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Gerbiamieji,
2011 m. sausio 1 d. suėjo lygiai dešimt metų, kai veikia Lietuvos 

vyriausiasis administracinis teismas. Įsteigus šį teismą buvo užbaigtas 
nepriklausomos administracinių teismų sistemos formavimas, žengtas 
esminis žingsnis įgyvendinant konstitucinę nuostatą, kad valdžios įstaigos 
turi tarnauti žmonėms, sustiprinta viešosios administracijos kontrolė. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo misija – saugoti žmonių 
teises ir laisves nuo neteisėtų viešosios valdžios veiksmų, užtikrinant 
žmonėms teisingą, greitą ir objektyvų teismo procesą. Taigi esame savotiški 
tarpininkai tarp žmogaus ir valstybės. Suprasdami savo ypatingą paskirtį 
ir kartu suvokdami esantys vieni iš konstitucinės demokratijos elementų 
ir garantų, savo praktikoje ypač daug dėmesio skiriame teisinės sistemos 
normatyviniam vientisumui išlaikyti: analizuojame ir atsižvelgiame į 
Konstitucinio Teismo nubrėžtas konstitucingumo gaires, gindami žmogaus 
teises nuolat vadovaujamės Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo suformuotais teisių gynimo standartais. 

Ir vis dėlto, vertindamas šių dienų aktualijas ir nuolat didėjantį 
teismo darbo krūvį, aiškiai matau, kad santykiuose su valdžios 
institucijomis žmonės jaučiasi itin pažeidžiami, o jų poreikis ginti 
savo teises kasdien didėja. Todėl, net ir trūkstant lėšų bei padidėjus 
darbo krūviui, naudojame visas įmanomas vadybines galimybes ir 
intensyviai taikome bei kuriame naujus metodus ir priemones, siekdami, 
kad Konstitucijos saugomos vertybės būtų ne lozungai, bet ir realiai 
atsispindėtų administracinių teismų praktikoje. 

Apžvelgdamas praėjusius metus, drįstu teigti, kad Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui pavyko nuosekliai žengti kokybiško 
teisingumo vykdymo, teismo atvirumo ir skaidrumo didinimo keliu. 

Žvelgdamas į ateitį, noriu patikinti, kad teismas, veikdamas jam 
priskirtos kompetencijos ribose, kiekvieną dieną ir toliau principingai sieks 
pagrindinio tikslo – efektyviai ginti žmogaus teises ir laisves, užtikrinant 
realų teisės viešpatavimą, konstitucinės demokratijos institutų apsaugą bei 
operatyvų ir aukščiausius tarptautinius kokybės ir skaidrumo reikalavimus 
atitinkantį administracinių bylų nagrinėjimą.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas

Ričardas Piličiauskas

Šis leidinys yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 metų metinio pranešimo santrauka.
Metinį pranešimą galima rasti teismo internetinėje svetainėje: www.lvat.lt
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Lietuvos administracinių teismų sistemą sudaro 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir penki 
apygardų administraciniai teismai (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio). Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas, kaip aukščiausioji teisminė 
instancija administracinėse bylose, nagrinėdamas bylas 
formuoja vienodą administracinių teismų praktiką, 
aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus. 
Gyventojai, viešąjį interesą ginantys ir kiti asmenys, 
gindamiesi nuo neteisėtų valdžios institucijų (pareigūnų) 
veiksmų, paprastai pirmiausia kreipiasi į pirmosios 
instancijos teismus, o jų sprendimus apeliacine tvarka 
skundžia Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, 
kurio sprendimai ir nutartys administracinėse bylose yra 
galutiniai ir neskundžiami. 

2010 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas glaudžiai bendradarbiavo su Lietuvos mokslo 
institucijomis, jaunaisiais mokslininkais, studentais bei 
moksleiviais: tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus 
universiteto Teisės fakultetu, pasirašyta bendradarbiavimo 
sutartis su Mykolo Romerio universiteto bei Tarptautinės 
teisės ir verslo aukštosios mokyklos Teisės fakultetais, 
specialiais teismo prizais apdovanoti studentai už geriausius 
mokslo darbus viešosios teisės srityje. Šių apdovanojimų 
tikslas – didinti studentų susidomėjimą žmogaus teisėmis, 
teisinės valstybės, demokratijos ir kitomis viešosios teisės 
problemomis, stiprinti viešosios teisės plėtrą ir žmogaus 
teisių apsaugą, skatinti tarpinstitucinį ir tarpdisciplininį 
bendradarbiavimą.

2010-aisiais  Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas ir jo teisėjai pasiekė svarbių tarptautinių laimėjimų: 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kartu su 
Prancūzijos Valstybės Taryba laimėjo tarptautinį konkursą 
vykdyti Europos Sąjungos Dvynių projektą Ukrainoje 
„Ukrainos administracinių teismų efektyvumo ir valdymo 
gebėjimų stiprinimas“. Pasiekti svarbų visai Lietuvai ir 
Europos Sąjungai laimėjimą Lietuvos teismui pavyko 
pirmą kartą. Tokie tarptautinio konkurso rezultatai rodo 
pasitikėjimą Lietuva bei visa jos teismų sistema.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
ir jo teisėjai 2010 m. aktyviai dalyvavo tarptautinių 
teisėjų ir teismų organizacijų veikloje, tarp svarbiausių 
iš jų paminėtini Europos Sąjungos Valstybių Tarybų ir 
Aukščiausiųjų Administracinių Jurisdikcijų asociacija, 
Tarptautinė Aukščiausiųjų administracinių jurisdikcijų 
asociacija, Europos teisėjų asociacija, Tarptautinė 
teisėjų asociacija ir Tarptautinė Mokesčių teisės teisėjų 
asociacija. 

Teismai

Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas

Seimo nariai

Asmenys, 
skundžiantys 

Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimus

Seimo kontrolieriai
ir kiti kontrolę 

vykdantys asmenys

Administraciniai teismai
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir 
Panevėžio apygardų administraciniai 

teismaiViešojo 
administravimo 

subjektai

Juridiniai 
asmenys

Viešąjį interesą 
ginantys asmenys Gyventojai

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
kaip aukščiausios instancijos teismas

Nacionalinis ir tarptautinis 
bendradarbiavimas

Tęsiant bendradarbiavimą su Europos Žmogaus 
Teisių Teismu ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismu, 
2010 m. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 
lankėsi Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėja dr. Danutė 
Jočienė, Austrijos teisėja Europos Žmogaus Teisių Teisme 
dr. Elisabeth Steiner, Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo teisėjas, akademikas, habil. dr. Pranas Kūris bei 
Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjas prof. Vilenas 
Vadapalas.

Nacionalinio ir tarptautinio bendradarbiavimo metu 
įgytos žinios, ryšiai ir patirtis leidžia Lietuvos vyriausiajam 
administraciniam teismui perimti geriausią Europos 
Sąjungos ir pasaulio praktiką, padeda atrinkti geriausius 
sprendimus, tobulinant administracinę teiseną ir keliant 
teismo sprendimų kokybę.

Tačiau įstatymuose konkrečiai įvardytais atvejais 
tam tikri subjektai gali kreiptis tiesiogiai į Lietuvos 
vyriausiąjį administracinį teismą. Pavyzdžiui, su 
pareiškimais ir prašymais ištirti norminio administracinio 
akto teisėtumą tiesiogiai į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą gali kreiptis Lietuvos Respublikos 
Seimo nariai, teismai, Seimo kontrolieriai, Vaiko teisių 
apsaugos kontrolieriai, Valstybės kontrolės pareigūnai, 
prokurorai. Be to, administraciniams teismams įstatymais 
yra priskirta bylų dėl rinkimų ar referendumo įstatymų 
pažeidimo nagrinėjimo kompetencija, o Respublikos 
Prezidento, Seimo rinkimų įstatyme, Referendumo 
įstatyme bei Savivaldybių tarybų rinkimų įstatyme 
numatyti asmenys skundus dėl Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimų turi paduoti tiesiogiai Lietuvos 
vyriausiajam administraciniam teismui. Tokiais atvejais 
teismas sprendimus priima kaip vienintelės ir galutinės 
instancijos teismas.
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 Virgilijus Valančius
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjas nuo 2002 m.
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo pirmininkas 2002 - 2008 m.
 Specializacija
» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės 

ir tarptautinės teisės aktų taikymu
» Žemės teisiniai santykiai
» Konkurencija
» Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio 

kontrolės tarnybos sprendimų
» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų ekonominių 

sankcijų taikymo

 Laimutis Alechnavičius
» Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teisėjas nuo 2007 m.
 Specializacija
» Nuosavybės teisių atkūrimas
» Aplinkos apsauga
» Statyba
» Teritorijų planavimas
» Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio 

kontrolės tarnybos sprendimų
» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos 

sprendimų ir kitų ekonominių sankcijų 
taikymo

 Anatolijus Baranovas
» Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 
teisėjas nuo 2001 m.

 Specializacija
» Muitinės veikla
» Registrai
» Valstybės tarnyba
» Ikiteisminio tyrimo, bausmių 

vykdymo ir kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir pareigūnų 
veiksmai ir sprendimai viešojo ar vidaus administravimo srityje

» Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 
sprendimų

» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų ekonominių 

sankcijų taikymo

 Ričardas Piličiauskas
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo pirmininkas nuo 2010 m.
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo pirmininko pavaduotojas  
2007-2010 m., l. e. pirmininko pareigas 
2008-2010 m.

» Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjas nuo 2001 m.

 Specializacija
» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos 

teisės ir tarptautinės teisės aktų taikymu
» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir 

išieškojimas
» Mokestiniai ginčai
» Muitinės veikla

 Antanas Ablingis
» Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 
teisėjas nuo 2001 m.

 Specializacija
» Valstybės tarnyba

 Roma Sabina Alimienė
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėja nuo 2008 m.
 Specializacija
» Žemės teisiniai santykiai
» Nuosavybės teisių atkūrimas
» Valstybės tarnyba

 Audrius Bakaveckas
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjas nuo 2009 m.
 Specializacija
» Užsieniečių teisinė padėtis
» Aplinkos apsauga
» Statyba
» Teritorijų planavimas
» Valstybės tarnyba

 Artūras Drigotas
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjas nuo 2002 m.
 Specializacija
» Sveikatos apsauga
» Socialinė apsauga
» Konkurencija
» Registrai
» Aplinkos apsauga
» Statyba
» Teritorijų planavimas

 Stasys Gagys
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjas nuo 2007 m.
 Specializacija
» Žemės teisiniai santykiai
» Muitinės veikla
» Nuosavybės teisių atkūrimas
» Valstybės tarnyba
» Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio 

kontrolės tarnybos sprendimų
» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos 

sprendimų ir kitų ekonominių sankcijų 
taikymo

 Irmantas Jarukaitis
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjas nuo 2010 m.
 Specializacija
» Bylos, susijusios su Europos Sąjungos teisės 

ir tarptautinės teisės aktų taikymu
» Užsieniečių teisinė padėtis
» Žemės teisiniai santykiai
» Konkurencija
» Nuosavybės teisių atkūrimas
» Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio 

kontrolės tarnybos sprendimų
» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai

 Romanas Klišauskas
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjas nuo 2001 m.
 Specializacija
» Žemės teisiniai santykiai
» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir 

išieškojimas
» Mokestiniai ginčai
» Valstybės tarnyba

 Dainius Raižys
» Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 
teisėjas nuo 2007 m.

 Specializacija
» Mokesčių sumokėjimas, 

grąžinimas ir išieškojimas
» Mokestiniai ginčai
» Muitinės veikla
» Registrai

 Arūnas Sutkevičius
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėjas nuo 2005 m.
 Specializacija
» Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas ir 

išieškojimas
» Mokestiniai ginčai
» Aplinkos apsauga
» Statyba
» Teritorijų planavimas

 Vaida Urmonaitė-Maculevičienė
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėja nuo 2005 m.
 Specializacija
» Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir 

kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir 
pareigūnų veiksmai ir sprendimai viešojo 
ar vidaus administravimo srityje

» Užsieniečių teisinė padėtis
» Sveikatos apsauga
» Socialinė apsauga
» Valstybės tarnyba

 Skirgailė Žalimienė
» Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo 
teisėja nuo 2008 m.

 Specializacija
» Bylos, susijusios su 

Europos Sąjungos teisės 
ir tarptautinės teisės aktų 
taikymu

» Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir kardomojo suėmimo 
institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmai ir sprendimai viešojo ar 
vidaus administravimo srityje

» Užsieniečių teisinė padėtis
» Konkurencija
» Aplinkos apsauga
» Statyba
» Teritorijų planavimas
» Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos 

sprendimų
» Asmens duomenų teisinė apsauga
» Energetikos teisiniai santykiai
» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų ekonominių 

sankcijų taikymo

Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo teisėjai

 Laimė Baltrūnaitė
» Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teisėja nuo 2007 m.
 Specializacija
» Sveikatos apsauga
» Socialinė apsauga
» Nuosavybės teisių atkūrimas
» Valstybės tarnyba
» Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir 

kardomojo suėmimo institucijų, įstaigų ir 
pareigūnų veiksmai ir sprendimai viešojo 
ar vidaus administravimo srityje

» Bylos dėl Ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų ir kitų ekonominių 
sankcijų taikymo
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LVAT išnagrinėtos administracinių ginčų bylos*

2009
metai 1463

2010
metai 1707
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LVAT gautos administracinių ginčų bylos*

2009
metai 1726

2010
metai 2745
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 metų veiklos statistika

LVAT gautos ir išnagrinėtos bylos
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 gauta  išnagrinėta         8448  8723
        9353

 8614

        8177

        5579  5512         5946  5723

 4704

2006
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Duomenys apie apygardų 
administraciniuose teismuose  
išnagrinėtas bylas ir 
apeliacine tvarka apskųstus 
sprendimus

Išnagrinėta bylų Apskųsta sprendimų  
apeliacine tvarka

Administracinių 
ginčų bylų*

Visų rūšių 
bylų

Administracinių 
ginčų bylose* (proc.)

Visų rūšių 
bylose (proc.)

Vilniaus apygardos 
administracinis teismas 2998 4952 568 (19) 767 (15)

Kauno apygardos 
administracinis teismas 1358 2364 292 (21) 396 (17)

Klaipėdos apygardos 
administracinis teismas 863 1452 134 (16) 225 (5)

Šiaulių apygardos 
administracinis teismas 715 1196 46 (6) 95 (8)

Panevėžio apygardos 
administracinis teismas 487 867 82 (17) 122 (14)

Iš viso 6421 10831 1122 (16) 1605 (14)

Bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų administracinių teismų sprendimų nagrinėjimo  
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2010 metais

Iš viso
1707 bylos

Iš viso
2745 bylos

2010 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų pagal apeliacinius skundus dėl apygardų 
administracinių teismų sprendimų pasiskirstymas pagal kategorijas

LVAT išnagrinėtos bylos, susijusios  
su ES teisės taikymu
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LVAT išnagrinėtos bylos, kuriose buvo 
remiamasi Europos žmogaus teisių konvencija
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(+24 proc.)

222 
(+46 proc.)

152 
(+14 proc.)

2008
metai

2009
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2010
metai

Sprendimas paliktas nepakeistas 62 proc.

Sprendimas pakeistas 12 proc.

Priimtas naujas sprendimas 12 proc.

Byla nutraukta arba pareiškimas 
paliktas nenagrinėtas 3 proc.

Apeliacinis procesas nutrauktas 4 proc.

Byla perduota pirmosios instancijos 
teismui nagrinėti iš naujo 7 proc.

Valstybės tarnyba 52 proc.

Mokesčiai 9 proc.

Statybos ir teritorijų planavimas 5 proc.

Valstybės institucijų atsakomybė už žalą 5 proc.

Nuosavybės teisių atkūrimas 4 proc.

Sveikatos ir socialinė apsauga 3 proc.

Žemės teisiniai santykiai 2 proc.

Registrai 2 proc.

Ikiteisminio tyrimo, bausmių vykdymo ir 
kardomojo suėmimo subjektų veikla 2 proc.

Ekonominės sankcijos 2 proc.

Užsieniečių teisinė padėtis 2 proc.

Aplinkos apsauga 1 proc.
Kitos 11 proc.

*Ginčai dėl teisės viešojo administravimo srityje.

LVAT 2010 metais 
buvo gautos 9353 
bylos, t.y. 905 
bylomis daugiau, 
nei 2009 metais, ir 
net 68 procentais 
daugiau nei 2006 
metais. Išnagrinėtų 
bylų kiekis antrus 
metus iš eilės išliko 
stabiliai aukštas – 
2010 metais iš viso 
buvo išnagrinėta 
8614 bylų.

2010 metais buvo 
gauta beveik 60 
procentų daugiau 
apeliacinių 
skundų ginčuose 
dėl teisės viešojo 
administravimo 
srityje, nei prieš tai 
buvusiais metais.

LVAT 2010 metais 
išnagrinėjo 17 
procentų daugiau 
ginčų tarp privačių 
asmenų ir viešojo 
administravimo 
subjektų, nei 2009 
metais.

2010 metais visi apygardų 
administraciniai teismai 
išnagrinėjo beveik 
ketvirtadaliu daugiau 
bylų nei 2009 metais, o 
jų priimtais sprendimais 
asmenys vis labiau 
pasitikėjo – apeliacine 
tvarka šių teismų 
sprendimų buvo apskųsta 
trečdaliu mažiau, nei prieš 
tai buvusiais metais.

Administracinių teismų sprendimų 
kokybė gerėjo. 2010 metais apygardos 
administracinių teismų sprendimai 62 

procentuose apeliacinių bylų (ginčuose dėl 
teisės viešojo administravimo srityje) buvo 

palikti nepakeisti.

2010 metais ypač padaugėjo ginčų, 
kylančių iš valstybės tarnybos santykių – 

gautos 1427 minėtos rūšies bylos. Taip pat 
gauta daug mokesčių bylų (239) ir bylų, 

susijusių su nuosavybės teisių atkūrimu ir 
žemės santykiais (179).

LVAT kiekvienais metais 
išnagrinėja vis daugiau bylų, 
susijusių su Europos Sąjungos 
teisės bei Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos taikymu.
2010 metais, lyginant su 
2009-aisiais, LVAT išnagrinėjo 
39 procentais daugiau bylų, 
kuriose vadovavosi ES teise, ir 
beveik ketvirtadaliu daugiau 
bylų, kuriose rėmėsi Europos 
žmogaus teisių konvencijos 
nuostatomis.
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Pagal Europos žmogaus teisių 
konvenciją, taikių susirinkimų teisė 
turi būti užtikrinama visiems
LVAT paliko galioti leidimą organizuoti eitynes „Už 
lygybę“. Šio leidimo galiojimą prieš tai laikinai buvo 
sustabdęs pirmosios instancijos teismas. LVAT nutartyje 
nurodė, kad valstybė turi pozityvias pareigas užtikrinti 
veiksmingą naudojimąsi taikių susirinkimų teise visiems, 
taip pat ir asmenims, turintiems nepopuliarias pažiūras 
ar priklausantiems mažumoms. Teismas pažymėjo, kad 
nagrinėjamos bylos aplinkybėmis, kai iki numatytos 
eitynių „Už lygybę“ dienos ginčas dėl eitynių organizavimo 
teisėtumo nebūtų buvęs išnagrinėtas iš esmės, leidimo 
organizuoti eitynes galiojimo sustabdymas, remiantis 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, būtų paneigęs 
esminę veiksmingo naudojimosi susirinkimų teise sąlygą.
[Administracinė byla Nr. AS822-339/2010]

Klausimo dėl asmens laisvės 
apribojimo teismas negali spręsti be 
šio asmens žinios
Sprendžiant ginčą pagal administracinėn atsakomybėn 
patraukto asmens skundą, nustatyta, jog pirmosios 
instancijos teismas, neįteikęs šaukimo į teismo posėdį ir 
šiam asmeniui nedalyvaujant, jam skirtą baudą pakeitė 
administraciniu areštu. Išnagrinėjęs bylą LVAT pažymėjo, 
kad areštu yra apribojama asmens laisvė, todėl jam turi 
būti garantuojamos teisės, numatytos Europos žmogaus 

Privalo būti atlyginama žala, kurią 
patyrė asmuo, negalėjęs pasikeisti 
lyties Lietuvoje
LVAT nutartimi konstatavo, kad pareiškėjai buvo pagrįstai 
priteista 30 000 litų neturtinės žalos atlyginimo už tai, kad 
ji Lietuvoje negalėjo pasikeisti lyties. Teismas pabrėžė, kad 
byloje buvo nustatytos visos neturtinės žalos atsiradimo 
sąlygos: pareiškėjai nesudarytos tinkamos teisinės 
prielaidos gydytis transseksualumą, valstybė taip pat 
neįvykdė pareigos priimti įstatymus, nustatančius lyties 
pakeitimo sąlygas ir tvarką.
[Administracinė byla Nr. A858-1452/2010]

Žmogaus teisės ir laisvės
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, o 
būtent - asmeniškai ar per atstovą dalyvauti teismo 
posėdyje, žinoti, kada ir kur bylą, susijusią su laisvės 
apribojimu, nagrinėja teismas. Teismas konstatavo, kad 
dėl šios priežasties asmeniui skirtos baudos pakeitimo 
į viešuosius darbus ar administracinį areštą klausimas 
teisme turi būti nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, o 
pažeidėjui yra būtina tinkamai pranešti apie šio teisme 
nagrinėjamo klausimo esmę, nagrinėjimo datą ir vietą.
[Administracinė byla Nr. N575-7556/2010]
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Papildomos pareigos elektros 
energijos vartotojams negali būti 
nustatomos poįstatyminiu teisės 
aktu
Gavusi Vilniaus apygardos teismo prašymą, išplėstinė 
LVAT teisėjų kolegija nagrinėjo bylą dėl Elektros energijos 
tiekimo ir naudojimo taisyklių nuostatų atitikimo Elektros 
energetikos įstatymo 20 straipsnio 2 punktui, kuriame 
numatyta, kad skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę 
gavęs sutikimą patekti į gamintojų, vartotojų teritorijas 
ir patalpas, įrengti, prižiūrėti ar keisti elektros energijos 
apskaitos prietaisus ar nustatyti jų rodmenis. Teismas 
konstatavo, kad Elektros energijos tiekimo ir naudojimo 
taisyklės, ta apimtimi, kuria jose buvo nustatyta buitinių 
vartotojų pareiga leisti skirstomųjų tinklų operatoriaus 
darbuotojams patekti į vartotojų patalpas ar teritoriją 
ketinant įrengti, keisti, prižiūrėti ir tikrinti elektros  
apskaitos prietaisus ir elektros apskaitos schemos  
elementus, plombas, jų veikimą, taip pat nustatyti apskaitos 
prietaisų rodmenis, prieštaravo Elektros energetikos 
įstatymui, nes įstatyme patekimas į vartotojo patalpas 
buvo susietas su jo sutikimu, t. y. pareiga įsileisti į patalpas 
nebuvo nustatyta.
[Administracinė byla Nr. I444-6/2010]

Esminės teisės į nemokamą mokslą 
įgyvendinimo sąlygos turėtų būti 
nustatomos įstatymu
Gavęs Seimo nario prašymą, LVAT vertino švietimo ir 
mokslo ministro įsakymu patvirtintos tvarkos teisėtumą 
ta apimtimi, kiek, pareiškėjo teigimu, ja buvo keičiamas 
prieš dvejus metus patvirtintose studentų priėmimo į 
universitetines studijas sąlygose nustatytas konkursinių 
mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas ir 
konkursinio balo sudarymo principai. Teismo vertinimu, 
vadovaujantis Konstitucinio Teismo suformuota doktrina, 
kriterijai, kuriuos atitinkantys asmenys laikomi gerai 
besimokančiais ir dėl to pagal Konstituciją turinčiais 
teisę, kad jų mokslą valstybinėse aukštosiose mokyklose 
apmokėtų valstybė, turėtų būti nustatomi įstatymu. LVAT 
pažymėjo, kad įstatymų leidėjas, suteikdamas Švietimo 
ir mokslo ministerijai įgaliojimus nustatyti geriausiai 
vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės tvarką, 
įtvirtino tik pavyzdinį, o ne baigtinį kriterijų sąrašą, 
t. y. įstatyme nėra nustatytos esminės Konstitucijoje 
garantuojamos teisės į nemokamą mokslą įgyvendinimo 
sąlygos. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, jog 
pirmiausia yra būtina ištirti ne poįstatyminio teisės 
akto, o Mokslo ir studijų įstatymo 70 straipsnio 1 dalies 
konstitucingumą.
[Administracinė byla Nr. I822-7/2010]

Bylos dėl norminių aktų teisėtumo

Siekdamas pašalinti abejones dėl 
visuomeninių organizacijų teisės 
kelti kandidatus savivaldybių 
tarybų rinkimuose, LVAT kreipėsi į 
Konstitucinį Teismą
LVAT nutarė sustabdyti rinkimų dalyviu neregistruotos 
visuomeninės organizacijos „Vieningas Kaunas“ skundo 
nagrinėjimą ir kreipėsi į Konstitucinį Teismą, keldamas 
klausimą, ar Konstitucijai neprieštarauja įstatymai, kiek 
juose nėra numatyta, jog kandidatus į savivaldybių tarybų 
rinkimus gali kelti ne tik politinės partijos, bet ir kiti 
kolektyviniai subjektai. LVAT nurodė, kad yra pagrindas 
manyti, jog priešingas teisinis reguliavimas neproporcingai 
apriboja kolektyvinių subjektų galimybes kelti kandidatūras 
savivaldybių tarybų rinkimuose, lyginant su politinių 
partijų galimybėmis, iškreipia atstovavimo proporcingumo 
principą, taip pat galimai pažeidžia Konstitucijoje 
įtvirtintą lygiateisiškumo principą bei pasyviąją nuolatinių 
savivaldybių gyventojų rinkimų teisę, t. y. jų teisę būti 
išrinktais.
[Administracinė byla Nr. R756-4/2010]

Rinkimai

Rinkimų štabo iškaboje negali būti 
skelbiama politinė reklama
Kandidatei į Seimą buvo skirta bauda už politinės reklamos 
įrengimo ir skelbimo tvarkos pažeidimą. Byloje nustatyta, 
kad jos rinkimų štabo iškaboje buvo nurodytas politinės 
partijos logotipas, pavadinimas, kandidatų sąrašo numeris, 
kandidatės nuotrauka, numeris sąraše, užrašas, nurodantis, 
kad tai yra jos rinkimų štabas, bei užrašas „Mano vertybės: 
DIEVAS, ŽEMĖ, ŽMOGUS“. Ši iškaba buvo didelio 
formato, spalvota, ryški bei pakabinta ne prie įėjimo į 
rinkimų štabą. Teisėjų kolegija konstatavo, kad tokia 
iškaboje nurodyta informacija buvo perteklinė, turint tikslą 
patalpą identifikuoti kaip konkrečios partijos ar kandidato 
rinkimų štabą. Teismo vertinimu, užrašas „Mano vertybės: 
DIEVAS, ŽEMĖ, ŽMOGUS“ neabejotinai laikytinas 
politine reklama, netgi rinkiminiu šūkiu: atskleisdamas 
kandidatės vertybinę orientaciją, jis formavo teigiamą 
kandidatės įvaizdį, t. y. propagavo konkrečią kandidatę į 
Seimo narius. Nors nuotrauka savaime nelaikytina politine 
reklama, bendrame kontekste ji gali būti laikoma tokios 
reklamos elementu. Būtent taip nustatyta nagrinėjamu 
atveju. LVAT konstatavo, kad administracinė nuobauda už 
pažeidimą buvo skirta pagrįstai.
[Administracinė byla N502-3384/2010]
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Formalūs dokumentų trūkumai 
savaime nepaneigia sąžiningo 
ūkininko teisės į tiesiogines 
išmokas už deklaruotus pasėlių 
plotus
LVAT konstatavo, jog Nacionalinė mokėjimo agentūra, 
nustačiusi, kad tuos pačius pasėlius deklaravo ir žemės 
sklypo savininkas, ir šią žemę realiai dirbęs nuomininkas, 
pastarajam nepagrįstai pritaikė sankcijas (sumažino bendrą 
tiesioginių išmokų dydį ir atsisakė išmokėti išmokas už 
deklaruotus pasėlių plotus nuomojamame žemės sklype). 
Atsižvelgdamas į tai, kad byloje nustatyta, jog ūkininkas 
nuomojamame žemės plote ūkinę veiklą iš tiesų vykdė, 
Teismas konstatavo, kad aplinkybė, jog žemės sklypo 
nuomos sutartis nebuvo įregistruota viešajame registre, 
neturėjo būti vertinama pernelyg formaliai. Nacionalinę 
mokėjimo agentūrą LVAT įpareigojo apskaičiuoti ir išmokėti 
visas ūkininkui priklausančias tiesiogines išmokas.
[Administracinė byla Nr. A502-209/2010]

Europos Sąjungos finansai

Nacionalinė mokėjimo agentūra 
paramos gavėjams turi suteikti 
visokeriopą pagalbą
Teisėjų kolegija akcentavo, kad paramos administravimo 
procedūros yra pakankamai sudėtingos, paramos gavėjui 
numatančios įvairius įsipareigojimus ir reikalavimus, 
todėl Nacionalinė mokėjimo agentūra, kaip viešojo 
administravimo subjektas, turi būti aktyvi ir padėti 
paramos gavėjams tinkamai įgyvendinti teisę į paramą. 
Atsižvelgdamas į tai, kad minėtoje byloje nustatytais 
duomenimis Nacionalinė mokėjimo agentūra nebuvo 
aktyvi – apie tai, jog mokėjimo prašymas nepateiktas, 
pareiškėją ji informavo praėjus daugiau nei pusmečiui 
po termino jam paduoti pabaigos, duomenų, kad būtų 
siųstas pranešimas, suteikiant galimybę klaidas ištaisyti, 
byloje taip pat nebuvo – LVAT Nacionalinės mokėjimo 
agentūros sprendimą nesuteikti pareiškėjui paramos 
pripažino neteisėtu ir nepagrįstu.
[Administracinė byla Nr. A756-1486/2010]

Europos Sąjungos teisė

Ginčas dėl kiaulininkystės ūkių 
vystymo Pakruojo rajone bus 
toliau nagrinėjamas tik sulaukus 
atsakymo iš Teisingumo Teismo
Byloje, iškeltoje pagal Pakruojo rajono gyventojų ir 
visuomeninės organizacijos „Lietuvos žaliųjų judėjimas“ 
skundus, nustatyta, kad prieš suteikiant teisę statyti 4000 
vietų kiaulių penėjimo kompleksus, nebuvo atliktas 
ginčijamų detaliųjų planų strateginis pasekmių aplinkai 
vertinimas. Vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, 
toks vertinimas neprivalėjo būti atliekamas, tačiau kilo 
abejonių, ar ES teisė nenumatė priešingai. LVAT nusprendė 
administracinės bylos nagrinėjimą sustabdyti ir kreiptis į 
Teisingumo Teismą dėl ES teisės išaiškinimo (prejudicinio 
sprendimo priėmimo), galinčio nulemti tolesnę šios bylos 
eigą.
[Administracinė byla Nr. A822-464/2010]

Tarptautinis Vilniaus oro uostas 
piktnaudžiavo dominuojančia 
padėtimi
Išnagrinėjusi bylą, LVAT teisėjų kolegija nustatė, kad 
Tarptautinis Vilniaus oro uostas, nesudarydamas galimybės 
UAB „Naftelf “ įeiti į aviacinio benzino ir reaktyvinių 
degalų tiekimo orlaiviams Tarptautiniame Vilniaus oro 
uoste rinkas, pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 
ir EB steigimo sutarties 82 straipsnio reikalavimus. 
Vadovaudamasis ES ir nacionaline teise, Teismas 
konstatavo, kad Tarptautinio Vilniaus oro uosto veiksmai 
laikytini tarpinėmis paslaugomis, kurios daro netiesioginę 
įtaką tarpvalstybiniam keleivių ir prekių judėjimui tarp ES 
valstybių narių per šį oro uostą. Teisėjų kolegija pabrėžė, 
kad naujas rinkos dalyvis pakeistų rinkos struktūrą, taip 
pat galimai sukurtų didesnę konkurenciją, ir tai galėtų 
turėti įtakos kuro kainų sumažėjimui. Teismas pripažino, 
kad  tarpinių paslaugų teikimas yra veiksnys, galintis 
paveikti skrydžių organizavimą tarp ES valstybių narių, t. y. 
darantis žymų poveikį šią tarpvalstybinę ekonominę veiklą 
vykdantiems ūkio subjektams, apsisprendžiant, ar konkreti 
veikla yra ekonomiškai naudinga.
[Administracinė byla Nr. A822-337/2010]
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Akcizą privalo sumokėti ir fiziškai 
kontrabandinių cigarečių nelaikę, 
tačiau prekybą jomis organizavę 
asmenys
LVAT sprendė, ar asmeniui, kuris prisidėjo organizuojant 
neteisėtą tabako gaminių, alkoholio ir alkoholinių gėrimų, 
degalų išleidimą į apyvartą Lietuvoje, tačiau fiziškai šių 
produktų nelaikė, tenka pareiga sumokėti akcizą ir su 
juo susijusias sumas. Teismas pripažino, kad jei asmuo, 
nors  fiziškai cigarečių ir nelaikė, tačiau šiomis prekėmis 
disponavo per kitus asmenis, t. y. turėjo jas savo žinioje 
ir savo naudai, mokestinės teisės prasme jis buvo akcizais 
apmokestinamų prekių turėtojas (laikytojas) ir sumokėti 
akcizą privalėjo.
[Administracinė byla Nr. A556-1449/2010]

Už neteisėtą alkoholio laikymą, 
gaminimą ir gabenimą – 1 374 960 
litų mokesčių
Šią sumą į valstybės biudžetą lygiomis dalimis įpareigoti 
sumokėti pareiškėjas ir dar du  asmenys: po 304 329 Lt 
akcizų, 123 558 Lt akcizų delspinigių ir 30 433 Lt akcizų 
baudos. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas laikė, gamino ir 
gabeno akcizais apmokestinamas prekes – etilo alkoholį, 
o akcizai už jas sumokėti nebuvo. LVAT pažymėjo, kad 
dvigubo baudimo draudimo principas nagrinėjamu atveju 
nebuvo pažeistas: pareiškėjas bauda buvo nubaustas 
pagal mokesčių administravimo įstatymą už prekių 
nedeklaravimą, o baudžiamąja tvarka nuteistas už prekių  
neteisėtą laikymą ir gabenimą.
[Administracinė byla Nr. A575-1815/2010]

Mokesčiai ir muitinės veikla

2010 metais LVAT išnagrinėjo 333 bylas, 
susijusias su mokesčiais ir muitinės veikla

Mokesčių mokėtojas, kuris perka 
prekes iš pardavėjo, neketinančio 
mokėti PVM, elgiasi nesąžiningai
Taip konstatavo LVAT, nustatęs, jog faktinių aplinkybių 
visuma byloje patvirtino, kad pirkėjo atstovas, sudarydamas 
sandorius su pardavėju, turėjo galimybę žinoti, kad 
pastarasis nesumokės PVM į valstybės biudžetą. Teismas 
konstatavo, kad tai, jog pirkėjas, įsigydamas prekes turėjo 
galimybę žinoti minėtas aplinkybes, yra pakankamas 
pagrindas pripažinti, kad jis elgėsi nesąžiningai, todėl 
neįgijo teisės į PVM atskaitą.
[Administracinė byla Nr. A442-230/2010]

Mokestinis patikrinimas negali 
trukti neribotą laiką
Tokį sprendimą LVAT priėmė nustatęs, kad Vilniaus 
apskrities VMI mokesčių mokėtojo pakartotinį mokestinį 
patikrinimą pradėjo dar 2004 m., vėliau patikrinimas 
daugiau nei dvejus metus buvo sustabdytas, o teismui 
skundžiamu VMI sprendimu dar kartą pratęstas. LVAT 
nurodė, kad nors teisės aktais mokestinio patikrinimo 
trukmė pas mokesčių administratorių nėra ribojama, 
mokesčių administratoriaus teisė pasirinkti mokestinio 
patikrinimo trukmę nėra absoliuti. Teismas nustatė 
dviejų mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos 
pakartotiniam mokestiniam patikrinimui užbaigti.
[Administracinės bylos Nr. A575-1633/2010]
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elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Nepriklausomai nuo 
to, kokia buvo siūlomo produkto aukščiausia ir žemiausia 
kainos, nesąžiningai komercinei veiklai konstatuoti 
pakako aplinkybės, kad nuolaida buvo taikoma nuo prieš 
tai pakeltos jo kainos.
[Administracinė byla Nr. A502-1684/2010]

Bauda už šūkį „BIGBANK 
greičiausias kelias iki pinigų“ buvo 
skirta pagrįstai
Teismas pripažino, kad šūkis „BIGBANK greičiausias 
kelias iki pinigų“ laikytinas klaidinančia reklama, o 
30 000 litų dydžio bauda už jį buvo paskirta pagrįstai. 
LVAT konstatavo, kad „BIGBANK AS“ neįrodė, jog yra 
greičiausiai vartojimo kreditą teikiantis ūkio subjektas, 
kaip buvo skelbiama reklamoje. Tokia reklama dėl savo 
klaidinančio poveikio galėjo paveikti vartotojų ekonominį 
elgesį bei pakenkti kitų asmenų galimybėms konkuruoti.
[Administracinė byla Nr. A858-806/2010]

Konkurencija

Alkoholio kontrolės įstatymas 
draudžia ir alkoholio reklamą 
internete
Taip nustatė LVAT pripažindamas, kad akcinei bendrovei 
ekonominė sankcija už visų formų alkoholio reklamos 
Lietuvoje draudimo pažeidimą skirta pagrįstai. Teismas 
nesutiko, kad internetinės svetainės nėra priskiriamos 
visuomenės informavimo priemonėms, o jose 
pateikta informacija negali būti prilyginama reklamai, 
pažymėdamas, jog informacijos pateikimas internetinėje 
svetainėje yra viešai skleidžiama informacija, todėl 
alkoholio reklama, kuri yra draudžiama, tokia išlieka ir 
skelbiant ją internete.
[Administracinė byla Nr. A444-663/2010]

Trumposioms reklaminėms 
žinutėms turi būti taikomas 
aukštesnis rūpestingumo standartas
LVAT pripažino, kad UAB „Armitana“  6 000 litų bauda 
už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos 
vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą buvo skirta 
pagrįstai. Ši bendrovė elgėsi nesąžiningai, asmenims, 
turintiems ,,Privilegija“ korteles (Bendrovės lojalumo 
klubo nariams) išsiųsdama šio turinio trumpąsias žinutes:  
,,Paskutinis išpardavimas visose STEP TOP, ŽYGIO BATAI, 
RENO avalynės parduotuvėse. Papildoma 20 % nuolaida 
nuo galutinės išpardavimo kainos TIK PRIVILEGIJA 
klubo nariams sausio 30 - vasario 1 dienomis!“.  Žinutę 
gavusi pirkėja, nurodytu laikotarpiu nuvykusi į avalynės 
parduotuvę, sužinojo, kad jos pasirinktos avalynės poros 
kaina per dvi dienas išaugo – reklamuojama šios prekės 
galutinė išpardavimo kaina nustatyta didesnė, nei ji buvo 
iki tol vykusio ,,Didžiojo išpardavimo“ metu. Teismas 
nustatė, jog UAB „Armitana“ veiksmai neatitiko profesinio 
atidumo reikalavimo ir galėjo iš esmės iškreipti vartotojų 

Mažieji žvejybiniai laivai neturi 
būti diskriminuojami
Teisėjų kolegija, išanalizavusi tiek Lietuvos, tiek ES teisę, 
taip pat vadovaudamasi Konstitucinio Teismo suformuota 
ūkinės veiklos laisvės doktrina ir ankstesne LVAT 
praktika, priėjo prie išvados, kad draudimas mažiesiems 
žvejybiniams laivams žvejoti Baltijos jūroje už 20 m 
gylio izobatos ribos, jeigu tokie laivai atitinka teisės aktų 
reikalavimus ir yra techniškai pajėgūs žvejoti teritorinėje 
Baltijos jūroje už minėtos ribos bei atviroje Baltijos 
jūroje, pažeidžia Konkurencijos įstatymo reikalavimus. 
Atsakingos valstybės institucijos įpareigotos per tris 
mėnesius panaikinti arba pakeisti priekrantės žvejybos 
įmones diskriminuojančias teisės aktų nuostatas.
[Administracinė byla Nr. A502-539/2010]
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Įrenginėjant sąvartynus būtina 
laikytis įstatymų - LVAT panaikino 
leidimą eksploatuoti Kazokiškių 
sąvartyną
Teismas pažymėjo, kad išduodant taršos integruotos 
prevencijos ir kontrolės leidimą eksploatuoti sąvartyną, 
privalėjo būti atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir 
priimtas naujas teigiamas sprendimas dėl planuojamos 
ūkinės veiklos galimybių pasirinktoje vietoje, arba priimta 
išvada, kad toks vertinimas nebūtinas. Tai padaryta nebuvo. 
Teismo sprendimo dėl leidimo eksploatuoti sąvartyną 
panaikinimo vykdymas atidėtas vieneriems metams tam, 
kad per šį laikotarpį būtų galima išspręsti klausimą dėl 
Vilniaus apskrities savivaldybėse susidarančių atliekų 
šalinimo.
[Administracinė byla Nr. A525-844/2010]

Nustatant ir tinkamai paskelbiant 
naujas gamtinių dujų kainas, svarbu 
užtikrinti vartotojų teisių apsaugą
Teismas nustatė, kad Valstybinės kainų ir energetikos 
kontrolės komisijos nutarimas, vienašališkai nustatęs 
gamtinių dujų perdavimo, skirstymo kainas ir gamtinių 
dujų kainas buitiniams vartotojams, oficialiai paskelbtas 
paskutinę kalendorinių metų dieną, negalėjo įsigalioti 
praėjus dienai po paskelbimo, t. y. nuo pirmosios kitų metų 
dienos. Teismas pažymėjo, jog valstybės reguliuojamos 
kainos turi būti skelbiamos viešai, ne vėliau kaip prieš mėnesį 
iki jų taikymo pradžios. Nors įstatymuose nenumatyta, 
kas privalo šias kainas paskelbti – Komisija ar dujų įmonė 
(šiuo atveju – AB „Lietuvos dujos“), Teismas nurodė, kad 
skelbti Komisijos nepatikrintų konkrečių kainų projektus 
vartotojų teisių apsaugos požiūriu prasmės nėra, todėl 
pareiga iš anksto jas paskelbti taikytina ir Komisijai, kai 
konkrečias kainas dujų sektoriuje nustato ji. Teisėjų kolegija 
pažymėjo, kad siekiant užtikrinti vartotojų teisių apsaugą, 
naujos kainos galėjo būti taikomos tik nuo paskelbimo 
praėjus mėnesiui.
[Administracinė byla Nr. A858-1205/2010]

Aplinkos apsauga Energetika

Savivaldybė įpareigota išvežti 
šiukšles ir sutvarkyti užterštą 
dirvožemį
LVAT sprendė ginčą, kuris kilo dėl Kauno miesto 
savivaldybės atsisakymo išvežti šiukšles ir išvalyti užterštą 
dirvožemį šio sklypo savininkei grąžintame žemės 
sklype, kuris iki tol buvo paverstas nelegaliu sąvartynu. 
Savivaldybės įsitikinimu, sąvartyną išvalyti turėjo pati 
sklypo savininkė, kadangi sutikdama su šio sklypo 
ribomis, ji iš esmės sutiko ir su jo būkle. Išnagrinėjęs bylą, 
Teismas pažymėjo, jog iki nuosavybės teisių atkūrimo 
žemės sklypas su nelegaliu sąvartynu buvo valstybinė 
žemė, todėl jame sukauptų atliekų išvalymas buvo 
savivaldybės pareiga, kurios ji neįvykdė. Tai, jog žemės 
savininkė organizavo šio žemės sklypo detalųjį planavimą 
bei pasirašė dėl jo ribų, nepatvirtino jos valios kartu su 
nuosavybės teisėmis į žemės sklypą įgyti ir jame buvusias 
atliekas. Atliekų turėtoja ji galėjo būti pripažinta tik tuo 
atveju, jeigu šiame žemės sklype atliekos būtų buvusios ir 
iki jo nacionalizacijos.
[Administracinė byla Nr. A502-503/2010]

Mažesnė šilumos gamybos kaina 
nustatyta teisėtai
Teismas sprendė ginčą dėl nutarimo, kuriuo Valstybinės 
kainų ir energetikos kontrolės komisija Kauno 
termofikacijos elektrinei patvirtino beveik 8 centais už 
kWh mažesnę bazinę šilumos gamybos kainą nei ji būtų 
apskaičiuojant pagal tarp elektrinės ir AB „Kauno energija“ 
sudarytoje sutartyje nurodytą formulę. Teismas patvirtino, 
kad mažesnė kaina buvo nustatyta pagrįstai. LVAT nurodė, 
kad Komisija, kaip viešojo administravimo subjektas, 
privalėjo vadovautis įstatymo viršenybės principu, įstatymų 
nuostatomis. Minėtų reikalavimų, nustatydama mažesnę 
kainą, ji nepažeidė.
[Administracinė byla Nr. A143-613/2010]
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Kuršių nerijos nacionalinio parko 
planavimo schemai prieštaraujantis 
detalusis planas yra neteisėtas
Teismas, nustatęs, jog detalusis planas, kuriuo buvo 
numatyta rekonstruojant ar griaunant esamus buvusios 
pionierių stovyklos pastatus Juodkrantės gyvenvietėje, 
Neringoje, statyti poilsio namus, prieštaravo Kuršių nerijos 
nacionalinio parko planavimo schemai (generaliniam 
planui), šį detalųjį planą pripažino neteisėtu iš esmės. LVAT 
pabrėžė, kad jokie su Kuršių nerijos nacionalinio parko 
teritorijos administravimu susiję sprendimai negalėjo 
būti priimami neatsižvelgiant į minėtą schemą ir negalėjo 
prieštarauti šios schemos sprendiniams. Teismas nurodė, 
kad visuotinai žinoma, jog Lietuvos valstybė nuolat 
Kuršių neriją laikė ir tebelaiko unikaliu gamtos ir žmogaus 
sukurtu kraštovaizdžio kompleksu – saugotina teritorija, 
kuriai turi būti nustatytas ypatingas teisinis režimas, todėl 
šių sprendinių nepaisymas neatitiktų bendrojo teisės 
principo bona fides.
[Administracinė byla Nr. A502-403/2010]

Pasikeitus įstatymams, gyventojo 
teisėti lūkesčiai į sklypą išliko
Ginčo esmė – detaliuoju planu suplanuotoje teritorijoje 
buvo numatyta pakeisti žemės sklypų išdėstymą, prie 
pareiškėjui privačios nuosavybės teise priklausančių 
žemės sklypų prijungiant valstybinės žemės dalis, o jam 
priklausančias žemės dalis atiduodant valstybei. Pareiškėjas 
kreipėsi į apskrities viršininko administraciją, prašydamas 
patvirtinti šių naujai suformuotų ir pažymėtų žemės 
sklypų ribas. Tačiau po prašymo pateikimo pasikeitus 
teisiniam reguliavimui, tokie mainai tapo nebegalimi, dėl 
ko atsakovas žemės sklypų nesuformavo. Išnagrinėjęs bylą 
LVAT konstatavo, kad pareiškėjas, elgdamasis pagal tuo 
metu galiojusius įstatymus, įgijo teisėtą lūkestį, jog sklypai 
nustatyta tvarka bus įregistruoti. Teisėtų lūkesčių apsaugos 
principas reiškia valstybės ir jos institucijų pareigą laikytis 
valstybės prisiimtų įsipareigojimų, taip pat jau įgytų 
teisių apsaugą, t. y. asmenys turi teisę pagrįstai tikėtis, 
kad pagal galiojančius teisės aktus, neprieštaraujančius 
Konstitucijai, įgytos teisės bus išlaikytos ir galės būti realiai 
įgyvendinamos. Teismas gyventojo skundą patenkino ir 
įpareigojo atsakovą atlikti prašomus veiksmus.
[Administracinė byla Nr. A525-1411/2010]

Statybos ir teritorijų planavimas Žemės teisiniai santykiai

Projektavimo sąlygų sąvadas, 
kuriame yra neteisėtų sąlygų, 
negalioja
Gyvenamųjų namų statybos bendrija ginčijo kaimyninio 
daugiabučio statytojui išduoto projektavimo sąlygų 
sąvado teisėtumą. Pareiškėjas nurodė, kad pagal nustatytas 
Technines sąlygas buvo numatyta planuojamo statyti namo 
lietaus kanalizaciją prijungti prie lietaus kanalizacijos tinklų, 
nuosavybės teisėmis priklausančių pareiškėjui. Išnagrinėjęs 
bylą LVAT pažymėjo, kad tokiu būdu būtų daroma įtaka 
pareiškėjo teisėms ir pareigoms - intensyvesnis inžinerinių 
tinklų, kurie priklauso pareiškėjui, naudojimas lemtų 
didesnę jų amortizaciją, o juos prižiūri, remontuoja būtent 
savininkas. Todėl prisijungimas, nors ir netiesioginis, prie 
šiai bendrijai nuosavybės teisėmis priklausančių inžinerinių 
tinklų turėtų būti planuojamas ir vykdomas turint jos 
sutikimą. Pripažindamas, kad Techninės sąlygos neteisėtos, 
LVAT pabrėžė, kad jei kažkuri iš projektavimo sąlygų 
sąvade esančių sąlygų yra neteisėta, ji turi būti nustatoma iš 
naujo, bei parengiamas naujas projektavimo sąlygų sąvadas, 
nes statinio projektavimo sąlygos yra susijusios tarpusavyje.
[Administracinė byla Nr. A502-3867/2010]

Asmuo, nenurodęs sklypo 
suteikimo vietos, savo valią gali 
išreikšti vėliau
Teismas pažymėjo, kad asmuo, kuris prašyme nurodė, 
jog pageidauja atkurti nuosavybės teises į žemės sklypą 
perduodant jam neatlygintinai lygiavertį žemės sklypą 
kitoje Lietuvos vietovėje, tačiau nenurodė konkrečios 
lygiaverčio žemės sklypo suteikimo vietos, nepraranda 
teisės atkurti nuosavybės teisės pageidautu būdu. Teismas 
nurodė, kad dėl konkretaus žemės sklypo suteikimo 
sprendžiama vėliau pagal įstatymuose nustatytas 
procedūras, todėl asmeniui nuosavybės teisės tokiu atveju 
negali būti atkuriamos institucijos pasirinktu būdu.
[Administracinė byla Nr. A146-427/2010]

2010 metais LVAT išnagrinėjo 571 bylą, 
susijusią su žemės teisiniais santykiais  

ir nuosavybės teisių atkūrimu
2010 metais LVAT išnagrinėjo 280 bylų,  
susijusių su statybomis ir teritorijų planavimu
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Teritorinė darbo birža 
privalo bedarbiui aiškiai ir 
vienareikšmiškai nurodyti 
apsilankymo joje laiką ir tikslą
Tik esant abiems šioms sąlygoms gali būti nutrauktas 
nedarbo draudimo išmokos mokėjimas ir sustabdytas 
bedarbio statusas. Tokį sprendimą Teismas priėmė 
išnagrinėjęs gyventojo skundą dėl Vilniaus darbo biržos 
sprendimų jam trims mėnesiams sustabdyti bedarbio 
statusą ir nutraukti nedarbo draudimo išmokos mokėjimą 
po to, kai jis nustatytu laiku neatvyko į teritorinę darbo biržą 
priimti pasiūlymo įsidarbinti. Nustačius, kad bedarbiui 
išduotoje Ieškančio darbo atmintinėje nebuvo nurodytas 
apsilankymo darbo biržoje laikas ir tokio apsilankymo 
tikslas, o pareiškėjo pasirašytoje Kliento apsilankymo 
kortelėje prie apsilankymo datos nurodytas apsilankymo 
tikslas buvo „atvykti išmokos tęsimui, susipažinti su 
laisvomis darbo vietomis, aptarti paiešką savarankiškomis 
darbo paieškos priemonėmis“, sprendimas nutraukti 
bedarbio pašalpos mokėjimą pripažintas neteisėtu.
[Administracinė byla Nr. A143-484/2010]

Pareigūnams turi būti sumokėta už 
faktiškai atliktą darbą
LVAT pripažino, kad pareigūnui neišmokėta darbo 
užmokesčio dalis už papildomą darbo krūvį poilsio bei 
švenčių dienomis ir nakties metu, kai bendra priedų 
ir priemokų suma viršijo Valstybės tarnybos įstatyme 
numatytą 70 procentų pareiginės algos dydį, priteista 
pagrįstai.  Išplėstinė LVAT teisėjų kolegija konstatavo, 
kad pareigūnai turi teisę reikalauti teisingai atlyginti už tą 
darbą, kurį atliko, ir kuris liko faktiškai neapmokėtas dėl 
galiojusiuose įstatymuose nustatyto apribojimo taikymo.
[Administracinė byla Nr. A662-1735/2010]

Socialinė apsauga Valstybės tarnyba

Sodros priimami sprendimai 
privalo būti motyvuoti
LVAT pripažino, kad Sodros sprendimu pareiškėjui 
buvo nepagrįstai nutrauktas našlaičių pensijos (200 Lt) 
mokėjimas dėl to, jog jis turėjo teisę gauti našlių pensiją 
(60 Lt). Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, kad 
Sodra, priimdama minėtą sprendimą, nesilaikė keliamų 
reikalavimų: viešojo administravimo subjekto priimtuose 
aktuose privalo būti nurodomi pagrindiniai faktai, 
argumentai ir įrodymai, taip pat turi būti pateikiamas 
teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo 
subjektas remiasi priimdamas šį aktą, todėl jos priimtą 
sprendimą panaikino.
[Administracinė byla Nr. A756-450/2010]

Asmens sutikimo reikalavimas 
užkirstų kelią rotacijos principo 
taikymui diplomatams
Taip konstatavo Teismas, sprendęs klausimą dėl 
pareiškėjos paskyrimo į diplomatines pareigas Lietuvos 
Respublikos  generaliniame konsulate Kaliningrade 
teisėtumo. Pareiškėja abejojo, ar galimas rotacijos principo 
įgyvendinimas be jos sutikimo. Teisėjų kolegija nurodė, kad 
rotacijos principas atskleidžia diplomatinės tarnybos esmę 
– diplomatas nėra siejamas su konkrečia užsienio valstybe, 
kurioje atlieka terminuotą tarnybą, o tarnauja Lietuvos 
valstybei visą savo tarnybos laikotarpį bei yra lojalus 
tik Lietuvos valstybei ir jos konstitucinei santvarkai visą 
diplomatinės tarnybos laiką. Situacija, kai diplomatas savo 
asmeninius interesus (pvz., karjeros galimybes, asmeninius 
norus) vertina aukščiau nei atliekamą diplomatinę 
tarnybą, nėra konstituciškai pagrįsta. Teismo vertinimu, 
asmens sutikimo būtinumas galėtų užkirsti kelią rotacijos 
principo taikymui, kadangi tuomet susiklostytų situacija, 
jog skiriamas asmuo apskritai galėtų atsisakyti vykti į 
užsienio valstybę, pats nurodytų ir išsirinktų pareigas, į 
kurias jis būtų paskiriamas.
[Administracinė byla Nr. A756-1229/2010]

2010 metais Lvat išnagrinėjo 366 bylas, 
susijusias su valstybės tarnyba

2010 metais Lvat išnagrinėjo 139 bylas, 
susijusias su sveikatos ir socialine apsauga



26 27

Savivaldybė privalo užtikrinti, kad 
medžiai ir kiti želdiniai nekeltų 
grėsmės žmonėms ir jų turtui
LVAT patenkino draudimo bendrovės skundą, kuriuo 
iš Vilniaus miesto savivaldybės buvo prašoma atlyginti 
9 099,65 Lt žalos, kilusios, kai bendrovės draustas 
automobilis buvo apgadintas ant jo užgriuvusio šalikelėje 
augusio medžio. Teisėjų kolegija konstatavo, jog Vilniaus 
miesto savivaldybė, būdama atsakinga už miesto želdinių 
priežiūrą, privalėjo užtikrinti, kad Antakalnio gatvėje 
augantys medžiai ir kiti želdiniai nekeltų grėsmės 
žmonėms ir jų turtui. Teismas nustatė, kad savivaldybė 
jokių įrodymų, jog ėmėsi reikiamų priemonių užkirsti 
kelią pavojui, nepateikė, todėl laikytina, kad ji neveikė taip, 
kaip pagal įstatymus privalėjo.
[Administracinė byla Nr. A756-2195/2010]

Savivaldybių teisės ir pareigos

Išankstinis sprendimas iškeldinti 
šeimą iš savivaldybės buto – 
neteisėtas
Byloje nustatyta, kad gyventoja kreipėsi į savivaldybės 
administracijos komisiją, prašydama sudaryti buto nuomos 
sutartį. Buvo priimtas sprendimas jo netenkinti, o gyventoją 
ir jos šeimos narius iš minėto buto iškeldinti. Teismas 
nustatė, kad komisija dėl naujų savivaldybės butų nuomos 
sutarčių sudarymo galutinio sprendimo priimti negali 
– šie įgaliojimai priklauso savivaldybės administracijos 
direktoriui arba savivaldybės tarybai. Atsižvelgdamas į tai, 
jog komisija nusprendė iškeldinti gyventoją ir jos šeimos 
narius iš buto nesulaukusi, kol bus priimtas galutinis 
sprendimas dėl buto nuomos sutarties sudarymo, teismas 
konstatavo, kad ji veikė ultra vires bei priėmė neteisėtą 
sprendimą.
[Administracinė byla Nr. A502-1458/2010]

Užsieniečių laisvė gali būti 
apribota tik įstatymuose tiksliai 
ir nedviprasmiškai numatytais 
atvejais
LVAT nustatė, jog gavęs trijų Afganistano piliečių 
asmenų prašymus dėl prieglobsčio suteikimo, Migracijos 
departamentas nusprendė jų nenagrinėti iš esmės ir  
nustatyti už minėtų prašymų nagrinėjimą atsakingą 
Europos Sąjungos valstybę narę. Pastaraisiais sprendimais 
šiems užsieniečiams taip pat buvo suteiktas laikinas 
teritorinis prieglobstis bei išduoti užsieniečių registracijos 
pažymėjimai. Užsieniečių registracijos centras teismo prašė 
leidimo šiuos asmenis sulaikyti kaip neteisėtai atvykusius 
į Lietuvos Respubliką ar neteisėtai joje esančius, kadangi, 
jo teigimu, nebeliko kliūčių užsieniečius sulaikyti tuo 
pagrindu, jog pastarieji buvo pateikę prašymus suteikti 
prieglobstį Lietuvos Respublikoje. Nacionalinę teisę 
aiškindamas ES teisės kontekste, LVAT vis dėlto nustatė, 
jog net ir priėmus minėtus Migracijos departamento 
sprendimus, užsieniečiai prieglobsčio prašytojo teisinio 
statuso neprarado, todėl jų sulaikyti nebuvo pagrindo.
[Administracinė byla Nr. N63-4397/2010]

Užsieniečių bylos

Pabėgėlio statusą turintys asmenys 
turi būti tinkamai informuoti apie 
galimą jų statuso pasikeitimą
LVAT, vertindamas, ar Migracijos departamentas pagrįstai 
panaikino užsienio piliečiui suteiktą papildomą apsaugą, 
pažymėjo, jog tiek pabėgėlio statuso, tiek papildomos 
apsaugos panaikinimo atveju turėtų būti užtikrinama, kad 
asmenys, kurie naudojasi pabėgėlio statusu, būtų tinkamai 
informuoti apie galimą jų statuso persvarstymą ir jiems būtų 
suteikta galimybė pateikti savo nuomonę. Atsižvelgdama į 
tai, kad nagrinėjamu atveju, prieš panaikinant papildomą 
apsaugą, galimybė pasiaiškinti bei būti išklausytam 
asmeniui nebuvo suteikta, taip pat nebuvo įvertintos 
kitos svarbios aplinkybės, išplėstinė teisėjų kolegija 
konstatavo, kad Migracijos departamento sprendimas buvo 
priimtas pažeidžiant procedūrines taisykles, be to, buvo 
nepakankamai pagrįstas ir motyvuotas, šis sprendimas 
panaikintas, o klausimą dėl papildomos apsaugos ir laikino 
leidimo gyventi Migracijos departamentui nurodyta spręsti 
iš naujo.
[Administracinė byla Nr. A756-686/2010]



Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius

Telefonas (8 5) 279 10 05
El. paštas info@lvat.lt

www.lvat.lt

Maketavo Augustas Savickas


