagal faktinį iš jo surenkamų ir tvarkomų, o ne galinčių susidaryti
komunalinių atliekų kiekį. Tai lemia įrodinėjimo naštos, kad yra sunku arba brangu
nustatyti tikslų komunalinių atliekų, kiekvieno atliekų turėtojo perduotų tvarkyti, kiekį, perkėlimą aptariamą rinkliavą nustatančioms institucijoms (nagrinėjamu atveju –
Alytaus miesto savivaldybės tarybai).
Tikrinamame norminiame akte jokia tvarka, leidžianti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą kokiems nors šios rinkliavos mokėtojams mokėti pagal faktinį atliekų kiekį, nebuvo numatyta. Tačiau atsakovas, ginčo norminiu aktu
paneigdamas bet kokią atliekų turėtojo galimybę mokėti pagal perduodamų tvarkyti
komunalinių atliekų kiekį, iš esmės nepateikė jokių pagrįstų argumentų, kodėl tokia
atliekų turėtojo galimybė yra sudėtinga ar ekonomiškai nenaudinga įgyvendinti. Teisėjų kolegijos vertinimu, vien argumentai dėl šiuo metu taikomos vietinės rinkliavos
apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos administravimo paprastumo ir ekonomiškumo negali būti vertinami, kaip savaime pagrindžiantys tikrinamos norminio akto nuostatos
atitiktį proporcingumo principui. Atliekų turėtojo galimybės mokėti pagal faktiškai iš
jo surenkamą ir tvarkomą, o ne galintį susidaryti atliekų kiekį eliminavimas nagrinėjamu atveju negali būti pateisinamas ir UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“
nurodytoje „Apmokėjimo už atliekų tvarkymą Alytaus miesto savivaldybėje, proporcingumo principų taikymo jautrumo analizės bei įtakos atliekų turėtojams modeliavimo galutinėje ataskaitoje“ pateiktu vertinimu. Iš tiesų, kaip matyti iš šios ataskaitos
turinio, šiame dokumente pateikiamas vertinimas dėl faktinio perduodamo (surenkamo) tvarkyti atliekų kiekio nustatymo sudėtingumo yra abstraktus, siejamas tik su
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tam tikros kategorijos atliekų turėtojais, jų (atliekų turėtojų) galimu teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamai tvarkyti komunalines atliekas nevykdymu ir kitomis aplinkybėmis, kurios, teisėjų kolegijos vertinimu, nesudaro pagrindo ginčo norminiu aktu
nustatytą teisinį reguliavimą pripažinti proporcingu įgyvendinant Europos Sąjungos ir
nacionalinėje teisėje įtvirtintą principą „teršėjas moka“. Papildomai atkreiptas dėmesys
į byloje nustatytą aplinkybę, jog iki įvedant aptariamą rinkliavą Alytaus mieste kai kuriems atliekų turėtojams nustatyta atliekų surinkimo ir tvarkymo kaina buvo siejama
su atliekų konteinerio talpa, t. y. iš esmės su atliekų kiekiu.
Taigi atsakovas nagrinėjamu atveju neįvykdė jam tenkančios pareigos įrodyti,
kad atliekų turėtojo galimybės mokėti pagal iš jo surenkamą ir tvarkomą komunalinių atliekų kiekį įgyvendinimas Alytaus miesto savivaldybėje visais atvejais yra neįmanomas ir (ar) reikštų nepagrįstus, neproporcingus administravimo kaštus. Tai, kas
paminėta, taip pat ir aplinkybė, jog komunalinių atliekų turėtojai Alytaus mieste neturi
jokios galimybės vietinę rinkliavą mokėti priklausomai nuo iš jų surenkamo ir tvarkomo faktinio komunalinių atliekų kiekio, ne tik eliminuoja teismo pareigą papildomai
vertinti ir pasisakyti dėl šios galimybės įgyvendinimo būdo, apimties ir tvarkos o tai
nagrinėjamu atveju, kiek inter alia akivaizdžiai neprieštarauja proporcingumo principui, ne tik priklauso atsakovo diskrecijai, bet ir sudaro pakankamą ir savarankišką pagrindą šioje byloje tikrinamą norminio akto nuostatą ta apimtimi, kuria nenumatoma
jokia galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį atliekų kiekį,
pripažinti akivaizdžiai prieštaraujančia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio
3 punkte numatytam proporcingumo principui.
Atkreiptinas dėmesys, jog šioje byloje pirmosios instancijos teismo sprendimo rezoliucine dalimi ginčijamų nuostatų 11 punktas prieštaraujančiu aptariamai VAĮ nuostatai buvo pripažintas tiek, kiek nenumato galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal „deklaruojamų atliekų kiekį“. Lietuvos vyriausiasis administracinis
teismas su tokia formuluote nesutiko, nes, jo vertinimu, nesant tam jokio objektyvaus
pagrindo ir nepagrįstai suvaržant vietos savivaldos institucijų teises vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nustatymo srityje, Kauno apygardos
administracinis teismas iš esmės nustatė, kokia tvarka, t. y. deklaruojant, turi būti užtikrinama aptariama atliekų turėtojų galimybė vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį komunalinių atliekų kiekį. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas pripažino,
kad ginčijamas nuostatų punktas prieštarauja VAĮ ta apimtimi, kuria nenumato jokios
galimybės atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir
tvarkomų komunalinių atliekų kiekį (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A143-1592/2012, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012,
274-283 p.).
64.4. Panašus klausimas analizuotas ir norminėje administracinėje byloje
Nr. A602-1280/2013, kurioje buvo sprendžiama dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos
2010 m. sausio 21 d. sprendimu Nr. T1-7 patvirtintų Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą
nuostatų ta apimtimi, kiek nenumatyta individualius komunalinių atliekų konteinerius
naudojančių fizinių asmenų – vietinės rinkliavos mokėtojų – galimybė šią rinkliavą
mokėti pagal faktinį iš jų surenkamų ir tvarkomų komunalinių atliekų kiekį, atitikties
VAĮ 3 straipsnio 3 punktui.
Įvertinęs analizuotuose nuostatuose įtvirtintą teisinį reguliavimą, apeliacinės
601

III. Informacinė dalis

instancijos teismas nurodė, kad pagal jį individualius ir sodo namus valdančių, naudojančių ar jais disponuojančių fizinių asmenų mokėtinos vietinės rinkliavos dydis yra
apskaičiuojamas: (1) pagal galintį susidaryti atliekų kiekį, kai nėra viršijama metinė
minimali atliekų susikaupimo norma (Nuostatų 33.1 p.); (2) pagal turimo individualaus konteinerio tūrį ir jo ištuštinimo dažnumą, kai minėta susikaupimo norma yra
viršijama (Nuostatų 33.2 p.). Taigi buvo pažymėta, jog antruoju (Nuostatų 33.2 punkte
numatytu) atveju konkretaus atliekų turėtojo mokėtinos vietinės rinkliavos dydis yra
apskaičiuojamas iš esmės pagal perduodamą tvarkyti, o ne galintį susidaryti nerūšiuotų komunalinių atliekų kiekį. Toks savivaldybės įtvirtintas vietinės rinkliavos apskaičiavimo būdas, t. y. rinkliavą skaičiuoti pagal naudojamo individualaus konteinerio
tūrį ir jo ištuštinimo periodiškumą, teisėjų kolegijos vertinimu, laikytinas sudarančiu
tinkamas prielaidas principui „teršėjas moka“ įgyvendinti, atitinkančiu proporcingumo principo reikalavimus ir pripažintinas sudarančiu pakankamą ir tinkamą galimybę
atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal (faktiškai) perduodamų atliekų kiekį. Tačiau taip pat buvo pažymėta, jog tokia vietinės rinkliavos apskaičiavimo tvarka
numatyta taikyti tik atvejais, kai viršijama metinė minimali atliekų susikaupimo norma, nors, teisėjų kolegijos nuomone, vien mažesnis nei minimali atliekų susikaupimo
norma sukaupiamų ir perduodamų tvarkyti atliekų kiekis nėra tas faktorius, kuris savaime sudarytų pagrindą pripažinti, jog nėra galimybės nustatyti perduodamų atliekų
kiekio ir (ar) tai pareikalautų nepagrįstų (neproporcingų) rinkliavos administravimo
kaštų, nustatant aptariamą kiekį. Teisėjų kolegija, susipažinusi su bylos medžiaga, vertino, jog atsakovas neįvykdė jam tenkančios pareigos įrodyti (pagrįsti), kad individualiu
konteineriu besinaudojančio atliekų turėtojo, nurodyto Nuostatų 33.1 punkte, galimybės mokėti pagal iš jo surenkamą ir tvarkomą komunalinių atliekų kiekį, pavyzdžiui,
kiekį, kuris būtų apskaičiuojamas atsižvelgiant į konteinerio talpą (tūrį) ir jo ištuštinimo periodiškumą, įgyvendinimas Telšių rajono savivaldybėje yra neįmanomas ir (ar)
reikštų nepagrįstus, neproporcingus administravimo kaštus. Buvo pastebėta, jog Nuostatų 33.1 ir 33.2 punktų hipotezėse numatytos situacijos iš esmės yra identiškos, tačiau
pirmuoju atveju vietinės rinkliavos mokėtojo mokėtinos rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal galintį susidaryti, o antruoju – iš esmės pagal (faktiškai) perduodamų tvarkyti komunalinių atliekų kiekį.
Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo nusistovėjusią praktiką, pagal kurią pripažįstama, jog atvejais, kai esant objektyviai galimybei nustatyti atliekų kiekį
mokėtinos vietinės rinkliavos dydis apskaičiuojamas pagal galinčių susidaryti atliekų
kiekį, viršijama tai, kas yra būtina principui „teršėjas moka“ įgyvendinti. Todėl nagrinėtu atveju buvo pripažinta, jog Nuostatai ta apimtimi, kuria nenumato galimybės už
naudojimąsi individualiu konteineriu fiziniams asmenims, kai nėra viršijama metinė
minimali atliekų susikaupimo norma, vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėti pagal iš jo surenkamą komunalinių
atliekų kiekį, pavyzdžiui, kiekį, kuris būtų apskaičiuojamas atsižvelgiant į naudojamo
individualaus konteinerio talpą (tūrį) ir (ar) jo ištuštinimo periodiškumą, prieštarauja
VAĮ 3 straipsnio 3 punktui (jame įtvirtintam proporcingumo principui) (2013 m. lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1280/2013; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 79-80 p.).
65. Pažymėtina, kad pripažinus vietinės rinkliavos nuostatus prieštaraujančiais
aukštesnės galios aktams, administraciniuose teismuose kilo ginčai dėl vietinės rinkliavos
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už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą mokėtojo subjektinių teisių gynybos.
65.1. Būtent tokį ginčą išplėstinė teisėjų kolegija išnagrinėjo administracinėje byloje Nr. A556-334/2014. Byloje ginčas buvo kilęs dėl atsakovo (fizinio asmens) pareigos
mokėti Prienų rajono savivaldybės tarybos nustatytą ir šios savivaldybės teritorijoje
galiojančią vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir šių
atliekų tvarkymą. Pagal byloje taikytinus vietinės rinkliavos nuostatus atitinkamo dydžio aptariamą vietinę rinkliavą turėjo mokėti asmenys, valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu (išskyrus žemės sklypus) Prienų rajono savivaldybės
teritorijoje. Kitaip tariant, pagal bendrą taisyklę atliekų turėtojų pareiga mokėti ginčo
vietinę rinkliavą buvo siejama su savivaldybės teritorijoje esančio atitinkamo nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu, disponavimu.
Apžvelgiamu atveju nebuvo abejonių, jog atsakovas ginčui aktualiu laikotarpiu
atitiko šią sąlygą, kad būtų pripažintas vietinės rinkliavos mokėtoju vietinės rinkliavos nuostatų prasme. Tačiau atsakovas teigė, kad jis negali būti pripažintas rinkliavos
mokėtoju, nes iš jo komunalinės atliekos neva nebuvo surenkamos ir jis jas tvarkėsi
pats, t. y. jis nėra „atliekų turėtojas“ vietinės rinkliavos nuostatų prasme.
Išplėstinė teisėjų kolegija nesutiko su tokia atsakovo pozicija ir, remdamasi ginčui
aktualiu laikotarpiu galiojusiomis ATĮ nuostatomis, pažymėjo, jog „atliekų turėtojo“
sąvoka siejama ne su komunalinių atliekų surinkimu ar (ir) jų tvarkymu, bet su (komunalinių) atliekų turėjimu ir (ar) jų darymu (gaminimu). Ginčo atveju konkretaus
asmens mokėtinos rinkliavos dydis priklausė nuo jo turimo, valdomo, disponuojamo
nekilnojamojo turto (išskyrus žemės sklypus) ploto ir šio turto naudojimo paskirties.
Iš vietinės rinkliavos nuostatų buvo matyti, kad juose nustatyta bendra pareiga mokėti
ginčo rinkliavą iš esmės siejama su aplinkybe (prielaida), jog paprastai atitinkamo nekilnojamojo turto naudojimas (pvz., gyventi, ūkinei veiklai vykdyti ar kitais tikslais)
suponuoja komunalinių atliekų susidarymą (atsiradimą, pagaminimą), kurios turi būti
tvarkomos ATĮ ir jį įgyvendinančių norminių teisės aktų nustatyta tvarka, inter alia
savivaldybių organizuotose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose. Tokiu nekilnojamuoju turtu disponuojantys, jį valdantys ar (ir) naudojantys asmenys, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, paprastai atitiko „atliekų turėtojo“ sąvoką minėtų ATĮ normų ir,
atitinkamai, vietinės rinkliavos nuostatų prasme. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat priminė, kad LVAT ne kartą yra konstatavęs, kad savaime nedraudžiama nustatyti vietinę
rinkliavą, kurios dydis apskaičiuojamas ne pagal faktiškai susidariusį ir perduotą tvarkyti atliekų kiekį, bet yra siejamas su nekilnojamojo turto turėjimu ar (ir) naudojimu.
Kitaip tariant, savaime nedraudžiama, kad vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir jų (atliekų) tvarkymą dydis būtų skaičiuojamas pagal
galinčių susidaryti, o ne faktinį šių atliekų kiekį. Todėl, kaip sprendė išplėstinė teisėjų kolegija, kiek tai buvo susiję su ginčo vietine rinkliava, aptariama „atliekų turėtojo“
sąvoka, vartojama Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 8 punkte, negali būti aiškinama, kaip apimanti tik tuos asmenis, iš kurių surenkamą ir tvarkomą komunalinių
atliekų kiekį galima aiškiai ir tiksliai identifikuoti. Kita vertus, jei objektyvūs duomenys
neabejotinai patvirtina, kad fizinio ar juridinio asmens veikloje (plačiąja prasme – pvz.,
valdant, naudojant ar disponuojant nekilnojamuoju turtu ar pan.) jokios (komunalinės) atliekos nesusidaro, akivaizdu, jog toks asmuo negali būti pripažintas „atliekų turėtoju“ minėtų nuostatų prasme, nes jis neturi ir (ar) nedaro (negamina) atliekų, kaip
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tai apibrėžiama minėtose ATĮ nuostatose. Tačiau apžvelgiamoje byloje tokių duomenų nebuvo, o surinkti duomenys nesudarė pagrindo vertinti, jog atsakovas nelaikytinas „atliekų turėtoju“ minėtų nuostatų prasme. Iš tiesų, savo apeliaciniame skunde jis,
be kita ko, iš esmės pripažino, kad ginčo nekilnojamuoju turtu naudojasi (jame gyvena), kad naudojantis šiuo turtu susidaro (komunalinės) atliekos, kurias neva atsakovas
tvarkėsi pats.
Toliau pasisakydama dėl atsakovo teiginių, jog jam nebuvo teikiamos komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos, todėl jam neatsirado pareiga mokėti
ginčo vietinę rinkliavą, išplėstinė teisėjų kolegija priminė, kad vietinė rinkliava vertintina, kaip atliekų turėtojo privaloma įmoka. Ši rinkliava nėra siejama su atlygiu už teikiamas paslaugas ir ji negali būti vertinama, kaip mokėjimas už komunalinę paslaugą
privatinės teisės prasme. Pareiga mokėti savivaldybės tarybos nustatytą ir jos teritorijoje galiojančią vietinę rinkliavą, kurios dydis ir mokėjimo tvarka nustatomi rinkliavos
nuostatuose, tenka visiems šiuose nuostatuose nurodytiems fiziniams ir juridiniams
asmenims, išskyrus Lietuvos banką (RinklĮ 3 str.). LVAT pabrėžė ir tai, jog vietinė
rinkliava ir iš jos kylantys teisiniai santykiai yra viešosios teisės reguliavimo dalykas.
Šie santykiai – tai valdingo pobūdžio teisiniai santykiai tarp vietinės rinkliavos mokėtojų ir vietos savivaldos institucijų (šių institucijų įgaliojimus įgyvendinančių asmenų).
Todėl dėl vietinių rinkliavų su jų mokėtojais nesitariama.
Šiomis aplinkybėmis išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad vien faktinė aplinkybė, jog atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo yra laikytinas vietinės rinkliavos mokėtoju pagal savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo nustatyta rinkliava, ir (ar) rinkliavos
nuostatus, suponuoja šio asmens pareigą nustatyta tvarka ir terminais mokėti atitinkamo dydžio vietinę rinkliavą. Vietinės rinkliavos mokėtojas neturi diskrecijos pasirinkti,
ar vykdyti šią pareigą, ar ne, nuo pareigos mokėti vietinę rinkliavą vykdymo jis gali
būti atleistas tik atitinkamų norminių teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka.
Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad vietinės rinkliavos administratoriaus prašyta priteisti vietinės rinkliavos suma už ginčo laikotarpį apskaičiuota vietinės rinkliavos nuostatuose nustatyta tvarka ir taikant tinkamą šiame norminiame akte nustatytą
tarifą. Tačiau iš atsakovo apeliacinio skundo argumentų buvo matyti, jog jis iš esmės
nesutiko su tuo, kad jo mokėtinos vietinės rinkliavos dydis apskaičiuotas pagal galintį
susidaryti, o ne faktiškai susidariusį (iš jo surinktų ir perduotų tvarkyti) komunalinių
atliekų kiekį.
Šiuo aspektu byloje nustatyta, kad administracinio teismo sprendimu ginčo teisiniams santykiams taikytini vietinės rinkliavos nuostatai „<...> ta apimtimi, kuria nenumatyta galimybė atliekų turėtojams vietinę rinkliavą mokėti pagal deklaruojamų atliekų kiekį, prieštarauja VAĮ <...> 3 straipsnio 1 dalies 3 punktui“. Šis teismo sprendimas
įsigaliojo oficialiai jį 2012 m. birželio 30 d. paskelbus „Valstybės žiniose“. Tai, pasak išplėstinės teisėjų kolegijos, reiškė, jog nagrinėjamu atveju ginčo teisiniams santykiams
taikytini vietinės rinkliavos nuostatai, pagal kuriuos yra apskaičiuotas pareiškėjo prašytos priteisti vietinės rinkliavos dydis, pripažintas prieštaraujančiu aukštesnės teisinės
galios teisės aktui, kiek jame nenumatyta galimybė vietinę rinkliavą apskaičiuoti minėtu būdu, t. y. buvo konstatuotas legislatyvinės omisijos buvimo faktas.
ABTĮ 116 straipsnio 1 dalis nustato, kad norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai
buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio
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akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Iš šios nuostatos matyti, kad administracinio
teismo sprendimo, kuriuo norminis administracinis aktas pripažintas neteisėtu, galia
paprastai yra nukreipta į ateitį, t. y. jis paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai
oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo
norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu. Tačiau, nors pareiškėjas dėl ginčo
vietinės rinkliavos priteisimo už laikotarpį iki minėto norminio akto pripažinimo neteisėtu į teismą kreipėsi po 2012 m. birželio 30 d. (t. y. jau įsigaliojus teismo sprendimui dėl norminio akto teisėtumo), tai ginčo atveju nereiškė, jog į minėtą legislatyvinę
omisiją neturėjo būti atsižvelgiama. Iš tiesų, kaip pažymėjo išplėstinė teisėjų kolegija,
minėtoje ABTŠ 116 straipsnio 1 dalyje vartojama sąvoka „paprastai negali būti taikomas“ suponuoja išvadą, kad iš šios bendro pobūdžio taisyklės yra galimos ir išimtys,
t. y. atvejai, kai ši bendro pobūdžio taisyklė yra netaikoma. Šiuo aspektu atkreiptinas
dėmesys į tai, jog nagrinėtu atveju atsakovo prievolė mokėti ginčo rinkliavą nebuvo
kildinama iš konkretaus individualaus administracinio akto, bet iš Rinkliavos įstatymo
ir šios rinkliavos nuostatų (norminio teisės akto). Šios pareigos atsakovas apžvelgiamo
sprendimo priėmimo metu nebuvo įvykdęs, todėl pareiškėjas, vykdydamas jam priskirtas vietinės rinkliavos administravimo funkcijas, kreipėsi į administracinį teismą
dėl jos priteisimo. Tai reiškia, jog šiuo atveju ginčo teisiniai santykiai nebuvo įgiję galutinio teisinio stabilumo, šį stabilumą jie įgijo tik įsiteisėjus apžvelgiamam teismo
sprendimui, kuriuo tarp pareiškėjo ir atsakovo kilęs ginčas buvo išnagrinėtas iš esmės.
Išplėstinė teisėjų kolegija pastebėjo ir tai, jog vietinės rinkliavos nuostatai, kurie buvo
pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams tiek, kiek juose nenumatyta (jokia) galimybė rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir
atliekų tvarkymą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, negali būti vertinami, kaip pažeidžiantys rinkliavos mokėtojo, kurio perduodamų tvarkyti konkretaus komunalinių
atliekų kiekio identifikuoti iš viso neįmanoma, teises. Vietinę rinkliavą administruojančiam subjektui pateikus pakankamai duomenų apie pastarąją aplinkybę (negalėjimą
jokiais būdais objektyviai identifikuoti perduodamų tvarkyti atliekų kiekį), mokėtinos
vietinės rinkliavos dydis turi būti apskaičiuojamas įprastine (rinkliavos nuostatuose
nustatyta) tvarka. Tačiau apžvelgiamu atveju pareiškėjas nepateikė jokių objektyviais
įrodymais pagrįstų argumentų, kad atsakovas nepateko į minėtos legislatyvinės omisijos taikymo sritį, tokios išvados neleido daryti ir byloje surinkti duomenys.
Atitinkamai, kaip pažymėjo išplėstinė teisėjų kolegija, apžvelgiamoje byloje ignoruojant minėtą legislatyvinę omisiją tektų pripažinti, jog galutinio teisino stabilumo
neįgiję teisiniai santykiai teismo būtų kvalifikuojami remiantis teisės normomis, prieštaraujančiomis aukštesnės galios teisės aktui. Tuo tarpu dominuojančioje administracinių teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad tuo atveju, jei teisiniai santykiai tarp
administracinio ginčo šalių nėra susiklostę galutinai (pvz., vyksta ginčas), norminis teisės aktas (jo dalis), kuris įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu pripažįstamas
neteisėtu, nuo tokio akto oficialaus paskelbimo dienos negali būti taikomas ir tiems
teisiniams santykiams, kurie nėra išsisprendę galutinai.
Tai, pasak išplėstinės teisėjų kolegijos, nagrinėtu atveju suponavo teismo pareigą,
nustačius, kad asmens teisės iš tikrųjų yra pažeistos dėl to, kad nenustatytas tam tikras
teisinis reguliavimas, užtikrinti pažeistų teisių teisminę gynybą, taikant ne tik įstatymą
(plačiąja prasme), bet ir inter alia bendruosius teisės principus. Toks teisinio reguliavimo trūkumų įveikimas ad hoc, teismams nagrinėjant bylas, yra būtina prielaida asmens
605

III. Informacinė dalis

teisių ir laisvių apsaugai užtikrinti atitinkamuose individualiuose visuomeniniuose
santykiuose. Atitinkamai, susipažinusi su bylos medžiaga, išplėstinė teisėjų kolegija
vertino, jog apžvelgiamu atveju ginčo teisinių santykių reglamentavimo spraga šalintina įvertinant galimybę aptariamą vietinę rinkliavą už ginčo laikotarpį apskaičiuoti
pagal faktiškai iš atsakovo surinktų (jo perduotų) ir sutvarkytų komunalinių atliekų
kiekį.
Šiuo aspektu LVAT sprendė, jog, nesant atitinkamų norminių teisės aktų nuostatų, individualią bylą dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą priteisimo, kurioje taikytini rinkliavos nuostatai buvo
pripažinti prieštaraujančiais aukštesnės galios teisės aktams tiek, kiek juose nenumatyta (jokia) galimybė šią rinkliavą mokėti pagal faktinį šių atliekų kiekį, nagrinėjantis
administracinis teismas nukrypti nuo rinkliavos nuostatų gali tik tuo atveju, kai byloje esantys įrodymai ir kiti duomenys leidžia nustatyti ginčo laikotarpiu faktiškai susidariusių ir į savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemą perduotų (patekusių)
komunalinių atliekų kiekį. Ir priešingai – tais atvejais, kai bylos duomenys nesudaro
objektyvaus ir pakankamo pagrindo vertinti, jog iš konkretaus rinkliavos mokėtojo
prašomos priteisti ginčo vietinės rinkliavos (ar jos dalies) dydis galėjo (gali) būti apskaičiuotas pagal minėtą faktinį atliekų kiekį, šios prievolės apimtis nustatoma pagal
atitinkamas rinkliavos nuostatų taisykles. Pastaruoju atveju, jei nėra kitų įstatymų ir
norminių aktų pažeidimų, turi būti vertinama, kad vietinę rinkliavą administruojantis
subjektas (pareiškėjas) pateikė pakankamai duomenų, patvirtinančių prašomų priteisti
sumų apskaičiavimo pagrįstumą bei teisingumą.
Apžvelgiamoje byloje nustatęs, jog atsakovas (vietinės rinkliavos mokėtojas) pateikė duomenis, patvirtinančius, jog dalis jo komunalinių atliekų iš tiesų nebuvo tvarkoma savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemoje, teismas sumažino pareiškėjo prašytą priteisti vietinės rinkliavos sumą (2014 m. sausio 28 d. išplėstinės teisėjų
kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A556-334/2014; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 27, 2014, 172-184 p.).
66. Pažymėtina, kad bylose dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių
atliekų surinkimą ir tvarkymą Vyriausiasis administracinis teismas laikosi pozicijos,
jog įrodinėjimo našta tenka į atleidimą pretenduojančiam subjektui. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-2037/2013 teismas pažymėjo, jog pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis
ji remiasi. Administracinėse bylose įrodinėjimo proceso taisyklės nustatomos pagal
administracinio santykio pobūdį; pagal jį reglamentuojančių teisės normų turinį. Nagrinėjamu atveju pareiškėja yra ta administracinio santykio šalis, kuri prašo taikyti jos
atžvilgiu išimtį – teisės aktuose nustatytos vietinės rinkliavos lengvatą. Asmuo, prašantis taikyti išimtį, privalo įrodyti savo prašymo pagrįstumą. Tai konkrečiai įtvirtinta ir
Klaipėdos miesto savivaldybės kitos metinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašo nuostatose. Taigi rinkliavos lengvatą siekiantis
gauti asmuo turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiantis jis prašo atleisti nuo rinkliavos
mokėjimo (2014 m. sausio 6 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-2037/2013;
šiuo aspektu taip pat žr., pvz., 2012 m. kovo 8 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A63-1167/2012). Išimtys dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų tvarkymą
turi būti aiškinamos siaurai (2014 m. sausio 6 d. sprendimas administracinėje byloje
Nr. A602-2037/2013).
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67. Atkreiptinas dėmesys, jog Rinkliavų įstatyme nuostatų dėl senaties terminų nėra įtvirtinta, todėl šiam klausimui spręsti turi būti vadovaujamasi MAĮ nuostatomis. MAĮ 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jeigu kitaip nenustatyta atitinkamo
mokesčio įstatyme, mokesčių mokėtojas ar mokesčių administratorius mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti gali ne daugiau kaip už einamuosius ir penkerius praėjusius
kalendorinius metus, skaičiuojamus atgal nuo tų metų, kada pradedama mokestį apskaičiuoti arba perskaičiuoti, sausio 1 d. (2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-2346/2012; 2012 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A438-2405/2012).
68. Pagal nuoseklią Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo viešoji teisė
nagrinėjamu atveju nenumato, todėl jos negali būti priteisiamos. Ši taisyklė taikoma ir
bylose, kuriose pareiškėjai kreipiasi prašydami priteisti iš atsakovo vietinės rinkliavos
už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą skolą (šiuo aspektu žr., pvz., 2014 m.
vasario 20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-279/2014; 2012 m. kovo 19 d.
nutartį administracinėje byloje Nr. A602-275/2012; 2012 m. kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1559/2012).
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VIII. ATLIEKŲ PREVENCIJA IR TVARKYMAS
1. Kaip nurodoma AAĮ 23 straipsnyje (2001 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. IX-677
redakcija), asmenys privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatytų atliekų tvarkymo reikalavimų. Bendruosius atliekų prevencijos ir tvarkymo
reikalavimus, kad būtų išvengta atliekų neigiamo poveikio visuomenės sveikatai ir
aplinkai; sąlygas, kai medžiaga ar daiktas gali būti nelaikomi atliekomis; atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą; pagrindinius atliekų tvarkymo sistemų organizavimo ir planavimo principus; reikalavimus atliekų turėtojams ir atliekų tvarkytojams;
atliekų tvarkymo ekonomines ir finansines priemones; alyvų, elektros ir elektroninės
įrangos, transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir pakuočių gamintojų, importuotojų, platintojų teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymas.
2. Pažymėtina, kad šiame skyriuje apžvelgiama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, susijusi su licencijų atliekų tvarkymo srityje išdavimu, sustabdymu ir panaikinimu, taip pat pareigos tvarkyti atliekas įgyvendinimu. Dėl administracinių bylų, susijusių su atliekų prevencija ir tvarkymu, taip pat žr. šio apibendrinimo
skyrius „Mokesčiai už aplinkos teršimą ir valstybinių gamtinių išteklių naudojimą“, „Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą“, „Privalomieji nurodymai“, „Žalos atlyginimas dėl viešojo administravimo subjekto neteisėtų veiksmų aplinkos apsaugos srityje“.
VIII.1. PRINCIPO „TERŠĖJAS MOKA“ ĮGYVENDINIMAS
3. Principas „teršėjas moka“ yra pagrindinis Europos ir tarptautiniu lygiu taikomas principas. Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 191 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Sąjungos aplinkos politika siekiama aukšto apsaugos lygio ir kad ši politika yra
„grindžiama atsargumo principu bei principais, kad reikia imtis prevencinių veiksmų,
kad žala aplinkai pirmiausiai turi būti atitaisoma ten, kur yra jos šaltinis, ir kad atlygina teršėjas“. Principas „teršėjas moka“ atliekų tvarkymo srityje detalizuotas antriniuose
Europos Sąjungos dokumentuose. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinančios kai kurias direktyvas (toliau
– ir Direktyva 2008/98) 14 straipsnyje nustatyta, jog pagal principą „teršėjas moka“
atliekų tvarkymo išlaidas turi padengti pirminis atliekų gamintojas arba dabartinis ar
ankstesnis atliekų turėtojas. Šios direktyvos pirmtakės taip pat akcentavo minėtą principą – 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB
dėl atliekų (toliau – ir Direktyva 2006/12) 15 straipsnyje pažymėta, jog „pagal principą
„teršėjas moka“, atliekų šalinimo išlaidas privalo padengti: a) turėtojas, kurio atliekas
tvarko atliekų surinkėjas arba įmonė, kaip numatyta 9 straipsnyje, ir (arba) b) ankstesni turėtojai arba produkto, iš kurio atliekos atsirado, gamintojai.“ Principas „teršėjas
moka“ akcentuotas ir 1975 m. liepos 15 d. Tarybos Direktyvoje dėl atliekų (75/442/EEB)
(toliau – ir Direktyva 75/442) (žr. direktyvos 14 konstatuojamąją dalį).
Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, kad šis principas yra bendrasis (žr. Konstitucinio Teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarimą). Į nacionalinę teisę
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principas „teršėjas moka“ perkeltas AAĮ 23 straipsniu, pagal kurį atliekų tvarkymo
išlaidas apmoka teršėjas bei Atliekų tvarkymo įstatymu, kurio 32 straipsnis 1 dalyje
(2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1324 redakcija) nustatyta, jog šis principas
reiškia, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro
atliekos, gamintojas ar importuotojas.
VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas

(ATĮ 341 str. 2 d. 2 p.; 346 str. 1 d. 2 p., 3 d. 4 p., 347 str. 1 d. 2 p.; Direktyva 2002/96)

4. Viena iš principo „teršėjas moka“ įgyvendinimo būdų yra pareigos tvarkyti
(finansuoti tvarkymą) elektros ir elektroninės įrangos atliekas gamintojams ir importuotojams nustatymas. Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje yra pažymėta, jog reguliuodamas atliekų tvarkymo organizavimą kaip vieną iš ūkinės veiklos rūšių, įstatymų
leidėjas turi atsižvelgti į tai, kad netinkamai tvarkomos atliekos sukelia grėsmę aplinkai, žmonių ir visuomenės sveikatai, taip pat turi paisyti racionalaus gamtos išteklių
naudojimo imperatyvo. Todėl, vykdant ATĮ, gali būti nustatyta ūkinės veiklos subjektų
pareiga, esant techninėms galimybėms, atliekas pirmiausia perdirbti taip, kad iš jų būtų
galima pagaminti tos pačios ar kitos paskirties produktus, o nesant galimybės jų perdirbti – kitaip jas panaudoti nekeliant reikšmingo neigiamo poveikio žmonių, visuomenės sveikatai, aplinkai; Vyriausybė teisės aktais gali detalizuoti šios pareigos vykdymo tvarką (žr. 2014 m. gegužės 9 d. nutarimą).
Tai buvo aktualu byloje Nr. A492-768/2014, kurioje pareiškėjas asociacija „EEPA“
(toliau – ir Asociacija), savo narių pavedimu vykdanti Vyriausybės nustatytas elektros
ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų tvarkymo užduotis, ginčijo Vilniaus
miesto agentūros 2013 m. sausio 31 d., 2013 m. vasario 18 d. privalomuosius nurodymus bei Vilniaus RAAD vadovo 2013 m. vasario 18 d., 2013 m. kovo 7 d. sprendimus, kuriais privalomieji nurodymai palikti nepakeisti. Ginčytais privalomaisiais
nurodymais pareiškėjui buvo nurodyta iki tam tikros datos papildomai organizuoti
tam tikroms kategorijoms priskiriamų EEĮ atliekų sutvarkymą taip, kad būtų įvykdyta
2006 m. sausio 19 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 6159 patvirtinta užduotis už 2011 metus,
t. y. privalomuoju nurodymu Asociacija buvo įpareigota organizuoti ne mažesnio kaip
44 procentų nuo asociacijos „EEPA“ steigėjų ir narių į vidaus rinką 2011 metais išleisto
atitinkamai kategorijai priskiriamos EEĮ kiekio sutvarkymą.
Pareiškėjas, ginčydamas privalomuosius nurodymus, teigė, jog jokie teisės aktai
nenustato gamintojų ir importuotojų pareigos EEĮ atliekas tvarkyti pagal kategorijas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tuo nesutiko. Ji
nurodė, jog Atliekų tvarkymo įstatymo 81 skirsnyje (346 straipsnio 1 dalies 2 punktas,
347 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 2005 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-279 redakcija)
59 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimas Nr. 61 „Dėl Banko garantijos,
laidavimo sutarties bei kitų sutarčių, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas
bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir
grąžinimo taisyklių patvirtinimo (Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos
atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos
dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir elektros ir elektroninės
įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo)“ (Žin., 2006, Nr. 9-340; 2012, Nr. 90-4696).
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buvo numatyta, kad EEĮ gamintojai ir importuotojai turi finansuoti nuo 2005 m. rugpjūčio 13 d. į rinką išleistos savo EEĮ buityje ir ne buityje susidarančių atliekų tvarkymą. ATĮ 341 straipsnio 2 dalies 2 punkte buvo numatyta, kad EEĮ gamintojai ir importuotojai privalo įvykdyti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas gaminių ir
(ar) pakuotės atliekų tvarkymo užduotis (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-624
redakcija). LVAT darė išvadą, jog minėtos įstatymo nuostatos reiškia, kad Vyriausybės
nustatytos atliekų tvarkymo užduotys yra privalomos kiekvienam gamintojui ir importuotojui, jų lėšomis finansuojamos į rinką išleistos EEĮ atliekų tvarkymas.
Minėtos įstatymo nuostatos skirtos tiek principo „teršėjas moka“, tiek atliekų tvarkymo visuotinumo įgyvendinimui, tai reiškia, kad negali likti išskirta netvarkoma (ar
tvarkoma mažesne apimtimi) kuri nors EEĮ atliekų kategorija.
Aplinkybė, kad gamintojai ir importuotojai ATĮ numatytoms pareigoms ir užduotims vykdyti gali steigti šio įstatymo 342 (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-624
redakcija) straipsnyje nustatytas gamintojų ir importuotojų organizacijas ar tapti tokių organizacijų nariais, nekeičia EEĮ tvarkymo esmės – kad „teršėjas moka“ už savo
atliekų tvarkymą, jo skiriamos lėšos turi būti naudojamos jo atliekoms ar lygiavertėms
atliekoms tvarkyti, kad jo atliekos bus tvarkomos proporcingai jo indėliui į atliekų
tvarkymą.
Pareiškėjo argumentus, kad užduotimi nustatytas tik bendras EEĮ atliekų tvarkymo kiekis, paneigia Atliekų tvarkymo įstatymo 343 straipsnio 2 dalis (2009 m. gruodžio
22 d. įstatymo Nr. XI-624 redakcija), įtvirtinanti, kad visų organizacijos steigėjų ir narių pareigas bei užduotis organizacija turi vykdyti vienodomis sąlygomis. Be to, dalyvaudamas kolektyvinėje EEĮ atliekų tvarkymo sistemoje gamintojas ir importuotojas
vykdo Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytas užduotis neatsižvelgdamas į
tai, ar tvarkomos elektros ir elektroninės įrangos atliekos, išleistos į rinką, yra jo, ar yra
tik tos pačios kategorijos (346 str. 3 d. 4 p., 2005 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. X-279
redakcija), šia nuostata pabrėžiamas įstatymo leidėjo siekis, nepriklausomai nuo EEĮ
atliekų tvarkymo organizavimo būdo, užtikrinti jų proporcingą tvarkymą pagal kategorijas. Teisėjų kolegija taip pat nurodė, jog Vyriausybės nutarimu patvirtintų taisyklių
8.3 punkto nuostatą, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotys
turi būti vykdomos pagal atitinkamai EEĮ kategorijai taikomus įkainius, pagrindžia
minėtų Atliekų tvarkymo įstatymo 81 skirsnio normų analizė, patvirtinanti įstatymo
leidėjo tikslus užtikrinti proporcingą visų EEĮ kategorijų atliekų tvarkymą.
Atmesdamas pareiškėjo argumentus, jog vadovaujantis Direktyvos 2002/9660
5 straipsnio 1 dalimi, nustatytinas bendras EEĮ atliekų kiekis, kuris turi būti sutvarkytas per metus, ir nėra reikalaujama nustatyti tvarkymo užduotis kiekvienai EEĮ atliekų kategorijai, teismas nurodė, jog Direktyvos preambulės 10 punkte numatyta, kad
ši Direktyva turėtų apimti visą vartotojų naudojamą elektros ir elektroninę įrangą bei
profesionaliam naudojimui skirtą elektros ir elektroninę įrangą, preambulės 20 punkte
įtvirtintas principas, kad kiekvienas gamintojas turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš savo pagamintų produktų, tvarkymo finansavimą, <...> kad neliktų „niekieno“
produktų, Direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje numatyta valstybėms narėms galimybė
60 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės
įrangos atliekų. Ją panaikino ir pakeitė 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (toliau – ir Direktyva 2012/19).
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(t. y. suteikta diskrecija) nustatyti privalomąją surinktinų atliekų kiekio normą, išreikštą
ankstesniais metais privatiems namų ūkiams parduotos elektros ir elektroninės įrangos
kiekio procentiniu dydžiu. Teisėjų kolegija konstatavo, jog kasmet parduodamos EEĮ
kiekvienos kategorijos įrangos kiekiai gali būti labai skirtingi, todėl atsižvelgiant į principą, nustatantį kiekvieno gamintojo atsakomybę už atliekų, gautų iš savo pagamintų
produktų, tvarkymo finansavimą, valstybės sprendimas pasirenkant EEĮ atliekų tvarkymo būdą nustatyti užduotis kiekvienai EEĮ atliekų kategorijai laikytinas atitinkančiu
Direktyvos tikslus ir nuostatas.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija nustatė, jog pareiškėjas yra nurodęs konkrečias aplinkybes dėl UAB „Utilsa“, UAB „Metrail“, UAB „Novitera“ ir AB „Snaigė“ sutvarkytų atliekų kiekių, UAB „EMP Recycling“ pateiktų duomenų
neįtraukimo į apskaitą, argumentai dėl šių duomenų įtraukimo į apskaitą buvo teikiami
bylos nagrinėjimo metu, tačiau pirmosios instancijos teismas į juos neatsižvelgė. Pirmosios instancijos teismas argumentus dėl UAB „Utilsa“, UAB „Metrail“, UAB „Novitera“ ir AB „Snaigė“ sutvarkytų atliekų kiekių atmetė remdamasis formaliu kriterijumi –
kad šios įmonės nėra įsiregistravusios Atliekas tvarkančių įmonių registre, ir tai sudaro
pagrindą jų atliekų nelaikyti sutvarkytomis. Atsakovas Vilniaus RAAD, teikdamas atsiliepimą į apeliacinį skundą, nurodė, kad šios įmonės yra įtrauktos į Atliekas tvarkančių
įmonių registrą, tačiau jų tvarkymo veiklų sąrašas 2011 metais neapėmė EEĮ atliekų
perdirbimo ar kitokio panaudojimo, jos tokių atliekų nėra išvežę į užsienį perdirbimui ar kitokiam panaudojimui. Taigi šalys skirtingai vertino EEĮ atliekų perdirbimą ir
panaudojimą, nebuvo aišku, ar atsakovas pagrįstai tam tikrų atliekų nepripažįsta perdirbtomis ir panaudotomis, kai įmonės yra įregistravusios Atliekas tvarkančių įmonių
registre kitas atliekų tvarkymo veiklas ir po atliekų apdorojimo nelieka jų tolesnio panaudojimo galimybių. Konstatuota, jog tik išnagrinėjus tokio pobūdžio faktines aplinkybes, galėtų būti daroma išvada dėl priimtų privalomųjų nurodymų pagrįstumo, t. y.,
ar pagrįstai pareiškėjo nurodomų įmonių sutvarkytos atliekos nebuvo įtrauktos į apskaitą. Byla, remiantis ABTĮ 141 straipsnio 1 dalies 3 punktu, panaikinus skundžiamą
teismo sprendimą, grąžinta pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti (2014 m.
balandžio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-768/2014).
6. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo
įstatymo Nr. VIII-787 2, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 34-5, 34-12, 34-15, 34-16, 34-24 straipsnių ir 5 priedo pakeitimo įstatymu (TAR, 2014, Nr. 2014-04870) buvo patobulintas
EEĮ atliekų tvarkymo teisinis reglamentavimas. ATĮ 341 straipsnio 1 dalies 6 punkte
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) šiuo metu taip pat nustatyta,
jog „Elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų pagrindinės pareigos:
<...> 6) įvykdyti Vyriausybės nustatytas elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduotis. Vyriausybė nustato, kokį mažiausią elektros ir elektroninės įrangos
atliekų kiekį pagal minimalius elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimo reikalavimus turi sutvarkyti gamintojai ir importuotojai, atsižvelgdama į per praėjusius
kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos elektros
ir elektroninės įrangos kiekį ir į minimalius gamintojų ir importuotojų organizuojamų
elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo sistemų kokybės reikalavimus.
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VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas

(AAĮ 23 str., 321 str.; SAARSPĮ 4 str. 1 d.; ATĮ 25 str.; ŽĮ 21 str. 3 d.)

7. Administracinėje byloje Nr. A502-503/2010 pareiškėja prašė įpareigoti Kauno
miesto savivaldybę (toliau – ir Savivaldybė) iki 2009 m. balandžio 1 d. išvalyti užterštą
dirvožemį pareiškėjai priklausančiame sklype.
Byloje buvo nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teisėmis priklausančio žemės
sklypo dalyje yra nelegalus sąvartynas. Jis atsirado anksčiau, nei pareiškėjai buvo atkurtos nuosavybės teisės į šį žemės sklypą. Atsakovo teigimu, žemės sklype esantį sąvartyną išvalyti turėtų pati pareiškėja. Savo poziciją jis grindė tuo, jog 2007 m. gegužės 9 d. žemės sklypo paženklinimo–parodymo akte pareiškėja sutiko su žemės sklypo
ribomis, taigi ji sutiko ir su jo būkle, buvusia iki nuosavybės teisių atkūrimo. Todėl,
vadovaujantis Žemės įstatymo 21 straipsniu, pati pareiškėja yra atsakinga už ginčo
žemės sklypo priežiūrą, inter alia jo dalyje esančio nelegalaus sąvartyno likvidavimą
bei prevencinių aplinkos apsaugos priemonių, numatytų AAĮ 321 straipsnyje, taikymą.
Be to, pareiškėja nesiėmė jokių veiksmų, idant surastų dėl sąvartyno atsiradimo kaltus
asmenis.
LVAT su tokia atsakovo pozicija nesutiko. Pasak teismo, iki nuosavybės teisių atkūrimo, žemės sklypas, kurio dalyje yra nelegalus sąvartynas, buvo valstybinė žemė.
Taigi, vadovaujantis inter alia AAĮ 321 straipsniu, jame sukauptų atliekų išvalymas
buvo savivaldybės pareiga. Tokia pareiga numatyta ir SAARSPĮ 4 straipsnio 1 dalies
1 ir 5 punktuose. Be kita ko, ATĮ 25 straipsnis nustato, kad savivaldybių institucijos
organizuoja komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, organizuoja atliekų, kurių turėtojo nustatyti
neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymą. Nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į
tai, jog nelegalus sąvartynas ginčo žemės sklypo dalyje egzistuoja jau daugelį metų, jo
teršėjų nustatyti neįmanoma, darytina išvada, kad savivaldybė neįvykdė jai teisės aktuose nustatytos pareigos.
LVAT sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėja negali būti
laikoma atliekų turėtoja, kadangi jai nuosavybės teisėmis priklausančio žemės sklypo
dalyje atliekos buvo sukauptos dar iki nuosavybės teisių atkūrimo. Ta aplinkybė, jog
pareiškėja organizavo ginčo žemės sklypo detalųjį planavimą bei pasirašė dėl jo ribų,
nepatvirtina jos valios kartu su nuosavybės teisėmis į žemės sklypą įgyti ir jame buvusias atliekas. Be to, pareiškėjai nuosavybės teisės buvo atkurtos į žemės sklypą turėtoje
vietoje, todėl ji jame esančių atliekų turėtoja galėtų būti pripažinta tik tuo atveju, jeigu
šiame žemės sklype atliekos buvo ir iki jo nacionalizacijos.
Pagal AAĮ 23 straipsnį, atliekų tvarkymo išlaidas apmoka teršėjas. Asmenų prievolė tvarkyti atliekas yra tiesiogiai susijusi su jų turėjimu (žr. 2007 m. spalio 12 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A14-854/2007). Taigi atsakovas nepagrįstai teigia, kad atliekas iš ginčo žemės sklypo pareiškėja turėtų pašalinti savo lėšomis. Be to, jo teiginys,
kad po nuosavybės teisių atkūrimo ir nuosavybės teisių įregistravimo žemės sklype ir
toliau kaupiamos atliekos, nepagrįstas jokiais įrodymais, t. y. atsakovas nepateikė jokių
skaičiavimų ar pan., kurių pagrindu būtų galima teigti, jog ginčo žemės sklype nuo to
laiko atliekų padaugėjo. Byloje taip pat nebuvo nustatyta, kad ginčo žemės sklype būtų
teršusi pati pareiškėja.
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Žemės įstatymo 21 straipsnio 3 punkte inter alia numatyta, kad žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo racionaliai naudoti ir tausoti žemę. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog nėra pagrindo teigti, kad pareiškėja nesilaiko šios pareigos, kadangi ji siekia,
kad žemės sklypo, į kurį jai buvo atkurtos nuosavybės teisės, dalis būtų išvalyta nuo
atliekų. Atitinkamai nėra pagrindo teigti, jog pareiškėja nesilaiko ir Aplinkos apsaugos
įstatymo 9 straipsnyje nustatytos pareigos saugoti aplinką, tausoti gamtos išteklius ir
nepažeisti kitų gamtos išteklių naudotojų teisių bei interesų. Teisėjų kolegija taip pat
pažymėjo, jog atsakovas nepagrįstai teigia, jog pareiškėjos pareigą išvalyti ginčo žemės
sklypo dalį, kurioje yra nelegalus sąvartynas, patvirtina ir ta aplinkybė, jog nuosavybės
teisės jai buvo atkurtos laikantis Žemės reformos įstatymo 19 straipsnio 6 dalies reikalavimo, idant numatomi grąžinti žemės sklypai turi būti racionalių ribų, kurios derinamos prie vietovės situacijos kontūrų ir turi sudaryti palankias sąlygas žemės sklypo
naudojimui pagal paskirtį, kadangi iš į bylą pateiktų nuotraukų akivaizdu, jog ginčo
žemės sklypo dalis, kurioje yra nelegalus sąvartynas, kol nebus išvalyta nuo atliekų, negali būti naudojama pagal paskirtį (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos).
Apibendrindamas LVAT įpareigojo atsakovą per atitinkamą terminą išvalyti užterštą dirvožemį ginčo žemės sklype (2010 m. gegužės 21 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A502-503/2010).
VIII.2. LICENCIJOS ATLIEKŲ TVARKYMO SRITYJE
VIII.2.1. Pavojingų atliekų tvarkymo licencija
VIII.2.1.1. Licencijos panaikinimas ir sustabdymas
(ATĮ 35 str.; PATL Taisyklės)

8. Įmonės, kurios surenka, laiko, šalina ar naudoja pavojingas atliekas, turi gauti
pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (ATĮ 12 str. 1 d. (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1892 redakcija). Aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684
buvo patvirtintos Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės (Žin., 2004,
Nr. 18-552; toliau – ir PATL Taisyklės), kurios reglamentuoja pavojingų atliekų tvarkymo licencijų išdavimą, atsisakymą jas išduoti, licencijų duomenų tikslinimą, licencijų galiojimo sustabdymą, licencijos galiojimo sustabdymo panaikinimą, licencijos
galiojimo panaikinimą, licencijos dublikato išdavimą ir licencijų priedų koregavimą.
Atkreiptinas dėmesys, kad 2011 m. gruodžio 22 d. įstatymu Nr. XI-189261 pakeitus ir
papildžius Atliekų tvarkymo įstatymą, pavojingų atliekų tvarkymo licencijos (ne)išdavimo, sustabdymo, panaikinimo pagrindai buvo įtvirtinti įstatyminiu lygmeniu. Iki šio
įstatymo priėmimo minėti pagrindai buvo įtvirtinti tik PATL Taisyklėse.
8.1. Norminėje administracinėje byloje Nr. I575-19/2009 buvo analizuojamas
PATL Taisyklių nuostatų teisėtumas, tai yra ar PATL Taisyklių 25 punkto 4 papunktis
(2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija), 25 punkto 2 papunktis (2008 m.
61 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 2, 12, 30, 34, 34-3 straipsnių, aštuntojo-1 skirsnio
pakeitimo ir papildymo, Įstatymo papildymo aštuntuoju-2, aštuntuoju-3, aštuntuoju-4, aštuntuoju-5,
aštuntuoju-6, aštuntuoju-7, aštuntuoju-8, aštuntuoju-9, aštuntuoju-10 skirsniais ir 16 straipsnio
pripažinimo netekusiu galios įstatymas (Žin., 2012, Nr. 6-190)
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liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) neprieštarauja ATĮ 12 straipsnio 1 daliai
(2004 m. balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) ir 35 straipsniui (2002 m. liepos 1 d. įstatymo Nr. IX-1004 redakcija).
PATL Taisyklių 25 punkto 4 papunktyje (2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684
redakcija) ir 25 punkto 2 papunktyje (2008 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) buvo nustatyta, kad „Institucija panaikina Licencijos galiojimą, kai: <...> įmonė, kurios Licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų pažeidimų“62. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, minėta priemone (licencijos
panaikinimu) siekiama ne tik ir ne tiek nubausti teisės pažeidėją – ūkio subjektą, bet
pirmiausia užkirsti kelią ūkio subjektui, turinčiam licenciją, vykdyti atitinkamą veiklą,
verstis atitinkama licencijuojama veikla, idant nebūtų daroma žala teisės saugomoms ir
ginamoms vertybėms. Kitaip tariant, ši priemonė visų pirma yra prevencinio poveikio
priemonė. Kita vertus, šia priemone yra daromas ir neigiamas poveikis ūkio subjektui. Šis neigiamas poveikis pasireiškia tuo, kad, panaikinus licenciją, ūkio subjektas nebetenka teisės verstis atitinkama licencijuojama veikla, yra pašalinamas iš tam tikros
rinkos. Be to, neigiamas poveikis yra daromas būtent teisės pažeidėjui, nes ginčijamų
nuostatų pagrindu minėta priemonė gali būti taikoma tik tuo atveju, jei per nustatytą terminą yra nepašalinami kompetentingų institucijų nurodyti pažeidimai. Dėl šių
priežasčių darytina išvada, kad ginčijamos nuostatos įtvirtino galimybę taikyti tokią
prevencinio poveikio priemonę, kuri kartu yra ir teisinė sankcija – ekonominė uždraudimo sankcija.
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nagrinėjusiam individualią
administracinę bylą, iš esmės kilo abejonė, ar aplinkos ministras, kuris buvo įgaliotas
nustatyti įmonių, tvarkančių pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką, turėjo teisę, priimdamas poįstatyminį teisės aktą – PATL Taisykles, jų 25 punkte nustatyti atsakomybę
(šiuo konkrečiu atveju – ekonominę uždraudimo sankciją) už ATĮ pažeidimus. Dėl šios
priežasties teisėjų kolegija iškėlė klausimą, ar ginčijamos nuostatos neprieštarauja ATĮ
12 straipsnio 1 daliai, 35 straipsniui. Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis nustato, kad asmenys, pažeidę šio Įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka63.
Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, šios nuostatos turinys yra itin talpus ir platus.
Šios nuostatos negalima interpretuoti vien tik kaip įtvirtinančios procedūrinio (formalaus) teisėtumo principą, vien tik reikalaujančios laikytis įstatymų reikalavimų taikant teisinę atsakomybę, t. y. atliekant tam tikrus procesinius (procedūrinius) teisinės
atsakomybės taikymo veiksmus už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus. Preciziškas
procedūrinių reikalavimų laikymasis dar negarantuoja savo turiniu teisingo ir teisėto
sprendimo, t. y. tinkamo teisinės atsakomybės taikymo materialiąja (substancine) prasme. Todėl išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjama Atliekų tvarkymo įstatymo
62 Atkreiptinas dėmesys, kad panašios nuostatos šiuo metu įtvirtintos ATĮ 12 straipsnio 9 dalies
5 punkte, kuriame nustatyta, kad pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas panaikinamas, jei
pavojingas atliekas tvarkanti įmonė pažeidė pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimus ir neįvykdė
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus.
ATĮ 12 straipsnio 9 dalies 4 punkte nustatyta, jog pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimas
panaikinamas, jei jeigu sustabdžius licencijos galiojimą per aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
pareigūnų privalomajame nurodyme nustatytą laikotarpį nepašalinami šio straipsnio 7 dalyje nurodyti
pažeidimai (pvz., pažeisti licencijuojamos veiklos reikalavimai; licencijos turėtojas neturi galiojančio
veiklos draudimo liudijimo (poliso); ir kt).
63 Ši nuostata galioja ir šiuo metu.
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35 straipsnio nuostata turi ir tam tikrą materialinio teisinio reguliavimo turinį, reikalauja, kad ir atitinkami materialieji teisinės atsakomybės už Atliekų tvarkymo įstatymo
pažeidimus taikymo aspektai būtų visų pirma grindžiami įstatymu. Konstitucija yra
aukščiausiasis, pagrindinis valstybės įstatymas, todėl jos reikalavimų šiuo atveju taip
pat turi būti paisoma.
Atsižvelgdama į Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, išplėstinė teisėjų kolegija
sprendė, kad Atliekų tvarkymo įstatymo nuostata, jog asmenys, pažeidę šio įstatymo
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka, implikuoja reikalavimą laikytis konstitucinio teisinės valstybės principo ir jo suponuojamos visų teisės aktų hierarchijos taikant teisinę atsakomybę. Šios konkrečios bylos kontekste – tokį teisinį reguliavimą, kad
tam tikri su atsakomybe už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus susiję klausimai
turi būti reglamentuojami ne žemesnės galios nei įstatymas teisės aktu. Pagal Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, nustatyti ekonomines sankcijas, esminį poveikį ūkinei
veiklai galinčias daryti ekonominio poveikio priemones, kurios turi būti taikomos, kai
nustatyti įpareigojimai yra nevykdomi arba netinkamai vykdomi, pagal Konstituciją
galima tik įstatymu. Taigi Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsnis aiškintinas kaip, be
kita ko, reikalaujantis, kad už Atliekų tvarkymo įstatymo pažeidimus taikytinas sankcijas nustatytų įstatymas. Taip aiškintinas ATĮ 35 straipsnis draudžia atitinkamas ekonomines sankcijas nustatyti poįstatyminiame teisės akte.
Ginčijamomis nuostatomis numatyta galimybė taikyti tokią prevencinio poveikio
priemonę, kuri kartu yra ir teisinė sankcija – ekonominė uždraudimo sankcija, daranti
neigiamą poveikį atitinkamam ūkio subjektui. Vadovaudamasis ginčijamomis normomis, Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija atitinkamai galėjo (gali) panaikinti ūkio
subjektui išduotą licenciją verstis pavojingų atliekų tvarkymo veikla, jei įmonė, kurios
Licencijos galiojimas buvo sustabdytas, per nustatytą laikotarpį nepašalina nurodytų
pažeidimų. Tačiau, kaip matyti iš Atliekų tvarkymo įstatymo, šiame įstatyme ne tik nenustatyti subjektai, turintys teisę taikyti minėtą sankciją, taip pat šios sankcijos taikymo pagrindai, bet ir apskritai nenumatyta galimybė panaikinti licenciją, tarp jų – ir
tais atvejais, kai yra padarytas ar vis dar yra daromas atitinkamas teisės pažeidimas,
kai nepašalinami kompetentingų institucijų nustatyti pažeidimai.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atsiliepime teigė, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės (jos įgaliotos institucijos) įgaliojimai nustatyti licencijos galiojimo
sustabdymo ir panaikinimo atvejus ir tvarką išplaukia iš Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas, CK). Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo,
kad, pirma, Civilinis kodeksas pagal savo reguliuojamus santykius (CK 1.1 str.) akivaizdžiai nėra skirtas nustatyti nagrinėjamo pobūdžio ekonomines uždraudimo sankcijas,
kurios, kaip nurodoma Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, yra priskirtinos administracinės teisinės atsakomybės institutui (žr., pvz., jau minėtą Konstitucinio Teismo
2006 m. gegužės 31 d. nutarimą). Be to, Civilinio kodekso 2.78 straipsnyje expressis
verbis nenumatyta, kad licencijos panaikinimas taikomas kaip valstybės atsakas į neteisėtą ūkio subjekto, besiverčiančio atitinkamos rūšies licencijuojama veikla, elgesį. Licencijos panaikinimas yra minimas Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte,
tačiau Civilinis kodeksas apskritai neapibrėžia licencijos panaikinimo pagrindų. Pabrėžtina, kad licencija gali būti panaikinama ne tik taikant ekonominę uždraudimo sankciją, bet ir dėl kitų priežasčių, pavyzdžiui, kai pats ūkio subjektas nori pasitraukti iš licencijuojamos veiklos rinkos ir dėl to prašo panaikinti licenciją. Tokia nuostata, beje, buvo
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įtvirtinta nagrinėjamų Taisyklių 25 punkto 3 papunktyje. Savo ruožtu, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, teisinės sankcijos kaip tokios turėtų būti nustatomos pakankamai aiškiai ir nedviprasmiškai. Todėl tai, kad Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte yra paminėtas licencijos panaikinimas, dar nereiškia, jog šia Civilinio
kodekso norma licencijos panaikinimas yra nustatomas kaip ekonominė uždraudimo
sankcija, kurios taikymas sietinas su atitinkamais pažeidimais.
Antra, Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog jei Konstitucijoje yra tiesiogiai nustatyti konkrečios valstybės valdžios institucijos įgaliojimai, nė viena kita institucija
negali iš jos šių įgaliojimų perimti, o institucija, kurios įgaliojimai Konstitucijoje nustatyti, negali jų perduoti ar atsisakyti; tokie įgaliojimai negali būti pakeisti ar apriboti įstatymu (Konstitucinio Teismo 2002 m. birželio 3 d. nutarimas). Civilinio kodekso
2.78 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienai įstatymų nustatytai licencijuojamai veiklos rūšiai Vyriausybė tvirtina licencijavimo taisykles, jeigu kiti įstatymai nenustato ko
kita. Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatyta, kad licencijavimo
taisyklėse nurodoma <...> licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir
tvarka. Tačiau šios teisės normos, išplėstinės teisėjų kolegijos manymu, negali būti interpretuojamos kaip suteikiančios teisę Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai nustatyti ekonomines sankcijas. Toks aiškinimas reikštų, kad paminėtos Civilinio kodekso
nuostatos neatitinka konstitucinio teisinės valstybės principo, nes įstatymų leidėjas
būtų perdavęs Vyriausybei (o pastaroji ir kitai institucijai) įgaliojimus sureguliuoti tuos
teisinius santykius, kurie reguliuojami gali būti tik įstatymu – minėta, kad pagal Konstituciją ekonomines sankcijas galima nustatyti tik įstatymu. Savo ruožtu preziumuojama, kad įstatymų leidėjas, priimdamas įstatymus, paiso iš Konstitucijos išplaukiančių
principų ir reikalavimų, jų nepažeidžia.
Trečia, Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 1 dalyje teisė nustatyti ekonomines
sankcijas, konkrečiai – licencijos panaikinimą kaip ekonominę uždraudimo sankciją,
Vyriausybei expressis verbis nėra suteikiama. Šioje teisės normoje (CK 2.78 str. 1 d.)
apskritai nėra minimas licencijos panaikinimas. Civilinio kodekso 2.78 straipsnio 2 dalies 11 punkte nustatyta, kad licencijavimo taisyklėse nurodoma licencijos galiojimo
sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka, kas lingvistine prasme nebūtinai privalo
reikšti, kad licencijavimo taisykles tvirtinančiai institucijai šiuo punktu yra suteikiami
įgaliojimai nustatyti licencijos panaikinimą kaip ekonominę sankciją už padarytą pažeidimą, nes žodžių „nurodyti“ ir „nustatyti“ reikšmės nėra identiškos. Pagal savo semantinę prasmę, žodis „nurodyti“ šiuo atveju gali tiesiog žymėti dokumentą, kuriame
turėtų būti pateikiama informacija apie licencijos panaikinimo atvejus ir tvarką, o ne
reikšti savarankišką įgaliojimą, nesant atitinkamo teisinio reguliavimo įstatymo lygmeniu, nustatyti, t. y. teisiškai sureguliuoti, tam tikrus klausimus poįstatyminiu teisės aktu.
Tad vadovaudamasi pirmiau išdėstytais argumentais, išplėstinė teisėjų kolegija
sprendė, jog tai, jog pagal Civilinį kodeksą Vyriausybei (jei kituose įstatymuose nenustatyta ko kita) pavedama patvirtinti licencijavimo taisykles, o jose turi būti nurodoma
licencijos galiojimo sustabdymo bei panaikinimo atvejai ir tvarka, dar nereiškia, kad
Civilinis kodeksas nustato licencijos panaikinimą kaip bendro pobūdžio ekonominę
uždraudimo sankciją visoms Lietuvos Respublikoje licencijuojamoms veikloms, kad
Vyriausybė (ar jos įgaliota institucija kitų įstatymų nustatytais atvejais) gali nustatyti
licencijos panaikinimą kaip ekonominę uždraudimo sankciją vien tik Civilinio kodekso 2.78 straipsnio nuostatų pagrindu.
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Atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 2 punkte buvo nustatyta, kad Vyriausybė
ar jos įgaliota institucija <...> iki 2003 m. sausio 1 d. nustato įmonių, kurios tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio
29 d. nutarimo Nr. 1691 1.1.6 punktu įgaliojo Aplinkos ministeriją iki 2003 m. sausio
1 d. nustatyti įmonių, kurios tvarko pavojingas atliekas, licencijavimo tvarką. Tačiau,
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, ir šių nuostatų nebuvo galima aiškinti taip, kad
Aplinkos ministerijai buvo suteikti įgalinimai poįstatyminiu teisės aktu nustatyti ekonominę uždraudimo sankciją – licencijos panaikinimą ūkio subjektams, kurie per nustatytą laikotarpį nepašalina kompetentingų institucijų nurodytų pažeidimų, kai prieš
tai licencijos galiojimas jiems buvo sustabdytas. Toks aiškinimas prieštarautų konstituciniam teisinės valstybės principui, kuris, kaip minėta, reikalauja, kad ekonominės
uždraudimo sankcijos būtų nustatytos įstatymu. Todėl padaryta išvada, kad, vadovaudamasi Atliekų tvarkymo įstatymo 36 straipsnio 2 punkto ir Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 1.1.6 punkto pagrindu suteiktais
įgaliojimais, Aplinkos ministerija pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse
galėjo nustatyti tik tokį teisinį reguliavimą, kuris, laikantis konstitucinio teisinės valstybės principo ir jo suponuojamos teisės aktų hierarchijos, galėjo būti nustatytas tokio
lygmens poįstatyminiame teisės akte ir jokiu būdu šiame poįstatyminiame teisės akte
negalėjo nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris privalėjo būti nustatytas įstatymu.
Atsižvelgdama į visa, kas anksčiau paminėta, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė,
kad aplinkos ministras ginčijamomis poįstatyminio teisės akto nuostatomis nustatė
ekonominę uždraudimo sankciją – licencijos verstis pavojingų atliekų tvarkymu panaikinimą, nors tokia sankcija nėra nustatyta įstatyme, kaip to reikalauja konstitucinis
teisinės valstybės principas ir ATĮ 35 straipsnis. Todėl ginčijamos normos prieštaravo
konstituciniam teisinės valstybės principui ir Atliekų tvarkymo įstatymo 35 straipsniui
(2009 m. balandžio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje
Nr. I575-19/2009; Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009).
8.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai pažymi, kad tais
atvejais, kai įsiteisėjusiu administracinio teismo sprendimu norminis administracinis
teisės aktas pripažįstamas neteisėtu pagal teismo, suabejojusio tokio akto, taikytino individualioje byloje, teisėtumu prašymą, administracinis teismas, atnaujinęs bylos nagrinėjimą ir spręsdamas ginčą, teisiniams santykiams, iš kurių kilo ginčas, neteisėtu
pripažinto norminio administracinio teisės akto taikyti negali.
8.3. Minėta jurisprudencija buvo pritaikyta ir administracinėje byloje
Nr. A442-69/2009, kurioje pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas panaikinti atsakovo Valstybinės aplinkos apsaugos inspekcijos 2006 m. spalio 12 d. sprendimą „Dėl pavojingų atliekų tvarkymo licencijos Nr.000104 galiojimo panaikinimo“, priimtą PATL
Taisyklių 25 punkto 4 papunkčio (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) pagrindu. Šioje byloje inicijuotoje norminėje byloje ir buvo priimtas jau minėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo
sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-19/2009.
Administracinėje byloje Nr. A442-69/2009 konstatuota, kad atsakovo teisė priimti skundžiamą individualų administracinį aktą buvo įtvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintų Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių 25 punkto 4 papunktyje (2003 m. gruodžio 19 d.
įsakymo Nr. 684 redakcija). Kadangi minėtų taisyklių 25 punkto 4 papunktis (2003 m.
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gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 redakcija) ir 25 punkto 2 papunktis (2008 m. liepos
8 d. įsakymo Nr. D1-369 redakcija) įsiteisėjusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio
teismo 2009 m. balandžio 6 d. sprendimu yra pripažinti neteisėtais, todėl šioje byloje,
vertinant skundžiamo individualaus administracinio akto teisėtumą, teismas negali taikyti minėtų teisės normų, suteikiančių atsakovui teisę panaikinti pareiškėjui išduotos
pavojingų atliekų tvarkymo licencijos galiojimą. Kadangi joks kitas teisės aktas, išskyrus neteisėtu pripažinto norminio administracinio teisės akto dalį, nenumato galimybės panaikinti pareiškėjui išduotos licencijos galiojimą, todėl šis skundžiamas individualus administracinis aktas naikintinas. Jis savo turiniu prieštarauja VAĮ 8 straipsnio
1 daliai (ABTĮ 89 str. 1 d. 1 p.). (2009 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A442-69/2009).
8.4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje
Nr. A248-890/2007, kurioje analizavo pavojingų atliekų tvarkymo licencijos sustabdymo ir panaikinimo teisėtumą, yra pažymėjęs, kad aplinkos ministro 2003 m. gruodžio
19 d. įsakymu Nr. 684 patvirtintose Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėse nustatyti reikalavimai, taikomi išduodant licencijas, o taip pat licencijų sustabdymo
ir panaikinimo pagrindai. Privalomų nurodymų davimas ar jų nevykdymas nėra pagrindas sustabdyti licenciją (jei subjektas, kuriam duotas privalomas nurodymas, vykdo licencijuojamą veiklą), t. y. licencijos sustabdymas nėra privalomų nurodymų davimo ar jų nevykdymo pasekmė (2007 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A248-890/2007, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13, 2007).
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IX. SAUGOMOS TERITORIJOS
1. Saugomos teritorijos – sausumos ir (ar) vandens plotai nustatytomis aiškiomis
ribomis, turintys pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems
teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka) (STĮ 2 str.
32 d.). Saugomų teritorijų apsauga – procesas, susidedantis iš saugomų teritorijų planavimo bei projektavimo, konkrečių apsaugos ir tvarkymo priemonių įgyvendinimo,
kontrolės, taip pat aplinkosauginio švietimo (STĮ 2 str. 33 d.). Saugomos teritorijos steigiamos siekiant išsaugoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę, užtikrinti kraštovaizdžio ekologinę
pusiausvyrą, gamtos išteklių subalansuotą naudojimą ir atkūrimą, sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui, moksliniams tyrimams ir aplinkos būklės stebėjimams, propaguoti
gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes) (STĮ 3 str.).
2. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad dauguma administraciniuose teismuose nagrinėtų bylų buvo susiję su statybomis ir teritorijų planavimu saugomose teritorijose. Atsižvelgiant į tai, dėl statybos saugomose teritorijose ypatumų inter alia STĮ
9 straipsnio 2 dalies 8 punkto, 7 dalies, 20 straipsnio 6 dalies, 3 dalies 4 punkto taikymo rekomenduotina plačiau žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant statybos teisinius santykius reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 18, 2009 m.); dėl teritorijų
planavimo saugomose teritorijose – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant teritorijų planavimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17, 2009 m., 376–442 p.). Šiame
kontekste taip pat buvo aktualūs ginčai dėl nuosavybės teisių atkūrimo saugomose teritorijose (pvz., Sartų regioniniame parke; Būtingės paukščių pelkės ornitologiniame
draustinyje ir pan.) (žr., pvz., 2014 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A858-1183/2014), valstybinės žemės, esančios saugomose teritorijose, įsigijimo
(žr., pvz., 2013 m. liepos 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1073/2013;
2013 m. rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1165/2013). Minėtų kategorijų bylos šiame apibendrinime plačiau neapžvelgiamos.
IX.1. TEISĖ GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ VEIKLOS SAUGOMOJE
TERITORIJOJE APRIBOJIMUS
(STĮ 32 str. 4 d.)

3. Primintina, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, jog
tais atvejais, kai tam tikros vietovės įstatymo nustatyta tvarka yra pripažįstamos ypač
vertingomis ir (arba) jose esantys atskiri objektai pripažįstami saugotinais, valstybei
gali atsirasti pareiga atlyginti savininkams praradimus, kuriuos jie patiria dėl pasikeitusio atitinkamų vietovių ir (arba) gamtos objektų teisinio režimo (šiuo aspektu žr.
2006 m. kovo 14 d. nutarimą).
4. Pagal STĮ 32 straipsnio 4 dalį, žemės savininkams bei valdytojams, kurių žemės
valdose steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia
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anksčiau vykdytą veiklą, išmokamos kompensacijos. Jų apskaičiavimo ir išmokėjimo
tvarką nustato Vyriausybė.
5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jog toks teisinis
reglamentavimas reiškia, kad teisė gauti kompensaciją įgyjama esant dviem sąlygoms:
1) žemės valdoje turi būti steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai; 2) dėl šių priežasčių turi
būti realiai sumažinta gaunama nauda ar uždraudžiama anksčiau vykdyta veikla. Ši
norma reglamentuoja saugomų teritorijų steigimo, anksčiau įsteigtų saugomų teritorijų
statuso keitimo, tam tikrų veiklos apribojimų nustatymo metu esamų žemės savininkų
teises, kai jų tuo metu nuosavybės teise turimų žemės valdų naudojimo režimas keičiasi dėl prieš tai minėtų priežasčių (2007 m. spalio 12 d. sprendimas administracinėje
byloje Nr. A248-848/2007).
5.1. Ši taisyklė suformuluota administracinėje byloje Nr. A248-848/2007, kurioje
nustačius, kad saugoma teritorija (Blinstrubiškio miško biosferos poligonas), į kurią
patenka ir pareiškėjo šiuo metu nuosavybės teise turimas žemės sklypas, įsteigta aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr.D1-531, kuris įsigaliojo 2005 m. lapkričio 13 d, o pareiškėjas minėtą žemės sklypą įsigijo 2005 m. lapkričio 30 d., jau įsteigus
saugomą teritoriją, padaryta išvada, jog pareiškėjui tapus žemės savininku sklypo naudojimo režimas dėl įsteigtos saugomos teritorijos nesikeitė, todėl jis neturi teisės gauti
kompensaciją, numatytą STĮ 32 straipsnio 4 dalyje.
IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE

(PJĮ; TPĮ 3 str. 2 d., SŽMN Sąlygų 75, 76 p.)

6. Pajūrio juosta – tai yra sausumos (kopagūbris, prieškopė, klifas, paplūdimys) ir
jūros akvatorijos (povandeninis šlaitas iki 20 m gylio izobatos) dalis, kurios apsaugos
ir naudojimo režimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai. Pajūrio kraštovaizdžio apsaugą ir naudojimą, žemės ir jūros akvatorijos naudojimo sąlygas bei ūkinės veiklos apribojimus nustato Pajūrio juostos įstatymas (toliau – ir PJĮ). Pajūrio juostai priskiriama:
1) ne siauresnė kaip 100 m nuo jūros kranto linijos sausumos teritorija, į kurią įeina kopagūbris, prieškopė, klifas ir paplūdimys, besidriekianti nuo Latvijos Respublikos valstybės sienos iki Klaipėdos uosto šiaurinio molo; 2) Kuršių nerija iki Rusijos Federacijos
valstybės sienos; 3) Lietuvos Respublikos teritorinių vandenų Baltijos jūros akvatorija
iki 20 m gylio izobatos (PJĮ 4 str. 1 d.). Pajūrio juostos nustatymo tikslai yra: 1) racionaliai naudojant išsaugoti Kuršių nerijos, įrašytos į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą,
žemyninio pajūrio kraštovaizdį, retų bei nykstančių augalų ir gyvūnų rūšių buveines
ir kitus gamtos išteklius; 2) užtikrinti pajūrio juostos subalansuotą naudojimą valstybės bei visuomenės reikmėms; 3) užtikrinti kraštovaizdžio gamtos ir kultūros vertybių apsaugos priemonių įgyvendinimą; 4) sudaryti sąlygas visuomenei naudotis pajūrio juostos rekreaciniais ištekliais (PJĮ 3 str.). Pajūrio juostai priskirta valstybinė žemė
ir jūros akvatorija išimtine nuosavybės teise priklauso Lietuvos Respublikai (PJĮ 5 str.
1 d.). Žemės tvarkymą pajūrio juostoje nustato PJĮ ir kiti teisės aktai, taip pat Teritorijų planavimo įstatymo nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti šie teritorijų planavimo
dokumentai: 1) Kuršių nerijos nacionalinio parko tvarkymo planas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas; 2) Pajūrio regioninio parko tvarkymo planas – specialiojo
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teritorijų planavimo dokumentas; 3) Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planas – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas; šio plano rengimo organizatorė
yra Aplinkos ministerija. Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo planą tvirtina
Aplinkos ministerija; 4) Neringos savivaldybės, Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos rajono savivaldybių bendrieji planai; 5) Neringos, Klaipėdos ir Palangos miestų
ir Klaipėdos rajono vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentai; 6) inžinerinės
infrastruktūros vystymo planai, kai planuojamos valstybinės reikšmės ūkinės veiklos
įgyvendinimas yra numatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintuose valstybės strateginiuose planuose (PJĮ 5 str. 3 d.).
Šių normų taikymas buvo aktualus administracinėje byloje Nr. A520-1774/2013.
Apžvelgiamoje byloje pareiškėjas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti atsakovo Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 m. kovo 1 d. įsakymą „Dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų
planavimo dokumentui, rengimo pradžios ir reikalavimų nustatymo žemės sklypui“.
Ginčijamu įsakymu leista rengti planą suformuojant žemės sklypą esamiems statiniams eksploatuoti, atitinkamai numatant formuojamo žemės sklypo paskirtį – kitos
paskirties žemė, naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, naudojimo pobūdį – ilgalaikio (stacionaraus) poilsio pastatų statybos. Pažymėtina, kad planuojama teritorija pateko į pajūrio juostą bei buvo priskirta pirmajai kurortų apsaugos zonai.
Analizuodama kilusį ginčą, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad pagal TPĮ
3 straipsnio 2 dalį, nustatant konkrečių teritorijų planavimo tikslus, būtina atsižvelgti
į visuomenės poreikius, planuojamos teritorijos kraštovaizdžio ypatumus, geografinę
padėtį, geologines sąlygas, urbanistikos, architektūros, techninius, aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimus, žemės
ir kito nekilnojamojo turto savininkų ir trečiųjų asmenų teises, valstybės saugumo ir
gynybos poreikius. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu
Nr. 343 patvirtino Specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas. Pagal SŽMN Sąlygų
75 punktą kurortų apsaugos zonas sudaro 3 juostos: pirmoji – griežto režimo, antroji –
apribojimų, trečioji – stebėjimų. Šių sąlygų 76 punkte nustatyta, kad pirmoji juosta apima teritorijas, kuriose yra mineralinio vandens, gydomųjų purvo ar durpių telkinių ir
kitų gydomųjų bei rekreacinių gamtos išteklių (upės, ežerai, jūra, paplūdimiai, kopos).
Pirmojoje juostoje draudžiama: vykdyti statybos, kasybos ir kitus teritorijos tvarkymo
darbus, nesusijusius su gydomųjų ir rekreacinių išteklių naudojimu (76.1 p.); taip pat
nuolat ar laikinai gyventi žmonėms (76.2 p.). Šiuo atveju rekreaciniais gamtos ištekliais
ginčo teritorijoje laikytinos kopos ir paplūdimys, t. y. tie rekreaciniai ištekliai, kuriuos
saugoti, racionaliai naudoti yra vienas iš prioritetinių teritorijų planavimo tikslų, įtvirtintų TPĮ 3 straipsnio 1 dalies 4 punkte (2004 m. sausio 15 d. įstatymo Nr. IX-1962
redakcija). Be to, Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 2.2 punkte nurodyta, kad tvirtinant bendruosius, specialiuosius, detaliuosius planus, kartu turi būti
nustatomos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kurių pagrindu taikomi
ūkinės veiklos apribojimai.
Taigi nagrinėjamu atveju sprendžiant klausimą dėl ginčo žemės sklypo planavimo
privalo būti taikomos Pajūrio juostos įstatymo, Specialiųjų žemės ir miško naudojimo
sąlygų nuostatos, t. y. atsakovas, priimdamas ginčijamą įsakymą, privalėjo vadovautis
šių teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis pajūrio juostos, o ypač pirmosios
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kurorto apsaugos juostos, naudojimo paskirtį, naudojimo būdą bei pobūdį. Teisėjų kolegija akcentavo, kad Pajūrio juostos įstatymas nenustato, jog pirmojoje pajūrio juostoje esamiems statiniams eksploatuoti Palangos miesto savivaldybei yra suteikta teisė
leisti rengti ir tvirtinti planus, prilyginamus detaliojo teritorijų planavimo dokumentui,
spręsti klausimą dėl konkrečių žemės sklypų naudojimo ir veiklos sąlygų nustatymo.
Įvertinusi SŽMN Sąlygų 76 punktą, teisėjų kolegija konstatavo, jog žemėje, kurioje
buvo leista formuoti sklypą pagal Aprašo64 nuostatas, negalima vykdyti statybos bei teritorijos tvarkymo darbų, nesusijusių su gydomųjų ir rekreacinių išteklių naudojimu.
Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad nors Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialusis planas65 patvirtintas vėliau nei priimtas ginčijamas įsakymas, tačiau
būtent šis specialusis planas yra vienas iš Pajūrio juostos įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodytų aktų, kuris nustato žemės naudojimo režimą pajūrio juostoje. Specialiojo plano pagrindinių teiginių 43 punkte nurodoma, kad „pirmojoje kurortų apsaugos
zonoje, kuri Palangos miesto savivaldybės teritorijoje sutampa su pajūrio juostos riba,
draudžiama nuolat ar laikinai gyventi žmonėms, vykdyti statybos, kasybos ir kitus
teritorijos tvarkymo darbus, nesusijusius su gydomųjų rekreacinių išteklių naudojimu.
Šioje zonoje esančios gyvenamosios teritorijos turi būti konvertuojamos į rekreacines
teritorijas. Teritorijoje, patenkančioje į Palangos miesto I, II, III, Šventosios ir Nemirsetos vandenviečių apsaugos zonas, veikla vykdoma įvertinant reikalavimus, nustatytus Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose“. Pasak teisėjų kolegijos, byloje
nebuvo pateikti įrodymai, kad teritorija, kurioje yra statiniai, yra gyvenama teritorija.
Pagal Specialiojo plano pagrindinių teiginių 7.1.3 punktą ši teritorija priskirta paveldo
(gamtos ir kultūros) objektų teritorijoms. Be to, Pajūrio juostos žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano 101.5 punkte yra nurodyta, kad konkrečios viešosios turizmo
ir poilsio infrastruktūros, rekreacinės paskirties nesudėtingų statinių ir kitų kilnojamų daiktų statymo ir įrengimo vietos parenkamos rengiant pajūrio juostos rekreacinių
teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentus – rekreacines schemas ir planus. Aplinkos ministras 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-431 „Dėl Pajūrio juostos
žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialiojo plano rengimo“ pavedė Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamentui
organizuoti Pajūrio juostos žemyninės dalies paplūdimių rekreacijos specialųjį planą.
Įvertinusi minėtus argumentus, teisėjų kolegija sutiko, jog ginčijamas aktas yra
neteisėtas ir turi būti panaikintas (2013 m. gruodžio 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A520-1774/2013).

64 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1124 „Dėl Žemės sklypo
plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimo, derinimo ir tvirtinimo
miestų teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4815). Jis neteko galios Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2013 m. lapkričio 5 d. nutarimu Nr. 1024 (Žin., 2013, Nr. 118-5941), kuris
įsigaliojo 2014 m. sausio 1 d.
65 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. D1-601 „Dėl Pajūrio juostos
žemyninės dalies tvarkymo specialiojo plano patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 98-4628).
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X. VEIKSNIAI, GALINTYS PAKENKTI ŽMONIŲ GYVYBEI, SVEIKATAI IR APLINKAI
X.1. TRIUKŠMAS
1. Triukšmo prevencijos teisinius pagrindus, triukšmo valdymo subjektų teises,
pareigas, triukšmo kontrolės ir stebėsenos (monitoringo) tvarką nustato Triukšmo
valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr. 164-5971; toliau – ir TVĮ). Juo siekiama apsaugoti
žmonių gyvybę ir sveikatą bei aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio. Triukšmas –
tai nepageidaujami arba žmogui kenksmingi išoriniai garsai, kuriuos sukuria žmonių
veikla (TVĮ 2 str. 19 d.). Pagrindinės triukšmo valdymo priemonės yra 1) transporto
srautų planavimas; 2) teritorijų planavimas, projektų ekspertizė ir statinių priežiūra;
3) žemėtvarka; 4) techninės priemonės triukšmo šaltiniuose (mažesnį triukšmą skleidžiančių šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimas šaltinyje, triukšmo mažinimas poveikio vietoje); 5) garso perdavimo mažinimas; 6) ūkinės veiklos sąlygų reglamentavimas ir triukšmo normavimas; 7) triukšmo kontrolė; 8) planuojamos ūkinės veiklos
PVS ir PAV, visuomenės sveikatos saugos ekspertizė, triukšmo poveikio visuomenės
sveikatai vertinimas; 9) produktų atitikties vertinimas; 10) strateginis triukšmo kartografavimas ir triukšmo lygio ribojimo zonų nustatymas (TVĮ 3 str. 2 d.).
2. Savivaldybėms priskirtas triukšmo prevencijos ir triukšmo valstybinio valdymo įgyvendinimas priskirtini savarankiškosioms savivaldybių funkcijoms (VSĮ 6 str.
1 d. 35 p.).
X.1.1. Triukšmo kontrolė
(TVĮ; StandĮ)

3. Per apžvelgiamą laikotarpį administraciniam teismams teko analizuoti Vilniaus
visuomenės sveikatos centro atliktos triukšmo kontrolės teisėtumą.
3.1. Administracinėje byloje Nr. A662-1714/2013 pareiškėjas VĮ „Plytinės kartodromas“ prašė panaikinti Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2012 m. sausio
3 d. patikrinimo aktą. Šiame patikrinimo akte konstatuota, kad atlikus triukšmo matavimus buvo užfiksuoti sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu
Nr. V-604 patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau
– ir HN 33:2011) pažeidimai, taip pat nurodyta perorganizuoti kartodromo veiklą,
užtikrinant, kad iš kartodromo sklindantis triukšmas neviršytų leistinų lygių gyvenamojoje aplinkoje.
Vilniaus apygardos administracinis teismas pareiškėjo skundą tenkino. Jis konstatavo, jog patikrinimo aktas neatitinka VAĮ 3 ir 8 straipsnių reikalavimų dėl to, kad
juo duodamas privalomas nurodymas nepagrindžiamas teisės aktų nuostatomis. Be to,
triukšmo matavimo protokoluose nurodyti standartai negali būti pripažinti standartizacijos norminiais dokumentais, kurie nurodyti TVĮ 22 straipsnio 2 dalyje, nes jie
Lietuvoje negalioja.
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija su tuo nesutiko, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir bylą grąžino jam nagrinėti iš naujo.
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LVAT pažymėjo, kad pagal TVĮ 22 straipsnio 2 dalį, triukšmo matavimai atliekami standartizacijos norminių dokumentų nustatyta tvarka. Higienos normos HN
33:2011 11 punkte įtvirtinta, kad šios higienos normos 1 ir 2 lentelėse nurodytų triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis Lietuvos standartu LST
ISO 1996-1:2005 ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008. Tos pačios higienos normos 12 punkte nustatyta, jog šios higienos normos 1 lentelėje nurodytų triukšmo rodiklių matavimo trukmė priklauso nuo garso šaltinio (-ių) ir yra nurodoma matavimo
metoduose arba standartuose, o 13 punkte – triukšmo matavimai ir (ar) modeliavimas
gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje atliekami garso sklidimo laisvojo lauko sąlygomis. Atliekant triukšmo matavimo procedūras pastatų išorės aplinkoje bei taikant pataisas esant skirtingiems mikrofono įrengimo atvejams, turi būti
vadovaujamasi Lietuvos standartuose LST ISO 1996-1:2005 ir LST ISO 1996- 2:2008
pateiktais nurodymais.
Pagrindinius nacionalinės standartizacijos tikslus ir principus, Lietuvos standartų
rengimo ir taikymo tvarką, standartų ir techninių reglamentų ryšį, nacionalinės standartizacijos institucijos veiklos pagrindines nuostatas, nacionalinės standartizacijos
finansavimo šaltinius nustato Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymas (Žin.,
2000, Nr. 35-972; 2007, Nr. 39-1435; toliau – ir StandĮ). Šiame įstatyme standartas
apibrėžiamas kaip pripažintos standartizacijos institucijos priimtas dokumentas, kuris nustato bendram ir daugkartiniam naudojimui tinkančias taisykles, bendruosius
principus ar charakteristikas tam tikroje srityje, o Lietuvos standartas – kaip nacionalinės standartizacijos institucijos priimtas, paskelbtas ir visuomenei skirtas standartas
(StandĮ 2 str. 11 d.). Pagal StandĮ 6 straipsnio 10 dalį (2007 m. kovo 22 d. įstatymo
Nr. X-1056 redakcija), informaciją apie viešajai apklausai pateiktus, išleistus, numatomus skelbti netekusiais galios bei netekusius galios Lietuvos standartus ir kitus leidinius nacionalinė standartizacijos institucija skelbia naujausiame savo periodiniame
leidinyje per 5 darbo dienas nuo atitinkamo fakto patvirtinimo interneto tinklalapyje.
Informacija apie darniuosius Lietuvos standartus skelbiama „Valstybės žiniose“. Lietuvos standartai ir kiti leidiniai taikomi savanoriškai, išskyrus atvejus, kai teisės aktuose
pateikta išskirtinė nuoroda į standartus ir kitus leidinius (StandĮ 7 str. 1 d.).
Pirmosios instancijos teismas sprendime ginčui aktualius Lietuvos standartus
pripažino norminiais dokumentais ir pažymėjo, kad jiems taikomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos nuostatos. LVAT su
tuo nesutiko, nes iš aptarto teisinio reguliavimo seka, jog standartizacija yra specifinė
valdymo sritis, kuriai, atsižvelgiant į standartų pobūdį bei jų reguliavimo dalyką (gali
nustatyti taisykles, tyrimų, bandymų ir matavimų metodus, pavyzdžių atrinkimo taisykles, reikalavimus pakuotėms ir pan.), standartizacijos tikslus ir principus, nustatyta ir speciali jų rengimo, derinimo, tvirtinimo, sisteminimo, skelbimo ir pripažinimo
netekusiais galios tvarka. Todėl nagrinėjant bylą iš naujo reikėtų vertinti, ar Lietuvos
standartus galima priskirti norminių dokumentų ar norminių teisės aktų grupei ir ar
jiems taikoma anksčiau minėtu įstatymu norminiams teisės aktams nustatyta skelbimo ir įsigaliojimo tvarka (2013 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A662-1714/2013).
3.2. Nagrinėjimą klausimą iš naujo sprendęs Vilniaus apygardos administracinis
teismas pareiškėjo reikalavimą tenkino, panaikindamas ginčijamą aktą. Teismas pabrėžė, kad patikrinimo akte nurodoma, jog yra nustatytas Lietuvos higienos normos
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HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomenės paskirties
pastatuose bei jų aplinkoje“ (Žin., 2011, 75-3638) 1 lentelės 1 ir 3 punktų pažeidimas.
Minėtos Lietuvos higienos normos 11 punkte įtvirtinta, jog šios higienos normos 1 ir
2 lentelėse nurodytų triukšmo rodiklių tiesioginiai matavimai atliekami vadovaujantis
Lietuvos standartu LST ISO 1996-1:2005 ir Lietuvos standartu LST ISO 1996-2:2008.
Vadinasi, Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 kaip teisės akte tiesiogiai nurodyta,
kad privaloma vadovautis minėtais Lietuvos standartais. Taigi, pagal StandĮ 7 straipsnio 1 dalį, šioje byloje minėtų Lietuvos standartų nuostatos yra privalomos. Kita vertus,
minėti Lietuvos standartai, nors informacija apie juos yra paskelbta pagal Standartizacijos įstatymo 6 straipsnio 10 dalį, patys savaime nėra niekur paskelbti, o tai nedera su
Standartizacijos įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 4 punktu. Kitaip tariant, šiais standartais Standartizacijos įstatymo prasme neįmanoma, nors privaloma, naudotis bei vadovautis. Vien šiuo aspektu patikrinimo aktas naikintinas, nes jis turėjo būti grindžiamas
Lietuvos standartais, tačiau jie patys neatitinka įstatyme nustatytų paskelbimo sąlygų.
Teismas taip pat akcentavo, jog patikrinimo akte ir protokoluose nenurodyta kokiomis
konkrečiai Lietuvos standartų nuostatomis vadovautasi. Teismas šią aplinkybę vertino
kaip šiurkštų procedūrinį pažeidimą, nes neaišku, kokiomis Lietuvos standartų nuostatomis patikrinimo aktas grindžiamas, nors jas buvo privalu nurodyti, jomis vadovautis.
Teismo vertinimu, taip buvo pažeista VAĮ 8 straipsnio 1 dalis.
Apeliacine tvarka bylą patikrinęs LVAT su tuo nesutiko, pirmosios instancijos
teismo sprendimą panaikino ir bylą grąžino jam nagrinėti iš naujo.
LVAT, vadovaudamasis StandĮ 7 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos higienos normos
HN 33: 2011 11 punktu, pažymėjo, kad iš tiesų nagrinėjamu atveju aktualių Lietuvos
standartų nuostatos yra privalomos. Be to, sistemiškai įvertinus Standartizacijos įstatymo, Įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatymo, Lietuvos
higienos normos HN 33:2011 nuostatas, darytina išvada, jog Lietuvos standartai yra
norminiai dokumentai, o ne norminiai teisės aktai. Jiems taikoma ne Įstatymų ir kitų
teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos įstatyme nustatyta norminiams teisės aktams nustatyta skelbimo ir įsigaliojimo tvarka, o speciali Standartizacijos įstatyme nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į tai, jog byloje yra pateiktos nagrinėjamam ginčui aktualių Lietuvos standartų kopijos, darytina išvada, jog jie pagal Standartizacijos įstatymo
reikalavimus yra išleisti, informacija apie juos tinkamai paskelbta, t. y. jie paskelbti ir
paviešinti pagal Standartizacijos įstatymo 6 straipsnio reikalavimus, tad, skirtingai nei
konstatavo pirmosios instancijos teismas, jais įmanoma naudotis bei vadovautis. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, pirmosios instancijos teismo išvada, jog patikrinimo
aktas naikintinas vien tuo aspektu, jog jis turėjo būti grindžiamas Lietuvos standartais, tačiau jie patys neatitinka įstatyme nustatytų paskelbimo sąlygų, yra neteisėta ir
nepagrįsta, patikrinimo aktas negalėjo būti pripažintas neteisėtu ir naikinamas šiuo
pagrindu.
Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismo išvada dėl patikrinimo
akto neteisėtumo ir jo naikinimo tuo pagrindu, jog nei jame pačiame, nei protokoluose nenurodyta, kokiomis konkrečiai Lietuvos standartų nuostatomis vadovaujamasi, o
tai yra šiurkštus procedūrinis pažeidimas, VAĮ 8 straipsnio 1 dalies pažeidimas, taip
pat įvertinta kaip nepagrįsta. Pirmosios instancijos teismo argumentai, kad remiantis
VAĮ 8 straipsnio 1 dalies reikalavimu, Patikrinimo akte turėjo būti itin detaliai aprašyti aplinkos triukšmo rodikliai (LST ISO 1996-1:2005 5 punktas), triukšmą aprašantys
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rodikliai (LST ISO 1996-1:2005 7.2.1 punktas), tinkamiausieji laiko tarpsniai (LST ISO
1996-1:2005 7.2.2 punktas), garso šaltiniai ir jų veikimo sąlygos (LST ISO 1996-1:2005
7.2.3 punktas), garso sklidimo sąlygos (LST ISO 1996-1:2005 7.2.5 punktas), nepagrįsta
(2014 m. lapkričio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-2177/2014).
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XI. APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖ KONTROLĖ
1. Siekdami užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje, valstybės įgaliotos institucijos ir pareigūnai ūkio subjektų, kitų
fizinių ir juridinių asmenų atžvilgiu vykdo aplinkos apsaugos valstybinę (toliau – ir
AAV) kontrolę. Ji pasireiškia aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų prevencija, pažeidimų nutraukimu bei
šių pažeidimų padarymu kaltų asmenų nustatymu, jų patraukimu teisinėn atsakomybėn. AAV kontrolę Lietuvos Respublikoje vykdančias institucijas bei pareigūnus, jų
teisinį statusą, veiklos teisinius pagrindus bei pagrindinius principus, veiklos organizavimą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės procesą nustato Lietuvos Respublikos
aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas.
XI.1. PRIVALOMIEJI NURODYMAI

(AAVKĮ 3 str. 8 p.; AAĮ 31 str. 1 d. 3 p.)

2. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad itin didelė administraciniuose teismuose nagrinėtų ir su aplinkos apsauga susijusių bylų dalis buvo ginčai, kuriuose vertintas
AAV kontrolę vykdančių asmenų duodamų privalomų nurodymų teisėtumas.
3. Vykdydami AAV kontrolę, AAV kontrolės institucijos ir pareigūnai inter alia
duoda fiziniams ir juridiniams asmenims privalomuosius nurodymus (AAVKĮ 3 str.
8 p., AAĮ 31 str. 1 d. 3 p.).
Privalomasis nurodymas yra AAV kontrolę vykdančio pareigūno įpareigojimas fiziniam ar juridiniam asmeniui
1) per tam tikrą terminą įgyvendinti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimus arba
2) imtis priemonių, kad aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimų arba žalos aplinkai būtų išvengta ar ji
sumažinta, arba
3) likviduoti pasekmes, sukeltas aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, arba
4) įgyvendinti aplinkos atkūrimo priemones (šiuo aspektu žr. AAVKĮ 2 str. 6 d.
(2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija).
3.1. Išanalizavęs privalomojo nurodymo sąvokos apibrėžimą, Vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, kad privalomojo nurodymo tikslas yra apsaugoti aplinką, užkirsti kelią aplinkai daromai žalai atsirasti ir neutralizuoti tokios žalos pasekmes.
Įvertinęs šios įstatyme įtvirtintos poveikio priemonės esmę, teismas nesutiko, kad kaltų asmenų nubaudimas yra būtina prielaida privalomajam nurodymui dėl teisės pažeidimo nutraukimo duoti (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A469-663/2007)66.
66 Ši taisyklė suformuluota byloje, kurioje kilo ginčas dėl pareiškėjui duoto privalomojo nurodymo
sustabdyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus (golfo laukų statybą), kol nepakeista
tikslinė žemės naudojimo paskirtis, ir atkurti iškirstą mišką iki 2007-2008 metų. Pareiškėjo teigimu,
teisė duoti privalomąjį nurodymą pagal įstatymą suteikta tiktai išaiškinus teisės aktų pažeidimą bei
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4. AAVKĮ 18 straipsnyje (2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija) yra
numatyti privalomojo nurodymo davimo atvejai, tai yra juridiniai pagrindai:
1) kai yra grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar
juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti (žr., pvz., 2006 m. liepos
24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A180-1153/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007; 2009 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1173/2009, ir kt.);
2) kai aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimas yra trunkamasis
ir išaiškinus jį bei nubaudus kaltus asmenis nustatomas terminas jį nutraukti (žr., pvz.,
2007 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-663/2007; 2009 m. vasario 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-289/2009, ir kt.);
3) kai nustatomas terminas pašalinti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimo priežastis (žr., pvz., 2011 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-28/2011; 2011 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A525-28/2011);
4) kai nustatomas terminas likviduoti aplinkos apsaugos įstatymų ar kitų teisės
aktų pažeidimu sukeltas pasekmes;
5) kai padaryta žala aplinkai ir nustatomos aplinkos atkūrimo priemonės ir jų
įgyvendinimo terminai (žr., pvz., 2007 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A469-663/2007).
5. AAVKĮ 18 straipsnyje įtvirtintų pagrindų turinys lemia, jog privalomų nurodymų taikymo apimtis yra itin plati, susijusi su įvairių aplinkos apsaugos reikalavimus
įtvirtinančių teisės aktų taikymu ir aiškinimu.
5.1. Pavyzdžiui, pažeidus STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punkte bei SŽMN Sąlygose
įtvirtintą draudimą pakrantės apsaugos juostoje tverti tvoras, duodamas nurodymas išmontuoti ir iškelti vielos tinklo tvorą iš Žeimenos upės 10 metrų pločio pakrantės apsaugos juostos (saugomoje teritorijoje – Žeimenos ichtiologiniame draustinyje) (šiuo
aspektu žr. 2003 m. gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A403-1246/2003;
dėl draudimo pakrantės apsaugos juostoje tverti tvoras taip pat žr. 2011 m. lapkričio
14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1353/2011; 2012 m. gegužės 7 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-1494/2012); pažeidus STĮ ir Aplinkosaugos sąlygų
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis nuostatų 19 punkte67 įtvirtintą draudimą saugomoje teritorijoje laikyti plūduriuojančias plaukimo priemones,
duodamas nurodymas perkelti į kitą vietą arba išardyti Antalieptės mariose plūduriuojantį vasarnamį (papildomais nurodymais siekiama užtikrinti vandens ir su juo susijusių ekosistemų stabilumą, vandens telkinių krantų apsaugą saugomose teritorijose)
(žr. 2006 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-724/2006); pažeidus
nubaudus kaltus asmenis. Tuo tarpu pareiškėjas statybos darbus vykdė turėdamas statybos leidimą,
niekas nėra pareiškęs jokių pretenzijų, jog ji statybos leidimą gavo neteisėtai, niekas ir niekada už tai
jo nėra nubaudęs (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-663/2007).
67 „Valstybiniuose ne miestų teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, taip pat vandens telkiniuose,
esančiuose valstybiniuose rezervatuose bei valstybiniuose draustiniuose, valstybinių parkų ir biosferos
rezervatų gamtiniuose rezervatuose bei draustiniuose, draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones
(plaukiojančius vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir kt.), išskyrus
plūduriuojančius lieptus, tiltus ir prieplaukas, kurie gali būti nustatyta tvarka įrengiami ir naudojami.“
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miškų apsaugą reglamentuojančių įstatymų normas, duodamas nurodymas sustabdyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus, kol nepakeista tikslinė žemės
naudojimo paskirtis, bei atkurti iškirstą mišką (žr. 2007 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-663/2007); perėmus fekalinės kanalizacijos vamzdyno ir
nuotekų valymo įrenginius, duodamas įpareigojimas gauti leidimą vykdyti ūkinę veiklą ir / arba eksploatuoti įrenginį (žr. 2009 m. spalio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1192/2009). Privalomasis nurodymas taip pat gali būti duodamas, jei eksploatuojant ūkinės veiklos objektą yra pažeidžiamos TIPK nustatytos atliekų tvarkymo
sąlygos (2005 m. rugsėjo 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-967/2005); pažeidus atliekų tvarkymo nuostatas, duodamas privalomas nurodymas priduoti atliekų
tvarkytojui dezodorantus, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas, ir pateikti institucijai dokumentus, patvirtinančius minėtų atliekų sutvarkymą (2007 m. gruodžio
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007); pažeidus Miškų įstatymo bei
SŽMN Sąlygų nuostatas, kuriomis draudžiama statyti statinius miško ūkio žemėje, rekreacinėje teritorijoje, duodamas privalomas nurodymas pašalinti blokus nuo rekreacinės teritorijos (2011 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-28/2011)
ir t. t.
XI.1.1. Privalomojo nurodymo prevencinis pobūdis
(AAVKĮ 18 str.; 20 str. 1 d. 4 p.)

6. Akcentuotina, kad privalomasis nurodymas gali būti prevencinė priemonė, taikoma siekiant užkirsti kelią teisinei atsakomybei už teisės aktų pažeidimus kilti. Privalomasis nurodymas gali būti duodamas ne tik teisės aktų pažeidimo atvejais, bet ir pažeidimų prevencijos tikslais (2010 m. kovo 1 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A822-243/2010; 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1386/2011; 2012 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-2922/2012; 2012 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-2920/2012; 2012 m. gruodžio 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-3136/2012). Prevencijos principas – užkirsti kelią aplinkos apsaugą ir gamtos
išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams, siekti
išvengti neigiamo poveikio aplinkai, įtvirtintas AAVKĮ 4 straipsnio 1 punkte, administracinių teismų praktikoje vertinamas kaip vienas iš svarbiausių AAV kontrolės principų (2012 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2922/2012).
6.1. Prevencinis privalomo nurodymo pobūdis buvo aktualus, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A822-243/2010. Šioje byloje pareiškėjai, be kita ko, ginčijo Kauno RAAD 2008 m. liepos 15 d. privalomojo nurodymo Nr. 2 teisėtumą, duoto AAVKĮ
18 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punkto pagrindu. Privalomuoju nurodymu Nr. 2 pareiškėjams buvo nurodyta iki 2008 m. liepos 29 d. pagal 2008 m. liepos 1 d. išduotą leidimą
kirsti mišką pagamintą žalią eglės medieną, kuri sukrauta prie pat miško, išvežti ne
arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra daugiau
kaip 20 %, pakraščio arba apdoroti insekticidais, apsaugančiais nuo medžių liemenų
pavojingų kenkėjų ir ligų sukėlėjų, arba nužievinti.
Pirmosios instancijos teismas privalomąjį nurodymą Nr. 2 panaikino. Teismas pažymėjo, jog aplinkos ministro 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr.D1-204 patvirtintų
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Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 45 punkte nurodyta, kad žalia spygliuočių mediena nuo balandžio 20 d. (pušies - nuo balandžio 1 d.) iki rugsėjo 1 d., jeigu oro temperatūra yra ne žemesnė kaip 0° C, per dešimt dienų po jos iškirtimo turi būti išvežta
ne arčiau kaip 3 km nuo medyno, kurio sudėtyje spygliuočių medžių rūšių yra daugiau kaip 20 procentų, pakraščio arba apdorota insekticidais, arba nužievinta, arba
kitais būdais apsaugota nuo medžių liemenų pavojingų kenkėjų ir ligų sukėlėjų (mediena laikoma neapsaugota, jei po žieve yra gyvų liemenų kenkėjų (kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių arba ligų požymių). Nustatyta, kad pagal Kauno
RAAD 2008 m. liepos 2 d. gautą trečiųjų suinteresuotų asmenų skundą AAV kontrolės
pareigūnai kartu su teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros pareigūnais
2008 m. liepos 9 d. atliko pareiškėjų privataus miško valdos patikrinimą ir nustatė, kad
miško valdoje yra pažeidimų: bloga sanitarinė miško būklė, vykdant kirtimus ir sandėliuojant pagamintą medieną nesilaikoma Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 35 ir
45 punktų reikalavimų, šakos sumestos į griovą, užšlamštinant mišką bei nesilaikant
2008 m. liepos 1 d. išduotame leidime kirsti mišką miško savininkui nurodytų sąlygų
– šakas sukrauti į krūvas. Nustatyti pažeidimai buvo įrašyti į Privačios miško valdos
miškų būklės, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos patikrinimo aktus. Nustatytų pažeidimų pagrindu surašytas privalomasis nurodymas Nr. 2.
Teismo vertinimu, privalomajame nurodyme Nr. 2 nurodytos pažeidimų šalinimo
aplinkybės neatitiko minėtuose patikrinimo aktuose nustatytų sanitarinės miško būklės pažeidimų. Visų pirma, Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 45 punkte numatyta,
kada žalia spygliuočių mediena turi būti išvežta po jos iškirtimo per dešimt dienų. Todėl ginčo atveju buvo svarbu nustatyti medienos iškirtimo datą. Tačiau konkreti kirtimų data nenustatyta. Teismas pažymėjo, kad nenustačius tikslios kirtimo datos, nebuvo
pagrindo konstatuoti pažeidimo, susijusio su nukirstos medienos laikymu ir apdorojimu. Aplinkybės, kad 2008 m. liepos 9 d. atliekant skundo tyrimą ir patikrinus eglės
medieną, po žieve buvo rasta gyvų liemenų pavojingų kenkėjų (kiaušinėlių, lervų) bei
2008 m. liepos 15 d. papildomai apžiūrint minėtą teritoriją mediena nebuvo tinkamai
apsaugota, nes po žieve buvo rasta gyvų liemenų pavojingų kenkėjų (kiaušinėlių, lervų, lėliukių, naujos kartos suaugėlių), jokiuose patikrinimo aktuose ar kituose dokumentuose nebuvo nustatytos. Teismo vertinimu, skundžiamas privalomas nurodymas
Nr. 2 ir jame nurodytos poveikio priemonės nebuvo pagrįstas objektyviais faktiniais
duomenimis, t. y. nustatytais pažeidimais miško valdos patikrinimo metu. Nustatyti
pažeidimai neatitiko AAVKĮ 18 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose išvardytų privalomųjų nurodymų davimo atvejų.
LVAT su tuo nesutiko ir pripažino ginčijamą nurodymą pagrįstu. LVAT vertinimu, pirmosios instancijos teismas privalomojo nurodymo surašymą nepagrįstai siejo
su konstatuotu pažeidimu, atmesdamas galimybę duoti privalomą nurodymą prevencijos tikslais. Remiantis AAVKĮ (20 str. 1 d. 4 p.; 18 str.) nuostatomis darytina išvada, kad
privalomas nurodymas gali būti duodamas ne tik teisės aktų pažeidimo atvejais, bet ir
pažeidimų prevencijos tikslais, dėl to surašant nurodymą Nr. 2 nebuvo svarbi tiksli medienos iškirtimo data. Be to, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Kauno regiono
aplinkos apsaugos departamentas 2008 m. liepos 15 d. privalomuoju nurodymu Nr. 2
pareiškėjams nurodė atlikti tam tikrus veiksmus iki 2008 m. liepos 29 d., o tai reiškia, kad
net jei būtų laikoma, kad medžiai buvo iškirsti liepos 8 d., tai yra dieną prieš surašant
patikrinimo aktą, tai privalomas nurodymas Nr. 2 nenumato griežtesnio reikalavimo,
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nei yra nustatytas Miško sanitarinės apsaugos taisyklių 45 punkte (2010 m. kovo 1 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. A822-243/2010).
XI.1.2. Privalomų nurodymų turinys
(AAVKĮ 20 str.)

7. Privalomojo nurodymo turinį expressis verbis apibrėžia AAVKĮ 20 straipsnis
(2006 m. birželio 8 d. įstatymo Nr. X-648 redakcija). Pagal šio straipsnio 1 dalį, privalomajame nurodyme turi būti šie duomenys: 1) AAV kontrolės pareigūno, duodančio
privalomąjį nurodymą, vardas, pavardė, pareigos, tarnybos vieta; 2) privalomojo nurodymo surašymo data ir vieta; 3) kam duodamas privalomasis nurodymas – juridinio
asmens pavadinimas, adresas. Jei privalomasis nurodymas duodamas fiziniam asmeniui
– jo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta; 4) kokius pažeidimus ar jų pasekmes arba veiksnius, sudarančius sąlygas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų
pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti, turi pašalinti asmuo, kuriam duodamas privalomasis nurodymas, arba kokias aplinkos atkūrimo priemones turi įgyvendinti asmuo,
kuriam duodamas privalomasis nurodymas, ir per kokius terminus jis tai turi padaryti;
5) privalomojo nurodymo apskundimo tvarka.
8. Vadinasi, reikalavimai privalomojo nurodymo turiniui įtvirtinti AAVKĮ
20 straipsnyje. Kartu reikia pažymėti, jog privalomojo nurodymo turiniui kaip bendroji norma taikytinas ir VAĮ, be kita ko, nustatantis viešojo administravimo principus bei
reikalavimus individualiam administraciniam aktui (VAĮ 3, 8 str.). Taigi, privalomasis
reikalavimas turi būti pagrįstas ir teisėtas, t. y. turi atitikti anksčiau paminėtų įstatymų
nuostatų reikalavimus, jame aiškiai ir išsamiai turi būti nurodytos aplinkos apsaugą ir
gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normos, kurių
nurodoma laikytis, ar šių teisės aktų pažeidimai, tai pagrindžiančios nustatytos aplinkybės (2012 m. rugpjūčio 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1659/2012;
2012 m. rugsėjo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2006/2012; 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2460/2012).
8.1. Šių reikalavimų svarba akcentuota, pavyzdžiui, administracinėje byloje
Nr. A822-2460/2012, kurioje nustatyta, kad 2009 m. lapkričio 6 d. privalomuoju nurodymu Nr. 52 pareiškėjas buvo pirmą kartą įpareigotas nedelsiant nutraukti Neries upės
dešiniajame krante Neries upės pakrantės apsaugos juostoje vykdomus statybos darbus, kol bus paruošta ir atitinkamai suderinta projektinė dokumentacija. Neįvykdžius
privalomojo nurodymo Nr. 52, pareiškėjui buvo duotas pakartotinis šioje byloje ginčijamas privalomasis nurodymas Nr. 66, kuriuo pareiškėjas įpareigotas pašalinti iš Neries
upės pakrantės apsaugos juostos suklotą geotekstilės plėvelę ir gelžbetonines plokštes.
Privalomajame nurodyme Nr. 66 pažymėta, jog pareiškėjas pažeidė AAĮ 14 straipsnio
3, 4 ir 7 punktus bei AAVKĮ 54 straipsnio 2 dalies reikalavimą.
Aplinkos apsaugos įstatymo 14 straipsnio 3, 4 ir 7 punktuose įtvirtintos gamtos
išteklių naudotojų pareigos – įgyvendinti priemones, naikinančias arba mažinančias
neigiamą poveikį aplinkai (3 p.); paaiškėjus, kad aplinkai gresia pavojus, imtis priemonių, kad būtų jo išvengta, o atsiradus žalingiems padariniams, neatidėliotinai juos pašalinti ir informuoti atitinkamus aplinkos apsaugos pareigūnus bei institucijas (4 p.);
vykdyti teisėtus įgaliotų aplinkos apsaugos institucijų bei jų pareigūnų reikalavimus
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(7 p.). AAVKĮ 54 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad fiziniai ir juridiniai asmenys privalo
sudaryti visas sąlygas, būtinas AAV kontrolės pareigūnams AAV kontrolei vykdyti, ir
paklusti AAV kontrolės pareigūnų teisėtiems reikalavimams.
Vertindama ginčijamo privalomojo nurodymo Nr. 66 turinį, LVAT sprendė, kad
minėtas administracinis aktas AAVKĮ 18 ir 20 straipsnių bei VAĮ reikalavimų neatitinka. Pirmiausia pažymėta, jog privalomame nurodyme Nr. 66 tinkamai nesuformuluotas
aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimas, neaišku, kaip privalomame nurodyme išvardyti pareiškėjo veiksmai pažeidžia nurodyme minimų teisės normų reikalavimus. Ginčijamame nurodyme
pažymima, kad, nesant paruoštos ir suderintos dokumentacijos bei išduoto leidimo
statybai, pareiškėjas vykdė statybos darbus: buvo kasama tranšėja, klojama geotekstilės
plėvelė ir klojamos – montuojamos plokštės, įgilinant jų apatinę dalį į žemę užliejamoje Neries upės dalyje. Tačiau iš atsakovo ginčijamame nurodyme Nr. 66 minimų teisės
aktų, kurių pažeidimu kaltinamas pareiškėjas, neįmanoma nustatyti, kokį konkretų pažeidimą įvykdė pareiškėjas – kokių priemonių, naikinančių arba mažinančių neigiamą poveikį aplinkai, neįgyvendino (AAĮ 14 str. 3 p.); ar paaiškėjus, kad aplinkai gresia
pavojus, nesiėmė priemonių, kad būtų jo išvengta, ar neatidėliotinai nepašalino žalingų padarinių aplinkai (AAĮ 14 str. 4 p.), kokių teisėtų pareigūnų reikalavimų nevykdė
(AAĮ 14 str. 4 p., AAVKĮ 54 str. 2 d.).
Vadovaujantis AAVKĮ nuostatomis, privalomieji nurodymai duodami, kai yra
grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, siekiant tokių pažeidimų
ir (arba) žalos aplinkai išvengti ar ją sumažinti. Atsižvelgus į tai, kas paminėta, darytina išvada, jog viena iš privalomų duodamų nurodymų sąlygų – atsiradusi arba galima žala aplinkai, kai privalomasis nurodymas duodamas, siekiant jos išvengti arba
sumažinti. Tačiau nagrinėjamu atveju nėra aišku, ar pareiškėjas privalomuoju nurodymu Nr. 66 įpareigotas imtis priemonių, kad būtų išvengta žalos atsiradimo ar pašalinti
pažeidimo pasekmes.
Ginčijamą privalomąjį nurodymą vertinant privalomojo nurodymo Nr. 52 kontekste, anksčiau aptartos aplinkybės taip pat negalėjo būti nustatytos. Privalomajame
nurodyme Nr. 52 konstatuoti AAĮ 12, 16 ir 17 straipsnių pažeidimai. AAĮ 12 straipsnis
reglamentuoja saugomų teritorijų klasifikaciją bei apibrėžia gamtinį karkasą. Minėto
įstatymo 16 straipsnis įtvirtina ūkinės veiklos, galinčios turėti poveikio aplinkai, projektavimą, o 17 straipsnis – atsakomybę už ūkinės veiklos objektų statybą, rekonstravimą ir plėtimą, neturint būtinos projektinės dokumentacijos. Paminėtos teisės normos nesudaro pagrindo spręsti, kokio aplinkos apsaugos reikalavimo pažeidimu yra
kaltinamas pareiškėjas, t. y. ar tam tikros statybų veiklos vykdymu neturint reikiamos
dokumentacijos, kuri, be kita ko, per se ne kiekvienu atveju galėtų sukelti žalą aplinkai,
kas yra būtinoji sąlyga priimti privalomąjį nurodymą, ar žalos aplinkai (grėsmės žalai
kilti) sukėlimu kitokiais neteisėtais veiksmais pakrantės apsaugos juostoje.
LVAT atkreipė dėmesį, kad atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos
teisme atsakovas nurodė, jog pareiškėjas, vykdydamas minėtus statybos darbus, pažeidė SŽMN Sąlygų reikalavimus, kuriuose įtvirtinti ūkinės veiklos apribojimai pakrantės apsaugos juostoje. Atsiliepime nurodyti atsakovo argumentai suponuoja išvadą, kad
pareiškėjas kaltinamas pažeidęs minėtus apribojimus pakrantės apsaugos juostoje.
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Šiuo aspektu LVAT akcentavo, kad atsakovui tinkamai – aiškiai ir išsamiai – privalomajame nurodyme nenurodžius teisės aktų nuostatų, kurių pažeidimu kaltinamas
privalomojo nurodymo adresatas, bei su minėtų teisės aktų pažeidimais susijusių faktinių aplinkybių, ginčijant tokio pobūdžio administracinį aktą, nėra aiškios administracinio ginčo ribos. Tokia situacija pažeidžia subjekto, kuriam duotas privalomasis
nurodymas, teises bei apsunkina darbą institucijoms, nagrinėjančioms ginčą ir neturinčioms kompetencijos savarankiškai suformuluoti teisės aktų pažeidimų, kurie neįvardyti privalomajame nurodyme.
Atsižvelgus į nagrinėjamos bylos faktines aplinkybes, teismui kilo pagrįstų abejonių dėl privalomuoju nurodymu Nr. 66 siekiamo tikslo, būtent – siekimo sumažinti pareiškėjo padarytą žalą aplinkai arba jos išvengti. Iš bylos medžiagos matyti, kad
pareiškėjas jam priklausančiuose sklypuose, esančiuose šalia Neries upės, sandėliuojamą gruntą padengė geotekstile ir ją užslogino ažūrinėmis gelžbetoninėmis plokštėmis.
Pareiškėjo tvirtinimu, šie darbai buvo atlikti siekiant išvengti grunto paplovimo į upę.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad iš atsakovo privalomajame nurodyme Nr. 52 ir jo pagrindu priimtame bei nagrinėjamoje byloje ginčijamame privalomajame nurodyme
Nr. 66 nustatytų faktinių aplinkybių nėra aišku, ar, pareiškėjui įvykdžius privalomojo
nurodymo Nr. 66 reikalavimus, t. y. pašalinus iš Neries upės pakrantės apsaugos juostos
suklotą geotekstilės plėvelę ir gelžbetonines plokštes, žala aplinkai ar grėsmė jai kilti
bus panaikinta. Bylos duomenys nepatvirtina, jog geotekstilės plėvelės ir gelžbetoninių
plokščių, kuriais pridengiamas gruntas, pašalinimas iš Neries upės pakrantės nesukels
didesnės žalos aplinkai nei aplinkybės (pareiškėjo veikimas ar neveikimas), kurių pagrindu buvo priimti privalomieji nurodymai Nr. 52 ir Nr. 66.
Atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog byloje surinkta medžiaga nepatvirtina, kad yra reali (objektyvi) grėsmė, jog bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės
aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo
gali būti padaryta žala aplinkai. Dėl to spręstina, jog ginčijamas privalomasis nurodymas nėra tinkamai motyvuotas. Kitaip tariant, viešojo administravimo procedūra nebuvo atlikta taip, kaip to reikalauja VAĮ ir AAVKĮ nuostatos. Todėl pažymėtina, kad
atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, neužtikrino pagrįsto ir objektyvaus
privalomojo nurodymo priėmimo, t. y. nenustatė, ar grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų
reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali
būti padaryta žala aplinkai, realiai (objektyviai) egzistuoja, bei įvardijamų pareiškėjo
pažeidimų aiškiai ir išsamiai nepagrindė aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų normomis. Minėti individualaus administracinio akto trūkumai pripažintini esminiais ir sudarančiais pagrindą jį panaikinti
(2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A822-2460/2012).
8.2. Administracinėje byloje Nr. A502-1659/2012 vertintame 2011 m. balandžio
14 d. privalomajame nurodyme konstatuota, kad pareiškėjas sandėliuoja naftuotą vandenį, kuris pagal atliekų tvarkymo taisykles priskirtas 13 04 (lijaliniai vandenys) atliekų
grupei, bei, vadovaujantis AAVKĮ 18 straipsnio 2 punktu, nurodyta nuo 2011 m. balandžio 14 d. užtikrinti apsaugą bei išvežti naftuotą vandenį, pateikti dokumentų kopijas
apie pavojingų atliekų perdavimą įmonei, turinčiai leidimą užsiimti atliekų tvarkymo
veikla.
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LVAT, vertindamas ginčijamo privalomojo nurodymo turinį, pažymėjo, jog akivaizdu, kad jis neatitinka teisės aktų reikalavimų. Nurodyme nesuformuluotas aplinkos
apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų
pažeidimas, nenurodytos jį pagrindžiančios faktinės aplinkybės, neaišku, ar pareiškėjui
nurodyta imtis priemonių, kad būtų išvengta pažeidimo, nutraukti pažeidimą ar pašalinti pažeidimo pasekmes. Tokie administracinio akto trūkumai pripažįstami esminiais
ir sudarančiais pagrindą jį panaikinti. Be to, esant tokio pobūdžio privalomojo nurodymo turinio trūkumams, nėra aiškios administracinio ginčo ribos skundžiant aktą,
kas pažeidžia subjekto, kuriam duotas privalomasis nurodymas, teises bei apsunkina
darbą institucijoms, nagrinėjančioms ginčą, ir neturinčioms kompetencijos savarankiškai suformuluoti teisės aktų pažeidimus, kurie neįvardyti privalomajame nurodyme.
Atsižvelgiant į tai, konstatuota, kad ginčijamas aktas yra neteisėtas (2012 m. rugpjūčio
9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1659/2012).
9. Kaip individualus administracinis aktas, privalomasis nurodymas turi būti formuluojamas taip, kad iš jo turinio būtų aišku, kokias konkrečiai teises ir pareigas suinteresuotiems asmenims jis sukelia (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A469-663/2007).
9.1. Administracinėje byloje Nr. A469-663/2007 analizuojamu atveju faktiniu privalomojo nurodymo pagrindu nurodytos šios aplinkybės: UAB ,,VILLON“ nuosavybės teise priklausančiuose miško sklypuose, miško paskirties žemėje, vykdomi golfo
laukų įrengimo darbai, tai yra kasami tvenkiniai, rengiami keliai bei lyginamas žemės
paviršius. Privalomuoju nurodymu pareiškėjui UAB ,,VILLON“ nurodyta: 1) sustabdyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės darbus, kol nepakeista tikslinė žemės naudojimo paskirtis, 2) pagal Miškų įstatymo IV skyriaus 5 punktą atkurti iškirstą
mišką iki 2007-2008 metų. Byloje nustatyta, kad golfo laukų statyba iš dalies vyko dviejuose miškų ūkio paskirties žemės sklypuose, nepakeitus šios žemės tikslinės paskirties
teisės aktų nustatyta tvarka.
Pasak LVAT, golfo laukų įrengimo darbai (žemės kasimas, lyginimas ir pan.) miškų ūkio paskirties žemėje yra draudžiami įstatymo. Miško žemė – tai apaugęs mišku
(medynai) ir neapaugęs mišku (kirtavietės, žuvę medynai, miško aikštės, medelynai,
daigynai, miško sėklinės plantacijos ir žaliaviniai krūmynai bei plantacijos) plotas. Miško žemei taip pat priskiriami tame pačiame plote esantys miško keliai, kvartalų, technologinės ir priešgaisrinės linijos, medienos sandėlių bei kitų su mišku susijusių įrenginių užimti plotai, poilsio aikštelės, žvėrių pašarų aikštelės, taip pat žemė, skirta miškui
įveisti (MiškĮ 2 str. 3 d.). Teismo vertinimu, akivaizdu, kad golfo laukų įrengimas ir tuo
tikslu vykdomi žemės kasimo, lyginimo ir pan. darbai nepatenka į įstatymo apibrėžtas
miško žemės paskirties ribas. Miškų įstatymo 9 straipsnis nustato bendrąsias miškų savininkų ir naudotojų pareigas saugoti miškus nuo gaisrų, kenkėjų, ligų ir kitų neigiamų
veiksnių, laiku ir tinkamai atkurti iškirstą mišką, mišką naudoti tokiais būdais, kurie
padėtų mažinti neigiamą poveikį aplinkai, racionaliai ūkininkauti miško žemėje (miške), palaikyti dirvožemio našumą, saugoti biologinę įvairovę, laikytis įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatytų reikalavimų, sutvarkyti naudojant mišką sudarkytus miško plotus
taip, kad jie tiktų naudoti pagal paskirtį, tausoti miško kelius, sausinimo sistemas ir
kitus technologinius įrenginius, nepažeisti miško valdytojų, savininkų ir kitų naudotojų teisių bei teisėtų interesų. Pagal Miškų įstatymo 11 straipsnį miško žemė gali būti
paverčiama kitomis naudmenomis tik išimtiniais atvejais, Vyriausybės nustatyta tvarka
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derinant valstybės, miško savininko ir visuomenės interesus. Apibendrindamas teismas
konstatavo, jog pareiškėjo vykdomi golfo laukų statybos darbai prieštaravo miškų apsaugą reglamentuojančių įstatymų nuostatoms, todėl valstybinis aplinkos inspektorius,
konstatavęs šiuos pažeidimus, turėjo pagrindą duoti pareiškėjui AAVKĮ 18 straipsnio
1 dalies 2 punkte numatytą privalomąjį nurodymą nutraukti aplinkos apsaugos teisės
pažeidimus. Vadinasi, remiantis minėtais argumentais, ginčijamo privalomo nurodymo
pirmas punktas pripažintas pagrįstu.
Tuo tarpu ginčijamo nurodymo 2 punktą LVAT panaikino, nustatęs, kad jame netinkamai nurodyta Miškų įstatymo norma (neaišku, kurio Miškų įstatymo IV skyriaus
straipsnio ir dalies 5 punkto reikalavimus turi vykdyti pareiškėjas), taip pat jis nėra
pakankamai pagrįstais faktiniais duomenimis. Privalomajame nurodyme kaip aplinkosaugos teisės aktų pažeidimai yra nurodoma tai, kad yra kasami tvenkiniai, rengiami
keliai bei lyginamas žemės paviršius; neteisėto miško kirtimo faktas nėra konstatuotas.
Pareiškėjas teigia, kad turėjo leidimus miško kirtimui, šią aplinkybę apeliacinės instancijos teismo posėdyje pripažino ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovas. Be to, privalomojo nurodymo 1 punktu žemės darbai sustabdyti sąlyginai – kol nepakeista tikslinė žemės naudojimo paskirtis, pareiškėjo pateikti dokumentai rodo, kad ginčo žemės
sklypų tikslinės paskirties procedūros yra pradėtos. Taigi nėra aišku, kokias konkrečiai
aplinkos atkūrimo priemones privalomuoju nurodymu yra įpareigotas įvykdyti pareiškėjas ir kaip šis nurodymas turės būti vykdomas, jeigu tikslinė ginčo žemės paskirtis
bus pakeista.
Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija panaikino privalomojo nurodymo
2 punktą ir perdavė valstybiniam aplinkos apsaugos inspektoriui privalomąjį nurodymą dėl aplinkos atkūrimo pateikti iš naujo. Pateikdamas nurodymą dėl aplinkos atkūrimo iš naujo valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius turėjo įvertinti nurodytas
aplinkybes ir sukonkretinti nurodymo turinį (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-663/2007).
10. Privalomasis nurodymas turi būti pagrįstas, negali būti paremtas vien prielaidomis (spėjimais). Pažeidus šį reikalavimą, privalomasis nurodymas pripažįstamas
neteisėtu (šiuo aspektu žr., pvz., 2009 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A39-289/2009). Taigi aplinkybės, kurios yra privalomojo nurodymo juridinis pagrindas, turi būti įrodytos (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A556-140/2012).
10.1. Šiame kontekste gali būti paminėta, pavyzdžiui, administracinė byla
Nr. A556-140/2012, kurioje buvo ginčijami šie aktai: AAV kontrolę vykdantis pareigūnas vadovaudamasis AAVKĮ 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu, taip pat 2007 m. gruodžio
29 d. įmonei išduoto TIPK leidimo reikalavimais, kuriuose nėra numatytas koksocheminio krosnių kuro naudojimas ir saugojimas įmonės teritorijoje, 2010 m. lapkričio 10 d. privalomuoju nurodymu įpareigojo pareiškėją iki 2010 m. gruodžio 31 d.
užtikrinti, kad UAB ,,Vilniaus energija“ eksploatuojamoje katilinėje nebūtų saugomas
(laikomas) koksocheminis krosnių kuras. Aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimu 2010 m. lapkričio 10 d.
privalomąjį nurodymą paliko nepakeistą.
Pasak LVAT, pareiga pareiškėjui atlikti privalomajame nurodyme nurodytus
veiksmus yra kildinama iš TIPK leidimo reikalavimų, kuriuose nėra numatytas koksocheminio krosnių kuro naudojimas ir saugojimas įmonės teritorijoje, nesilaikymo.
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TIPK taisyklių 5.9. punkte buvo nustatyta, kad TIPK leidimas – dokumentas – suteikiantis teisę jame nustatytomis sąlygomis vykdyti ūkinę veiklą arba eksploatuoti įrenginį ar jo dalį. LVAT vertinimu, atsakovas privalomajame nurodyme nenurodė TIPK
taisyklių konkrečių teisės normų ir kitų teisės aktų normų, draudžiančio saugoti (laikyti) koksocheminį krosnių kurą UAB ,,Vilniaus energija“ eksploatuojamoje Naujosios
Vilnios rajoninėje katilinėje, ir (ar) kad toks leidimas privalomas, taip pat, kad atsirado
pareiga keisti TIPK leidimo sąlygas. Atsakovas nepagrindė TIPK leidimo pažeidimų
konkrečiais teisės aktų reikalavimais.
Ginčijamas privalomasis nurodymas taip pat nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, nėra tinkamai motyvuotas. Departamentas, pažymėdamas, jog koksocheminio
katilų kuro saugojimas katilinės teritorijoje yra susijęs su taršos rizika avarijos atveju,
neįrodė, jog grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą
reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl fizinių ar
juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, realiai (objektyviai) egzistuoja. Neįrodžius nurodytų aplinkybių, kurios yra privalomojo nurodymo
juridinis pagrindas (AAVKĮ 18 str. 1 p.), šio administracinio akto negalima laikyti teisėtu ir pagrįstu.
LVAT teisėjų kolegija, įvertinusi ginčijamus aktus, konstatavo, kad konstitucinės
teisinės valstybės principas buvo nepaisytas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės
institucijų, taip pat skundžiami aktai neatitinka VAĮ 8 straipsnyje įtvirtintų reikalavimų
bei viešojo administravimo principų, turint omenyje tai, kad skundžiami aktai nėra pagrįsti teisės aktų reikalavimais, objektyviais duomenimis. Tuo pačiu buvo neužtikrinta
pareiškėjo teisė žinoti gynybos ribas. Nekonkreti teisinė kvalifikacija, nepagrindimas
administracinių aktų objektyviais duomenimis pripažinta esminiu trūkumu. Minėta
pažaida ne tik paneigia asmens teisę žinoti kaltinimo ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pastarajam suprasti bei apsibrėžti bylos nagrinėjimo ribas, o kartu visapusiškai bei objektyviai išnagrinėti ginčą. Dėl
nurodytų aplinkybių ginčijami aktai panaikinti (2012 m. kovo 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-140/2012).
10.2. Administracinėje byloje Nr. A502-2016/2013 ginčas iš esmės kilo dėl Vilniaus
RAAD Vilniaus miesto agentūros privalomojo nurodymo, kuriuo UAB „Vilniaus energija“ nurodyta mazuto krovos darbus termofikacinėje elektrinėje vykdyti esant palankioms oro sąlygoms teršalams sklaidytis, surašyto AAVKĮ 18 straipsnio 1 punkto pagrindu, t. y. siekiant užkirsti kelią aplinkos apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų
teisės aktų pažeidimams bei išvengti neigiamo poveikio aplinkai.
Vertindamas ginčijamo akto teisėtumą ir jo surašymo pagrindą, LVAT nurodė,
AAVKĮ 2 straipsnio 6 dalies, 20 straipsnio 1 dalies 4 punkto, 18 straipsnio 1 punkto normos suponuoja atsakovams pareigą tinkamai pagrįsti (motyvuoti) skundžiamų
prevencinių veiksmų būtinybę: 1) įvardyti veiksnius, kurie, jų nuomone, sudaro prielaidas aplinkos apsaugos įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimams ar žalai aplinkai atsirasti; 2) nustatyti konkrečias priemones toms grėsmėms pašalinti; 3) apibrėžti valdingo
patvarkymo galiojimą laike.
Įvertinęs byloje esančius duomenis, LVAT konstatavo, kad ginčijamas aktas šių
reikalavimų neatitinka net iš dalies, nes neatskleidžia svarbiausių faktinių duomenų,
reikšmingų ekologinei situacijai Vilniaus mieste įvertinti, ir nenustato aiškių pareiškėjo leistino elgesio ribų, t. y. kriterijų, kuriais vadovaujantis laikoma, jog oro sąlygos
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teršalams sklaidytis yra palankios. Todėl ginčijamas aktas pripažintas neteisėtu
(2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2016/2013).
11. Privalomojo nurodymo turiniui taip pat keliamas proporcingumo reikalavimas. Tai išplaukia iš AAVKĮ 4 straipsnyje įtvirtinto minimalios ir proporcingos kontrolės naštos principo. Pagal šį principą, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės institucijų ir pareigūnų veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui
įgyvendinti, proporcingi ūkio subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams, atliekami siekiant kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų, kitų fizinių ir juridinių asmenų veiklą
(AAVKĮ 4 str. 2 p.).
11.1. Šiuo aspektu taip pat aktuali byla Nr. A492-3019/2011, kurioje kilo ginčas dėl
Panevėžio RAAD Panevėžio rajono agentūros 2010 m. rugsėjo 1 d. surašyto privalomojo nurodymo, kuriuo, vadovaujantis AAVKĮ 18 straipsnio 1 punktu, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui nurodyta nepriimti UAB „AV Investicija plius“,
kuriai 2010 m. liepos 9 d. panaikinta pavojingų atliekų tvarkymo licencija, medicininių
atliekų. UAB „AV Investicija plius“ yra bendrovė, turinti TIPK leidimą tvarkyti tiek pavojingas, tiek nepavojingas atliekas.
Pasak LVAT, Aplinkos apsaugos agentūrai 2010 m. liepos 9 d. panaikinus bendrovei išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, bendrovė privalėjo nutraukti pavojingų atliekų tvarkymo veiklą, tačiau bendrovė išsaugojo teisę užsiimti nepavojingų
atliekų tvarkymo veikla, t. y. gali tvarkyti nepavojingas atliekas, gautas iš medicininių
ir veterinarijos įstaigų, pagal kodus 18 01 04 ir 18 02 03 (perdirbti, rūšiuoti, smulkinti
ir priduoti atliekų tvarkytojams). Sprendžiant ginčijamo akto teisėtumo ir pagrįstumo
klausimą, buvo svarbu nustatyti, ar teisus atsakovas teigdamas, kad 18 01 04 žymimos
nepavojingos atliekos bendrovėje susidaro tik po pavojingų atliekų sutvarkymo. Įvertinęs bylos duomenis, LVAT konstatavo, jog atsakovas neįrodė, jog 18 01 04 kodu žymimos atliekos bendrovėje susidaro tik tvarkant pavojingas atliekas. Taigi bendrovėje
nepavojingos atliekos pagal kodą 18 01 04 gali teisėtai atsirasti dviem būdais – perdirbant pavojingas medicinines atliekas ir surenkant nepavojingas medicinines atliekas iš
kitų organizacijų.
AAV kontrolę vykdantis viešojo administravimo subjektas, atsižvelgdamas į pažeidimo pobūdį ir vykdomos aplinkai kenksmingos veiklos mastą, turi parinkti ir taikyti adekvačią poveikio priemonę (2011 m. liepos 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2605/2011). Atsakovas įrodymais nepagrindė deklaruojamo privalomojo
nurodymo tikslo – kad tinkamai nenukenksmintos pavojingos medicininės atliekos
nepatektų į sąvartyną. Byloje nėra įrodymų, patvirtinančių atsakovo iškeltą prielaidą,
kad į sąvartyną kartu su 18 01 04 kodu žymimomis nepavojingomis atliekomis patenka ir tinkamai nenukenksmintos pavojingos medicininės atliekos.
Nustačiusi, kad bendrovė 18 01 04 kodu žymimas atliekas gali gauti ne tik sutvarkiusi pavojingas atliekas, bet ir iš medicinos įstaigų gavusi nukenksmintas, nurodytu kodu žymimas, atliekas, taip pat atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjui yra panaikinta
licencija tvarkyti pavojingas atliekas, kad yra imtasi kitų priemonių, kuriomis siekiama,
jog pareiškėjas UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centrui neperduotų tinkamai
nesutvarkytų pavojingų atliekų (Panevėžio RAAD 2010 m. rugsėjo 1 d. privalomuoju
nurodymu UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras įpareigotas priimti medicininės atliekas iš bendrovės tik po Panevėžio RAAD atstovo apžiūros), LVAT teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad skundžiamas
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privalomas nurodymas yra neproporcingas siekiamam tikslui, kad šiuo aktu nepagrįstai apribojama bendrovės teisė verstis nepavojingų atliekų tvarkymo veikla. Be to,
ginčijamas privalomasis nurodymas neatitinka VAĮ 8 straipsnio keliamų reikalavimų,
nes jis nėra pagrįstas objektyviais duomenimis, nėra tinkamai motyvuotas. Įvertinusi
išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija darė išvadą, kad atsakovas, kaip viešojo administravimo subjektas, neužtikrino pagrįsto ir objektyvaus privalomojo nurodymo priėmimo, t. y. neįrodė, jog grėsmė, kad bus pažeisti aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių
naudojimą reglamentuojančių įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimai ir (arba) kai dėl
fizinių ar juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo gali būti padaryta žala aplinkai, realiai (objektyviai) egzistuoja. Neįrodžius nurodytų aplinkybių, kurios yra privalomojo
nurodymo juridinis pagrindas (AAVKĮ 18 str. 1 p.), šio administracinio akto negalima laikyti teisėtu ir pagrįstu (2011 m. rugsėjo 29 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A492-3019/2011).
12. Svarbu, jog privalomasis nurodymas turi atitikti jo surašymo metu galiojančius teisės aktus.
12.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A502-408/2010 pareiškėjas UAB
„Gintarinis uostas“ ginčijo 2008 m. rugsėjo 12 d. privalomąjį nurodymą, kuriuo pareiškėjas buvo įpareigotas iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko (toliau – ir KNNP) teritorijos pašalinti vagonėlį–namelį, kadangi jis buvo pastatytas pažeidžiant aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 439 patvirtinto Kuršių nerijos nacionalinio
parko apsaugos reglamento (toliau – ir Reglamentas) 321 punkto reikalavimus.
Privalomojo nurodymo metu galiojusi minėto punkto norma (2007 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-556 redakcija) nustatė, kad nacionaliniame parke draudžiama
statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus / įrenginius (namelius,
konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, sandėliukus, garažus, bitininkų
/ sodininkų vagonėlius / namelius), išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose
numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus
laikinus statinius, objektus ir įrenginius68. Pasak teismo, šis pakeitimas įsigaliojo nuo
2007 m. lapkričio 23 d. Atsižvelgiant į tai, jog nurodymas pareiškėjui duotas 2008 m.
rugsėjo 12 d., t. y. jau įsigaliojus minėtam Reglamento pakeitimui, kaip nepagrįsti
atmestini pareiškėjo argumentai, jog nurodymas buvo surašytas remiantis negaliojančiu teisės aktu. Pareiškėjas taip pat teigė, jog Reglamento 321 jo atžvilgiu netaikytinas, nes vagonėlis–namelis buvo įsigytas 2007 m. spalio 29 d., t. y. galiojant ankstesnei
Reglamento redakcijai. Pasak teismo, šiuo atveju nėra svarbios aplinkybės, susijusios
su tuo, kada pareiškėjas įsigijo namelį–vagonėlį. Esminę reikšmę, duodant pareiškėjui
privalomąjį nurodymą, turėjo tai, ar šio privalomojo nurodymo surašymo metu buvo
68 Šiuo metu galiojantis Reglamento 321 punktas (2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-53 redakcija)
nustato, kad draudžiama statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitiems
tikslams vagonėlius ir kitus kilnojamuosius objektus ar įrenginius (konteinerius, nebenaudojamas
transporto priemones, metalinius garažus), išskyrus atvejus, kai jie naudojami Lietuvos Respublikos
aplinkos ministerijos nustatyta tvarka kaip laikinieji statiniai, reikalingi mokslo institucijų
moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti, miškų ūkio veiklai, masiniams renginiams, turint
nustatyta tvarka savivaldybių vykdomųjų institucijų išduotus leidimus, taip pat teisės aktuose
numatytais atvejais. Draudžiama įvežti į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją, statyti, laikyti ir
naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitiems tikslams kilnojamuosius namelius su įranga,
išskyrus atvejus, kai teisės aktų nustatyta tvarka yra išduotas statybos leidimas statyti ar rekonstruoti
Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje ir yra žemės valdytojo raštiškas sutikimas.
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pažeisti galiojančių teisės aktų reikalavimai, susiję su aplinkos apsauga, kitaip tariant,
svarbios yra būtent pažeidimo konstatavimo metu galiojusios Reglamento nuostatos.
LVAT teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog KNNP teritorijoje pareiškėjas pastatė namelį–vagonėlį ir jog pažeidimo konstatavimo momentu jau buvo įsigaliojęs Reglamento pakeitimas, kuriuo Reglamentas buvo papildytas
321 punktu, sprendė, jog minėti pareiškėjo veiksmai pagrįstai vertinti kaip Reglamento
321 punkto reikalavimų nesilaikymas. Be to, įvertinus Reglamento 321 punkto formuluotę, darytina išvada, jog, konstatuojant minėtų Reglamento nuostatų pažeidimą, nėra
būtina įrodinėti atitinkamais subjekto veiksmais padarytą žalą aplinkai, gamtos ištekliams (2010 m. kovo 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-408/2010).
12.2. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos išnagrinėtoje administracinėje byloje
Nr. A502-1353/2011 ginčas kilo dėl atsakovo 2010 m. vasario 10 d. privalomojo nurodymo, duoto AAVKĮ 18 straipsnio 2 punkto pagrindu, kuriuo pareiškėjas pakartotinai
buvo įpareigotas iki 2010 m. kovo 1 d. iškelti tvorą iš Gilužio ežero pakrantės apsaugos juostos ribų. Byloje nustatyta, kad analogiškas reikalavimas buvo suformuluotas ir
pareiškėjui duotais 2009 m. rugsėjo 4 d., 2009 m. lapkričio 17 d., 2010 m. sausio 11 d.
privalomaisiais nurodymais.
Pareiga pareiškėjui atlikti šiame individualiame administraciniame akte nurodytus veiksmus buvo kildinama iš STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punkto pažeidimo. Šis bei
SŽMN Sąlygų 126.1 punktas, kaip aptariamo reikalavimo pagrindai, buvo nurodyti ir
pirminiame 2009 m. rugsėjo 4 d. privalomajame nurodyme bei paskesniuose pakartotiniuose privalomuosiuose nurodymuose. Kaip vieną iš argumentų dėl ginčijamo privalomojo nurodymo neteisėtumo pareiškėjas nurodė aplinkybę, kad, jo teigimu, ginčo tvora buvo pastatyta iki įsigaliojant minėtoms įstatymo ir poįstatyminio teisės akto
nuostatoms, todėl pastarosios (nuostatos) jam negalėjo būti taikomos.
Ginčo privalomajame nurodyme nurodytas STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punktas
(2001 m. gruodžio 4 d. Nr. IX-628 redakcija) nustato, kad „pakrantės apsaugos juostoje
draudžiama <...> tverti tvoras, išskyrus atvejus, kai aptverti numatyta normatyviniuose
dokumentuose dėl eksploatavimo saugumo“69. Analogiškas draudimas yra įtvirtintas ir
minėtų SŽMN Sąlygų 126.1 punkte (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640 redakcija), nustatančiame, jog „pakrantės apsaugos juostose draudžiama <...> tverti tvoras“.
Konstitucinis Teismas 2007 m. lapkričio 29 d. nutarime konstatavo, kad su konstituciniu teisinės valstybės principu yra susijęs principas lex retro non agit, pagal kurį
teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline
tvarka, nebent būtų palengvinama teisės subjektų padėtis, kartu nepakenkiant kitiems
teisės subjektams (lex benignor retro agit). Nei įstatymu, nei poįstatyminiais aktais negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuriuo būtų įsiterpta į jau pasibaigusius
teisinius santykius. Tokiu reguliavimu, kuriuo teisės normos galėtų būti pakeistos, kai
reguliuojami santykiai jau yra baigti, būtų sudarytos prielaidos paneigti asmenų teisėtus lūkesčius, teisinį tikrumą ir teisinį saugumą, konstitucinį teisingumo principą.
Kaip matyti iš pacituotų STĮ 20 straipsnio 4 dalies 1 punkto ir jį atkartojančio
SŽMN Sąlygų 126.1 punkto loginės ir lingvistinės konstrukcijos, jomis yra ribojama tik
asmenų teisė (galimybė) atlikti konkrečius veiksmus – tverti tvoras pakrantės apsaugos
69 Analogiškas reglamentavimas galioja ir šiuo metu.
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juostoje. Šių nuostatų taikymas yra akivaizdžiai nukreiptas į ateitį ir, atsižvelgiant į
paminėtą Konstitucinio Teismo formuojamą oficialiąją konstitucinę doktriną, nėra
jokio objektyvaus pagrindo konstatuoti, jog remiantis šiomis nuostatomis, neteisėtais
(draudžiamais) gali būti pripažinti ir iki šių normų įsigaliojimo atlikti veiksmai. Tai
reiškia, kad minėtomis įstatymo ir poįstatyminio teisės akto nuostatomis nėra reguliuojami teisiniai santykiai dėl iki jų įsigaliojimo atliktų veikų (pastatytų tvorų pakrantės apsaugos juostoje). Kitaip tariant, vien tik ta aplinkybė, kad tvora stovi pakrantės apsaugos juostoje, dar nereiškia, kad minėtos normos, draudžiančios atitinkamus
veiksmus (tvoros tvėrimą), buvo pažeistos. Siekiant įrodyti, kad draudžianti atitinkamus veiksmus norma yra pažeista, be kita ko, būtina nustatyti, kad inkriminuojamas
veiksmas buvo atliktas tuo metu, kai norma galiojo.
Minėtomis draudžiamojo pobūdžio normomis yra ribojama nuosavybės teisė.
Atsižvelgiant į fundamentalų šios teisės pobūdį, nuosavybės teisės ribojimai paprastai neturėtų būti aiškinami plečiamai. Juolab kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos
23 straipsnio 3 dalis nustato, kad nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta
tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama. Taigi įstatymų leidėjas, manydamas, kad tvorų buvimas pakrantės apsaugos juostoje pažeidžia reikšmingą visuomeninį interesą, gali aiškiai ir nedviprasmiškai įtvirtinti draudimą tokio pobūdžio objektams būti minėtoje juostoje, taip pat nustatyti konkretų mechanizmą, kuriuo pagrindu
teisėtai pastatytos tvoros būtų pašalinamos iš šios teritorijos (pvz., paimant atitinkamus žemės ruožus ir (ar) objektus visuomenės reikmėms, valstybės sąskaita juos nugriaunant ar kt.).
Taigi, akivaizdu, kad vien tik iš Saugomų teritorijų įstatymo 20 straipsnio 4 dalies
1 punkto (2001 m. gruodžio 4 d. įstatymo Nr. IX-628 redakcija) ir SŽMN Sąlygų 126.1
punkto (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1640
redakcija) negali būti kildinama asmenų pareiga pašalinti iki šių nuostatų įsigaliojimo
pastatytas tvoras pakrantės apsaugos juostose.
Privalomajame nurodyme nebuvo jokių faktinių duomenų ar argumentų, kad
ginčo tvora pakrantės apsaugos juostoje buvo pastatyta jau galiojant šioms nuostatoms.
Pareiškėjas pažeidęs minėtas nuostatas pripažintas ir įpareigotas šį pažeidimą pašalinti vien tik užfiksavus faktinę aplinkybę, jog pakrantės apsaugos juostoje stovi tinklinė tvora, iš esmės nevertinant, kada ši tvora pastatyta. Teismo posėdžio apeliacinės
instancijos teisme trečiojo suinteresuoto asmens atstovė, be kita ko, nurodė, kad, kiek
jiems žinoma, aptariama tvora buvo pastatyta 1958 m. Iš skundžiamo administracinio
akto buvo matyti, kad nors jis yra pagrįstas teisės norma, įtvirtinta STĮ 20 straipsnio
4 dalies 1 punkte, tačiau jame nėra jokių objektyvių faktinių duomenų, kurie patvirtintų, kad minėtoje teisės normoje aprašyta draudžiama veika buvo atlikta tuo metu, kai
ji ar SŽMN Sąlygų 126.1 punktas galiojo. Vadinasi, skundžiamas administracinis aktas negali būti laikomas pakankamai pagrįstu ir, atitinkamai, teisėtu (2011 m. lapkričio
14 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1353/2011;
šiuo aspektu taip pat žr. 2012 m. gegužės 7 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A556-1494/1012, kurioje taikyti teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai
bei RAAD įpareigotas išnagrinėti 2009 m. rugsėjo 4 d. privalomo nurodymo teisėtumo
klausimą).
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XI.1.3. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai
(AAVKĮ 21 str., 22 str.)

13. Įstatymas apibrėžia ir privalomojo nurodymo įvykdymo terminus. Pagal
AAVKĮ 21 straipsnio 1 dalį, privalomojo nurodymo įvykdymo terminus, ne ilgesnius
kaip 3 mėnesiai, nustato privalomąjį nurodymą duodantis AAV kontrolės pareigūnas
pagal tai, koks laikotarpis, atsižvelgiant į objektyvias aplinkybes, yra reikalingas privalomajame nurodyme nustatytiems reikalavimams įgyvendinti. Ilgesnius privalomojo nurodymo įvykdymo terminus AAV kontrolės pareigūnas gali nustatyti suderinęs su savo
tiesioginiu vadovu (AAVKĮ 21 str. 2 d.). AAV kontrolės pareigūnas, nustatęs ilgesnius
negu šio straipsnio 1 dalyje numatyti privalomojo nurodymo įvykdymo terminai, apie
tai privalo pranešti institucijos, kurios pareigūnas nustatė ilgesnius negu šio straipsnio 1 dalyje numatyti privalomojo nurodymo įvykdymo terminai, AAV kontrolės
priežiūrą atliekančiai institucijai (AAVKĮ 21 str. 3 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo
Nr. X-1510 redakcija).
Asmens, kuriam duotas privalomasis nurodymas, rašytiniu prašymu, jeigu jis dėl
objektyvių priežasčių negali laiku įvykdyti šio nurodymo, nurodymo įvykdymo terminai gali būti pratęsti (AAVKĮ 22 str. 1 d.). Kad privalomojo nurodymo įvykdymo
terminas būtų pratęstas, galima kreiptis ne vėliau kaip 7 dienos iki privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos (AAVKĮ 22 str. 2 d.). Sprendimą pratęsti privalomojo nurodymo įvykdymo terminą, tačiau ne ilgiau kaip dar 2 mėnesiams, priima
privalomąjį nurodymą davęs pareigūnas. Apie tokį sprendimą jis privalo nedelsdamas
informuoti institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą, AAV kontrolės
priežiūrą atliekančią instituciją (AAVKĮ 22 str. 3 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo
Nr. X-1510 redakcija). Privalomajame nurodyme nustatytus jo įvykdymo terminus pakartotinai gali pratęsti AAV kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė
privalomąjį nurodymą, vadovas, apie tai raštu pranešęs institucijos, kurios pareigūnas
davė privalomąjį nurodymą, AAV kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai (AAVKĮ
22 str. 4 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija).
13.1. Sistemiškai aiškinant AAVKĮ 21 straipsnio 1 ir 2 dalį, konstatuotina, jog šis
įstatymas, iš esmės reglamentuodamas tik maksimalius privalomųjų nurodymų įvykdymo terminus, įtvirtina aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno diskrecijos
teisę spręsti dėl konkretaus termino duotam privalomajam nurodymui įvykdyti. Tokios
diskrecijos teisės įgyvendinimas įstatyme siejamas su būtinybe atsižvelgti į tai, koks laikotarpis objektyviai reikalingas privalomajame nurodyme nustatytiems reikalavimams
įvykdyti (2011 m. birželio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-202/2011).
13.2. Administracinėje byloje Nr. A502-2016/2013, vertindamas privalomojo nurodymo, kuriuo UAB „Vilniaus energija“ nurodyta mazuto krovos darbus termofikacinėje
elektrinėje vykdyti esant palankioms oro sąlygoms teršalams sklaidytis, teisėtumą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, jog privalomasis nurodymas negali būti duodamas neterminuotai, kadangi tai vienkartis teisės taikymo aktas, skirtas
individualiai problemai (pažeidimui) spręsti ir apibrėžtam rezultatui pasiekti (AAVKĮ
2 str. 6 d., 20 str. 1 d. 4 p., 21-24 str.; 2013 m. lapkričio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2016/2013).
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13.3. Administracinėje byloje Nr. A39-724/2006 pareiškėjas ginčijo 2005 m. birželio 17 d. privalomąjį nurodymą, kuriuo jis buvo įpareigotas iki 2005 m. liepos 1 d.
perkelti į kitą vietą arba išardyti Antalieptės mariose plūduriuojantį vasarnamį. Administracinis teismas pripažino šį nurodymą teisėtu, tačiau pažymėjo, jog nurodymu
nustatytas jo įvykdymo terminas nebuvo protingas ir pagrįstas. Remdamasis AAVKĮ
21 straipsniu ir atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjo plaukiojantis vasarnamis yra didelių gabaritų, jo iškėlimas ar išardymas susijęs su didelėmis materialinėmis išlaidomis,
tinkamo rangovo paieška ir pan., teismas konstatavo, kad nustatytas dviejų savaičių
terminas buvo aiškiai per trumpas. Atsižvelgdamas į tai, teismas pats nustatė privalomojo nurodymo įvykdymo terminą – vieną mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo
dienos (žr. 2006 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A39-724/2006).
XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su
imperatyviomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis
(Konstitucijos 23 str. 1 d., Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose
plaukiojimo priemonėmis 19, 211 p.; Vandens įstatymo 13 str. 1 d.)

14. Jau minėtoje administracinėje byloje Nr. A469-663/2007, kurioje buvo ginčijamas privalomasis nurodymas sustabdyti miško paskirties sklypuose vykdomus žemės
(golfo laukų įrengimo) darbus, kol nepakeista tikslinė žemės naudojimo paskirtis, pareiškėjas taip pat nurodė, jog aplinkos inspektorius turėjo atsižvelgti į faktą, kad golfo
laukų statybos darbai miškų ūkio paskirties žemėje vykdomi turint galiojantį statybos
leidimą. Pasak LVAT, šis argumentas nepagrįstas. Statybos leidimo ar kito administracinio akto buvimas negali paneigti imperatyvių Miškų įstatymo ir jį lydinčių teisės aktų
normų, draudžiančių naudoti miško žemę ne pagal tikslinę paskirtį, ir negali atleisti
pareiškėjo nuo dėl įstatyme įtvirtinto draudimo pažeidimo kylančių neigiamų pasekmių. Priešinga prielaida prieštarautų bendrajam teisės principui, kad iš neteisės negali
atsirasti teisė. Pareiškėjas turėjo pareigą ir galimybę kreiptis dėl tikslinės žemės paskirties pakeitimo prieš pradėdamas vykdyti statybos darbus (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-663/2007).
15. Šiuo aspektu aktuali ir administracinė byla Nr. A469-724/2007, kurioje pareiškėjas ginčijo privalomąjį nurodymą, kuriuo jis buvo įpareigotas iki 2005 m. liepos 1 d.
perkelti į kitą vietą arba išardyti Antalieptės mariose plūduriuojantį vasarnamį. Byloje
nustatyta, kad plūduriuojančio vasarnamio laikymas Antalieptės marių hidrografiniame draustinyje prieštarauja teisės normų reikalavimams (STĮ 5, 9 str., aplinkos ministro
2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 19 p.70). Pareiškėjas nagrinėjamu
70 „19. Valstybiniuose ne miestų teritorijose esančiuose vandens telkiniuose, taip pat vandens telkiniuose,
esančiuose valstybiniuose rezervatuose bei valstybiniuose draustiniuose, valstybinių parkų ir biosferos
rezervatų gamtiniuose rezervatuose bei draustiniuose, draudžiama laikyti plūduriuojančias priemones
(plaukiojančius vasarnamius, restoranus, kavines, valgyklas, pirtis, viešbučius ir kt.), išskyrus
plūduriuojančius lieptus, tiltus ir prieplaukas, kurie gali būti nustatyta tvarka įrengiami ir naudojami.“
Atkreiptinas dėmesys, kad šiuo metu galiojančių Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose
plaukiojimo priemonėmis 17 punktas (2014 m. balandžio 8 d. įstatymo Nr. D1-338 redakcija) taip
pat įtvirtina, jog „17. Valstybiniuose parkuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervate ir
valstybinių rezervatų buferinės apsaugos zonose esančiuose vandens telkiniuose leidžiama laikyti
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atveju argumentavo, jog jo plūduriuojančiam vasarnamiui 2003 m. balandžio 9 d. buvo
išduotas irklinio laivo bilietas, o 2004 m. rugpjūčio 17 d. šis plūduriuojantis vasarnamis
buvo įregistruotas Valstybinėje vidaus vandenų laivybos inspekcijoje, registracijos vieta nurodyta Antalieptės marios ir kad šie abu dokumentai yra galiojantys. Pasak LVAT,
šie faktai nepašalina teisės aktais nustatyto draudimo laikyti plūduriuojantį vasarnamį
hidrografiniame draustinyje. Plaukiojimo priemonės techninės apžiūros talonas ir plūduriuojančios priemonės tinkamumo naudoti liudijimas patvirtina, kad ši plūduriuojanti priemonė yra tinkama eksploatuoti, tačiau nesuteikia teisės laikyti tokią priemonę hidrografiniame draustinyje (2006 m. sausio 31 d. nutartis byloje Nr. A469-724/2006).
15.1. Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į norminę administracinę bylą
Nr. I444-14/2011, kurioje buvo vertintas aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d.
įsakymu Nr. D1-187 patvirtintų Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211 punkto (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269
redakcija) teisėtumas, jo atitiktis Vandens įstatymo (2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo
Nr. IX-1941 redakcija) 13 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos Konstitucijos
23 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės ir proporcingumo principams.
Aplinkosaugos sąlygų 211 punkte (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 redakcija) buvo įtvirtinta: „Vandens telkiniuose draudžiama laikyti ir naudoti laivus (išskyrus burines jachtas), kurių horizontalios projekcijos plotas didesnis kaip 15 m2 arba
aukštis virš vandens paviršiaus daugiau kaip 2 m (neskaitant stiebų ir antenų). Šis apribojimas netaikomas Baltijos jūroje, Kuršių mariose, vidaus vandenų keliams priskirtuose vandens telkinių ruožuose (dalyse), taip pat kituose vandens telkiniuose teisės
aktų nustatyta tvarka vykdant vandens telkinių valymo, gilinimo, statybos, tyrinėjimo,
sportinių ir kultūrinių renginių organizavimo, avarijų likvidavimo darbus, verslinę
ar specialiąją žvejybą, archeologinius ar kitus mokslinius tyrimus.“ Vandens įstatymo
13 straipsnio (2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija) 1 dalis nustatė,
jog fiziniai ir juridiniai asmenys, vandens telkiniuose naudojantys plaukiojimo priemones, privalo užtikrinti, kad šios priemonės neleistinai neterštų vandens, neardytų krantų, negadintų hidrotechnikos statinių bei komunikacijų, nekeltų pavojaus žmonėms ir
aplinkai; aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis nustato aplinkos ministras.
Teisėjų kolegija nurodė, jog nagrinėjamo teisinio reguliavimo kontekste yra aktualus Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas pavedimas aplinkos ministrui
nustatyti aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis – šio pavedimo turinys bei apimtis. Įvertinusi konstitucinius nuosavybės neliečiamumo ir apsaugos pagrindus, konstitucinį natūralios gamtinės aplinkos apsaugos
imperatyvą bei Vandens įstatymo nuostatas, teisėjų kolegija konstatavo, jog aptariamo
pavedimo apimtis iš esmės yra apibrėžta būtent Vandens įstatymo 8 straipsnio 2 dalies
1 punkte ir 13 straipsnio 1 dalies pirmajame sakinyje, t. y. įstatymų leidėjas Vandens
įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi įpareigojo aplinkos ministrą nustatyti tokias aplinkosaugos sąlygas, kuriomis būtų siekiama užtikrinti, kad vandens telkiniuose būtų naudojamos mažiausią poveikį vandens telkiniui ir jame esančiam vandeniui darančios
plaukiojimo priemonės, kad naudojant šias priemones neleistinai nebūtų teršiamas
plūduriuojančius lieptus, plūduriuojančius tiltus, plaukiojančias prieplaukas (debarkaderius),
suderinus jų projektus ir laikymo konkrečiame vandens telkinyje sąlygas su atitinkamos saugomos
teritorijos direkcija.“
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vanduo, ardomi krantai, gadinami hidrotechnikos statiniai bei komunikacijos, nebūtų
keliamas pavojus žmonėms ir aplinkai.
Įvertinus Saugomų teritorijų įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo, Europos kraštovaizdžio konvencijos ir kitų teisės aktų nuostatas, teisėjų kolegija padarė išvadą, jog
vidaus vandens telkiniai yra neatsiejama kraštovaizdžio dalis, todėl neginčytina, jog
tam tikrų plaukiojimo priemonių naudojimas ir (ar) laikymas gali turėti neigiamos įtakos šiam aplinkos elementui. Kadangi neigiamas poveikis kraštovaizdžiui yra laikytinas
žala aplinkai (Aplinkos apsaugos įstatymo 1 str. 21 p.), nagrinėjamu atveju buvo sutikta su atsakovo (Aplinkos ministerija) argumentais, jog Vandens įstatymo 13 straipsnio
1 dalyje įtvirtintas pavedimas apima plaukiojimo priemonių naudojimo vidaus vandenyse aplinkosaugos sąlygų nustatymą, siekiant inter alia apsaugoti kraštovaizdį.
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu
teisiniu reguliavimu nustatomi tam tikri asmenų nuosavybės teisės ribojimai bei šiais
ribojimais siekiami tikslai. Taigi vertinant šioje nuostatoje įtvirtintą pavedimą aplinkos
ministrui nustatyti aplinkosaugos sąlygas, t. y. konkretizuoti įstatymo nuostatą, buvo
padaryta išvada, jog aplinkos ministras poįstatyminiame teisės akte realizuodamas
šiuos savo įgaliojimus, negali neleistinai išplėsti asmens teisių apribojimų tiek, kiek nebūtina siekiant įstatyme įtvirtintų tikslų, t. y. turi paisyti proporcingumo principo.
Vertinant ginčijamoje poįstatyminio teisės akto normoje numatytą vandens telkiniuose naudojamų ir (ar) laikomų laivų horizontalios projekcijos ploto ir (ar) aukščio
ribojimą, teisėjų kolegija pažymėjo, jog šis apribojimas taikomas vandens telkiniuose,
išskyrus Baltijos jūrą, Kuršių marias bei vidaus vandens kelius, nepriklausomai nuo
šių vandens telkinių ploto, morfometrinių savybių (plotis, gylis, krantų pastovumas),
rūšies (ežeras, tvenkinys, upė ir pan.), priskirtinumo vertingoms teritorijoms, nuosavybės ar kitų objektyvių aplinkybių, tai yra neatsižvelgiant į vandens telkinio ir (ar)
teritorijos, kurioje yra atitinkamas telkinys, teisinį režimą, nustatytą įstatymais, kitais
norminiais teisės aktais, teritorijų planavimo dokumentais. Taigi buvo konstatuota, jog
nustatant ginčijamą šioje norminėje administracinėje byloje ribojimą, vandens telkiniai, kuriuose toks ribojimas taikomas, nėra vertinami (diferencijuojami) jų reikšmės
bei įtakos saugant kraštovaizdį nuo vizualinės taršos aspektu. Be to, aptariamas ribojimas taikomas visiems laivams (išskyrus burines jachtas), nepriklausomai nuo jų paskirties (žvejybos, pramoginis, sportinis ar kt.), išvaizdos ar kitų objektyvių aplinkybių,
galinčių turėti poveikio aplinkai (kraštovaizdžiui). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegijos vertinimu, galimos situacijos, kai laivai, nors formaliai neatitinkantys nurodytų kriterijų (horizontalios projekcijos ploto ir (ar) aukščio), tačiau naudojami ir (ar) laikomi tam tikruose vandens telkiniuose, kurie, pavyzdžiui, yra žymiai
paveikti žmogaus veiklos, todėl neturi itin didelės reikšmės kraštovaizdžio apsaugos
aspektu ir pan., gali nedaryti jokios žymios žalos aplinkai (kraštovaizdžiui); taip pat
galimos situacijos, kai vandens telkiniuose naudojami ir (ar) laikomi laivai, nors formaliai atitinkantys paminėtus kriterijus, tačiau dėl kitų savybių, pavyzdžiui, išvaizdos,
konstrukcijos ir pan., gali daryti žymesnę žalą kraštovaizdžiui. Taigi šiame kontekste akivaizdu, jog nors tokie plaukiojimo priemonių požymiai, kaip kad horizontalios
projekcijos plotas ir aukštis, neabejotinai gali būti vertinami kaip objektyviai turintys
įtakos atitinkamam kraštovaizdžiui, vien tik šių laivų kriterijų, neatsižvelgiant į kitus
plaukiojimo priemonių požymius ir charakteristikas, taip pat nediferencijuojant vandens telkinių, kuriuose tokios priemonės naudojamos, įtakos kraštovaizdžiui aspektu,
644

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

ribojimas siekiamo tikslo – apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos – atžvilgiu negali būti laikomas tinkamu šiam tikslui pasiekti. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, jog
atsakovas, teikdamas savo argumentus dėl ginčijamos šioje norminėje administracinėje
byloje nuostatos, nenurodė jokių teisiškai reikšmingų aplinkybių bei argumentų, kurie
pagrįstų būtinumą nustatyti būtent tokias griežtas poveikio priemones, t. y. atsakovas
neįrodė, kad nurodyto tikslo – apsaugoti kraštovaizdį nuo vizualinės taršos – negalima
pasiekti kitokiomis, mažiau asmenų teises varžančiomis priemonėmis.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, į tai, jog ginčijamas Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211 punkte
įtvirtintas draudimas yra siejamas vien tik su laivo horizontalios projekcijos plotu ir
(ar) jo aukščiu, padarė išvadą, kad toks ribojimas yra neproporcingas siekiamam tikslui
– apsaugoti kraštovaizdį, todėl negali būti pripažintas teisėtu. Savo ruožtu, pastarosios
aplinkybės konstatavimas leidžia teigti, jog Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens
telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211 punkte nustatytu reguliavimu buvo peržengtos Vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje atsakovui nustatyto pavedimo ribos, tuo
pažeidžiant ir konstitucinį teisinės valstybės principą, kurio vienas iš esminių elementų
yra proporcingumo principas. Be to, atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, viena iš sąlygų,
kad nuosavybės teisės ribojimus būtų galima pripažinti teisėtais, yra reikalavimas, jog
tokiais ribojimais būtų laikomasi proporcingumo principo reikalavimų, konstatuotina,
kad Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis 211
punktas pažeidžia ir Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, jog nuosavybė neliečiama.
Teisėjų kolegija nusprendė pripažinti, jog Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų
plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir Vandens telkinių, kuriuose
plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo
patvirtinimo“ (2007 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-269 redakcija), 211 punktas prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos
vandens įstatymo (2003 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. IX-1941 redakcija) 13 straipsnio 1 daliai, konstituciniams teisinės valstybės ir proporcingumo principams (2011 m.
gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-14/2011).
XI.1.5. Privalomųjų nurodymų ekonominės pasekmės ir jų reikšmė
privalomųjų nurodymų teisėtumui
(ABTĮ 3 str. 2 d.)

16. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgtose bylose neretai ginčijant
privalomą nurodymą remiamasi ekonominiais argumentais.
16.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A469-663/2007 pareiškėjas nurodė
tai, kad duotas privalomasis nurodymas yra kenksmingas užsienio kapitalo investicijų
į golfo laukų statybą realizavimui. Atsakydamas į šį argumentą, LVAT pažymėjo, kad
pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalyje suformuluotą taisyklę administraciniai teismai neturi
įgaliojimų vertinti ginčijamo administracinio akto ekonominio tikslingumo požiūriu.
Bylos aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad pareiškėjo interesas įrengti privačius
645

III. Informacinė dalis

golfo laukus yra svarbesnis už viešąjį interesą saugoti miškus. Be to, ginčijamu privalomuoju nurodymu statybos darbai sustabdyti ne visa apimtimi, o tik miško paskirties
žemėje (2007 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-663/2007).
16.2. Remdamasis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi, teismas taip pat neatsižvelgė į pareiškėjo argumentus, kad privalomu nurodymu jam trukdoma disponuoti nuosavybe,
daroma materialinė žala tiek jam, tiek vasarnamį nuomojančiai bendrovei, nukenčia
Zarasų krašte besilankančių turistų interesai (žr. 2006 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-724/2006)
XI.1.6. Subjektas, kuriam duodamas privalomas nurodymas
17. Administraciniuose teismuose per apžvelgiamą laikotarpį kilo ginčai dėl tinkamo subjekto, į kurį orientuotas privalomasis nurodymas.
18. Kaip minėta, privalomasis nurodymas gali būti duodamas tiek fiziniam, tiek
juridiniam asmeniui. Pagal AVKĮ nuostatas aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdantis pareigūnas turi pats nustatyti tinkamą subjektą, kuriam gali duoti privalomąjį
nurodymą, įpareigojantį įgyvendinti tam tikrus aplinkos apsaugą reglamentuojančių
įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (2007 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007).
18.1. Administracinėje byloje Nr. A756-1173/2009 buvo ginčijamas privalomasis
nurodymas, duotas Avižienių seniūnijai. LVAT akcentavo, jog ši seniūnija tiek pagal
VSĮ, tiek pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. kovo
23 d. įsakymu Nr. A 27-430 patvirtintų Seniūnijos nuostatų normas yra tik Vilniaus
rajono savivaldybės administracijos struktūrinis padalinys – jos filialas, veikiantis tam
tikroje savivaldybės teritorijos dalyje. Civilinio kodekso 2.53 straipsnio, nustatančio
juridinio asmens filialo teisinį statusą, 2 dalyje nurodyta, jog juridinio asmens filialas
nėra juridinis asmuo. Tik juridiniai asmenys privalomai registruojami juridinių asmenų registre, ir kaupiami duomenys bei dokumentai apie juos (CK 2.62 str.). Byloje
padaryta išvada, kad atsakovo privalomasis nurodymas pareiškėjui – Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos Avižienių seniūnijai, kuri nėra juridinis asmuo, – nustatyta tvarka surinkti ir priduoti atliekų tvarkytojams krūvose išpiltas buitines atliekas
nuo valstybinio fondo žemės sklypų (nurodytų ginčijamame administraciniame akte),
esančių Avižienių seniūnijos teritorijoje, yra nepagrįstas galiojančiais teisės aktais
(žr. 2009 m. gruodžio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1173/2009).
18.2. Administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007 buvo ginčijamas 2006 m. liepos
25 d. privalomasis nurodymas, kuriuo pareiškėjas UAB ,,Cargo Via“ įpareigotas ,,iki
2006 m. rugsėjo 11 d. priduoti likusius (nesunaikintus UAB ,,Vilniaus tranzitas“) kūno
dezodorantus atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti pavojingas atliekas“.
Analizuodamas kilusį ginčą LVAT akcentavo, jog ATĮ 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atliekos – bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių atliekų turėtojas atsikrato,
nori ar privalo atsikratyti ir kurie priklauso atliekų kategorijoms, nurodytoms Įstatymo 1 priede, bei patenka į Aplinkos ministerijos patvirtintą atliekų sąrašą. Pagal ATĮ
1 priedą atliekoms priskiriami produktai, kurių vartojimo laikas pasibaigęs. Atliekų turėtojas yra atliekų gamintojas arba asmuo, kuris turi atliekų (ATĮ 2 str. 11 d.), o atliekų
tvarkytojas – įmonė ar kitas juridinis asmuo, kuris tvarko atliekas pagal šio Įstatymo ir
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kitų teisės aktų reikalavimus (ATĮ 2 str. 14 d.). Pagal ATĮ įstatymo 4 straipsnio 1 dalį
atliekų turėtojas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas
pats arba perduoti jas atliekų tvarkytojui.
Bylos duomenimis nustatyta, kad bendrovė Digital Trade LLC į Lietuvą įvežė prekes – kūno dezodorantus, kurios, 2004 m. spalio 9 d. Vilniaus teritorinėje muitinėje
atlikus muitinio sandėliavimo procedūrą, patalpintos į muitinės sandėlį (UAB ,,Vingės terminalas“). Muitinės sandėlyje prekės buvo laikomos iki pasibaigė jų vartojimo
laikas. 2006 m. birželio 20 d. bendrovė Digital Trade LLC sudarė sutartį su pareiškėju, kurios objektas – ketinimas padėti utilizuojant prekių partiją – kūno dezodorantus.
Pagal šią sutartį pareiškėjas įsipareigojo savo arba Digital Trade LLC vardu sudaryti
sutartį su instancijomis, įgaliotomis vykdyti prekių utilizavimą, priimti prekes pagal
deklaracijas UAB ,,Vingės terminalas“ muitinės sandėliuose, pagal įgaliojimą atlikti būtinas procedūras. Bendrovė Digital Trade LLC 2006 m. birželio 22 d. išduotu įgaliojimu
pareiškėją įgaliojo organizuoti visos prekių siuntos sunaikinimą. Taigi, nei sutartimi,
nei įgaliojimu bendrovė Digital Trade LLC nuosavybės teisių į jai priklausančias prekes – kūno dezodorantus – pareiškėjui neperleido. Tai atsiliepime į pareiškėjo skundą
pripažino ir bendrovė Digital Trade LLC, kuri 2006 m. spalio 2 d. raštu informavo pareiškėją apie visų įgaliojimų, susijusių su kūno dezodorantų utilizavimu, panaikinimą.
Tai, kad 2006 m. birželio 23 d. sutarties, sudarytos tarp pareiškėjo ir UAB ,,Vilniaus
tranzitas“, 5 punkte aprašytas UAB ,,Cargo Via“, kaip prekių savininko, įsipareigojimas
pristatyti tam tikrą prekių asortimentą ir jų kiekį į naikinimo vietą Vilniuje, nereiškia,
kad būtent pareiškėjas ir yra ginčo prekių savininkas.
Prekių savininku, o pasibaigus tų prekių vartojimo terminui, ir atliekų turėtoju
buvo bendrovė Digital Trade LLC, o ne UAB ,,Cargo Via“, todėl pirmajai ir teko pareiga sutvarkyti atliekas, kaip to reikalauja ATĮ 4 straipsnio ir Aplinkos ministro 2003 m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 722 patvirtintų Atliekų tvarkymo taisyklių 48 punkto nuostatos. Vadinasi, ginčijamas privalomasis nurodymas surašytas netinkamam
subjektui – UAB ,,Cargo Via“. Tai lemia jo neteisėtumą (2007 m. gruodžio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-1156/2007; dėl tinkamo subjekto atliekų tvarkymo srityje (padangų savininko) žr., pvz., 2006 m. liepos 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A180-1153/2006; 2007 m. gruodžio 28 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A502-1196/2007).
XI.1.7. Privalomojo nurodymo apskundimo teismui tvarka
(ABTĮ 32 str. 1 d.; AAVKĮ 23 str. 2, 5, 7 d.)

19. Privalomąjį nurodymą gali apskųsti asmuo, dėl kurio jis priimtas, arba jo įgaliotas atstovas (AAVKĮ 23 str. 1 d.). Privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas AAV kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas
davė privalomąjį nurodymą, vadovui (AAVKĮ 23 str. 2 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija). Jeigu privalomąjį nurodymą davė RAAD vadovas, privalomasis nurodymas per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą skundžiamas RAAD
AAV kontrolės priežiūrą atliekančiai institucijai (AAVKĮ 23 str. 3 d. (2008 m. balandžio
24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija). Skundas dėl privalomojo nurodymo turi būti išnagrinėtas per 5 darbo dienas (AAVKĮ 23 str. 4 d.).
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Pagal AAVKĮ 23 straipsnio 5 dalį (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510
redakcija), aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančios institucijos vadovas
(aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą atliekanti institucija), išnagrinėjęs
(išnagrinėjusi) skundą, priima vieną iš šių sprendimų:
1) privalomąjį nurodymą palieka nepakeistą;
2) privalomąjį nurodymą pakeičia iš dalies, sumažindamas jame nustatytus reikalavimus arba pratęsdamas jo įvykdymo terminus;
3) privalomąjį nurodymą panaikina ir perduoda jį priėmusiam pareigūnui pateikti iš naujo;
4) privalomąjį nurodymą panaikina.
Priimtas sprendimas turi būti motyvuotas (AAVKĮ 23 str. 6 d.).
AAV kontrolę vykdančios institucijos vadovo (AAV kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta tvarka gali būti skundžiamas teismui
(AAVKĮ 23 str. 7 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija).
Jeigu privalomąjį nurodymą davė AAVKĮ 6 straipsnyje nurodytos Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos vadovas, privalomasis nurodymas įstatymų nustatyta
tvarka gali būti skundžiamas teismui (AAVKĮ 23 str. 8 d. (2008 m. balandžio 24 d. įstatymo Nr. X-1510 redakcija).
19.1. Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas ABTĮ 33 straipsnio
1 dalies prasme yra specialus norminis teisės aktas. AAVKĮ 23 straipsnio 2 dalis numato, kad privalomasis nurodymas per 10 dienų nuo jo įteikimo gali būti skundžiamas
AAV kontrolę vykdančios institucijos, kurios pareigūnas davė privalomąjį nurodymą,
vadovui. Pagal to paties straipsnio 7 dalį, AAV kontrolę vykdančios institucijos vadovo (AAV kontrolės priežiūrą atliekančios institucijos) sprendimas įstatymų nustatyta
tvarka gali būti skundžiamas teismui. Taigi AAVKĮ expressis verbis numato privalomą
išankstinio ginčų dėl privalomojo nurodymo nagrinėjimo ne per teismą procedūrą. ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje numatytas specialusis skundo padavimo terminas tais
atvejais, kai pareiškėjas prieš tai pasinaudojo išankstine ginčų nagrinėjimo ne teisme
tvarka. Jame numatyta, kad atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo
šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą
galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos (2014 m. rugpjūčio
20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-928/2014; 2013 m. gegužės 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-281/2013; 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-817/2013, 2013 m. spalio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-817/2013, 2011 m. liepos 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-424/2011,
2009 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS261-51/2009).
19.2. Atkreiptinas dėmesys, jog išankstinei ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka
institucijai priėmus sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundas dėl privalomojo nurodymo
panaikinimo paliekamas nenagrinėtinu, nelaikytina, kad skundas nagrinėtas iš esmės
ir priimtas vienas iš AAVKĮ 23 straipsnio 5 dalyje numatytų sprendimų (šiuo aspektu
žr. 2014 m. liepos 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS502-604/2014).
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XI.1.8. Būtinasis reikalingumas
20. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad viena iš aplinkybių, galinčių paneigti privalomojo nurodymo priėmimo teisinį pagrindą, yra nurodomas būtinasis
reikalingumas.
20.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-28/2011 nustatyta, kad 2009 m.
gegužės 28 d. UAB „Belvilis“ buvo duotas privalomas nurodymas, kuriuo jis įpareigotas pašalinti iš pareiškėjo žemės sklypo sustatytą pamatinių betoninių blokų užtvarą
bei sandėliuojamus blokus rekreacinės žemės sklype. UAB „Belvilis“ teigė, kad dirbtinė
užtvara žemės sklype pastatyta, veikiant būtinojo reikalingumo sąlygomis, t. y. siekiant išsaugoti pasodintus sodinukus ir vykdant teisės aktų reikalavimus. LVAT su tuo
nesutiko.
LVAT pažymėjo, kad būtinasis reikalingumas yra tada, kai siekiant pašalinti pavojų, veikiama priešingai įstatymui ir jeigu šis pavojus negalėjo būti pašalintas kitomis
priemonėmis, o padarytoji žala yra mažiau reikšminga negu išvengtoji (ATPK 17 str.).
Byloje nėra duomenų ar įrodymų, kad ginčo teritorijoje buvo sodinami sodinukai bei
nėra pagrindo teigti, kad nebuvo kitų priemonių užkirsti kelią tariamų sodinių niokojimui (2011 m. vasario 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-28/2011).
XI.1.9. Aplinkos apsaugos valstybinė kontrolę vykdantis subjektas
21. Pastebėtina, kad pareiškėjai, ginčydami jų atžvilgiu priimtą privalomą nurodymą, argumentuoja, jog šį nurodymą surašė nekompetentingas, tai yra aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės negalintis vykdyti subjektas.
21.1. Tokio pobūdžio argumentus Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
vertino, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-768/2014. Šioje byloje pareiškėjas
asociacija „EEPA“ (toliau – ir Asociacija), savo narių pavedimu vykdanti Vyriausybės
nustatytas elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir EEĮ) atliekų tvarkymo užduotis, ginčijo Vilniaus miesto agentūros privalomuosius nurodymus bei Vilniaus RAAD
vadovo sprendimus, kuriais privalomieji nurodymai palikti nepakeisti. Privalomuoju
nurodymu Asociacija buvo įpareigota organizuoti ne mažesnio kaip 44 procentų nuo
asociacijos „EEPA“ steigėjų ir narių į vidaus rinką 2011 metais išleisto atitinkamai kategorijai priskiriamos EEĮ kiekio sutvarkymą.
Pareiškėjas teigė, jog Vilniaus RAAD pagal galiojančių teisės aktų nuostatas neturi teisės vykdyti Asociacijos licencijuojamos veiklos priežiūros. Lietuvos vyriausiasis
administracinis teismas su tuo nesutiko. Įvertinęs AAVKĮ 1 straipsnio 1 dalį, 3 straipsnio 6, 7, 8, 15 punktus, pažymėjo, jog aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę Lietuvos
Respublikoje vykdo Aplinkos ministerijos sistemos pareigūnai (AAVKĮ 10 str.). Pagal
aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 717 patvirtintus Aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD nuostatus, Vilniaus RAAD yra įstaiga prie ministerijos, kurios
paskirtis siekiant užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo srityje vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, išskyrus aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymo, miškų
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būklės, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse. LVAT teisėjų kolegija darė
išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo argumentą, kad
Vilniaus RAAD pagal galiojančių teisės aktų nuostatas neturi teisės vykdyti Asociacijos licencijuojamos veiklos priežiūros, kuris yra grindžiamas tuo, kad EEĮ atliekų tvarkymo organizavimas yra licencijuojama veikla, kurią gali kontroliuoti tik Aplinkos ministerija. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju esminė aplinkybė yra ta, kad
pareiškėjo vykdoma veikla (atliekų tvarkymas) patenka į aplinkos apsaugos valstybinės
kontrolės sritį ir kontrolės išimčių šioms veiklos rūšims dėl papildomų licencijavimo
reikalavimų įstatymai nenumato. Kai organizacija (asociacija) yra įsteigta konkrečioms
veikloms vykdyti, kurios yra aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės dalykas, minėti pareiškėjo argumentai, kad jo veiklą gali kontroliuoti tik Aplinkos ministerija, nes
licencijuojama veikla yra atliekų tvarkymo organizavimas, aptartu požiūriu yra ydingi
ir atmestini (šiuo aspektu žr. 2014 m. balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A492-768/2014).
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XII. ŽALOS ATLYGINIMAS DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO NETEISĖTŲ
VEIKSMŲ APLINKOS APSAUGOS SRITYJE
(ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.; CK 6.271 str.)

1. Kaip nurodoma CK 6.271 straipsnio 1 dalyje, žalą, atsiradusią dėl valstybės
valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydamas konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų aktų,
privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų
kaltės. Valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu
valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų
darbuotojai privalėjo veikti (CK 6.271 str. 4 d.).
2. Apžvelgta administracinių teismų praktika leidžia teigti, kad neteisėti valstybės
ir savivaldybės valdžios institucijų aktai ar neveikimas, lemiantys turtinės bei neturtinės žalos atsiradimą, gali būti susiję ir su aplinkos apsaugos sritimi.
3. Pažymėtina, kad bylos dėl žalos atlyginimo pagal bendrą taisyklę nagrinėjamos
bendrosios kompetencijos teisme. Administracinis teismas nagrinėja tik tuos ginčus
dėl žalos atlyginimo, kurie yra apibrėžti ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte (2007 m.
birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1174 redakcija), tai yra ginčus dėl žalos, atsiradusios dėl
viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (CK 6.271 str.).
3.1. Specialioji teisėjų kolegija yra išaiškinusi, kad reikalavimas atlyginti gamtai padarytą žalą, šį reikalavimą siejant su leidimo kirsti želdinį išdavimo neteisėtumu, yra susijęs su neteisėtais veiksmais viešojo administravimo srityje, o pagal ABTĮ
15 straipsnio 1 dalies 3 punktą tokio pobūdžio ginčai turi būti nagrinėjami administraciniame teisme (Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis byloje
Nr. T-62/2009 Kauno RAAD prieš Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją).
3.2. Kitu atveju ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti solidariai iš atsakovų
J. Š., Kauno RAAD Raseinių rajono agentūros 30 112 Lt materialinę žalą dėl jai priklausančiuose žemės sklypuose iškirsto miško. Specialioji teisėjų kolegija nustatė, kad
ieškovė reiškia reikalavimą fiziniam asmeniui – atsakovei J. Š. – atlyginti žalą dėl neteisėtų veiksmų, pasireiškusių suklastojus įgaliojimą, be ieškovės žinios organizavus
miško kirtimo darbus ir pardavus iškirstą mišką. Paminėtas fizinis asmuo nėra viešojo
administravimo subjektas ir šio fizinio asmens atlikti veiksmai, su kuriais ieškovė sieja
jai padarytą žalą, nėra viešojo administravimo veiksmai, todėl šio fizinio asmens padarytos žalos atlyginimo klausimas nepatenka į ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkte
numatytą administracinio teismo nagrinėjamų ginčų kategoriją ir yra civilinio teisinio pobūdžio. Tačiau ieškovės reiškiamas reikalavimas atlyginti žalą viešojo administravimo institucijai – Kauno RAAD Raseinių rajono agentūrai – patenka į CK 6.271
straipsnio reglamentavimo sritį ir laikytinas administracinio teisinio pobūdžio. Specialioji teisėjų kolegija rėmėsi dominuojančio teisinio santykio taisykle (ABTĮ 21 str.
1 d., CPK 36 str. 2 d.) ir vyraujančiais (dominuojančiais) santykiais konstatavo būtent
civilinius teisinius santykius, nes sprendžiant kilusį ginčą iš esmės turės būti vertinami
atsakovės J. Š. neteisėti veiksmai, lėmę Kauno RAAD Raseinių rajono agentūros galimą veiksmų neteisėtumą išduodant leidimą. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuota, jog ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme (Specialiosios teisėjų
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kolegijos 2013 m. gruodžio 19 d. nutartis byloje Nr. T-149/2013 N. D. prieš J. Š., Kauno
RAAD Raseinių rajono agentūrą).
3.3. Išvadą, kad ginčas turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme,
Specialioji teisėjų kolegija darė ir tuo atveju, kai pareiškėjas Utenos RAAD kreipėsi
į teismą ir prašė įpareigoti atsakovą A. T. atstatyti kranto liniją, sutvarkyti sudarkytą
pakrantę, iš ežero pašalinti supiltą gruntą. Kolegija konstatavo, jog nors ieškovas šioje byloje pareikštu ieškiniu siekia priversti atsakovą vykdyti ieškovo, vykdant aplinkos
apsaugos valstybinės kontrolės funkcijas, duotą privalomąjį nurodymą, tačiau ginčas
perauga viešojo administravimo srities ribas ir jame dominuojantys yra civiliniai teisiniai santykiai (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2009 m. sausio 9 d. nutartį byloje
Nr. T-96/2008 Utenos RAAD prieš A. T.).
3.4. Pažymėtina, jog teismuose nagrinėjamos ne tik bylos dėl žalos, padarytos
gamtai, atlyginimo. Būna atvejų, kada žalą gali sukelti ir patys gamtos objektai (pvz.,
želdynai, laukiniai gyvūnai). Specialioji teisėjų kolegija ne kartą yra konstatavusi, kad
bylos, kai ieškovas draudimo bendrovė subrogacijos pagrindu prašo priteisti iš atsakovo savivaldybės trečiajam asmeniui dėl automobilio sugadinimo (ant jo užvirtus
medžiui) išmokėtą draudimo išmoką (CK 6.1015 str.), nagrinėtinos administraciniuose teismuose. Tokia išvada padaryta nustačius, kad vykdydama viešosios teisės aktais
(AAĮ 6 str. 6 d. 7 p., VSĮ 6 str. 26 p.) reglamentuojamą želdinių tvarkymo, priežiūros
funkciją, savivaldybė veikia viešojo administravimo srityje. Jeigu dėl netinkamos šios
funkcijos vykdymo padaroma žala tretiesiems asmenims, ginčai dėl tokios žalos atlyginimo ABTĮ 15 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu nagrinėtini administraciniame
teisme (CK 6.271 str.) (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartį
byloje Nr. T-2008-09 UAB DK „PZU Lietuva“ prieš Vilniaus miesto savivaldybę, 2011 m.
vasario 19 d. nutartį byloje Nr. T-12/2011 UADB „Ergo Lietuva“ prieš Kauno miesto savivaldybę, 2012 m. liepos 2 d. nutartį byloje Nr. T-51/2012 Estijos bendrovė Seesam Insurance AS prieš Vilniaus miesto savivaldybę).
3.5. Kitaip nei pirmiau minėtais atvejais, Specialioji teisėjų kolegija konstatavo, jog
byla, kurioje buvo prašoma iš atsakovo Lietuvos valstybės priteisti žalos, patirtos į pareiškėjo vairuojamą automobilį atsitrenkus elniui, atlyginimą, nagrinėtina bendrosios
kompetencijos teisme. Nustatyta, kad ieškovas savo reikalavimą grindė dviem skirtingais teisiniais pagrindais. Pirma, ieškovas valstybės atsakomybę kildino iš valstybės (jos
institucijų) neteisėto neveikimo (CK 6.271 str. 4 d.), antra, valstybės atsakomybė buvo
grindžiama jos, kaip laukinių gyvūnų savininkės, pareiga atsakyti už laukinių gyvūnų padarytą žalą. Įstatymų reglamentavimas ginčus dėl valstybės institucijų neteisėtu
neveikimu padarytos žalos atlyginimo priskiria nagrinėti administraciniams teismams
(ABTĮ 15 str. 1 d. 3 p.). Tuo tarpu ginčų dėl valstybės, kaip laukinių gyvūnų savininkės, padarytos žalos atlyginimo įstatymai nepriskiria administracinių teismų kompetencijai, todėl atsižvelgiant į civilinį teisinį šio ginčo pobūdį, toks ginčas nagrinėtinas
bendrosios kompetencijos teisme (CPK 1 str. 1 d., 22 str. 1 d.) (žr. Specialiosios teisėjų
kolegijos 2009 m. sausio 5 d. nutartį byloje Nr. T-3/2009 A. J. prieš Lietuvos valstybę).
Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog pagal Specialiosios teisėjų kolegijos praktiką ginčai
dėl laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytų nuostolių skaičiavimo komisijos priimtų aktų nagrinėtini administraciniuose teismuose (žr. Specialiosios teisėjų
kolegijos 2005 m. sausio 17 d. nutartį byloje Nr. T-2005-5 R A. V. prieš Utenos rajono
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savivaldybės administraciją, 2008 m. gruodžio 1 d. nutartį byloje Nr. T-86/2008 medžiotojų klubas „Skirvytė“ prieš Šilutės rajono savivaldybės administraciją).
3.6. Taip pat pažymėtina, jog Specialioji teisėjų kolegija yra konstatavusi, jog byla,
kai prašoma priteisti patirta žala yra kildinama iš savivaldybės tarnautojų veiksmų, kuriais savivaldybė atlieka aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos funkcijas, organizuoja
atliekų tvarkymą, teisminga administraciniam teismui (žr. Specialiosios teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 23 d. nutartį byloje Nr. T-15/2010 A. O. prieš Tauragės rajono savivaldybės administraciją, 2011 m. kovo 28 d. nutartį byloje Nr. T-18/2011 A. O. v. R. P.,
2011 m. rugsėjo 8 d. nutartį byloje Nr. T-37/2011 A. O. prieš Tauragės rajono savivaldybės administraciją).
4. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgiamu laikotarpiu administraciniai teismai nagrinėjo prašymus atlyginti valstybės ir savivaldybės institucijų neteisėtais veiksmai padarytą žalą, 1) susijusią su prevencinių ir aplinkos atkūrimo priemonių taikymu (žr., pvz., 2007 m. spalio 12 d. nutartį administracinėje
byloje Nr. A469-854/2007; 2009 m. vasario 23 d. sprendimą administracinėje byloje
Nr. A261-265/2009; 2009 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A502-591/2009); 2) susijusią su teisės naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius apribojimu (2006 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-1140/2006; 2007 m.
balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248 - 367/2007; 2013 m. gegužės
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-681/2013); 3) susijusią su neteisėtu AAV
kontrolės veiksmų atlikimu (2013 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A143-877/2013); 4) susijusią su neteisėtais viešojo administravimo subjektų veiksmais
TIPK leidimo išdavimo procedūros metu (2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A438-531/2013); 5) susijusią su pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai išduodant
leidimą įveisti mišką pažeidimu (2006 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A143-815/2006); 6) susijusią su savivaldybės veiksmais komunalinių atliekų tvarkymo srityje (2014 m. birželio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-323/2014);
7) susijusią su neteisėtais veiksmais teritorijų planavimo ir statybos teisinių santykių srityje (2013 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1603/2013); 8) susijusią
su neteisėtais veiksmais panaikinant pavojingų atliekų tvarkymo licenciją (2013 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-657/2013; 2013 m. kovo 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-525/2013); 9) kildintiną iš neteisėtai išduoto leidimo
kirsti mišką (2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1396/2008;
2014 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1759/2014); 10) susijusią su neteisėtu želdinių apgenėjimu (2012 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. A63-415/2012), ir kt.
4.1. Pažymėtina, kad pagrindinės priežastys, dėl kurių atmetami pareiškėjų prašymai atlyginti žalą, padarytą valstybės ar savivaldybės neteisėtais veiksmais aplinkos
apsaugos srityje, yra žalos fakto ir priežastinio ryšio nenustatymas (nepagrindimas) (šiuo
aspektu žr., pvz., 2006 m. liepos 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A415-1140/2006;
2013 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-531/2013; 2013 m. gegužės 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-681/2013; 2012 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-415/2012); neteisėtų veiksmų nenustatymas (žr., pvz.,
2013 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-877/2013); materialiosios
reikalavimo teisės neturėjimas (žr., pvz., 2013 m. balandžio 23 d. nutartį administracinėje
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byloje Nr. A556-657/2013). Taip pat pastebėtina, kad administracinis teismas apžvelgiamo pobūdžio bylose kartais pripažįsta, kad vien pareiškėjo teisės pažeidimo fakto
konstatavimas yra tinkama jo patirtos neturtinės žalos atlyginimo priemonė (žr., pvz.,
2013 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-877/2013).
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS
(AAĮ 322 str. 3 d., CK 6.271 str., ATĮ 2 str. 11 p., 4 str. 1 d., 32 str.)

5. Administracinėje byloje Nr. A469-854/2007 kilo ginčas dėl žalos, kurią sudarė
išlaidos, patirtos tvarkant pesticidų atliekas ir atkuriant aplinką, atlyginimo. Byloje nustatyta, kad pareiškėja UAB ,,Agrochema“ 2004 m. rugsėjo 3 d. įsigijo sandėlį. Praėjus
keliems mėnesiams nuo pastato pirkimo paaiškėjo, kad įsigytame sandėlyje buvo užkasti pesticidai. Jais užterštas gruntas ir gruntiniai vandenys. Pareiškėjai Šiaulių RAAD
2004 m. lapkričio 12 d.–2005 m. liepos 12 d. laikotarpiu davė privalomus nurodymus
dėl tyrinėjimo darbų atlikimo, dėl cheminių medžiagų sutvarkymo, dėl statybinio drenažo kolektoriaus žiočių užaklinimo, siekiant nutraukti vandens ištekėjimą į Daugyvenės upelio slėnį, dėl pradėjimo vykdyti požeminio vandens monitoringą. Pareiškėja 2004 m. lapkričio–2005 m. gruodžio mėnesį atliko pesticidų atliekų sutvarkymo ir
aplinkos atkūrimo darbus. Atlikęs šiuos darbus, pareiškėjas kreipėsi į Aplinkos ministeriją dėl išlaidų, patirtų dėl pesticidų atliekų tvarkymo ir aplinkos atkūrimo, kompensavimo. Atsakovas 2006 m. birželio 22 d. sprendimu tokias išlaidas kompensuoti atsisakė.
Remdamasi minėtomis apylinkėmis, pareiškėjas prašė teismo panaikinti Aplinkos
ministerijos 2006 m. birželio 22 d. sprendimą atsisakyti kompensuoti pesticidų atliekų
tvarkymo ir aplinkos atkūrimo išlaidas bei įpareigoti atsakovus Aplinkos ministeriją
ir Radviliškio rajono savivaldybę kompensuoti jo patirtas pesticidų atliekų tvarkymo
ir aplinkos atkūrimo išlaidas (330 779 Lt). Pareiškėjas savo skundo reikalavimus iš esmės grindė tuo, kad atsakovams neįvykdžius savo įstatyme numatytų pareigų sutvarkyti ginčo pesticidus valstybės biudžeto ir savivaldybės lėšomis, pareiškėjas, vykdydamas privalomuosius aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnų nurodymus, šiuos darbus
turėjo atlikti savo sąskaita. Atsakovas Aplinkos ministerija prašė skundą atmesti kaip
nepagrįstą, be kita ko, nurodydama, kad paaiškėjus, jog įsigytuose sandėliuose yra užkasti pesticidai, pareiškėjas turėjo kreiptis į pardavėjus dėl CK numatytų pirkėjo teisių
įgyvendinimo, įsigijus netinkamos kokybės daiktą, kai pirkimo-pardavimo sutartyje
nebuvo nurodyti daikto trūkumai.
Vilniaus apygardos administracinis teismas skundą patenkino iš dalies – Aplinkos
ministerijos 2006 m. birželio 22 d. sprendimo dalį, kuria pareiškėjui atsisakyta kompensuoti pesticidų atliekų tvarkymo išlaidas panaikino, pareiškėjui iš Aplinkos ministerijos priteisdamas 69 196,67 Lt išlaidų, turėtų dėl pesticidų atliekų sutvarkymo, o iš
Radviliškio rajono savivaldybės – 196 047,55 Lt išlaidų, turėtų atkuriant aplinką.
Apeliacine tvarka bylą nagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija su tuo nesutiko, pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir administracinę bylą grąžino pirmosios
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą, pirmiausia analizavo klausimą,
kam tenka pareiga tvarkyti atliekas. Pasak teismo, ATĮ 4 straipsnio 1 dalyje (2004 m.
balandžio 29 d. įstatymo Nr. IX-2214 redakcija) nustatyta, kad ,,atliekų turėtojas šio
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Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi tvarkyti atliekas pats arba perduoti jas
atliekų tvarkytojui, išskyrus atvejus, kai papildomai neapdorotos nepavojingos atliekos sunaudojamos žemės ūkyje, energijai gauti ar kitoms reikmėms aplinkai ir žmonių
sveikatai saugiu būdu.“ ATĮ 32 straipsnyje įtvirtintas principas „teršėjas moka“, kuris
reiškia, kad ,,atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti atliekų turėtojas ir (ar) medžiagų
bei gaminių, tarp jų – pakuotės, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar
importuotojas.“. Atliekų turėtojas – tai „atliekų gamintojas ar asmuo, kuris turi atliekų“
(ATĮ 2 str. 11 p.). Dabartinis lietuvių kalbos žodynas terminą ,,turėtojas“ apibrėžia kaip
,,savininkas, valdytojas“. Daikto valdymas ir turėjimas nuosavybėje yra civilinės teisės
institutai, todėl sprendžiant, ar asmuo yra atliekų turėtojas, turi būti vadovaujamasi ir
bendrosiomis civilinių teisių atsiradimo taisyklėmis.
Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtino, kad pesticidų atliekos į sandėlį buvo
suvežtos ir paslėptos nelegaliai, dar iki pareiškėjui įsigyjant pastatą. Iš 2004 m. rugsėjo 3 d. pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų matyti, kad pirkdamas sandėlį pareiškėjas
valios kokiu nors būdu įgyti ir jame paslėptus pesticidus neišreiškė, taip pat nenustatyta ir kitokių aplinkybių, kurios civilinės teisės normų būtų vertinamos kaip pareiškėjo
nuosavybės ar valdymo teisės į pesticidus atsiradimo pagrindas. Pastate esančios pesticidų atliekos negali būti laikomos pastato priklausiniu, kadangi nėra su pagrindiniu
daiktu susijusios nuolatine funkcine savo paskirtimi. Dėl nurodytų aplinkybių LVAT
teisėjų kolegija pripažino pagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad pirkdamas
sandėlio pastatą pareiškėjas netapo jame paslėptų pesticidų turėtoju, todėl jam neatsirado įstatyme numatytos pareigos juos tvarkyti savo sąskaita. Tuo pačiu tai reiškė,
kad Šiaulių RAAD duoti privalomi nurodymai pareiškėjui sutvarkyti pesticidų atliekas
savo lėšomis yra neteisėti. Neteisėti administraciniai aktai negali būti teisinės pareigos
atsiradimo pagrindu.
Išanalizavusi Aplinkos ministerijos ir savivaldybių funkcijas atliekų tvarkymo srityje (ATĮ 20 str., 25 str.; Aplinkos ministerijos nuostatų (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 20 d. nutarimo Nr. 260 redakcija) 6.5 p.), taip pat lėšų, kuriomis
gali būti finansuojamas atliekų tvarkymas, šaltinius (ATĮ 33 str. (2003 m. birželio 10 d.
įstatymo Nr. IX-1615 redakcija), teisėjų kolegija pažymėjo, kad Aplinkos ministerijai,
kaip juridiniam asmeniui, nebuvo nustatyta pareiga savo lėšomis mokėti už atliekų sutvarkymą, tai turėjo būti daroma specialią paskirtį turinčiomis valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ar specialių fondų lėšomis. Pasak teismo, tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju Aplinkos ministerija negali būti įpareigota sumokėti už pareiškėjo atliktus
atliekų tvarkymo darbus.
Toliau analizuodama klausimą iš esmės, LVAT teisėjų kolegija ginčo teisinius santykius kvalifikavo kaip žalos atlyginimo pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnio normas teisinius santykius. Pasak teisėjų kolegijos, nors pareiškėjas savo skundą grindė ne
žalos atlyginimą reguliuojančiais teisės aktais, tačiau procesinės skundo teismui padavimo taisyklės, suformuluotos ABTĮ 23 straipsnyje, skundą paduodančio asmens neįpareigoja nurodyti tikslų savo reikalavimų juridinį pagrindą. Pagal ABTĮ 86 straipsnio 2 dalį tinkamai juridiškai kvalifikuoti nagrinėjamus teisinius santykius yra teismo
pareiga – priimdamas sprendimą teismas privalo nustatyti ir nurodyti, kuris įstatymas
turi būti taikomas. Teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamoje byloje pirmosios
instancijos teismas šią procesinę savo pareigą įvykdė netinkamai, t. y. spręsdamas bylą
nepritaikė įstatymo, kurį taikyti privalėjo.
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Pagal Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų
veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei įstatymą (2005 m. spalio 18 d. įstatymo
Nr. X-37 redakcija), žala, padaryta neteisėtais valdžios institucijų veiksmais, yra atlyginama iš specialiai tam skirtų valstybės biudžeto lėšų, kurių valdytojas yra Teisingumo
ministerija. Taigi ta aplinkybė, kad teismas pareiškėjo reikalaujamas sumas priteisė iš
Aplinkos ministerijos, negali būti vertinama kaip formalus įstatymo pažeidimas, nelemiantis skundžiamo sprendimo neteisėtumo. Bylose dėl valstybinės valdžios institucijų
padarytos žalos atlyginimo atsakovas yra Lietuvos valstybė. ABTĮ 10 straipsnyje yra
įtvirtintas aktyvus bylą nagrinėjančio teismo vaidmuo procese, teismas yra įpareigotas
tinkamai išaiškinti proceso dalyviams jų procesines teises ir pareigas, įspėti dėl procesinių veiksmų atlikimo ar neatlikimo pasekmių ir padėti šiems asmenims įgyvendinti
jų procesines teises. Šios normos pagrindu bylą nagrinėjęs teismas, tinkamai juridiškai
kvalifikavęs pareiškėjo reikalavimus, turėjo išaiškinti pareiškėjui procesinę teisę pakeisti netinkamą atsakovą Aplinkos ministeriją tinkamu – valstybe. Šios procesinės pareigos pirmosios instancijos teismas taip pat neįvykdė.
Dėl nurodytų procesinių pažeidimų skundžiamas sprendimas panaikintas, o
administracinė byla grąžinta pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Kadangi
pareiškėjas reiškė solidarų reikalavimą abiem atsakovams, todėl ABTĮ 136 straipsnio
pagrindu kaip neteisėtas ir naikintinas yra visas teismo sprendimas, tiek skundžiama,
tiek neapskųsta apeliaciniu skundu jo dalis (2007 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-854/2007).
6. Nagrinėdamas šį ginčą antrą kartą Vilniaus apygardos administracinis teismas
pareiškėjos UAB „Agrochema“ skundą patenkino – panaikino Aplinkos ministerijos
2006 m. birželio 22 d. sprendimą ir priteisė pareiškėjui solidariai iš Lietuvos valstybės,
atstovaujamos Aplinkos ministerijos ir Radviliškio rajono savivaldybės, 265 244,22 Lt
patirtoms pesticidų atliekų tvarkymo ir aplinkos atkūrimo išlaidoms atlyginti.
Apeliacine tvarka administracinėje byloje Nr. A261-265/2009 šį klausimą dar kartą išnagrinėjusi LVAT teisėjų kolegija su tuo nesutiko, panaikino pirmosios instancijos
teismo sprendimą ir priėmė naują sprendimą – pareiškėjo naudai iš Radviliškio rajono
savivaldybės priteisė 265 244,22 Lt žalos atlyginimą.
LVAT konstatavo, kad nagrinėjamu atveju žala atsirado dėl Radviliškio rajono savivaldybės neteisėtų veiksmų, nes ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje dėl
aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo taisyklių pažeidimo buvo nustatyta,
kad 2004 metų vasarą, ginčui aktualiame sandėlyje buvo užkasti pesticidai, kurie buvo
vežami iš Radviliškio rajono savivaldybės administracijai priklausančio seno pesticidų sandėlio, žinant apie tai Radviliškio rajono savivaldybės kompetentingoms institucijoms ir jų pareigūnams71. Aplinkos apsaugos įstatymo 322 straipsniu (2005 m. kovo
24 d. įstatymo Nr. X-147 redakcija) nustatyta, kad visas prevencinių ir (arba) aplinkos
atkūrimo priemonių išlaidas atlygina ūkio subjektas, padaręs žalą aplinkai arba sukėlęs realią jos grėsmę, net ir tais atvejais, kai atitinkamas priemones vykdė savivaldybės arba valstybės įgaliotos institucijos (pačios ar per trečiuosius asmenis). Ūkio subjektas neprivalo atlyginti prevencinių ir (arba) aplinkos atkūrimo priemonių išlaidų
tik tuo atveju, jeigu žala aplinkai arba jos reali grėsmė atsirado dėl nenugalimos jėgos,
taip pat jeigu jis įrodo, kad žala aplinkai ar reali jos grėsmė atsirado: 1) dėl trečiojo
71 Dėl savivaldybės veiksmų atliekų tvarkymo srityje neteisėtumo ir jos pripažinimo atliekų turėtoja taip
pat žr. 2010 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-503/2010.
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asmens veiksmų (veikimo, neveikimo), nors visos atitinkamos saugumo priemonės
buvo taikytos; 2) tiksliai vykdant įstatymų įgaliotos institucijos privalomą nurodymą,
išskyrus nurodymą dėl teršimo ar įvykio, kurį sukėlė paties ūkio subjekto veikla (veikimas, neveikimas). Ūkio subjekto išlaidas vykdant prevencines ir (arba) aplinkos atkūrimo priemones šio straipsnio antrojoje dalyje numatytais atvejais atlygina asmenys,
padarę žalos aplinkai, o jeigu šių asmenų nustatyti neįmanoma, – valstybės ar savivaldybių institucijos.
Šiuo atveju baudžiamosios bylos įrodymai patvirtino, kad atsakovas Radviliškio
rajono savivaldybė pažeidė pesticidų tvarkymo taisykles, 2004 metų vasarą sandėlyje
organizavo pesticidų užkasimą, tuo sudarė realią žalos atsiradimo aplinkai grėsmę. Atsižvelgdamas į tai ir vadovaudamasis AAĮ 322 straipsnio 3 dalimi bei CK 6.271 straipsniu, LVAT konstatavo, kad Radviliškio rajono savivaldybė privalo atlyginti pareiškėjo
turėtas išlaidas, likviduojant pesticidų atliekas nuo 2005 m. vasario 9 d. ir iki 2005 m.
spalio 17 d. Tuo tarpu Aplinkos ministerija, atsisakydama kompensuoti pesticidų atliekų tvarkymo ir aplinkos atkūrimo išlaidas, priėmė teisėtą sprendimą, nes prievolės atlyginti pareiškėjo patirtų išlaidų neturėjo (2009 m. vasario 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-265/2009).
XII.1.1. Ieškinio senatis
(CK 1.125 str. 8 d.)

7. Atkreiptinas dėmesys, kad žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo klausimas sprendžiamas pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas, todėl nagrinėjant šios kategorijos bylas taikytinos ir
ieškinio senatį reglamentuojančios teisės normos. Tokia išvada padaryta administracinėje byloje Nr. A502 – 591/2009.
Šioje byloje pareiškėja prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos, 466 147,66 Lt dydžio turtinės žalos atlyginimą, kuri
atsirado dėl Aplinkos ministerijos 2000 m. lapkričio 28 d. pareiškėjai duoto įpareigojimo nutraukti su pesticidų išvežimu susijusius darbus.
Nagrinėdamas šį klausimą, LVAT pažymėjo, kad veiksmai, kuriuos pareiškėjas
įvardija neteisėtais, bei iš kurių kildinama žala, buvo atlikti 2000 m. lapkričio 28 d., o į
teismą su skundu dėl žalos, kilusios iš tokių Aplinkos ministerijos veiksmų, atlyginimo
kreiptasi tik 2008 m. vasario 13 d. CK 1.125 straipsnio 8 dalyje numatytas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas reikalavimams dėl padarytos žalos atlyginimo. Pagal CK 1.127 straipsnio 1 dalį ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į
ieškinį atsiradimo dienos, o teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Byloje nustatyta, kad pareiškėja
apie savo pažeistas teises sužinojo 2000 m. lapkričio 28 d., gavusi Aplinkos ministerijos
2000 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. 06-04-4678 „Dėl senų pesticidų išvežimo nutraukimo“,
iš kurio ir kildina savo reikalavimą dėl žalos atlyginimo. Taigi, pirmosios instancijos
teismas 2000 m. lapkričio 28 d. pagrįstai pripažino teisės į ieškinį atsiradimo diena ir
ieškinio senaties terminą pareiškėjos reikalavimui pradėjo skaičiuoti nuo šios dienos,
o 2003 m. lapkričio 28 d. laikė šio termino pabaiga. Atsakovas byloje pareiškė, kad pareiškėja yra praleidusi trejų metų ieškinio senaties terminą ir prašė jį taikyti. CK 1.131
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straipsnio 1 dalis nustato, kad ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Netaikyti ieškinio senaties termino pasibaigimo pasekmių nebuvo pagrindo. Dėl šių priežasčių, pirmosios instancijos teismas pagrįstai
tenkino atsakovo ir jo atstovo prašymą dėl ieškinio senaties termino taikymo ir pareiškėjos reikalavimą atmetė (2009 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A502-591/2009).
XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS
(CK 6.271 str., 6.273 str. 2 d.; MVGIĮ)

8. Administracinėje byloje Nr. A415-1140/2006 pareiškėjas medžiotojų būrelis „Girelė“ reikalavo priteisti iš Lietuvos Respublikos, atstovaujamos Panevėžio apskrities
viršininko administracijos, 4 171,04 Lt žalos atlyginimo. Pareiškėjas nurodė, jog žala
medžiotojų būreliui „Girelė“ padaryta tuo, kad neteisėtu Panevėžio apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymu 2004 m. gruodžio 14 d.–2005 m. liepos 1 d. laikotarpiu buvo atimta teisė naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, bet už jų naudojimą
pareiškėjas buvo priverstas mokėti visą nustatyto dydžio mokestį už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą.
LVAT pažymėjo, kad šiam ginčui išspręsti yra svarbu, jog Panevėžio apskrities viršininko 2004 m. lapkričio 26 d. įsakymu neteisėtai, kas yra konstatuota teismo sprendimu, pripažinus netekusiu galios 2003 m. lapkričio 17 d. „Girelė“ medžioklės ploto vieneto projekto patvirtinimą, o dėl šio įsakymo Panevėžio RAAD direktoriaus 2004 m.
gruodžio 2 d. įsakymo 2 punktu pripažinus netekusiu galios 2003 m. gruodžio 1 d. išduotą leidimą naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete medžiotojų būreliui „Girelė“, pareiškėjas prarado asmens, išgaunančio Lietuvos Respublikos
valstybinius gamtos išteklius, teisinį statusą, šių išteklių be leidimo nenaudojo (priešingų įrodymų šioje byloje nėra), bet valstybinių gamtos išteklių mokestį sumokėjo, o
tai reiškia vykdė tikrą ar tariamą prievolę, dėl kurios specialių įstatymų nustatyta tvarka pretenzijų nereiškia. Byloje nėra nustatyta, kad dėl Panevėžio apskrities viršininko
2004 m. lapkričio 26 d. įsakymo atsirado turtinė žala pareiškėjui. Pareiškėjo sumokėtas
mokestis už valstybinių gamtos išteklių naudojimą yra mokestinės prievolės (tikros ar
menamos) vykdymas, kurią nustato, o taip pat apibrėžia ginčų dėl jos sprendimo tvarką specialūs įstatymai, todėl konstatuotina, jog nėra teisinių pagrindų atsakovo deliktinei atsakomybei kilti.
LVAT nesutiko, jog Panevėžio apskrities viršininko neteisėti veiksmai (neteisėtas aktas) yra priežastiniu ryšiu susiję su galutinėmis teisinėmis pasekmėmis – pareiga
mokėti gamtos išteklių mokestį jais nesinaudojant. LVAT konstatavo, jog tarp Panevėžio apskrities viršininko neteisėtų veiksmų ir pareiškėjo įvykdytos tikros ar tariamos
mokestinės prievolės nėra priežastinio ryšio – praradęs gamtos išteklių naudotojo statusą pareiškėjas turėjo teisę ginčyti prievolę mokėti mokestį, jei tokią prievolę būtų
reikalaujama vykdyti, arba mokesčio nemokėti dėl mokėtojo statuso netekimo (MVGIĮ 2 str.). Taigi konstatuota, jog gamtos išteklių mokestis sumokėtas ne dėl Panevėžio
apskrities viršininko neteisėtų veiksmų, o paties pareiškėjo valia pripažįstant tokią
tikrą ar tariamą prievolę (2006 m. liepos 11 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A415-1140/2006).
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9. Administracinėje byloje Nr. A248-367/2007 pareiškėjas prašė atlyginti neturtinę
žalą, kurią patyrė dėl komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti neveikimo – Komisija teisės aktų nustatytais terminais (per du mėnesius) nepriėmė sprendimo dėl medžioklės plotų vienetų sudarymo, pareiškėjas negalėjo realizuoti
savo teisės medžioti ir dėl to patyrė nepatogumus.
LVAT pažymėjo, kad teisės aktai nenustato tikslaus termino, per kurį Komisija
turi pateikti tvirtinti apskrities viršininkui medžioklės plotų vieneto sudarymo ar jo
ribų pakeitimo projektą. Žinoma, tai nereiškia, kad projekto apskrities viršininkui teikimas tvirtinti nėra ribojamas jokiais terminais. Kiekvienu atveju atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes turėtų būti nustatytas protingas terminas, kuriam praėjus projekto
nepateikimas apskrities viršininkui traktuotinas kaip vilkinimas.
Atsižvelgdama į konkrečią situaciją ir į sprendimo priėmimo datą (praėjo daugiau nei du metai nuo teismo sprendimo, kuriuo buvo panaikintas ankstesnis sprendimas dėl medžioklės plotų vieneto sudarymo), teisėjų kolegija pripažino, kad komisija sprendimo dėl pareiškėjo medžioklės plotų vieneto nepriėmė nepateisinamai ilgai.
Komisijos pastangos sureguliuoti konfliktą šalių susitarimu negali pateisinti tokio ilgo
laikotarpio, per kurį nebuvo priimtas sprendimas. Kadangi kolegija pripažino, kad Komisija neveikė taip, kaip privalėjo veikti, todėl nustačius, jog pareiškėjui dėl Komisijos
neveikimo atsirado žala, ji turi būti atlyginta.
Be to, kol pareiškėjui nebuvo suformuotas ir patvirtintas medžioklės ploto vienetas, jam negalėjo būti išduotas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius (MedžĮ
10 str.), be kurio jis negalėjo medžioti savo medžioklės plotų vienete. Taip jam buvo
ne tik apribota galimybė atitinkamai leisti savo laisvalaikį, naudoti laukinės gyvūnijos
išteklius savo reikmėms, bet ir įgyvendinti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemones, saugoti medžiojamuosius gyvūnus nuo neteisėto naudojimo. Tai
neabejotinai sukėlė pareiškėjui nepatogumus, šie nepatogumai kilo dėl neteisėtų komisijos veiksmų, todėl yra visos sąlygos neturtinės žalos atlyginimui.
Spręsdama dėl atlygintinos žalos dydžio teisėjų kolegija atsižvelgė į paties pareiškėjo neapibrėžtą ir nenuoseklų elgesį, tikslus, kurių bandė pasiekti Komisija (taikus
ginčo sureguliavimas), į tai, jog Komisija reguliariai posėdžiuose svarstė klausimą dėl
pareiškėjo medžioklės ploto vieneto sudarymo, bandė su juo kontaktuoti. Dėl to pripažino, kad pakankamas pareiškėjo patirtos neturtinės žalos įvertinimas yra 700 Lt.
Atsižvelgusi į CK normas (6.271 str. 1 d., 6.273 str. 2 d.), teisėjų kolegija minėtą
sumą priteisė iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto. Pasak teisėjų kolegijos, komisija yra tik savivaldybei atstovaujanti institucija (2007 m. balandžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-367/2007; dėl nepateisinamai ilgai užsitęsusio individualios
medžioklės ploto parengimo ir patvirtinimo taip pat žr. 2012 m. spalio 8 d. nutartį
administracinėje byloje Nr. A492-2953/2012, kurioje pareiškėjui priteista 700 Lt neturtinė žala).
XII.3. TIPK PARAIŠKOS NEDERINIMAS
(CK 6.250 str.)

10. Jau minėtoje administracinėje byloje Nr. A438-531/2013 buvo konstatuotas savivaldybės administracijos neteisėtas neveikimas – ji per teisės aktų nustatytą terminą
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nepateikė atitinkamo atsakymo į RAAD kreipimąsi dėl paraiškos TIPK leidimui gauti
derinimo.
Šie neteisėti veiksmai sudarė pagrindą tenkinti pareiškėjo prašymą dėl neturtinės
žalos atlyginimo. Kaip nurodė pareiškėjas, reikalaujant atsakovui, su ūkio partneriais
sudarė atitinkamas ūkinės veiklos sutartis, kurių dėl nepradėtos veiklos negalėjo vykdyti, todėl jo reputacija šių kontrahentų atžvilgiu pablogėjo.
Šios aplinkybės – negalėjimas pradėti laiku vykdyti ūkinės veiklos, LVAT nuomone, yra susijusios su pareiškėjo dalykinės reputacijos statusu ūkinės veiklos srityje, kuri
(dalykinė reputacija) yra neatsiejama sėkmingo verslo vystymo dalis. Įvertinęs tai, kas
pasakyta ir neteisėtų veiksmų laikotarpį – nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. rugpjūčio 27 d. (iki kreipimosi į teismą) bei šios bylos nagrinėjimo laiką, LVAT sprendė,
kad pareiškėjui iš atsakovo Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos priteistina
2 000 Lt dydžio neturtinė žala.
Tačiau pareiškėjo reikalavimo dėl turtinės žalos priteisimo LVAT netenkino. Pasak teismo, pagal 2002 m. TIPK taisyklių nuostatas, tam, kad būtų išduotas leidimas
aptariamai veiklai vykdyti, turi būti atliktos šios procedūros: paraiškos padavimas, paraiškos derinimas, leidimo rengimas, leidimo išdavimas. Nagrinėjamu atveju leidimo
išdavimo procedūra nutrūko jos derinimo stadijoje, nepradėjus leidimo rengimo ir išdavimo stadijų. Kadangi leidimo rengimo ir išdavimo stadijos yra susijusios su kitų
būtinų prielaidų ir sąlygų egzistavimu, apie kurių buvimą ar nebuvimą yra įgaliotas
spręsti kitas subjektas (Vilniaus RAAD), todėl pareiškėjo teiginiai, kad jis būtų laiku
pradėjęs ūkinę veiklą, jei ne atsakovo neteisėti veiksmai, tėra prielaidų pobūdžio, nes
tai galėjo įvykti arba ne, priklausomai nuo to, ar pareiškėjas, kaip šio teisinio santykio
subjektas būtų atitikęs tas prielaidas ir sąlygas, kurios yra būtinos leidimui išduoti, ar
ne. Tai priklausė ir nuo to, ar kitas viešojo administravimo subjektas būtų priėmęs teisėtą bei pagrįstą sprendimą, ar ne. Visa tai apibendrinus, padaryta išvada, kad pareiškėjo nurodomi nuostoliai ir negautos pajamos yra ne realaus, o hipotetinio pobūdžio,
todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad egzistuoja priežastinis ryšys tarp pareiškėjo nurodomos galbūt jam atsiradusios turtinės žalos ir minėtų atsakovo neteisėtų veiksmų
(2013 m. vasario 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-531/2013).
XII.4. ATLIEKŲ TVARKYMO LICENCIJOS SUSTABDYMAS IR PANAIKINIMAS
11. Administracinėje byloje Nr. A556-657/2013 pareiškėjai, esantys UAB „Dormeka“ akcininkais, prašė priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Aplinkos ministerijos, turtinę ir neturtinę žalą dėl UAB „Dormeka“ Pavojingų atliekų tvarkymo licencijos
panaikinimo. Pareiškėjų teigimu, licencijos panaikinimas sužlugdė UAB „Dormeka“
veiklą, dėl to bendrovės akcijos nuvertėjo, akcininkai patyrė turtinę ir neturtinę žalą.
Taigi, pareiškėjai (apeliantai) turtinę ir neturtinę žalą kildino iš atsakovo neteisėtų
veiksmų, atliktų uždarosios akcinės bendrovės „Dormeka“ atžvilgiu, jų nuomone, sąlygojusių ir akcininkų turtinę bei neturtinę žalą.
Prieš pasisakydamas iš esmės, LVAT akcentavo, jog CK 2.45 straipsnyje nurodyta,
jog juridinio asmens dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.) yra tas asmuo, kuris turi nuosavybės teisę į juridinio asmens turtą, arba asmuo, kuris nors ir neišsaugo
nuosavybės teisių į juridinio asmens turtą, bet įgyja prievolinių teisių ir (ar) pareigų,
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susijusių su juridiniu asmeniu. Pagal CK 2.48 straipsnio 1 dalį juridiniai asmenys turtą
valdo, naudoja ir juo disponuoja nuosavybės ar patikėjimo teise, o pagal 2 dalį turtas,
kurį juridinis asmuo valdo, naudoja ir juo disponuoja patikėjimo teise, priklauso juridinio asmens steigėjui ar dalyviui nuosavybės teise. Bendrovė yra valdoma akcininkų
susirinkimo, stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos vadovo (Akcinių bendrovių
įstatymo 18 str. 1 d.) bei pagal įstatymų leidėjo nustatytą reguliavimą atitinkami bendrovės valdymo organai arba atitinkami asmenys, turi teisę bendrovės interesus atstovauti teisme, o teismo priimtas bendrovei palankus turtinio pobūdžio sprendimas
lemia ir akcininkų turtinės padėties teigiamą pasikeitimą. Neigiamas rezultatas eliminuoja tokią galimybę (Akcinių bendrovių įstatymo III skyrius, 30 str.). Tokius teiginius
įtvirtina Įmonių bankroto įstatymas. Juk iškėlus įmonei bankroto bylą, joje akumuliuojami bankrutuojančios įmonės kreditorių interesai. Aukščiausiojo Teismo praktikoje
išaiškinta, kad bankrutuojančios įmonės interesų gynimas kartu yra ir kreditorių visumos interesų gynimas. Bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių visumos interesai iš
esmės sutampa ir neturi būti priešinami. Bankrutuojančios įmonės turtas panaudojamas kreditorių reikalavimams tenkinti. Kuo daugiau tokio turto bus sukaupta, tuo didesne apimtimi bus patenkinti kreditorių reikalavimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2011 m. kovo 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011). Taip ir tikrinamoje
administracinėje byloje – paprastai, kuo bendrovės turtinė padėtis bus geresnė, tuo ir
akcininkų turtinė padėtis bus labiau tvirtesnė.
Pasak LVAT, vien teisė kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo dar nereiškia ir teismo pareigą iš karto svarstyti dėl to, ar yra sąlygos viešajai atsakomybei atsirasti. Teisėjų
kolegijos vertinimu, kiekvienu atveju turėtų būti patikrinamas ir besikreipusio teisminės gynybos materialiosios reikalavimo teisės egzistavimas. Jos nesant paneigiama teismo pareiga pasisakyti dėl viešosios atsakomybės sąlygų.
Paminėtas teisinis reguliavimas, formuluojamos nuostatos šiame baigiamajame
teisės akte ir pirmiau nurodyta aplinkybė dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės
bendrovės „Dormeka“ reikalavimo dėl žalos atlyginimo atmetimo, suponuoja išvadą,
kad dėl turtinės žalos atlyginimo byloje pateiktas pareiškėjų (apeliantų) reikalavimas
atmestas pagrįstai nesvarstant dėl žalos atsakomybės sąlygų egzistavimo, nes neįrodyta materialiojo reikalavimo teisė, priklausanti akcininkams. Kaip nustatyta administracinėje byloje Nr. A525-525/2013, Lietuvos valstybės veiksmų neteisėtumas buvo
nukreiptas į teisinį vienetą uždarąją akcinę bendrovę „Dormeka“, bet nenustačius priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, bei pačios žalos aplinkybių, reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo buvo atmestas72. Visuotinai privalomu
teismo sprendimu iš principo buvo pasisakyta ir dėl akcininkų turtinių teisių apimties,
t. y. šiuo konkrečiu atveju buvo paneigtas galimas bendrovės, o kartu ir akcininkų turtinės padėties pasikeitimas į gerąją pusę. Byloje nėra faktinių duomenų leidžiančių
tvirtinti, kad teisės aktas, pažeidęs bendrovės „Dormeka“ interesus, palietė įmonės akcininkus visiškai atskirai, ir jie, nepriklausomai nuo to, kaip išspręstas žalos atlyginimo
72 Administracinėje byloje Nr. A525-525/2013 ginčas kilo dėl 2 966 154 Lt turtinės žalos atlyginimo,
kurią pareiškėjas BUAB „Dormeka“ siejo su neteisėtais viešojo administravimo subjektų veiksmais
– pavojingų atliekų tvarkymo licencijos sustabdymu (2006 m. rugpjūčio 8 d.) ir šios licencijos
panaikinimu (2006 m. spalio 12 d.). Nenustačius priežastinio ryšio tarp atsakovo neteisėtų
veiksmų ir pareiškėjo patirtos žalos, pareiškėjo reikalavimas atmestas (2013 m. kovo 13 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. A525-525/2013).
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klausimas, iškeltas įmonės „Dormeka“, turi pagrindą savarankiškai dėl tų pačių Lietuvos valstybės valdžios institucijos veiksmų reikalauti atlyginti turtinę žalą. Visa pareiškėjų (apeliantų) teikiama motyvacija iš principo yra susijusi su bendrovės interesų
pakartotiniu gynimu ir, šiuo atveju, takoskyros tarp įmonės „Dormeka“ bei pareiškėjų
(apeliantų) turtinių teisių nėra. Turtinės žalos atlyginimas, iškeltas bendrovės „Dormeka“, akumuliavo ir akcininkų reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo. Du teisiniai
vienetai (bendrovė ir akcininkai) iš principo veikia išvien. Jų veikla per ūkinės, komercinės veiklos vykdymą nukreipta į vieną tikslą – pelno gavimą. Todėl kreipimasis dėl
turtinės žalos atlyginimo, kildinamo iš to paties neteisėto Lietuvos valstybės veiksmo,
jau pirmiau išnagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A525-525/2013, faktiškai bei teisiškai nepagrįstas. Neįrodyta materialioji reikalavimo teisė.
Atsižvelgiant į šioje byloje jau nustatytas aplinkybes nebuvo galimas ir neturtinės žalos atlyginimas. Teismas pažymėjo, kad galbūt nukentėjo bendrovės dalykinė reputacija, bet ji galėjo būti ir ginama pačios įmonės. Pagrindo tvirtinti apie akcininkų
patirtus dvasinius išgyvenimus, bendravimo galimybių sumažėjimą tuo pagrindu, kad
buvo neteisėtai panaikinta bendrovei, kurios akcininkai jie yra, išduota licencija, nėra.
Valstybinės valdžios institucijos teisės aktas buvo nukreiptas ne tiesiogiai į akcininkus
(pareiškėjus), kaip fizinius asmenis, o į bendrovę. Tai reiškia, jog galimas negatyvas visų
pirma palietė bendrovės interesus ir tik netiesiogiai, esant atitinamoms išskirtinėms
aplinkybėms, kurių šiuo atveju teismas nenustatė, galėjo padaryti įtaką kitiems teisiniams vienetams, kaip, pavyzdžiui, bendrovės akcininkams. Padaryta išvada, jog pagal
byloje esančius įrodymus neturtinė žala buvo nepagrįsta (2013 m. balandžio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-657/2013).
XII.5. LEIDIMAS KIRSTI MIŠKĄ
12. Administracinėje byloje Nr. A146-1396/2008 pareiškėjas J. V. M. prašė priteisti
iš VĮ „Rokiškio miškų urėdija“ 5 628,95 Lt žalos atlyginimo. Pareiškėjas reikalavimą dėl
turtinės žalos atlyginimo siejo su 1999 m. lapkričio 12 d. leidimo kirsti mišką, kurio savininkas yra pareiškėjas, išdavimu S. J.
Šioje byloje buvo aktualus atsakovo tinkamas nustatymas. Civilinio kodekso 6.271
straipsnis nustato, kad žalą dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų atlygina valstybė.
Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 932 ,,Dėl atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo“73 įgaliojo atstovauti valstybę bylose dėl žalos atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė, valstybės institucijas
(valstybinio administravimo subjektus), dėl kurių arba dėl kurių pareigūnų, valstybės
tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado žala. LVAT vertinimu, pirmosios
instancijos teismas ir VĮ „Rokiškio miškų urėdija“ teisingai nurodė, kad nagrinėjamu
atveju byloje dėl žalos atlyginimo atsakovu turėjo būti valstybė, atstovaujama institucijos, dėl kurios pareigūnų, valstybės tarnautojų ar kitų darbuotojų neteisėtų aktų atsirado
73 Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu valstybės atstovavimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimas Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose
nustatymo“ (Teisės aktų registras)
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žala. Byloje nustatyta, kad pirmosios instancijos teismo posėdyje buvo sprendžiamas
klausimas dėl bylos šalių pakeitimo ar naujų šalių įtraukimo ir pareiškėjas teigė, kad
atsakovą byloje jis nurodė teisingai. 2005 m. vasario 9 d. patikslintame skunde atsakovu pareiškėjas vėl nurodė VĮ „Rokiškio miškų urėdija“, taip dar kartą patvirtindamas savo poziciją dėl atsakovo. Kadangi keisti atsakovą teismas gali tik pareiškėjo
sutikimu (ABTĮ 54 str.), teismas nagrinėjo bylą iš esmės. Išnagrinėjęs bylą iš esmės,
pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą, kuriuo pareiškėjo skundą dėl žalos
atlyginimo atmetė tuo pagrindu, kad reikalavimas buvo pareikštas netinkamam atsakovui ir pareiškėjas nesutiko jį pakeisti. LVAT šį teismo sprendimą pripažino teisėtu
ir pagrįstu (2008 m. liepos 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1396/2008;
dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, kildintino iš neteisėtai išduoto leidimo kirsti mišką taip pat žr. 2014 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje
Nr. A146-1759/2014).
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XIII. REIKALAVIMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS BYLOSE DĖL
APLINKOS APSAUGOS TEISINIŲ SANTYKIŲ
(ABTĮ 71 str.)

1. Atkreiptinas dėmesys, kad nei AAĮ, AAVKĮ, nei kiti teisės aktai nenumato, jog
viešojo administravimo subjekto priimto akto aplinkos apsaugos srityje apskundimas teismui laikinai sustabdytų tokio ginčijamo akto galiojimą. Todėl siekiant ginčijamo akto galiojimo sustabdymo, taikomas specialus administracinio proceso institutas – reikalavimo užtikrinimo priemonės. Šių priemonių taikymas detalizuotas ABTĮ
71 straipsnyje (2014 m. liepos 17 d. įstatymo Nr. XII-1051 redakcija). Pagal šio straipsnio nuostatas, teismas proceso dalyvių motyvuotu prašymu arba savo iniciatyva gali
imtis priemonių reikalavimui užtikrinti. Reikalavimas gali būti užtikrinamas bet kurioje proceso stadijoje, jeigu, nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Reikalavimo užtikrinimo priemonės gali
būti: 1) uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus; 2) išieškojimo pagal vykdomąjį dokumentą sustabdymas; 3) ginčijamo akto galiojimo laikinas sustabdymas.
Be to, Europos Tarybos Ministrų Komiteto 2003 m. rugsėjo 9 d. Rekomendacijoje Nr. Rec (2003)16 „Dėl administracinių ir teismo sprendimų vykdymo administracinės teisės srityje“ nurodyta, kad jei įstatyme nenumatyta, kad skundo dėl sprendimo
padavimas automatiškai sustabdo sprendimą, privatūs asmenys turi turėti galimybę
prašyti administracinės institucijos ar teismo sustabdyti ginčijamo sprendimo įgyvendinimą, siekiant apsaugoti jų teises ir interesus. Europos Tarybos Ministrų Komitetas
1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijoje Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos
administraciniuose ginčuose“, atsižvelgdamas inter alia į tai, kad neatidėliotinas administracinio akto, kuris yra arba bus ginčijamas, vykdymas atitinkamomis aplinkybėmis gali neatitaisomai paveikti asmens interesus tokiu būdu, kurio dėl teisingumo interesų turi būti kiek įmanoma vengiama, rekomendavo Europos Tarybos valstybėms
narėms suteikti pareiškėjams galimybę prašyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones
administracinio akto atžvilgiu. Europos Tarybos Ministrų Komitetas šioje rekomendacijoje nurodė, kad, sprendžiant dėl laikinosios apsaugos skyrimo, teismas turi įvertinti
visus reikšmingus faktorius ir interesus. Laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos, jei administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, ir yra prima facie (lot. – iš pirmo žvilgsnio) argumentų
dėl skundžiamo akto galiojimo. Rekomendacijoje nurodoma, kad teismo taikomos laikinosios apsaugos priemonės gali būti administracinio akto visiškas arba dalinis vykdymo sustabdymas, nurodymas visiškai ar iš dalies atkurti situaciją, kuri egzistavo, kai
buvo priimtas administracinis aktas arba bet kuriuo metu vėliau, arba bet kokio kito
tinkamo įpareigojimo nustatymas administravimo institucijai pagal teismo turimas
galias.
2. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad apžvelgiamu laikotarpiu proceso dalyviai aktyviai teikė prašymus taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones aplinkos
apsaugos srityje. Pavyzdžiui, jų prašymais siekiama: sustabdyti leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius panaikinimo galiojimą (2005 m. rugsėjo 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-416/2005; 2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-150/2012; 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje
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Nr. AS602-983/2014); sustabdyti statybos leidimo galiojimą (2014 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-388/2014); sustabdyti TIPK leidimo panaikinimo
galiojimą (2012 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2012;
2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012; 2010 m.
rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-607/2010); uždrausti atnaujinti, pratęsti ir / arba išduoti naują TIPK leidimą (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-227/2012); sustabdyti koreguoto TIPK leidimo galiojimą
(2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858–590/2010); sustabdyti privalomojo nurodymo vykdymą (2012 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-912/2012; 2014 m. rugsėjo 10 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS624-601/2014); sustabdyti leidimo naudoti gamtos išteklius ir žvalgyti telkinį galiojimą (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-66/2009); sustabdyti
sprendimo patvirtinti PAV ataskaitą galiojimą (2010 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-240/2010; 2006 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-133/2006; 2006 m. balandžio 21 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143-192/2006); galutinių PAV atrankos išvadų galiojimo sustabdymas (2013 m.
gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-871/2013); sustabdyti sprendimo, kuriuo paskirstyta parama, galiojimą (2013 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438–147/2013); sustabdyti MAT išieškojimą (2007 m. sausio 18 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007); ir kt.
3. Pagrindiniai aspektai dėl kurių proceso dalyvių prašymas taikyti RUP atmetamas yra pateikiamų prašymų nepagrįstumas, rėmimasis abstrakčiais teiginiais, spėjimais ir
prielaidomis (2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-150/2012;
2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-983/2014; 2012 m.
gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012; 2010 m. balandžio
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-240/2010; 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-78/2012); prašomos taikyti RUP išėjimas už
ginčo dalyko ribų, siekis prevencinio proceso dalyvių teisių gynimo, apsaugos nuo būsimų proceso dalyvių teisių pažeidimo (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS492-227/2012; 2012 m. gruodžio 19 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS858-912/2012; 2012 m. sausio 13 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS63-78/2012); prašoma taikyti RUP siekiant išvengti naujų teismo procesų (2011 m.
balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-302/2011); realaus pavojaus
(grėsmės) būsimo teismo sprendimo įvykdymui neįrodymas (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-66/2009; 2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-302/2011); prašomos taikyti RUP nukreipimas ne į atsakovą
(2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-871/2013; 2007 m.
gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-265/2007; 2013 m. sausio 16 d.
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438–147/2013).
Apibendrinimo sudarytojai pastebi, jog administraciniai teismai, spręsdami dėl
RUP taikymo, atsižvelgia į šiuos aspektus: pateikiamų argumentų pagrįstumą; prima
facie įrodymų dėl ginčijamo administracinio akto neteisėtumo buvimą; aplinkybę, ar
ginčijamo administracinio akto vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas; RUP taikymo proporcingumą (adekvatumą) siekiamiems tikslams; neigiamas pasekmes, kurios gali atsirasti, jei skundžiamas aktas ginčo
metu galiotų, jų realumą; viešųjų interesų apsaugą; proceso šalių interesų pusiausvyrą;
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administracinėje byloje sprendžiamo ginčo ribas; prevencinę teisminę asmenų teisių
(interesų) gynybą nuo būsimų jų teisių pažeidimų; RUP poveikį (įtaką) trečiajam suinteresuotam asmeniui; ir kt.
4. Toliau apibendrinimo sudarytojai pateikia konkrečius RUP (ne)taikymo aplinkos apsaugos srityje atvejus.
XIII.1. LEIDIMAS NAUDOTI MEDŽIOJAMUS GYVŪNŲ IŠTEKLIUS
4.1. Administracinėje byloje Nr. AS858-150/2012 pareiškėjas Seirijų medžiotojų
būrelis kreipėsi į teismą, be kita ko, prašydamas taikyti RUP, t. y. sustabdyti Alytaus
RAAD 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimo „Dėl leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų
išteklius medžioklės plotų vienete laikymo negaliojančiu“ galiojimą. Pareiškėjas nurodė, kad šiuo sprendimu buvo panaikinti leidimai, kuriais pareiškėjui suteikta teisė naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius. Teigė, kad nesiėmus RUP atsakovas gali išduoti
leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius tretiesiems asmenims.
Pirmosios instancijos teismas, taikydamas pareiškėjo prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę ir laikinai iki teismo sprendimo šioje administracinėje byloje įsiteisėjimo dienos sustabdęs Alytaus RAAD ginčijamo sprendimo galiojimą, nurodė, jog,
panaikinus pareiškėjui išduotą leidimą naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, atsakovas gali organizuoti konkursą leidimui naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius nurodytame medžioklės plotų vienete išduoti arba tokį leidimą išduoti Aplinkos ministerijos ar Žemės ūkio ministerijos siūlymu be konkurso. Tokiu atveju, jeigu būtų priimtas
teismo sprendimas panaikinti ginčijamą sprendimą, teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų, kadangi tam pačiam medžioklės plotui vienu metu galiotų du išduoti leidimai
naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius, o tai prieštarautų MedžĮ 10 straipsnio 3 daliai.
Be to, MedžĮ 11 straipsnio 2 dalis nenumato pagrindo atsakovui panaikinti kitam medžioklės plotų naudotojui vėliau išduotą leidimą.
Apeliacinės instancijos teismas su tokiu sprendimu nesutiko. Anot LVAT,
argumentai, kad atsakovas gali organizuoti konkursą leidimui naudoti medžiojamųjų
gyvūnų išteklius nurodytame medžioklės plotų vienete išduoti arba tokį leidimą išduoti be konkurso, yra grindžiami prielaidomis, spėlionėmis, o jų pagrindu negali būti taikoma prašoma RUP. Byloje nėra pateikta jokių pagrįstų įrodymų, leidžiančių teigti, kad
buvo imtasi kokių nors veiksmų organizuoti konkursą leidimui naudoti medžiojamųjų
gyvūnų išteklius nurodytame medžioklės plotų vienete išduoti arba tokį leidimą išduoti be konkurso. Šiuo atveju byloje įrodymų, pagrindžiančių pareiškėjo argumentus dėl
RUP taikymo būtinumo, nėra pateikta, o RUP prigimtis sąlygoja tai, kad asmenys, prašantys jas taikyti, privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias RUP pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus, vien tik abstrakčių spėjimų, prielaidomis
grįstų argumentų dėl RUP taikymo konkrečiu atveju nepakanka.
LVAT pažymėjo, jog pareiškėjo argumentai, kad jo naudojamame medžioklės plotų vienete gali būti suformuoti nauji medžioklės plotų vienetai, kuriems atsakovas gali
konkurso būdu išduoti leidimą medžiojamų gyvūnų ištekliams naudoti, kad medžiotojų klubas „Vilko guolis“ jau yra pateikęs prašymą įregistruoti naują medžioklės plotų vienetą pareiškėjo naudojamo medžioklės plotų vieneto ribose, yra vertintini kaip
prielaidos. Byloje pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių šiuos jo teiginius, o
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pagal LVAT praktiką asmenys, prašantys taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę,
privalo nurodyti aplinkybes, sudarančias RUP pagrindą bei pateikti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus.
Pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria yra pritaikyta pareiškėjo prašyta reikalavimo užtikrinimo priemonė, panaikinta (2012 m. vasario 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-150/2012).
4.2. Administracinėje byloje Nr. AS602-983/2014 buvo atsisakyta taikyti RUP – sustabdyti RAAD 2014 m. birželio 2 d. įsakymą, kuriuo buvo panaikintas pareiškėjui išduotas leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius. Pareiškėjas, prašydamas taikyti
RUP, iš esmės argumentavo, kad Kulių medžiotojų būreliui negalint vykdyti medžioklių, atsirado medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala. Siekiant išvengti dar didesnės žalos,
ateityje turi būti nedelsiant vykdomos medžioklės, kad būtų sureguliuota per vasarą
padidėjusi gyvūnų populiacija. Nurodė, kad žalos faktas yra patvirtintas – Plungės rajono savivaldybės administracija 2014 m. liepos 15 d. posėdyje svarstė medžiojamųjų
gyvūnų žalos žemės ūkio pasėliams apskaičiavimą. Remiantis žalos padarymo žemės
ūkio pasėliams Komisijos apžiūros aktais, nustatyta konkreti ūkininkams padaryta
žala.
LVAT šiuo atveju konstatavo, kad šie argumentai yra nepagrįsti, nes pareiškėjas
po ginčijamo 2014 m. birželio 2 d. įsakymo priėmimo grąžino medžioklės lapus ir licencijas ir nebėra medžioklės plotų naudotojas. Pats pareiškėjas atskirajame skunde
nurodo, kad medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą turi atlyginti medžioklės plotų naudotojas, tačiau nagrinėjamu atveju, priėmus skundžiamą sprendimą, tokio naudotojo
nėra. Atsižvelgus į šias aplinkybes, matyti, kad pareiškėjo nurodoma medžiojamųjų gyvūnų padaryta ir ateityje galinti kilti žala yra susijusi ne su pareiškėju, nes jis nebėra medžioklės plotų naudotojas. Taigi pareiškėjas nepateikė jokių objektyvių faktinių
duomenų, pagrindžiančių teiginius dėl didelės turtinės žalos atsiradimo. Tai, kad kilo
tam tikra žala, nesudaro pagrindo tvirtinti, kad ginčijamo akto galiojimas neatitaisomai paveiks pareiškėjo interesus. Pareiškėjas neįrodė, kad žala kilo ar gali kilti būtent
jam, taigi konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė teiginių, jog
ginčijamo sprendimo vykdymas jam gali sukelti didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas.
Apibendrinant konstatuota, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas nei pateikė prima
facie įrodymų dėl ginčijamo administracinio akto neteisėtumo, nei pagrindė, kad ginčijamų administracinių aktų vykdymas sukels didelę žalą, kurios atitaisymas (kompensavimas) būtų sudėtingas, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo atsisakyti tenkinti
pareiškėjo prašymą dėl RUP taikymo (2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS602-983/2014).
XIII.2. STATYBOS LEIDIMAS
4.3. Administracinėje byloje Nr. AS756-388/2014 keltas klausimas dėl trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Rygos PC“ prašymo panaikinti pirmosios instancijos teismo
nutartimi pritaikytą RUP – iki teismo sprendimo administracinėje byloje įsiteisėjimo
sustabdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos leidimo statyti statinį (prekybos centrą) galiojimą.
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Apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad RUP buvo pritaikyta nustačius, jog
trečiasis suinteresuotas asmuo faktiškai pradėjo prekybos centro statybos darbus (statybvietė atitverta, pašalintas viršutinis dirvos sluoksnis, dirba statybininkai, išgręžtos
skylės pamatų poliams), nors pareiškėjai kreipėsi į teismą, ginčydami išduotą statybos
leidimą. Jų manymu, prekybos centras statomas per arti daugiabučio namo, pažeisti
priešgaisrinės saugos reikalavimai. Sprendžiant klausimą dėl aptariamos RUP pagrįstumo, pasak apeliacinės instancijos teismo, būtina atsižvelgti į tai, kad ginčo administracinių bylų nagrinėjimo metu, įvertinus jau pradėtos statybos darbų eigą, iki bylos išnagrinėjimo minėtame statybos leidime nurodytas statinys gali būti visiškai pastatytas.
Tokiu atveju sklypo grąžinimas į pradinę būklę taptų dar labiau komplikuotas: reikėtų
likviduoti jau pabaigtus statyti objektus, į kurių projektavimą ir statybą jau būtų investuota nemažai lėšų, atkurti sklypų gamtinę aplinką ir pan. Tokia situacija pareikalautų
nemažų finansinių, techninių išteklių. Be to, gali būti padaryta žala gamtai, o tokios žalos kompensavimas yra sudėtingas. Taigi grąžinti žemės sklypą į ankstesnę padėtį būtų
sudėtinga.
Atsižvelgiant į viešųjų interesų apsaugą, į tai, kad pareiškėjai statybos leidimo teisėtumą ir pagrįstumą ginčija remdamiesi ir tuo, kad prekybos centras yra statomas per
arti daugiabučio namo, nėra laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų, šiuo atveju
tikslinga išlaikyti esamą padėtį iki bus išnagrinėtas šis ginčas. RUP taikymas nagrinėjamu atveju būtų proporcingas siekiamam tikslui, padėtų išvengti neigiamų pasekmių, kurios gali atsirasti, jei skundžiamas aktas ginčo metu galiotų, o vėliau teismo
sprendimu būtų panaikintas. Tuo tarpu išsprendus statybos leidimo teisėtumo klausimą galės būti realizuoti trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Rygos PC“ prekybos paskirties objekto statybos tikslai (2014 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS756-388/2014).
XIII.3. TIPK LEIDIMAS
4.4. Administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012 buvo sprendžiamas klausimas dėl
RUP taikymo – bendrovės atžvilgiu priimto Utenos RAAD 2012 m. kovo 2 d. sprendimo „Dėl TIPK leidimo panaikinimo“ galiojimo sustabdymo.
Prašymas taikyti minėtą RUP atmestas. Argumentuojant pirmiausia pažymėta,
jog bendrovės su prašymu taikyti RUP pateikti dokumentai dar neįrodo besąlyginio
jos bankroto (likvidavimo) nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo, tokiu būdu
sukuriant situaciją, kai pareiškėjui palankaus sprendimo atveju nebūtų įmanoma atkurti ankstesnės padėties. Nors TIPK leidimo netekimas ir atims iš bendrovės galimybę vykdyti jos įprastinę ūkinę veiklą – užsiimti pavojingų atliekų tvarkymu vienoje
aikštelėje, tačiau jai suteikta teisė vykdyti veiklą ir kitoje atliekų tvarkymo aikštelėje. Be
to, bendrovė įmonės veiklą yra diversifikavusi, t. y. be licencijuojamos atliekų tvarkymo
veiklos ji verčiasi, pavyzdžiui, ir įmonėms reikalingų aplinkosauginių dokumentų rengimu, konsultavimu, projektavimo darbais ir pan.
Be to, iš skundžiamo sprendimo matyti, jog TIPK leidimas pareiškėjui nebuvo pratęstas nepateikus naujos arba pratęstos banko garantijos arba draudimo liudijimo (poliso), tokiu būdu neužkertant jam kelio gavus reikiamus dokumentus kreiptis dėl naujo TIPK leidimo išdavimo. Pridurtina ir tai, jog vėlesnio teismo sprendimo įvykdymo
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neįmanomumo ar esminio pasunkėjimo, kaip būtinosios prielaidos, norint taikyti RUP,
neįrodo ir bendrovės pateiktos sutartys, nes jos yra įprastinės bendrovės vykdomos
ūkinės veiklos dalis. Bendrovei nepajėgus šių sutarčių įgyvendinti ir dėl prievolių užtikrinimo būdų, tokių kaip, pavyzdžiui, netesybų, patyrus nuostolių, ji vėliau, nustačius
ginčijamo sprendimo neteisėtumą, galėtų juos išsiieškoti teismine tvarka. Tuo tarpu
kelių darbuotojų išėjimas iš darbo savo noru, apie ką byloja bendrovės pateikta pažyma, minėtų aplinkybių taip pat įtikinamai neįrodo, nes nors bendrovė ir rizikuoja
prarasti kvalifikuotus darbininkus, kaip teigia ji pati, šie teiginiai yra deklaratyvūs bei
nepaneigiantys galimybę bendrovei susirasti naujos darbo jėgos. Lygiai tokie pat deklaratyvūs bei nukreipti į ateitį yra ir tie bendrovės teiginiai, jog ji, netekusi TIPK leidimo,
nebegalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, nes šie faktai dar nesusiklostė, ar negalės
išvežti pavojingų atliekų į užsienį, tuo sukeldama visuomenei pavojų, nes pareiškėjas
neįrodė, jog tik jo įmonė galėtų efektyviai pašalinti tokį pavojų.
RUP taikymas visuomet turi būti adekvatus siekiamam tikslui ir nepažeisti proceso šalių interesų pusiausvyros bei viešųjų interesų principų. Pavojingų atliekų tvarkymas yra specifinė, su padidintos rizikos šaltiniu besisiejanti, veikla, kurios vykdymui
taikomi aukštesni kriterijai. Aplinkos apsauga, kuriai pavojų gali sukelti neatsakingas
pavojingų atliekų tvarkymas, kaip viešasis interesas ne kartą ad hoc yra pripažinta ir
teismų praktikoje. Atsižvelgiant į tai, nagrinėjamu atveju RUP pritaikymas – ginčijamo atsakovo sprendimo sustabdymas iš esmės sukurtų tokią faktinę situaciją, jog bendrovė galėtų vykdyti padidinto pavojaus šaltinio veiklą, kurios vykdymui reikalinga
licencija, neišpildžiusi specialiųjų reikalavimų. Todėl reikalavimo užtikrinimo priemonių netaikymas labiau nei jų taikymas nagrinėjamu atveju užtikrintų viešąjį interesą, t. y. būtų mažesnė tikimybė, kad įvykus draudžiamajam įvykiui, kuriam bendrovė
neturi įstatymų numatytos formos laidavimo draudimo sutarties ar banko garantijos,
nebeliktų subjekto, privalančio atlyginti nuostolius bei pašalinti aplinkai ir visuomenei pragaištingas pasekmes, kurias per definitionem, priešingai nei savo nutartyje pažymėjo pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, jog ginčijamame sprendime nėra
įvardytos jokios nustatytos aplinkybės, sudarančios pagrindą pareiškėjo veiklą vertinti
kaip kenksmingą ar pavojingą visuomenei, kelia pavojingos atliekos ir jų tvarkymas
(2012 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-349/2012).
4.5. Administracinėje byloje Nr. AS556-613/2012 buvo sprendžiamas klausimas dėl
RUP taikymo – Utenos RAAD 2012 m. kovo 2 d. sprendimo „Dėl TIPK leidimo panaikinimo“ galiojimo sustabdymo.
Byloje nustatyta, kad ginčijamu sprendimu pareiškėjui UAB „Ūrus“ ir Ko buvo
panaikintas 2009 m. rugsėjo 21 d. TIPK leidimas. Sprendimas buvo priimtas, vadovaujantis 2002 m. TIPK taisyklių 64.6 punktu, numatančiu, jog TIPK leidimas panaikinamas, jei pavojingas atliekas tvarkanti įmonė nepateikė naujos arba pratęstos banko garantijos arba draudimo liudijimo (poliso).
LVAT pareiškėjo prašymą tenkino. Pareiškėjo pateiktoje 2012 m. birželio 22 d.
specialisto ataskaitoje apie faktinius pastebėjimus dėl pareiškėjo Utenos padalinio veiklos sustabdymo iš esmės įvertinti pareiškėjo patiriami nuostoliai dėl ginčijamo sprendimo priėmimo. Minėtoje ataskaitoje pažymėta, kad 80-85 procentai visų pareiškėjo
pajamų per pastaruosius 2010, 2011 metus ir 2012 pirmus penkis mėnesius sudarė
ūkinės–komercinės veiklos vykdymas pavojingų ir nepavojingų atliekų Utenos padalinio aikštelėje. Utenos padalinio veiklos nutraukimas (ar neterminuotas sustabdymas)
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ir galimybės šiame padalinyje tvarkyti pavojingas ir nepavojingas atliekas suvaržymas
sukelia tiesioginę grėsmę pareiškėjo veiklos tęstinumui; nukentės ne tik pati bendrovė,
kuri galimai patirtų nuo 221 216 Lt iki 977 038 Lt tiesioginių išlaidų, bet ir valstybė,
nes reikšmingai sumažės mokami mokesčiai biudžetui.
LVAT teisėjų kolegija, vadovaudamasi teisingumo ir protingumo principais, konstatavo, kad pareiškėjo nurodyti įrodymai ir kiti bylos dokumentai patvirtina pareiškėjo
teiginius, jog, nepritaikius RUP, o teismui galimai priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, padėties, buvusios iki ginčijamo akto, atkūrimas būtų itin sudėtingas arba negalimas (2012 m. rugsėjo 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-613/2012).
4.6. Administracinėje byloje pareiškėjas UAB „AV investicija plius“ prašė panaikinti Panevėžio RAAD 2010 m. birželio 23 d. nutarimą dėl TIPK leidimo pavojingų
atliekų tvarkymo veiklai panaikinimo, taip pat taikyti RUP – sustabdyti RAAD nutarimo vykdymą. Prašydamas taikyti RUP, nurodė, kad vykdydamas 2010 m. birželio 23 d.
privalomąjį nurodymą ir ginčijamą nutarimą nuo 2010 m. birželio 29 d. nutraukė pavojingų atliekų tvarkymą. Todėl įmonėje susidarė tokia padėtis, kai darbuotojams nėra
galimybės suteikti darbo, paskelbta prastova ne dėl darbuotojų kaltės. Kadangi darbuotojams vis tiek mokamas nustatyto dydžio darbo užmokestis, įmonė patiria nuostolius, o patiriama žala nėra adekvati, kadangi ginčijamame nutarime nustatyta tik grėsmė kilti pažeidimui. Be to, įmonei Lietuvos darbo biržos direktoriaus sprendimu nuo
2010 m. vasario 24 d. suteiktas socialinės įmonės statusas, įmonėje dirba neįgalūs asmenys, įmonė tokiu būdu padeda integruotis į darbo rinką vienai iš pažeidžiamiausių
visuomenės grupių, todėl bet koks pajamų sumažėjimas sukelia tokiems asmenims sudėtingas finansines pasekmes. Nepritaikius RUP bus padaryti dideli nuostoliai įmonei,
pažeistos bendrovėje dirbančių neįgaliųjų teisės ir teisėti interesai, viešasis interesas,
nes nebus galimybės tinkamai įgyvendinti socialinės įmonės tikslų bei skatinti neįgalių
asmenų socialinę integraciją. Be to, pareiškėjas 2010 m. gegužės 13 d. sudarė sutartį su
VĮ Kauno medicinos universiteto klinikomis, pagal kurią įsipareigojo teikti medicininių atliekų šalinimo paslaugas, kurių orientacinė vertė yra 1 792 010 Lt. Tuo tarpu dėl
veiklos sustabdymo pareiškėjas negali tinkamai vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų.
LVAT pritaikė RUP – laikinai sustabdė Panevėžio RAAD 2010 m. birželio 23 d.
nutarimo galiojimą iki įsiteisės teismo sprendimas šioje administracinėje byloje.
Pasak LVAT, pareiškėjas pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad priėmus ginčijamą aktą pareiškėjas turėjo priimti įsakymą dėl priverstinės prastovos, kuriuo atitinkamiems darbuotojams paskelbė prastovą ne dėl jų kaltės. Taip pat pateikta sutartis
„Dėl medicininių atliekų šalinimo paslaugos pirkimo“ patvirtina, jog pareiškėjas įsipareigojo teikti atitinkamas paslaugas VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms,
kurioje numatyta atitinkama atsakomybė už paslaugų nesuteikimą. Teisėjų kolegijos
vertinimu, nurodyti įrodymai ir kiti bylos dokumentai patvirtina pareiškėjo teiginius,
jog nepritaikius RUP, o teismui galbūt priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, padėties, buvusios iki ginčijamo akto atkūrimas būtų itin sudėtingas arba negalimas. Taip
pat spręstina, jog pateikti dokumentai patvirtina prašyme nurodytus argumentus, jog,
nepritaikius reikalavimo užtikrinimo priemonių, didelė dalis pareiškėjo ūkinės veiklos
negalėtų būti vykdoma, o tokios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, patvirtina, jog
RUP taikymas nebūtų adekvatus siekiamam tikslui. Tokią išvadą patvirtina ir papildomai pareiškėjo pateikti Panevėžio visuomenės sveikatos centro patikrinimo aktai.
Įvertinus bylos medžiagą, pareiškėjo prašymo ir atskirojo skundo argumentus,
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atsižvelgiant į tai, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina, jog, sustabdžius ginčijamo
nutarimo galiojimą, o pareiškėjui visa apimtimi vykdant ūkinę veiklą, būtų padaryta
žala, vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, LVAT sutiko su pirmosios
instancijos teismo išvada, jog yra pagrindas tenkinti pareiškėjo prašymą ir pritaikyti
RUP (2010 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-607/2010).
4.7. Pareiškėjas prokuroras kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti UAB „Saerimner“ išduotą TIPK leidimą. Tretieji suinteresuoti asmenys administracinėje byloje
Nr. AS492-227/2012 šiam reikalavimui užtikrinti prašė uždrausti Marijampolės RAAD
atnaujinti, pratęsti ir / arba išduoti naują TIPK leidimą UAB „Saerimner“ iki ginčas bus
baigtas nagrinėti teisme.
Pasak LVAT, trečiųjų suinteresuotų asmenų prašomos RUP taikymas išeitų už ginčo dalyko ribų – byloje ginčijamas UAB „Saerimner“ turimas TIPK leidimas, o tretieji
suinteresuoti asmenys siekia, kad bendrovė ateityje apskritai negalėtų gauti naujo ar
koreguoti, pratęsti turimo TIPK leidimo. Todėl nėra pagrindo išvadai, kad netaikant
trečiųjų suinteresuotų asmenų pageidaujamos RUP, kyla reali grėsmė, jog sprendimo
įvykdymas administracinėje byloje galėtų pasunkėti ar pasidaryti negalimas. Iš esmės
tretieji suinteresuoti asmenys, prašydami taikyti jų nurodomą reikalavimo užtikrinimo
priemonę, siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad
teismas prevenciškai imtųsi ginti jų teisės ir apsaugotų juos nuo būsimų jų teisių pažeidimų. Tačiau skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti
tokio pobūdžio reikalavimus teismui nesuteikia. Taigi prašymas taikyti minėtas reikalavimus užtikrinančias priemones atmestas (2012 m. gegužės 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-227/2012).
4.8. Administracinėje byloje pareiškėjas UAB „Miesto energija“ kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti Vilniaus RAAD pašalinti padarytą pažeidimą: įpareigoti
Vilniaus RAAD išbraukti iš UAB „Miesto energija“ 2006 m. sausio 3 d. išduoto TIPK
leidimo UAB „Ukmergės šiluma“ ir atkurti iki padaryto teisės pažeidimo buvusią padėtį, t. y. palikti galioti 2009 m. vasario 12 d. koreguotą TIPK leidimą, išduotą 2006 m.
sausio 3 d. UAB „Miesto energija“. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą taikyti
RUP – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdyti byloje ginčijamo Vilniaus
RAAD 2010 m. liepos 1 d. koreguoto TIPK leidimo galiojimą. Prašymas grindžiamas
tuo, kad nepritaikius RUP gali kilti neatkuriamų teisinių pasekmių, t. y. žalą gali patirti
ne tik UAB „Miesto energija“, bet ir aplinka, o tai suponuoja viešojo intereso pažeidimą. Nepritaikius RUP UAB „Ukmergės šiluma“ atliks aplinkos taršą, todėl bus padaryta žala aplinkai, kurios, vėliau išmokant piniginę kompensaciją, realiai nebūtų galima
atkurti. Be to, trukdoma pareiškėjo, kuris yra teisėtas veiklos vykdytojas, kasdienė veikla. Todėl tam, kad nebūtų padaryta žala UAB „Miesto energija“ ir vartotojams, kurie
turi teisę gauti UAB „Miesto energija“ teikiamas paslaugas, taikytina prašoma RUP.
LVAT pareiškėjo prašomą RUP pritaikė. Pasak LVAT, sprendžiant pakoreguoto TIPK leidimo galiojimo laikino sustabdymo klausimą, būtina nustatyti išskirtines
aplinkybes, kurios rodytų, jog nepritaikius šios RUP teismo sprendimo įvykdymas iš
tikrųjų gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. Nagrinėjamu atveju būtina atsižvelgti į viešąjį interesą, kuris turi būti užtikrintas kiekvienoje byloje, atsižvelgiant į interesų pusiausvyros principą. Šilumos ūkio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 punkte yra
įtvirtintas vienas iš Šilumos ūkio įstatymo tikslų, susijusių su viešuoju interesu šilumos ūkio srityje – mažiausiomis sąnaudomis užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos
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tiekimą šilumos vartotojams. Šilumos tiekėjas yra ypatingas subjektas, kuriam keliami
ypatingi reikalavimai, nustatyti Šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintose Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklėse ir kituose susijusiuose teisės aktuose. Siekiant, kad vykdoma šilumos tiekimo veikla nepažeistų viešųjų interesų,
susijusių su aplinkos apsauga, šilumos tiekėjas, siekiantis vykdyti veiklą, turi inter alia
gauti TIPK leidimą. Nurodyto TIPK leidimo turėjimas yra būtina sąlyga, vykdant šilumos tiekimą, todėl, Vilniaus RAAD panaikinus TIPK leidimą, UAB „Miesto energija“ netenka ir teisės vykdyti šilumos tiekimo teritorijose, kuriose ji tai turi teisę daryti
pagal jai suteiktą licenciją. Su TIPK leidimu susijusio šilumos tiekimo funkcijų perdavimas UAB „Ukmergės šiluma“ nagrinėjamu atveju sukelia neapibrėžtumą šilumos
tiekimo rinkoje, iki galo nenustačius TIPK leidimo pakeitimo teisėtumo. Patenkinus
pareiškėjo skundą ir atkūrus iki 2010 m. liepos 1 d. buvusią padėtį (TIPK leidime nustatytą veiklą grąžinus vykdyti pareiškėjui) būtų antrą kartą perduodami (grąžinami
UAB „Miesto energija“) šilumos įrenginiai (katilinės), tuo tarpu pripažinus, kad TIPK
leidimas koreguotas pagrįstai, reikėtų vieną kartą perduoti šilumos įrenginių eksploatavimą UAB „Ukmergės šiluma“. Todėl RUP taikymas labiau nei jų netaikymas užtikrintų viešąjį interesą, t. y. būtų mažesnė tikimybė, kad bus nutrauktas ar neužtikrintas
šilumos tiekimas vartotojams (2010 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS858–590/2010).
XIII.4. PRIVALOMO NURODYMO VYKDYMAS
4.9. Nagrinėjamos bylos dalykas – RUP – Vilniaus RAAD sprendimu „Dėl UAB
„Vilniaus energija“ 2012 m. spalio 1 d. skundo“ patikslinto privalomojo nurodymo
vykdymo laikino sustabdymo – taikymas. 2012 m. rugsėjo 21 d. privalomu nurodymu pareiškėjui buvo nurodyta, vadovaujantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos duomenimis dėl nepalankių sąlygų teršalams ore sklaidytis,
skelbtais interneto svetainėje gamta.lt, ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos 2012 m. rugsėjo 21 d. raštu, vykdyti mazuto krovos darbus esant
palankioms oro sąlygoms teršalams sklaidytis. Šis nurodymas buvo priimtas vadovaujantis inter alia AAVKĮ 18 straipsnio 1 dalies 1 punktu. 2012 m. spalio 9 d. sprendimu
2012 m. rugsėjo 21 d. privalomasis nurodymas buvo patikslintas, nurodant termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 mazuto krovos darbus vykdyti esant palankioms oro sąlygoms
teršalams sklaidytis.
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašymą taikyti RUP grindė tuo, kad jos nepritaikius gali būti sutrikdyta šilumos ir karšto vandens tiekimo vartotojams veikla, nukentėtų pareiškėjas, žalą patirtų Vilniaus miesto gyventojai, vartojantys pareiškėjo tiekiamą karštą vandenį ir šilumos energiją, nurodo, jog mazutas autocisternose vėsdamas
kietėja, jo perkrovimui kitu metu, jeigu jį atvežus būtų nepalankios sąlygos teršalams
sklaidytis, būtų būtini papildomi veiksmai, susiję su mazuto temperatūros pakėlimu.
Visos šios papildomos išlaidos bei baudos už prastovas tiekėjams didintų šilumos kainą vartotojams.
Pasak LVAT, pareiškėjas nenurodė, kaip nepritaikius RUP pasunkės teismo sprendimo įvykdymas ar jis pasidarys neįmanomas. Natūralu, kad atitinkamiems subjektams numatyti įpareigojimai sukelia nepageidaujamų suvaržymų, nepatogumų, tačiau
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teismui, sprendžiančiam RUP taikymo klausimą, pagrindas jas taikyti nėra nurodomi
galbūt patirtini nepatogumai, suvaržymai, bet ABTĮ 71 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, t. y. kad nesiėmus užtikrinimo priemonių, teismo sprendimo įvykdymas
pasunkės arba pasidarys negalimas. Iš esmės pareiškėjo nurodytos aplinkybės yra susijusios ne su būsimo teismo sprendimo tinkamu įvykdymu, t. y. ne su potencialios
grėsmės, jog šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas pasunkės ar pasidarys
negalimas, galimybe, o su skundžiamų aktų neigiamomis pasekmėmis pareiškėjui, kilsiančiais nepatogumais, todėl tai nesudaro pagrindo taikyti pareiškėjo prašomos RUP.
Tai, kad dėl duoto privalomojo nurodymo pareiškėjas gali patirti papildomus nepatogumus, užsisakant mazutą, atliekant jo krovos darbus, keliant mazuto temperatūrą,
nėra aplinkybės, dėl kurių būtų neįmanoma atkurti padėties, buvusios iki skundžiamų
aktų priėmimo. Be to, prašymai taikyti RUP, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės prevenciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali
būti tenkinami. Skundo reikalavimo užtikrinimo procesinis institutas įgalinimų tenkinti tokio pobūdžio reikalavimus, atsižvelgiant į administracinių teismų praktikoje
pateiktą šio instituto aiškinimą, teismui nesuteikia. Galima žala ir pareiškėjo galimi
materialiniai nuostoliai, atsiradę dėl ginčijamų administracinių aktų priėmimo, gali
būti atlyginami įstatymų nustatyta tvarka. Šiuo aspektu pažymėtina, jog papildomos
išlaidos, kurios susidarytų laikantis privalomojo nurodymo ir atliekant mazuto krovos
darbus, galėtų būti atlyginamos bendra įstatymų nustatyta tvarka kreipiantis į teismą
ir siekiant patirtos žalos atlyginimo. Byloje nėra pagrindo ir išvadai, kad net ir atlikus
pareiškėjo nurodomus veiksmus galėtų būtų užkertamas kelias neatitaisomam asmens
teisių ir teisėtų interesų pažeidimui atsirasti. Todėl byloje nenustatyta, kad egzistuoja
būtinybė sustabdyti privalomo nurodymo galiojimą, siekiant užtikrinti būsimo galimai
pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymą (2012 m. gruodžio 19 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS858-912/2012).
4.10. Administracinėje byloje ginčas kilo dėl RUP – laikinai sustabdyti Vilniaus
RAAD 2014 m. kovo 5 d. privalomojo nurodymo galiojimą – taikymo. Privalomuoju
nurodymu pareiškėjui buvo nurodyta pašalinti 2014 m. kovo 4 d. patikrinimo akte nurodytus aplinkos apsaugos reikalavimų pažeidimus, padarytus įrengiant vandens gręžinį A. D. sodyboje, bei užtikrinti LAND 4-99 reikalavimų laikymąsi.
Pasak LVAT, nors ginčijamu privalomuoju nurodymu yra įpareigotas pareiškėjas,
jis nėra minėto gręžinio savininkas. Vadinasi, siekdamas įgyvendinti privalomąjį nurodymą, pareiškėjas turi gauti gręžinio savininkės leidimą atlikti tokio pobūdžio darbus
(pavyzdžiui, likviduoti gręžinį ar atlikti kitus darbus). Kaip matyti iš Lietuvos teismų
informacinės sistemos duomenų, tarp pareiškėjo ir gręžinio savininkės dėl šio gręžinio
įrengimo darbų kilo daug ginčų. Kadangi gręžinio savininkei tokio leidimo davimas
yra ne pareiga, o teisė, darytina išvada, jog privalomojo nurodymo įgyvendinimas pareiškėjui gali būti neįmanomas arba itin sudėtingas. Be to, pareiškėjo teiginius, jog privalomojo nurodymo laikinas sustabdymas nepadarys žalos gamtai iš dalies patvirtina
2014 m. vasario 10 d. Ukmergės rajono apylinkės teismo įsiteisėjusi nutartis. Gręžinys
funkcionuoja jau nuo 2012 m. rugpjūčio mėn., todėl galima manyti, kad tuo atveju, jei
dėl to atsiradęs poveikis aplinkai būtų itin reikšmingas, su šio gręžinio sutvarkymu susiję veiksmai būtų atlikti kur kas anksčiau. Atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, padaryta išvada, jog RUP taikymas sukels mažesnes neigiamas pasekmes nei privalomojo
nurodymo vykdymas nepriėmus galutinio teismo sprendimo.
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Remdamasi tuo, kas nurodyta, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė taikyti pareiškėjo prašomą RUP (2014 m. rugsėjo
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS624-601/2014).
XIII.5. LEIDIMAS NAUDOTI GAMTOS IŠTEKLIUS IR ŽVALGYTI TELKINĮ
4.11. Pareiškėjai L. K. ir M. L. su skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti 2008 m. spalio 27 d. Lietuvos geologijos tarnybos sprendimo dalį, kuria AB „Kalcitas“ išduotas leidimas naudoti gamtos išteklius bei
žvalgyti telkinį. Taip pat pateikė prašymą taikyti RUP – sustabdyti minėto leidimo galiojimą toje dalyje, kuria leista naudoti gamtos išteklius bei žvalgyti telkinį. Pareiškėjai
nurodė, jog AB „Kalcitas“ išdavus leidimą naudoti bei žvalgyti telkinį, bendrovė faktiškai gali pradėti atitinkamą veiklą, todėl, panaikinus skundžiamus administracinius
aktus, dalis telkinio jau gali būti išeksploatuota, nors pats leidimas ir būtų pripažintas
neteisėtu.
Šį pareiškėjų prašymą LVAT atmetė. Pasak teismo, turi būti nustatyta, ar reikalavimo priemonės netaikymo atveju atsirastų ar galėtų atsirasti pareiškėjų nurodomos pasekmės, tokio atsiradimo galimybės realumas, o taip pat – ar, pareiškėjams palankaus
teismo sprendimo priėmimo atveju sprendimo įvykdymas pasunkėtų ar pasidarytų
negalimas. ŽGĮ 14 straipsnis įtvirtina principą, jog naudoti žemės gelmių išteklius ir
ertmes, išskyrus numatytas išimtis, galima tik pagal žemės gelmių išteklių arba ertmių
naudojimo projektą. Byloje esančios 2008 m. spalio 27 d. Šiaulių apskrities Akmenės ir
Joniškio rajonų Narbučių telkinio klinties ir dolomito išteklių dalies naudojimo sutarties
5 punktas nustato AB „Kalcitas“ pareigą iki nustatyto termino parengti skirtos telkinio klinties ir dolomito išteklių dalies naudojimo projektą ir pateikti jį tvirtinti Geologijos tarnybai. Todėl darytina išvada, jog AB „Kalcitas“, prieš pradėdamas naudoti
nurodytus išteklius pagal leidimą, privalo parengti ir nustatyta tvarka suderinti naudojimo projektą. Taigi leidimo suteikimas tiesiogiai nesietinas su kasybos darbų pradžia.
Nustačius, jog leidimo dalies galiojimo sustabdymas bylos nagrinėjimo metu tiesiogiai neturės įtakos kasybos darbų pradžiai, kitaip tariant, nenustačius realios grėsmės,
kad šiuo metu netaikius RUP teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas, padaryta išvada, jog pagrindo taikyti pareiškėjų prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę nėra (2009 m. sausio 16 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS525-66/2009).
4.12. Pareiškėjas asociacija Pagirių kaimo bendruomenės centras inicijavo ginčą
dėl administracinio akto dalies – Geologijos tarnybos 2010 m. spalio 28 d. pakartotinio
leidimo dalies, kuria UAB „Margasmiltė“ leista naudoti Pagirių anhidrito išteklius pagal naudojimo sutarties sąlygas, teisėtumo ir pagrįstumo bei prašė laikinai sustabdyti
šios akto dalies galiojimą. Pareiškėjo teigimu, ginčijamo leidimo pagrindu trečiasis suinteresuotas asmuo gali pradėti planuojamą ūkinę veiklą, todėl gali kilti pavojus visuomenės sveikatai.
LVAT pareiškėjo prašymo netenkino. Pasak teismo, iš Geologijos tarnybos
2010 m. spalio 28 d. leidimo matyti, kad jo dalimi UAB „Margasmiltė“ leista naudoti
Pagirių anhidrito telkinio gipso ir anhidrito išteklius pagal naudojimo sutarties sąlygas. Remiantis 2010 m. spalio 28 d. Kauno apskrities Kauno rajono Pagirių telkinio
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anhidrito ir gipso išteklių naudojimo sutartimi, kasybos darbus galima vykdyti tik turint nustatyta tvarka patvirtintą išteklių naudojimo projektą ir TIPK leidimą, o telkinio
išteklių naudojimo projektui parengti nustatyta data – ne vėliau kaip iki 2011 m. spalio
31 d. Taigi ginčijamas leidimas trečiajam suinteresuotam asmeniui nesuteikia teisės iš
karto vykdyti kasybos darbus. Dokumentų rengimas / gavimas dar nėra reali grėsmė
būsimam teismo sprendimui įvykdyti. Tuo pačiu dabar nėra jokio realaus pavojaus visuomenės sveikatai. RUP taikymas negali būti siejamas su pareiškėjo ketinimu ateityje
išvengti galimų naujų teismo procesų (2011 m. balandžio 1 d. nutartis administracinėje
byloje Nr. AS143-302/2011).
XIII.6. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS
4.13. Pareiškėjai G. V., J. P., O. A., P. G. ir visuomeninė organizacija ,,Lietuvos žaliųjų judėjimas“ prašė panaikinti atsakovo Šiaulių RAAD sprendimo dalis, kuriomis
atsakovas pritarė trečiųjų suinteresuotų asmenų UAB ,, Sofita“ ir UAB ,, Oltas“ planuojamai ūkinei veiklai – kiaulių kompleksų statybai Pakruojo rajono Klovainių seniūnijos Palašmenės ir Siečių kaimuose; taip pat prašė laikinai sustabdyti ginčijamų
sprendimo dalių galiojimą. Pareiškėjai prašymą taikyti RUP grindė aplinkybe, kad ginčijamų teisės aktų pagrindu yra vykdomos detaliojo plano rengimo procedūros, todėl
teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimas. LVAT šį argumentą pripažino nepagrįstu. Pasak LVAT, teritorijų planavimo dokumentų rengimas
nėra reali grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti (atkurti buvusią iki ginčijamų teisės aktų priėmimo padėtį (ABTĮ 92 str.), todėl nėra pagrindo laikinai sustabdyti
ginčijamų teisės aktų galiojimo (2006 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS143-133/2006; šiuo aspektu taip pat žr. 2006 m. balandžio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-192/2006).
4.14. Pareiškėjas asociacija „Pagirių kaimo bendruomenės centras“ su skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Kauno
RAAD 2010 m. vasario 5 d. sprendimą, kuriuo patvirtinta UAB „Margasmiltė“ planuojama šachtų tipo kasyklų įrengimo Kauno rajono Pagirių anhidrito telkinyje PAV
ataskaita; taikyti RUP – laikinai sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą. Pareiškėjas
nurodė, kad patvirtinus ginčijamą PAV ataskaitą bus rengiamas teritorijų planavimo
dokumentas, keičiant pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį į kitos paskirties
žemę, taip pat atliekami kiti veiksmai, siekiant įgyvendinti planuojamą ūkinę veiklą,
rengiamas techninis projektas. Teismui galimai priėmus pareiškėjui palankų sprendimą, iškils būtinybė ginčyti ginčijamo sprendimo pagrindu priimtus aktus, dėl ko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti.
LVAT pareiškėjo prašymo netenkino. Pasak teismo, teritorijų planavimo dokumentų rengimas nėra reali grėsmė būsimam teismo sprendimui įvykdyti (atkurti buvusią
iki ginčijamų teisės aktų priėmimo padėtį) tokiu atveju. Atsižvelgiant į bylos medžiagą
ir kilusio ginčo pobūdį, taip pat nėra pagrindo konstatuoti, jog nesustabdžius ginčijamo sprendimo galiojimo pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo įvykdymas
pasunkėtų arba taptų negalimas. Bylos medžiaga ir nustatytos aplinkybės nepatvirtina,
jog RUP taikymas nagrinėjamu atveju yra būtinas. Be to, pareiškėjo prašymas taikyti tokias priemones iš esmės yra grindžiamas nurodant galimus teritorijų planavimo
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veiksmus, kurie galbūt sukeltų neigiamas pasekmes, tačiau ne pateikiant konkrečius
įrodymus, patvirtinančius RUP taikymo būtinybę. Prašymas, grindžiamas aplinkybėmis, kurios galbūt įvyks ateityje, nagrinėjamu atveju negali būti vertinamas kaip pagrįstas (2010 m. balandžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-240/2010).
4.15. Pareiškėjas Santakos kaimo bendruomenė prašė taikyti RUP – ginčijamų
Marijampolės RAAD ir AAA galutinių atrankos išvadų dėl UAB „Saerimner“ planuojamos veiklos galiojimo laikiną sustabdymą, nurodydamas, kad neištyrus UAB
„Saerimner” vykdomos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, lieka pavojus, jog tokia veikla
gali daryti neigiamą ir negrįžtamą poveikį aplinkai, žmonėms ir jų sveikatai, todėl nepritaikius RUP teismo sprendimo vykdymas gali tapti neįmanomas, kadangi padarytas
neigiamas poveikis bus negrąžinamas. Pareiškėjo teigimu, aplinkybė, jog UAB „Saerimner“ vykdo ūkinę veiklą, kuriai yra privalomas PAV ir kuri pažeidžia žmonių teises į
sveiką, saugią ir švarią aplinką, yra konstatuota Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m.
sausio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2013.
LVAT vertinimu, aplinkybė, ar UAB „Saerimner“ vykdomai ūkinei veiklai yra būtinas poveikio aplinkai vertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, todėl sprendžiant RUP taikymo klausimą anksčiau nurodyti pareiškėjo argumentai negali būti
vertinami. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 16 d. nutartimi buvo sprendžiama dėl UAB „Saerimner“ vykdomos veiklos neatlikus PAV žymiai didesniu mastu
– 25 000 vnt. penimų kiaulių auginimo, ginčijamais aktais (galutine atrankos išvada)
leistina vykdyti veikla yra 10 000 vnt. paršelių iki 30 kg, t. y. ji sumažinta nuo 1650 SG
iki 100 SG (sutartinių gyvulių), todėl minėta kasacinio teismo nutartis negali būti teisinis argumentas sprendžiant dėl RUP taikymo. Pareiškėjo nurodytos aplinkybės, susijusios su galimomis neigiamomis pasekmėmis ateityje (galimas neigiamas poveikis
aplinkai, žmonių sveikatai), negali būti vertinamos kaip sudarančios pagrindą taikyti
prašomas RUP. Pareiškėjo teiginiai dėl daromos žalos aplinkai bei žmonių sveikatai yra
neparemti jokiais įrodymais. Aplinkybės, kuriomis pareiškėjas motyvuoja prašymą dėl
RUP taikymo, vertintinos kaip pareiškėjo į ateitį nukreiptos, nepagrįstos prielaidos ir
spėjimai, nesudarantys pakankamo pagrindo prašomos RUP taikymui.
Be to, prašymas taikyti RUP gali būti adresuojamas tik atsakovui. Nors pareiškėjas prašo sustabdyti atsakovo priimtus aktus, patenkinus prašymą dėl RUP taikymo,
trečiajam suinteresuotajam asmeniui UAB „Saerimner“ būtų sudarytos kliūtys vykdyti
tam tikrą ūkinę veiklą. Kadangi UAB „Saerimner“ nėra atsakovas šioje byloje, bendrovei nėra pareikšti reikalavimai, jos atliekami veiksmai nėra nagrinėjamos bylos dalykas
ir teismo sprendimu nebus sprendžiama dėl UAB „Saerimner“ teisių ir pareigų, RUP
negalima suvaržyti šios bendrovės teisių. Atsižvelgiant į tai, pagrindo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones nenustatyta (2013 m. gruodžio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-871/2013).
4.16. Pareiškėjas UAB „ŽVC“ prašė: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 4-170 „Dėl finansavimo projektams, siekiantiems
gauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinę paramą pagal Lietuvos 2007-2013
metų Europos sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ekonomikos
augimo veiksmų programą, skyrimo“ 9 punktą, kuriuo paskirtas finansavimas mokslinės-gamybinės AB „Precizika“ projekto „Industrinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamybai (MODLINE)“ kapitalo formavimo išlaidoms iki
10 068 103,00 Lt padengti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo
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specialiosios Ekonomikos augimo ir konkurencingumo didinimo programos; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2010 m. gruodžio 2 d. sprendimą (raštą), kuriuo atsisakyta siūlyti nutraukti sutartį dėl AB „Precizika“ Projekto finansavimo;
3) panaikinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus RAAD 2010 m. spalio 11 d. raštą, taip pat panaikinti ir RAAD 2010 m. lapkričio 16 d. raštą bei 2010 m.
lapkričio 5 d. raštą; 4) įpareigoti RAAD teisės aktų nustatyta tvarka atlikti atranką dėl
PAV procedūrų taikymo AB „Precizika“ planuojamai įrengti industrinei technologinei
linijai – saulės elementų modulių gamybai – pagal Projektą.
Administraciniuose teismuose skundžiamuose atsakovo Vilniaus RAAD 2010 m.
spalio 11 d. rašte, 2010 m. lapkričio 5 d. ir 2010 m. lapkričio 16 d. raštuose nurodyta,
kad AB „Precizika“ nereikia atlikti PAV procedūrų tam, kad žemės sklype įrengtų industrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal projektą „Industrinė technologinė linija naujos kartos saulės elementų modulių gamyba“. Pareiškėjas taip
pat prašė taikyti RUP – sustabdyti minėtus aktus.
Pareiškėjo prašymas pripažintas nepagrįstu. Pasak LVAT, nagrinėjamu atveju pareiškėjas savo prašyme teismui nepagrindė RUP taikymo būtinumo jokiomis konkrečiomis
faktinėmis aplinkybėmis ir nepateikė teismui jokių įrodymų, kurie galėtų patvirtinti,
jog nesiėmus prašomos RUP gali kilti realių sunkumų įvykdyti būsimą teismo sprendimą. Byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių apie trečiojo suinteresuotojo asmens
AB „Precizika“ daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pareiškėjo kartu su skundu pateiktos darbuotojų anketos, kuriose pateikiama pareiškėjo darbuotojų subjektyvi nuomonė
dėl galimo įrengtos saulės elementų modulių gamyklos poveikio sveikatai, nelaikytini pakankamu įrodymu, pagrindžiančiu pareiškėjo argumentus. Be to, siekdamas pagrįsti galimų finansinių padarinių atsiradimą, pareiškėjas remiasi V. Č. nekilnojamojo
turto vertinimo ataskaita, kuri yra parengta 2010 m. vasario 28 d., t. y. po to, kai buvo
priimtas ūkio ministro įsakymas dėl paramos skyrimo trečiajam suinteresuotajam asmeniui MG AB „Precizika“, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, negali būti laikoma tinkamu įrodymu, pagrindžiančiu galimus neigiamus finansinius padarinius. LVAT yra
išaiškinęs, kad finansiniai sunkumai gali būti aplinkybe, į kurią atsižvelgiama, taikant
RUP, bet tokios aplinkybės egzistavimas turi būti įrodytas, t. y. turi būti įrodyta, kad
konkretaus ūkio subjekto patiriami finansiniai sunkumai yra tokio pobūdžio, jog jie
sudaro pagrindą stabdyti ginčijamo akto galiojimą. Reali finansinių sunkumų grėsmė
turi būti neabejotinai patvirtinta konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis (pvz., pareiškėjas turėtų dideliu mastu keisti savo veiklos praktiką, santykius su partneriais ir pan.)
ir pagrįsta jas patvirtinančiais įrodymais. Teisėjų kolegijos vertinimu, pareiškėjas šiuo
atveju nepateikė jokių duomenų apie jo galbūt patiriamų nuostolių dydį, todėl pareiškėjo nurodytos aplinkybės pačios savaime nesudaro pagrindo konstatuoti, kad RUP
taikymas dėl finansinių sunkumų grėsmės yra šiuo atveju būtinas.
Be to, atsakovo raštai, kurių galiojimą prašo sustabdyti pareiškėjas, yra atsakymai
į trečiųjų suinteresuotųjų asmenų AB „Precizika“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros bei pareiškėjo paklausimus, kuriuose atsakovas išreiškia savo nuomonę dėl to,
ar trečiajam suinteresuotajam asmeniui AB „Precizika“ reikia atlikti PAV procedūras
tam, kad nurodytame žemės sklype galėtų įrengti industrinę technologinę liniją saulės elementų modulių gamybai pagal Projektą. Iš šių raštų turinio darytina išvada, kad
jų galiojimo sustabdymas jokios įtakos galbūt pareiškėjui palankaus teismo sprendimo įvykdymui neturės, kadangi jie surašyti ne pareiškėjo, o trečiojo suinteresuotojo
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asmens atžvilgiu. Net ir tuo atveju, jei trečiasis suinteresuotas asmuo negalės grąžinti įsisavintos paramos, neįrodo, kad pareiškėjui galimai palankaus teismo sprendimo
įvykdymas bus apsunkintas, kadangi šis klausimas nėra susijęs su pareiškėjo teisėmis
ir teisėtais interesais, t. y. santykiai dėl paramos grąžinimo susiklostytų išimtinai tarp
trečiojo suinteresuoto asmens ir Ūkio ministerijos bei Finansų ministerijos ir Lietuvos
verslo paramos agentūros.
Teismas, spręsdamas dėl būtinybės taikyti RUP konkrečioje situacijoje, turi remtis
tomis aplinkybėmis, kurios jau yra įvykusios ir žinomos. Būtent šios faktinės aplinkybės ir lemia konkrečių teisės normų pritaikymą. Pareiškėjo teiginiai apie galimus neigiamus finansinius padarinius ir galimybę, jog tuo atveju, jei MG AB „Precizika“ įrengs
cheminių elementų pramoninio mąsto gamyklą, bus prarandamas pagrindinis patalpų
nuomos verslu užsiimančios įmonės pajamų šaltinis, yra nukreipti į ateitį, grindžiami
prielaidomis, spėjimais, kurie negali būti pakankamu pagrindu taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę. Be to, pažymėtina, jog RUP taikoma tais atvejais, kai
priėmus sprendimą panaikinti skundžiamą aktą, iki jo priėmimo buvusios padėties atkūrimas pasunkėtų arba taptų negalimas, tuo tarpu pareiškėjas byloje siekia ne būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimo, o reikalauja, kad teismas prevenciškai
imtųsi ginti teises ir apsaugotų nuo galimų būsimų teisių pažeidimų. Prašymai taikyti
RUP, jeigu jie siejami su pareiškėjo teisės prevenciniu gynimu, siekiu apsaugoti pareiškėją nuo būsimų jo teisių pažeidimų, negali būti tenkinami ir atmestini (2012 m. sausio
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-78/2012).
XIII.7. ŽVEJYBOS KVOTŲ SKYRIMAS
4.17. Administracinėje byloje Nr. AS438-265/2007 pareiškėjas prašė taikyti RUP –
laikinai sustabdyti ginčijamų Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministerijos Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo komisijos nutarimų,
kuriais įvairiems žuvų išteklių naudotojams (taip pat ir pareiškėjui) buvo paskirstytos šprotų žvejybos kvotos 2007 m., galiojimą. Prašymą dėl RUP taikymo pareiškėjas
grindė aplinkybėmis, jog yra didelė tikimybė, kad ginčijami nutarimai bus panaikinti,
o tol, kol bus nagrinėjama byla, nutarimų pagrindu gavusios kvotas įmonės gaus leidimus užsiimti versline žvejyba ir turės teisę žvejoti neteisėtai kvotas negavusių įmonių,
taip pat ir pareiškėjo, kvotos sąskaita, taip pat gali likusią 5 000 tonų kvotą išmainyti su
Vokietija. Pareiškėjo nuomone, jei bus panaikinti ginčijami nutarimai, sprendžiant iš
naujo kvotų paskirstymo klausimą, tikėtina, jog per tą laiką sugautos žuvies kiekiu bus
mažinamos skirstomos kvotos, dėl to nukentės kvotų negavusios įmonės, taip pat gali
būti išmainytos likusios 5 000 tonų šprotų kvotos ir šio kiekio kvotų nebelikti.
LVAT pareiškėjo reikalavimą pripažino nepagrįstu. Pasak LVAT, vadovaujantis Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo taisyklių, patvirtintų Žuvininkystės departamento prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus
2007 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. V1-8, 3, 6 bei 8 punktais, kalendoriniams metams
visiems žuvų išteklių naudotojams (asmenims, nustatyta tvarka įregistravusiems verslinės žvejybos veiklą) paskirstomos bendros žuvų išteklių kvotos. Nagrinėjamu atveju
skundžiamu aktu tarp žuvų išteklių naudotojų buvo paskirstyta šprotų žvejybos kvota,
t. y. nustatyta, kokį šprotų kiekį iš bendros Lietuvos Respublikai skirtos šprotų kvotos
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leista sugauti 2007 m. kiekvienam iš Baltijos jūroje pretenduojančių vykdyti verslinės
žvejybos veiklą asmenų (pastarieji į nagrinėjamą administracinę bylą yra įtraukti trečiaisiais suinteresuotaisiais asmenimis). Todėl sustabdžius Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos Žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo 2007 m. sausio 31 d. nutarimų dėl šprotų žvejybos kvotų paskirstymo galiojimą, neišvengiamai kiltų teisinės pasekmės ne tik pareiškėjui, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims, t. y. būtų apribotos jų teisės vykdyti šprotų verslinę žvejybą Baltijos jūroje 2007 m. Tai atitinkamai
galėtų pažeisti nurodytų asmenų teisėtus interesus bei sąlygoti jų materialinius nuostolius. Taigi darytina išvada, jog ginčijamo akto galiojimo sustabdymas sutrukdytų
atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo ir tiesiogiai prieštarautų ABTĮ
92 straipsnio nuostatoms (2007 m. gegužės 5 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. AS438-265/2007).
XIII.8. PARAMOS SKYRIMAS
4.18. Administracinėje byloje Nr. AS438–147/2013 pareiškėjas prašė sustabdyti
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. 3D-705
„Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 20072013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba
vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“
priemonę „Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ sąrašo
patvirtinimo“ galiojimą.
Pareiškėjo prašymas pripažintas nepagrįstu. Pasak LVAT, bylos medžiaga patvirtina, jog Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymu tretiesiems asmenims buvo paskirstyta parama, kurios bendra suma yra 21 545 961 Lt. Dėl
šios priežasties, teisėjų kolegijos vertinimu, sustabdžius Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2012 m. rugsėjo 4 d. įsakymo galiojimą, kiltų teisinės pasekmės ne tik
pareiškėjui, bet ir kitiems suinteresuotiems asmenims, t. y. būtų apribotos jų teisės gauti finansinę paramą. Tai atitinkamai galėtų pažeisti nurodytų asmenų teisėtus interesus
bei sąlygoti jų materialinius nuostolius. Taigi darytina išvada, jog ginčijamo akto galiojimo sustabdymas sutrukdytų atkurti padėtį, buvusią iki skundžiamo akto priėmimo
ir tiesiogiai prieštarautų ABTĮ 92 straipsnio nuostatoms (2013 m. sausio 16 d. nutartis
administracinėje byloje Nr. AS438–147/2013).
XIII.9. MOKESTIS UŽ APLINKOS TERŠIMĄ IR VALSTYBINIUS GAMTOS IŠTEKLIUS
4.19. Administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007 pareiškėjas su skundu kreipėsi į
teismą ir prašė panaikinti Kauno RAAD 2006 m. spalio 9 d. sprendimą. Šiame sprendime apskaičiuota ir nurodyta sumokėti 171 350,27 Lt MAT už nuslėptą apmokestinamosios pakuotės kiekį. Pareiškėjas taip pat prašė teismo taikyti RUP, t. y. sustabdyti
ginčijamo akto galiojimą iki teismo sprendimo įsiteisėjimo šioje byloje.
Administraciniai teismai taikyti RUP atsisakė. Pasak teismo, MAĮ 13 straipsnio
8 punkte numatyta, kad pagal šį įstatymą inter alia administruojamas mokestis už
aplinkos teršimą. Nors mokesčio už aplinkos teršimo administravimas, šio mokesčio
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apskaičiavimo, deklaravimo ir sumokėjimo teisingumo patikrinimų tvarkos, patikrinimų rezultatų įforminimo bei patvirtinimo apskundimas pasižymi tam tikra specifika,
numatyta MAĮ 16 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei kituose teisės aktuose, bet pagal MATĮ
10 straipsnio 4 dalį, nesumokėtas MAT sumokamas arba išieškomas, delspinigiai
skaičiuojami, permokėta mokesčio suma grąžinama MAĮ nustatyta tvarka. MAĮ 110
straipsnio 1 dalis nustato, kad jeigu dėl atskiro mokesčio to mokesčio įstatymas nenustato kitaip, skundo, kilus mokestiniam ginčui, padavimas stabdo ginčijamų mokesčių, baudų ir delspinigių priverstinį išieškojimą, taip pat mokesčių mokėtojo turimos
mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą minėtosioms sumoms padengti (išskyrus
atvejus, kai įskaitoma mokesčių mokėtojo prašymu), tačiau nėra kliūtis taikyti mokestinės prievolės užtikrinimo priemones, nurodytas šio įstatymo 95 straipsnyje, arba pagrindas jas naikinti. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamas ginčas iš esmės atitinka
mokestinio ginčo požymius. Pareiškėjas yra padavęs skundą dėl valstybės įstaigos, kuri
įgaliota tikrinti, ar teisingai apskaičiuoti mokesčiai už aplinkos teršimą, sprendimo dėl
patikrinimo akto tvirtinimo, kuriuo jam buvo nurodyta sumokėti atitinkamą mokesčio sumą. MATĮ nenumato kitokios taisyklės nei yra nustatyta MAĮ 110 straipsnio
1 dalyje. Taigi darytina išvada, kad ginčijamų mokesčių priverstinis išieškojimas yra
sustabdytas pagal įstatymą, nes pareiškėjas yra padavęs skundą, kilus mokestiniam
ginčui. Todėl teisėjų kolegijos nuomone, taikyti RUP ir sustabdyti ginčijamo sprendimo galiojimą nėra pagrindo, tai būtų beprasmiška, nes tie veiksmai, su kuriais pareiškėjas sieja grėsmę būsimam teismo sprendimui, priverstinai negali būti įgyvendinti. Jei
pareiškėjas savo noru pageidauja sumokėti jam apskaičiuotas sumas, jis tai gali padaryti, tačiau tai negali būti pagrindu taikyti RUP, nes pareiškėjo nurodomą grėsmę būsimam teismo sprendimui tokiu atveju sukeltų jo paties savo noru atlikti veiksmai, o ne
sprendimo galiojimas ir sprendimo pagrindu institucijų atliekami veiksmai (2007 m.
sausio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS403-70/2007; dėl MVGI mokesčių
priverstinio išieškojimo sustabdymo pagal įstatymą, kai yra pateikiamas skundas teismui, ir tokiu atveju nesančio pagrindo taikyti RUP taip pat žr. 2010 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-88/2010).
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XIV. TEISMO SPRENDIMO APLINKOS APSAUGOS SRITYJE VYKDYMAS
1. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybinėms institucijoms, pareigūnams ir tarnautojams, įmonėms įstaigoms, organizacijos, kitiems fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos
Respublikos teritorijoje (ABTĮ 14 str.).
2. Įsiteisėjęs teismo sprendimas šalims įgyja res judicata galią, t .y. šalys netenka
teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų bei teisinių
santykių ir reikšti tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu. Pripažįstama, kad šalių
ginčas yra galutinai išspręstas, o teismo sprendimas šalims turi įstatymo galią (2008 m.
lapkričio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1818/2008). Viešojo administravimo institucija, iš naujo priimdama administracinį aktą, šio administracinio akto priėmimo procedūroje negali atlikti tų veiksmų, kurie jau buvo teismo pripažinti neteisėtais ir buvo anksčiau apskųsto administracinio akto panaikinimo pagrindas. Priešingu
atveju būtų paneigta teismo sprendimo res judicata galia (šiuo aspektu žr. 2008 m. lapkričio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1818/2008).
XIV.1. TEISMO SPRENDIMO VYKDYMO ATIDĖJIMAS
3. Apibendrinimo sudarytojai pastebi, kad sprendžiant dėl teismo sprendimo, priimto aplinkos apsaugos srityje, vykdymo yra vertinamos ir tokio vykdymo pasekmės
visuomenei bei aplinkai.
3.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A525-844/2011 LVAT išplėstinė teisėjų
kolegija pripažino ginčijamą TIPK leidimą, išduotą UAB „VAATC“ ir suteikiantį teisę
eksploatuoti Vilniaus apskrities regioninio buitinių atliekų sąvartyną ir atliekų priėmimo iš gyventojų aikštelę, neteisėtu. Šioje byloje išplėstinė teisėjų kolegija, be kita ko,
pabrėžė, jog ginčijamo TIPK leidimo panaikinimas reiškia, kad UAB „VAATC“ netenka teisės eksploatuoti ginčo įrenginio, inter alia vykdyti Vilniaus apskrities savivaldybėse susidariusių komunalinių atliekų tvarkymo, šalinant jas aptariamame sąvartyne,
veiklą. Neabejotina, jog skubus teismo sprendimo vykdymas, t. y. ginčijamo TIPK leidimo panaikinimas ir veikiančio sąvartyno, kuriame šalinamos didžiausioje pagal gyventojų skaičių Vilniaus apskrityje susidarančios nepavojingos atliekos (kasdien apie
930 tonų), veiklos sustabdymas sukels sunkumų saugiai šalinti susidarančias atliekas,
kad jos nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. Be to, sąvartynų uždarymas turi
būti planuojamas iš anksto bei atliekamas nustatyta tvarka. Šiuo metu galiojančio ATĮ
11 straipsnio 1 dalis imperatyviai įpareigoja nutraukti inter alia atliekų šalinimo veiklą
taip, kad jos nutraukimo metu ir po veiklos nutraukimo neatsirastų neigiamas poveikis
žmonių sveikatai ir aplinkai. Taigi teisėjų kolegijos vertinimu, nedelsiamas sprendimo
vykdymas neatitiktų viešojo intereso dėl tinkamo atliekų šalinimo ir tvarkymo, o dėl
didelio atliekų kiekio kiltų sunkumų, jas šalinant kituose sąvartynuose. Atsižvelgiant į
tai, teisėjų kolegijai nekilo abejonių, kad neatidėliotinas ginčijamo leidimo panaikinimas galėtų sukelti itin sunkių, neadekvačių ir neproporcingų pasekmių Vilniaus regionui ir jo gyventojams.
Administracinių bylų teisenos įstatymas expressis verbis nenumato galimybės
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atidėti teismo sprendimo vykdymo. Tačiau vadovaujantis ABTĮ 4 straipsnio 6 dalimi,
Konstitucijos 109 straipsnio 1 dalimi, kad teisingumą vykdo tik teismas, nagrinėjamu
atveju buvo konstatuotas pagrindas atidėti šio sprendimo vykdymą. Pažymėta, jog
CPK 284 straipsnio 1 dalis suteikia teisę teismui inter alia savo iniciatyva spręsti klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo. Įvertinus paminėtas reikšmingas aplinkybes,
Vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos vertinimu, vienerių metų terminas
laikytinas pakankamu siekiant išspręsti klausimą dėl Vilniaus apskrities savivaldybėse
susidarančių atliekų šalinimo (pvz., naujo TIPK leidimo teisės aktų nustatyta tvarka
išdavimo, atliekų šalinimo kituose sąvartynuose organizavimo ar pan.) (2010 m. spalio
18 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-844/2011, Vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).

682

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas

Rodyklė1
Pavadinimas Skyrius
Skyriaus pradžios psl.
Lietuvos Respublikos Konstitucija
VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių SAARSP lėšų panaudoji5 str. 3 d.
587
mą, pareigos
7 str. 2 d.
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
592
V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai
V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas
23 str.
513, 516, 642
XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su imperatyviomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis
V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas
VII.3.1. Vietinė rinkliava už leidimą įvažiuoti į saugomą teritoriją
29 str.
516, 588, 590
VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra
42 str. 2 d.
VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą
552
47, 53, 54 str. I. APLINKOS APSAUGOS TEISINIAI PAGRINDAI
392
71 str. 1 d.
V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui
538
84 str. 24 p.
V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui
538
118 str. 2 d.
II.3.3.3.2. Prokuroro teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą
444
VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus
119 str.
586
SAARSPĮ pažeidimą
VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose
589, 590
127 str.
VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija
VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių SAARSP lėšų panaudoji587
41 str.
mą, pareigos
Orhuso konvencija
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
431
2 str. 5 d.
interesą
II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir
tvirtinimo procese
II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos
414, 417, 431
6 str.
ūkinės veiklos
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
interesą
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
431
9 str.
interesą
2002 m. gruodžio 20 d. ES Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2371/2002 Dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio
naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką
20 str. 3 d.
V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas
535
1985 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 85/377 dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai
vertinimo
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
10a str.
431
interesą
1996 m. rugsėjo 24 d. Tarybos direktyva 96/61/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės
V priedo 4 ir
III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir
418
5 p.
kontrolės leidimų išdavimo procese

1

Šioje rodyklėje yra nurodomas Apibendrinimo skyrius, kuriame plačiau aptariama tam tikra aplinkos apsaugos
teisiniams santykiams aktualių teisės aktų nuostata.
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III. Informacinė dalis
2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų
pasekmių aplinkai vertinimo
3 str. 3, 5 d.

III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS

479

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos
atliekų
VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas
2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
Civilinis kodeksas
V.1.2.3. Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas
1.125 str. 8 d
XII.1.1. Ieškinio senatis
6.250 str.
XII.3. TIPK PARAIŠKOS NEDERINIMAS
XII. ŽALOS ATLYGINIMAS DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO NETEISĖTŲ
VEIKSMŲ APLINKOS APSAUGOS SRITYJE
6.271 str.
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS
XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS
6.273 str. 2 d. XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS
Administracinių bylų teisenos įstatymas
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
3 str.
XI.1.5. Privalomųjų nurodymų ekonominės pasekmės ir jų reikšmė privalomųjų
nurodymų teisėtumui
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
4 str. 6 d.
interesą
II.3.1. Viešojo ir privataus intereso atribojimas
5 str. 1 d., 3 d. II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje
1 ir 3 p., 56 str. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
interesą,
1 d.
II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą
15 str. 1 d. 2 p. V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
XII. ŽALOS ATLYGINIMAS DĖL VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO NETEISĖTŲ
15 str. 1 d. 3 p.
VEIKSMŲ APLINKOS APSAUGOS SRITYJE
VII.2.1.5. Bylų dėl SAARSP lėšų panaudojimo nagrinėjimo administraciniuose teis15 str. 1 d. 4 p. muose tvarka
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
16 str. 2 d.
V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
22 str. 1 d.
interesą
32 str. 1 d.
XI.1.7. Privalomojo nurodymo apskundimo teismui tvarka
II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje
37 str. 2 d. 1 p. II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
interesą
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
37 str. 2 d. 7 p.
interesą
XIII. REIKALAVIMO UŽTIKRINIMO PRIEMONĖS BYLOSE DĖL APLINKOS APSAUGOS
71 str.
TEISINIŲ SANTYKIŲ
II.3.3. Viešojo intereso gynimas aplinkos srityje
101 str. 1 p.
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
interesą
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
103 str. 3 p.
interesą
Aplinkos apsaugos įstatymas
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
1 str. 1 d. 22 p.
interesą
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609
592
526, 657
659
651, 654, 658
658

528, 654
431

423 , 426, 431,
446
528
651
587,592
538
431
647
426, 431
431
664
426, 431
431

431

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas
6 str. 2 d. 10 p. II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą
8 str. 10 p.
II.3.3.3.3. Kitų subjektų teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą
23 str.
VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas
IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
31 str.
XI.1. PRIVALOMIEJI NURODYMAI
321 str.
VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas
322 str.
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS
Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas
3 str. 8 p.
XI.1. PRIVALOMIEJI NURODYMAI
3 str. 9 p.
IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
12 str. 1 d. 9 p. IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
18 str.
XI.1.1. Privalomojo nurodymo prevencinis pobūdis
20 str.
XI.1.2. Privalomų nurodymų turinys
20 str. 1 d. 4 p. XI.1.1. Privalomojo nurodymo prevencinis pobūdis
21 str.
XI.1.3. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai
22 str.
XI.1.3. Privalomojo nurodymo įvykdymo terminai
23 str. 2, 5,
XI.1.7. Privalomojo nurodymo apskundimo teismui tvarka
7 d.
30 str.
IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
Atliekų tvarkymo įstatymas
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
2 str. 11 d.
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS
VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie
2 str. 30 d.
atliekų panaudojimą (išvežimą)
4 str. 1 d.
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS
11 str. 3 d.
IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
25 str.
VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas
30 str. 4 d.
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
32 str.
XII.1. PESTICIDŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS IR APLINKOS ATKŪRIMAS
341str. 2 d.
VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas
2 p.
6
34 str. 1 d.
VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas
2 p.
6
34 str. 3 d.
VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas
4 p.
7
34 str. 1 d.
VIII.1.1. Pareiga tvarkyti elektros ir elektroninės įrangos atliekas
2 p.
IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
35 str.
VIII.2.1.1. Licencijos panaikinimas ir sustabdymas
Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas
VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabu5 str. 1 d.
čiuose namuose
Medžioklės įstatymas
7 str. 2 d.
V.1.2.2.2. Medžioklės plotai ir teritorijos, kuriose medžioklė yra draudžiama
8 str. 1 d.
V.1.2.2.2. Medžioklės plotai ir teritorijos, kuriose medžioklė yra draudžiama
8 str. 2 d.
V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės
8 str. 9 d.
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės
8 str. 11 d.
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
V.1.2.2. Medžioklės plotų sudarymas ir keitimas
10 str. 2 d.
V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai

446
446
612
493, 627
612
654
627
493
493
629
631
629
641
641
647
493
592, 654
570
654
493
612
592
592, 654
609
609
609
609
493, 613

589
513
513
513
510
510
506, 513
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III. Informacinė dalis
11 str. 2 d.
18 str. 2 d.
18 str. 5, 6 d.
22 str.
22 str. 1 d.

V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete
V.1.2.3.1. Subjektas, turintis teisę sudaryti savivaldybės komisiją medžiojamųjų gyvūnų padarytai žalai apskaičiuoti
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
V.1.2.2.3. Medžioklės plotų vienetų sudarymo ir jų ribų keitimo pagrindai
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai

22 str. 2, 3, 4,
V.1.2.2.4. Medžioklės plotų naudojimo tęstinumo užtikrinimas
6, 7 d.
22 str. 9 d.
V.1.2.2. Medžioklės plotų sudarymas ir keitimas
Miškų įstatymas
4 str. 3 d.
V.2.1.1. Žemės sklypo, kuriame yra miško žemė, skaidymas
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas
5 str. 3 d. 1 p. VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą
5 str. 4 d.
VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą
VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie
5 str. 5 d.
atliekų panaudojimą (išvežimą)
8 str. 1, 3 d.
VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas
9 str. 3 d.
VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas
VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas
9 str. 4 d.
VII.1.1.4. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis
4 priedas
VII.1.1.3.1. Apmokestinamosios pakuotės
Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas
XII.2. MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO APRIBOJIMAS
6, 7 str.
VII.1.2. Valstybinių gamtos išteklių mokestis
VII.1.2.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas
6 str. 2 d.
VII.1.2.2. Sankcijos proporcingumas
Mokesčių administravimo įstatymas
13 str. 1 d. 8 p. VII.1.1.3.2. Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka
16 str. 1, 3 d. VII.1.1.3.2. Išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka
Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas
1 str. 1, 2 d.
VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI

504
527,528
528
513
510
516
506
541
565
565
570
560
560
560, 573
567
658
574
576, 577
570
570
552

2 str. 14, 21,
VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą
552
40 d.
5 str. 10 d. 5 p. VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI
552
Pajūrio juostos įstatymas
IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE
620
Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymas
2 str. 4, 12,
VII.1.1.3.1. Apmokestinamosios pakuotės
567
15 d.
Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 684
VIII.2.1.1. Licencijos panaikinimas ir sustabdymas
613
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas
II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos
2 str. 3 d.
417
ūkinės veiklos
II.2.1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas atrankos dėl PAV procese
3 str. 3 d.
412, 450
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos
6 str. 2 d.
417
ūkinės veiklos
7 str.
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
450
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas
7 str. 1 d.
7 str. 2 d.
7 str. 4-6 d.
7 str. 12 d.

II.2.1. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas atrankos dėl PAV procese
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
III.1.1.1.1. Galutinės atrankos išvados motyvavimas

III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
7 str. 7 ir 13 d.
III.1.1.1.1. Galutinės atrankos išvados motyvavimas
II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir
8 str. 5 d.
tvirtinimo procese
III.1.1.2.1. Neigiamas savivaldybės sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos gali8 str. 9 d.
mybių
III.1.1.2.1.1. Savivaldybės sprendimai, kuriems PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis, netaikytina
III.1.1.3. PAV ataskaita
9 str. 1 d.
III.1.1.5.1. PVS vertinimo PAVĮ numatytais atvejais ir PVS vertinimo PAVĮ nenumatytais
atvejais santykis
II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir
9 str. 2 d.
viešo visuomenės supažindinimo procese
II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir
9 str. 3 d.
viešo visuomenės supažindinimo procese
III.1.1.3. PAV ataskaita
9 str. 4 d.
III.1.1.3. PAV ataskaita
9 str. 3-5 d.
III.1.1.3. PAV ataskaita
II.2.3. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV ataskaitos rengimo, derinimo ir
9 str. 6 d.
viešo visuomenės supažindinimo procese
III.1.1.3. PAV ataskaita
II.2.4. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas priimant sprendimą dėl planuojamos
10 str.
ūkinės veiklos
III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
10 str. 1 d.
III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose
10 str. 6,7 d.
III.1.1.3. PAV ataskaita
10 str. 7 d.
III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
10 str. 8 d.
III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
10 str. 9 d.
III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose
14 str.
III.1.1.3. PAV ataskaita
15 str. 1 d.
III.1.1.3. PAV ataskaita
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
1 priedas
III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
2 priedas
III.1.1.1. Atranka dėl PAV
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo pakeitimo įstatymas
2 str.
III.1.1.2.1.1. Savivaldybės sprendimai, kuriems PAVĮ 8 straipsnio 9 dalis, netaikytina
Prokuratūros įstatymas
19 str. 1 d., 2
II.3.3.3.2. Prokuroro teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos interesą
d. 1 p.
Rinkliavų įstatymas
VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar
2 str. 1 d.
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra
2 str. 3 d.
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
VII.3.2. Vietinė rinkliava už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabu11 str. 1 d. 7 p.
čiuose namuose
11 str. 1 d. 8 p. VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
11 str. 1 d.
VII.3.3. Vietinė rinkliava už naudojimąsi gyvenamųjų vietovių, turinčių kurorto ar
11 p.
kurortinės teritorijos statusą, viešąją infrastruktūra
16 str. 2 d.
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą

412, 450
450
450, 454
460
450, 454
414
462, 464

466, 472
415
415, 466
466
466
415, 466
417
469, 475
466
469
469
475
466
466
450, 479
450
464
444

590
592
589
592
590
592
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III. Informacinė dalis
Saugomų teritorijų įstatymas
9 str. 2 d. 5 p. III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose
475
IX.1. TEISĖ GAUTI KOMPENSACIJĄ UŽ VEIKLOS SAUGOMOJE TERITORIJOJE APRIBOJI32 str. 4 d.
619
MUS
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas
4 str. 1, 3, 4 d. VII.2.1. Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo speciali programa
579
4 str. 1 d.
VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas
612
VII.2.1.1. Aktų, priimtų procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo teisėtumo metu,
ginčijimas teisme
4 str. 4 d.
582, 586
VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus
SAARSPĮ pažeidimą
Standartizacijos įstatymas
X.1.1. Triukšmo kontrolė
623
Teritorijų planavimo įstatymas
II.3.3.3.1. Visuomeninių organizacijų (asociacijų) teisė ginti viešąjį aplinkos apsaugos
2 str. 11, 35 d.
431
interesą
3 str. 2 d.
IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE
620
25 str. 1, 4 d.
III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
479
Triukšmo valdymo įstatymas
X.1.1. Triukšmo kontrolė
623
Vandens įstatymas
XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su imperaty13 str. 1 d.
642
viomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis
14 str. 3 d.
III.1.1.6. Ūkinės veiklos neleistinumas, įtvirtintas teisės aktuose
475
Viešojo administravimo įstatymas
V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės
504, 510, 535,
3 str.
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
592
V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas
VII.3.4. Vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą
III.1.1.2.1. Neigiamas savivaldybės sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
III.1.1.4. Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės
462, 469, 504,
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
510, 528, 552,
8 str.
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
576, 587
VI.1. KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO TEIKIAMI REIKALAVIMAI
VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą
VII.1.2.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas
VII.2.1.4. Viešojo administravimo subjektų, kontroliuojančių SAARSP lėšų panaudojimą, pareigos
26 str. 3 d.
III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas
460
31 str.
III.1.1.1.2. Papildomos informacijos apie planuojamą ūkinę veiklą pateikimas
460
Vietos savivaldos įstatymas
VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus
586
3 str. 1 ir 3 d.
SAARSPĮ pažeidimą
30 str. 2 d. 1
VII.2.1.3. Subjektas, kuriam adresuojamas VMI sprendimas išieškoti lėšas, pripažinus
586
ir 3 p.
SAARSPĮ pažeidimą
Žemės gelmių įstatymas
8 str. 4 d.
V.3.2. Žemės gelmių aprobavimas
546
15 str. 2 d.
V.3.1. Žemės gelmių tyrimas
543
Žemės įstatymas
21 str. 3 d.
VIII.1.2. Savivaldybės pareiga tvarkyti atliekas
612
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos,
nagrinėjant bylas aplinkos apsaugos srityje, apibendrinimas
Žuvininkystės įstatymas
10 str. 3, 4, 7 d. V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas
535
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimas Nr. 967, kuriuo patvirtintas Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas
3.4 p.
III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
479
Leidimų naudoti naudingųjų iškasenų (išskyrus angliavandenilius), požeminio pramoninio bei mineralinio
vandens išteklius ir žemės gelmių ertmes išdavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002
m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 198
22.6, 42, 48.1,
V.3.3. Leidimas naudoti naudingąsias iškasenas
548
48.6 p.
Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės
12 d. nutarimu Nr. 343
75, 76 p.
IX.2. VEIKLA PAJŪRIO JUOSTOJE
620
Angliavandenilių išteklių paieškos, žvalgybos ir naudojimo (gavybos) Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2005 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. D1-578
6, 7 p.
V.3.1. Žemės gelmių tyrimas
543
Aplinkosaugos sąlygos plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintos aplinkos ministro
2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187
XI.1.4. Leidimų ir kitų teises suteikiančių administracinių aktų santykis su imperaty19, 211 p.
642
viomis draudžiamosiomis aplinkos apsaugą užtikrinančiomis normomis
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2005 m. sausio 7 d. įsakymas Nr. 1-03
„Dėl angliavandenilių telkinio išteklių aprobavimo“
11-15 p.
V.3.2. Žemės gelmių aprobavimas
546
Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašas, patvirtintas
kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259
4, 7, 10 p.
VI.2.1. Įrašymas į Kultūros vertybių registrą
552
Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu
Nr. 486/359
2 p.
V.1.2.3. Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos atlyginimas
526
V.1.2.3.2. Nuostolių skaičiavimo komisijos priimami teisės aktai
4-10 p.
528, 533
V.1.2.3.3. Žalos dydis
Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos
aprašas, patvirtintas bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
9 p.
VII.1.1.4. Mokestis už aplinkos teršimą gaminių atliekomis
573
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
10.1, 10.2 p.
VII.1.1.2. Atleidimas nuo mokesčių už aplinkos teršimą
565
Mokesčio už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
6-7 p.
VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas
560
Mokesčio už aplinkos teršimą kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2009 m. balandžio 23 d.
įsakymu Nr. D1-213
9.1 p.
VII.1.1.1. Didesnio mokesčio tarifo taikymas, mokesčio nedeklaravimas
560
VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie
570
11-13 p.
atliekų panaudojimą (išvežimą)
Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas
bendru kelių institucijų 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230
VII.1.1.3.3. Atleidimas nuo mokesčio už taršą pakuočių atliekomis, pažymos apie
14.7 p.
570
atliekų panaudojimą (išvežimą)
Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos, patvirtintos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28
d. įsakymu Nr. 486
102 p.
IV.3. TIPK LEIDIME NUMATYTŲ SĄLYGŲ NESILAIKYMAS
490
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III. Informacinė dalis
Komisijos medžioklės plotų vienetams sudaryti bei jų riboms pakeisti nuostatai, patvirtinti aplinkos ministro ir
žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 487/361
V.1.2.2.1. Reikalavimai, keliami Medžioklės plotų komisijos sprendimo dėl medžioklės
7.7 p.
510
plotų vieneto sudarymo ar jų ribų pakeitimo turiniui ir priėmimo tvarkai
Laukinių gyvūnų laikymo nelaisvėje taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos direktoriaus 2002 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. 519/449
7 p.
V.1.1. Laukinių gyvūnų laikymas nelaisvėje, Leidimas žvėrių auginimo aptvarui įrengti
502
Leidimo naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius tvarka, patvirtinta aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 512
18, 19 p.
V.1.2.1. Leidimas naudoti medžiojamų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete
504
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967
7.1 p., 7.4 p.,
III.2. STRATEGINIS PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS
479
11 p.
Planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatyme nenumatytų poveikio visuomenės sveikatai vertinimo atvejų ir
vertinimo atlikimo taisyklės, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-50
III.1.1.5.1. PVS vertinimo PAVĮ numatytais atvejais ir PVS vertinimo PAVĮ nenumatytais
3, 4 p.
472
atvejais santykis
III.1.1.5.2. PVS vertinimo ataskaitos ekspertizė, ekspertizės išvados ir ataskaitos
38, 39 p.
473
tvirtinimas
Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo patikrinimo rekomendacijos, patvirtintos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu
VII.2.1.2. Terminai, skirti aktams procedūros dėl SAARSP lėšų panaudojimo teisėtumo
7.7, 8 p.
585
metu priimti
Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80
III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir
418
11.11 p.
kontrolės leidimų išdavimo procese
IV.1. TIPK PARAIŠKOS DERINIMAS
486
27, 271 p.
60, 61.2, 62 p. IV.2. TIPK LEIDIMO PAKEITIMAS (KOREGAVIMAS)
488
64.6 p.
IV.4.2. TIPK leidimo panaikinimo atvejai
493
65 p.
IV.4.1. Įspėjimas dėl TIPK leidimo panaikinimo
492
III.2.5. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas taršos integruotos prevencijos ir
70, 71, 73 p.
418
kontrolės leidimų išdavimo procese
Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos aprašas, patvirtintas aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370
II.2.2. Visuomenės informavimas ir dalyvavimas PAV programos rengimo, derinimo ir
18.3 p.
414
tvirtinimo procese
Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras 2013 m.
kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-197
19 p.
V.1.3.1. Žvejybos limitų nustatymas
535
Žvejybos Baltijos jūroje kvotų skyrimo taisyklės, patvirtintos žemės ūkio ministro 2007 m. birželio 7 d. įsakymu
Nr. 3D-291
V.1.3.2. Aktų, susijusių su žuvininkyste, apskundimas administraciniam teismui
538
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