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I. AdmInIstrAcInIų teIsmų prAktIkA

 1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo
9 1.1. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. 

įsakymu Nr. D1-370/1K-230 patvirtinto Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos 
šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 6 punkto teisėtumo

17 1.2. Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 
4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo 
(2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 25.2 punkto teisėtumo 

28 1.3. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. Dl-
576 patvirtintų Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, 
įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų 
ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, 
sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo 
taisyklių 8 ir 13 punktų teisėtumo

37 1.4. Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo 
Nr. D1-295 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo 
Nr. D1 576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, 
įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų 
ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, 
sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo 
taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punkto teisėtumo

48 1.5. Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymu 
Nr. V-95 patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 
5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktų ir priedo Nr. 1 teisėtumo

 Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo 
Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
1 punkto ir juo patvirtinto Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo 
(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo 
Nr. V-385 redakcija) teisėtumo

103 1.6. Dėl Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu 
Nr. 1-424 patvirtinto Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis 
pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo 3.4 
punkto teisėtumo

123 1.7. Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-
143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ 1.3 ir 1.4 
punktų teisėtumo

143 1.8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-95 
„Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo 
kriterijų tvirtinimo“ teisėtumo

155 1.9. Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 5TS-
648 patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo 
rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkto teisėtumo

turinys
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175 1.10. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu 
Nr. TS-5.97 patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės 
viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo

184 1.11. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu 
Nr. 1-65 patvirtinto Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 20, 21, 
22 punktų teisėtumo

 2. Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

 2.1. Bylos dėl sveikatos apsaugos teisinių santykių
198 2.1.1. Dėl Valstybinės ligonių kasos įsipareigojimo su ja sudariusioms sutartis 

ortopedijos įmonėms apmokėti išlaidas už pagamintas ir apdraustiesiems pritaikytas 
ortopedijos technines priemones

 2.2. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių
223 2.2.1. Dėl valstybinės socialinio draudimo pensijos permokos išieškojimo

 2.3. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių
244 2.3.1. Dėl turto ar jo dalies kontrolės įgijimo, nepranešus apie tai Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybai

 2.4. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių
294 2.4.1. Dėl konkurso į savivaldybės kontrolieriaus pareigas komisijos sudėties

 2.5. Bylos dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų mokslo ir 
švietimo srityje

321 2.5.1. Dėl savivaldybės tarybos sprendimo pertvarkyti mokyklą, perkeliant 
priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą

 2.6. Administracinių bylų teisena
338 2.6.1. Dėl mokyklų tinklų kūrimo procese priimtų sprendimų kaip administracinės 

bylos dalyko 
348 2.6.2. Dėl teisės ginčyti Generalinio prokuroro rezoliuciją pripažinti, kad prokuroras 

padarė tarnybinį nusižengimą, bet neskirti jam tarnybinės nuobaudos
362 2.6.3. Dėl teisės ginčyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pažymą 

apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių
372 2.6.4. Dėl išlaidų paskirstymo, pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo) dėl to, kad 

atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus skundą (prašymą) teismui
376 2.6.5. Dėl atsisakymo nagrinėti politinio pobūdžio ginčą administracinio proceso 

tvarka
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II. AdmInIstrAcInė doktrInA

387 Žygimantas Surgailis. turinio viršenybės prieš formą principo 
mokestiniuose santykiuose taikymas viešojo administravimo 
subjektams keliamų bendrųjų reikalavimų kontekste

405 Margrét V Kristjánsdóttir. Geras administravimas kaip pagrindinė teisė

III. InformAcInė dAlIs

423 1. lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant 
lietuvos respublikos viešojo administravimo įstatymo normas

560 2. specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo 
apžvalga

 2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose
560 2.1.1. Dėl reikalavimo atlyginti žalą, kilusią dėl policijos pareigūno veiksmų, atliktų 

palaikant viešąją tvarką 
561 2.1.2. Dėl reikalavimo priteisti nesumokėtą vietinę rinkliavą iš mirusio šios vietinės 

rinkliavos mokėtojo paveldėtojų
562 2.1.3. Dėl reikalavimo panaikinti tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių 

mokėtojo sudarytą susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio
562 2.1.4. Dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo priimti asmens sutikimą įsigyti 

žemės ūkio paskirties žemės sklypą
563 2.1.5. Dėl žuvininkystės veikla užsiimančiam ūkio subjekto skirtos ekonominės 

sankcijos, nustatytos Žuvininkystės įstatyme, ginčijimo
564 2.1.6. Dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo sudaryti taikos sutartį vykdymo 

procese bei įpareigojimo šią sutartį sudaryti

 2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose
565 2.2.1. Dėl reikalavimo panaikinti viešojo administravimo subjekto sprendimą atsisakyti 

nustatyti servitutą bei prašymo šį servitutą nustatyti teismo sprendimu
565 2.2.2. Dėl savivaldybės administracijos sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti prašymą 

pašalinti melioracijos įrenginių gedimus
566 2.2.3. Dėl Valstybinio socialinio fondo valdybos nurodymo kredito įstaigai grąžinti 

nepagrįstai į asmens sąskaitą pervestą senatvės pensiją
567 2.2.4. Dėl politinės partijos valdymo organo sprendimo dėl partijos kandidatų į 

savivaldybės tarybą sąrašo teisėtumo ir pagrįstumo bei neturtinės žalos atlyginimo
568 2.2.5. Dėl valstybinės žemės patikėtinio atsisakymo išduoti pritarimą savavališkai ant 

valstybinės žemės pastatytų statinių įteisinimui
568 2.2.6. Dėl prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos procedūrų 

ir rezultatų teisėtumo bei pagrįstumo
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570 3. europos sąjungos teisingumo teismo sprendimų apžvalga
570 3.1. 2015 m. liepos 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas byloje CHEZ 

Razpredelenie Bulgaria AD prieš Komisia za zashtita ot diskriminatsia (C-83/14)
576 3.2. 2015 m. lapkričio 26 d. prejudicinis sprendimas byloje SIA „Maxima Latvija“ prieš 

Konkurences radome (C-345/14)
579 3.3. 2015 m. spalio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje PPUH Stehcemp sp. j. Florian 

Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi 
(C-277/14)

584 3.4. 2015 m. gruodžio 23 d. prejudicinis sprendimas sujungtose bylose Air France-KLM 
ir Hop!-Brit Air SAS prieš Ministère des Finances et des Comptes publics (C-250/14 ir 
C-289/14)

589 3.5. 2015 m. spalio 1 d. prejudicinis sprendimas byloje Smaranda Bara ir kt. prieš 
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) (C-201/14)

592 4. europos Žmogaus teisių teismo sprendimų apžvalga
592 4.1. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimas byloje Paukštis 

prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 17467/07)

596 4.2. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. lapkričio 24 d. sprendimas byloje Paliutis 
prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 34085/09)

598 4.3. Europos Žmogaus Teisių Teismo 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimas byloje 
Mironovas ir kiti prieš Lietuvą  (Pareiškimų Nr. 40828/12, Nr. 29292/12, Nr. 69598/12, Nr. 40163/13, 
Nr. 66281/13, Nr. 70048/13 ir Nr. 70065/13)

603 5. europos sąjungos valstybės tarybų ir administracinių teismų 
sprendimų apžvalga

603 5.1. Vokietijos Federacinio administracinio teismo sprendimo apžvalga
604 5.2. Nyderlandų valstybės tarybos sprendimo apžvalga
605 5.3. Prancūzijos Respublikos valstybės tarybos sprendimo apžvalga
606 5.4. Latvijos Respublikos aukščiausiojo teismo sprendimo apžvalga
607 5.5. Jungtinės Karalystės aukščiausiojo teismo sprendimo apžvalga

609 raidinė dalykinė rodyklė

613 santrumpos
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1. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

1.1. dėl lietuvos respublikos aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 m. liepos 
9 d. įsakymu nr. d1-370/1k-230 patvirtinto mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių 
taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 6 punkto teisėtumo

Iš loginės ir lingvistinės Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 da-
lių (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 ir 2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 
redakcijos) konstrukcijos bei jų sisteminio vertinimo matyti, kad įstatymų leidėjas didesnio 
tarifo taikymą, apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą, numatė tik už: (1) normatyvus 
viršijantį ir (ar) nuslėptą teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių taršos šaltinių; (2) nuslėptą de-
galų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose; (3) nuslėptą apmokestinamųjų gami-
nių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį (13 punktas).

Kaip matyti iš Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalies (2009 m. 
gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija), ją skaitant kartu su to paties straipsnio 4 da-
lies 1 ir 2 punktais (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija), sąvoka „nuslėptas 
teršalų kiekis“ įstatymų leidėjo yra taikoma tik iš stacionarių taršos šaltinių išmestos tar-
šos atveju, o sąvoka „nuslėptas sunaudotų degalų kiekis“ – taršos iš mobilių taršos šaltinių 
atveju. Kitaip tariant, aptariamų Mokesčio už aplinkos teršimą nuostatų taikymo aspektu 
minėtos sąvokos („nuslėptas teršalų kiekis“ ir „nuslėptas sunaudotų degalų kiekis“) identi-
fikuoja skirtingas teisines kategorijas ir jų turinys negali būti aiškinamas identiškai. Todėl 
negalima sutikti su teiginiais, kad taršos iš mobilių taršos šaltinių atveju Mokesčio už 
aplinkos teršimą įstatymas numato mokesčio apskaičiavimą taikant didesnį tarifą ne tik 
nuslėpus sunaudotą degalų kiekį, bet ir nuslėpus į aplinką išmestą teršalų kiekį (14 punk-
tas). Tuo tarpu ginčijama Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskai-
čiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230, (toliau – ir Tvarkos apra-
šas) 6 punkto nuostata įtvirtintu reguliavimu taršos iš mobilių taršos šaltinių atveju mo-
kestis už aplinkos teršimą, taikant didesnį tarifą, apskaičiuojamas atvejais, kai mokestiniu 
laikotarpiu mokesčių mokėtojas nenuslėpė sunaudotų degalų (15 punktas). 

Atsižvelgiant į prieš tai pateiktą Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straips-
nio 3 ir 4 dalių (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 ir 2009 m. gegužės 12 d. įstatymo 
Nr. XI 254 redakcijos) vertinimą, nagrinėjamu atveju darytina išvada, jog poįstatyminiu 
teisės aktu buvo nustatyta mokesčio už aplinkos teršimą, taikant didesnį tarifą, apskai-
čiavimo tvarka, kuri neatitinka įstatyme nustatytos (konkuruoja su įstatyme nustatyta). 
Išdėstytos aplinkybės sudaro pakankamą ir savarankišką pagrindą pripažinti, kad tikrina-
mas Tvarkos aprašo 6 punktas (aplinkos ministro ir finansų ministro 2010 m. balandžio 
22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) prieštarauja Mokesčio už aplinkos teršimą 
įstatymo 9 straipsnio 3 daliai (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 da-
lies 2 punktui (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija) bei iš konstitucinio teisi-
nės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos reikalavimams (17 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-12-143/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00031-2015-0

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. rugsėjo 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio 
(kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo norminę administracinę bylą 
pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartį ištirti 
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvar-
kos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230, 6 punkto (aplinkos mi-
nistro ir finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) 
atitiktį Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 daliai 
(2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktui (2002 m. sau-
sio 22 d. įstatymo Nr. IX-720), Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 da-
lims bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos 
reikalavimams.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrinėjo administracinę bylą pa-
gal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Viktus“ (toliau – ir UAB „Viktus“) apeliacinį 
skundą dėl Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 14 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo skundą dėl atsakovo Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2013 m. 
gruodžio 13 d. sprendimo Nr. (1)-V3-3211 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“, kuriuo 
buvo perskaičiuotas pareiškėjo mokėtinas mokestis už aplinkos teršimą iš mobilių taršos 
šaltinių (toliau – ir mokestis už aplinkos teršimą) už 2012 metų mokestinį laikotarpį.

2. Šios individualios bylos (administracinė byla Nr. A-1160-502/2015) nagrinė-
jimo metu priimta 2015 m. balandžio 2 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas nutarė pradėti tyrimą dėl Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos 
šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu  
Nr. D1-370/1K-230 (toliau – ir Tvarkos aprašas), 6 punkto (aplinkos ministro ir finan-
sų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) atitiktį: 
(1) Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo (toliau – ir Mokesčio 
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už aplinkos teršimą įstatymas) 9 straipsnio 3 daliai (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo  
Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktui (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720); (2) 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims bei iš konstitucinio teisinės 
valstybės principo kylantiems teisės aktų hierarchijos reikalavimams.

3. Motyvuodamas savo abejonę dėl Tvarkos aprašo 6 punkto teisėtumo, tyrimą ini-
cijavęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodo, jog, jo nuomone, Mokesčio 
už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalimi (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo 
Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktu (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720) įsta-
tymų leidėjas įtvirtino sankciją aptariamo mokesčio mokėtojui už nuslėptą degalų kiekį, 
sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose, t. y. poveikio priemonė – didesnio tarifo taiky-
mas – yra siejama su aplinkybe, jog mokestį už aplinkos teršimą privalantis mokėti fizi-
nis ar juridinis asmuo nuslėpė sunaudotą degalų kiekį. Be to, loginė ir lingvistinė minėtų 
įstatymo nuostatų konstrukcija leidžia manyti, kad didesnis tarifas apskaičiuojamas tik 
nuslėptiems degalams, o šio tarifo taikymo lemiamas asmens nuosavybės teisių ribojimas 
implikuoja draudimą Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalį (2009 m. 
gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktą (2002 m. sausio 22 d. 
įstatymo Nr. IX-720 redakcija) aiškinti plečiamai.

4. Tuo tarpu Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytu atveju apskaičiuojant mokėtiną 
mokestį taikant Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje (2009 m. ge-
gužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) numatytą didesnį tarifą atsižvelgiama į visus 
mokestiniu laikotarpiu sunaudotus atitinkamus degalus, t. y. apmokestinimo objektas, 
taikant didesnį tarifą, yra sunaudoti degalai, nuo kurių mokėtiną ginčo mokestį mokes-
čio mokėtojas apskaičiavo taikydamas netinkamus mokesčio už aplinkos teršimą tarifą 
sudarančius komponentus. Remiantis Mokesčio už aplinkos teršimą 9 straipsnio 4 dalies 
2 punktu (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija), mokesčio už aplinkos ter-
šimą objektas, taikant didesnį tarifą, yra „nuslėpti degalai“, t. y. tikėtina, įstatymų leidėjas 
nenumato didesnio tarifo taikymo Tvarkos aprašo 6 punkte numatytu atveju, kai aptaria-
mo mokesčio mokėtojas deklaruoja teisingą sunaudotų degalų kiekį, tačiau apskaičiuo-
damas mokestį už mobiliuose taršos šaltiniuose sunaudotą degalų kiekį (tonomis), netei-
singai taiko mokesčio už aplinkos teršimą tarifus ir (ar) neteisingai taiko ar visai netaiko 
minėtų koregavimo koeficientų.

II.

5. Rengiantis nagrinėti norminę bylą teismo posėdyje, buvo gautas atsakovo 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ir Aplinkos ministerija) 2015 m. 
gegužės 6 d. atsiliepimas, kuriame nesutinkama su Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartyje išdėstytomis abejonėmis ir argumentais ir nuro-
doma, kad:

(1) vertinant Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo paskirtį (ekonominėmis prie-
monėmis 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), mokesčio už aplinkos teršimą objektus bei teršalų 
apmokestinimo ir tarifų nustatymo tvarką (Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 3 str., 
6 str. 1 d.), laikytina, kad įstatymų leidėjas mokestį už aplinkos teršimą pirmiausia sieja su 
išmetamų į aplinką teršalų kiekiu, tokiu būdu apmokestindamas aplinkos taršą;
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(2) nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 
2 d. nutartyje pateiktu vertinimu, kad Tvarkos aprašo 6 punkte numatytu atveju apmo-
kestinimo objektas, taikant didesnį tarifą, yra sunaudoti degalai. Mano, kad Tvarkos apra-
šo 5 ir 6 punktuose numatytu atveju apmokestinimo didesniu tarifu objektas yra nuslėpta 
tarša, kuri objektyviai gali pasireikšti tiek aplinkos teršėjui nuslėpus faktiškai išmestą į 
aplinką teršalų kiekį (Tvarkos aprašo 6 p.), tiek sunaudotų degalų kiekį (Tvarkos apra-
šo 5 p.). Sunaudotų degalų kiekis yra reikšmingas skaičiuojant mokesčio tarifą už aplin-
kos taršą. Be to, siekiant įvertinti išmetamų teršalų kiekį deginant degalus priklausomai 
nuo techninių transporto priemonių savybių, buvo nustatyti koeficientai, atspindintys 
tikrąjį išmetamų teršalų kiekį (taršos dydį) ir atitinkamai koreguojantys mokesčio dydį. 
Atitinkamai, įvertinus tai, kad išmetamų teršalų kiekis tiesiogiai priklauso ne tik nuo de-
galų rūšies, bet ir transporto priemonės techninių savybių (ypatumų), įskaitant ir EURO 
standartus, taip pat tai, kad įstatymų leidėjo buvo patvirtinti koregavimo koeficientai, at-
spindintys tikrąjį išmetamų teršalų kiekį (taršos lygį) ir atitinkamai koreguojantys mo-
kesčio dydį. Mokesčio mokėtojui deklaracijoje neteisingai nurodžius, jog eksploatuojama 
transporto priemonė atitinka aukštesnį EURO standartą, į aplinką būtų išmetama dau-
giau teršalų ir sumokėti mažesni mokesčiai už aplinkos teršimą, kas iš esmės laikytina 
faktiniu teršalų kiekio nuslėpimu – nuslėpta tarša;

(3) atsakovo nuomone, įstatymų leidėjo ketinimai ir siekiami tikslai priimant 
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą, loginė ir lingvistinė šio įstatymo 9 straipsnio 3 
dalies normos analizė leidžia teigti, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas, kad „už <...> 
nuslėptą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų <...> kiekį mokestis už aplinkos teršimą mo-
kamas taikant didesnį tarifą“, numatė, kad didesniu tarifu mokestis už aplinkos teršimą 
iš mobilių taršos šaltinių yra taikomas tiek už nuslėptą teršalų kiekį, tiek ir už nuslėptą 
sunaudotų degalų kiekį. Priešingas vertinimas paneigtų įstatymo tikslus bei įstatymų lei-
dėjo tikslus apmokestinti aplinkos taršą, sudarytų prielaidas išvengti dalies mokesčio už 
aplinkos teršimą iš mobiliųjų taršos šaltinių sumokėjimo į valstybės biudžetą, taip pat su-
darytų ir prielaidas išvengti Mokesčio už aplinkos teršimą įstatyme numatyto padidinto 
tarifo mokesčio taikymo mokesčio mokėtojui, nuslėpus išmestų į aplinką teršalų kiekį;

(4) Tvarkos aprašo 6 punktas turi aiškų ir konkretų įstatyminį pagrindą, numatytą 
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje. Tvarkos aprašo 6 punktu 
yra ne išplečiamos, o tik paaiškinamos Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatos, 
kaip turi būti apskaičiuojamas didesnio tarifo mokestis.

6. Atsakovas Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – ir Finansų ministe-
rija) 2015 m. gegužės 6 d. atsiliepime nesutinka su Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartyje pateiktu vertinimu, iš esmės teigdamas, kad:

(1) vertinant Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje varto-
jamos sąvokos „nuslėptas teršalų ir (ar) sunaudotų degalų kiekis“ turinį, akivaizdu, kad 
įstatymų leidėjas didesnio mokesčio tarifo taikymą sieja su objektyviais ir palyginamais 
kriterijais: (a) apskritai nuslėptų teršalų ir (ar) degalų kiekiu arba (b) sumažintu teršalų ir 
(ar) degalų kiekiu, lyginant su tuo, kuris objektyviai turėjo būti nurodytas. Abiem atvejais 
didesnio mokesčio tarifo taikymo pagrindu laikytinas objektyvus parametras – „nuslėp-
tas <...> kiekis“. Iš esmės tokiais pačiais argumentais atsakovas Finansų ministerija verti-
na ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 4 dalies 2 punktą;

(2) Tvarkos aprašo 6 punkte numatyto didesnio tarifo taikymas yra siejamas su nu-
slėpta realiai padaryta aplinkos tarša – nuslėptu teršalų kiekiu. Nors ir esant tam pačiam 
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degalų kiekiui, skirtingas taršos šaltinis lemia skirtingą teršalų kiekį, todėl, kaip iš esmės 
nurodo atsakovas Finansų ministerija, taikant neteisingą tarifą ar minėtą koregavimo ko-
eficientą yra nuslepiama reali iš mobilių taršos šaltinių į aplinką patenkanti tarša. Tvarkos 
aprašo 6 punktas atitinka Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalį ir 
4 dalies 2 punktą, neišplečia jų taikymo bei jų neiškraipo. Atitinkamai mano, kad nėra 
pažeidžiamos ir Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatos bei konstitucinis teisės 
aktų hierarchijos principas.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

k o n s t a t u o j a:
III.

7. Nagrinėjama administracinė (norminė) byla yra inicijuota siekiant ištirti 
Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičiavimo ir mokėjimo tvar-
kos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro ir finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsaky-
mu Nr. D1-370/1K-230 (toliau – ir Tvarkos aprašas), 6 punkto (aplinkos ministro ir fi-
nansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) atitiktį 
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 daliai (2009 m. gegužės 12 d. įstaty-
mo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktui (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720), 
Konstitucijos 23 straipsnio 1 ir 2 dalims bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo 
kylantiems teisės aktų hierarchijos reikalavimams.

8. Tvarkos aprašo 6 punktas (aplinkos ministro ir finansų ministro 2010 m. ba-
landžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) įtvirtina, kad „mokėtinas mokestis 
taikant didesnį tarifą už nuslėptą taršą iš mobilių taršos šaltinių <...>, kai apskaičiuoda-
mas mokestį už mobiliuose taršos šaltiniuose sunaudotą degalų kiekį (t) mokesčio mokė-
tojas neteisingai taikė mokesčio už aplinkos teršimą tarifus <...> ir (ar) neteisingai taikė 
ar visai netaikė privalomų taikyti Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių 
tarifų koregavimo koeficientų <...>, dėl ko buvo sumokėtas mažesnis mokestis, apskai-
čiuojamas: Mp = (Qs × T × k × I – M (sumokėtas) × K, čia: Qs – sunaudotas atitinka-
mos rūšies degalų kiekis (t); M(sumokėtas) – sumokėtas mokestis už aplinkos teršimą 
iš mobilaus taršos šaltinio, kuriam apskaičiuoti buvo neteisingai taikytas mokesčio už 
aplinkos teršimą tarifas <...> ir (ar) neteisingai taikytas ar iš viso netaikytas privalomas 
taikyti Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifų koregavimo koefi-
cientas <...>“. Kiti minėtoje formulėje nurodyti kintamieji yra apibrėžti Tvarkos aprašo 3 
bei 5 punktuose (aplinkos ministro ir finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo 
Nr. D1-326/1K-117 redakcija) ir reiškia: T – mokesčio tarifas (Lt/t), nustatytas Mokesčio 
už aplinkos teršimą įstatymo 5 priedėlyje; k – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių 
taršos šaltinių tarifų koregavimo koeficientas; I – mokestinio laikotarpio indeksavimo 
koeficientas; K – mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficien-
tas, nustatytas Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 6 priedėlyje.

9. Kaip matyti iš 2015 m. balandžio 2 d. nutarties, tyrimą inicijavusi Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija Tvarkos aprašo 6 punkto (aplinkos mi-
nistro ir finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) 
teisėtumą pirmiausia kvestionuoja jos neatitikimu Mokesčio už aplinkos teršimą įstaty-
mo 9 straipsnio 3 daliai (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 
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2 punktui (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija). Konkrečiai nurodoma, 
kad įstatymų leidėjas nenumato mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo taikant di-
desnį tarifą atvejais, kurie yra numatyti tikrinamoje Tvarkos aprašo nuostatoje.

10. Minėta Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalis (2009 m. ge-
gužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) įtvirtina, kad „už išmestą iš stacionarių taršos 
šaltinių normatyvus viršijantį teršalų kiekį ar nuslėptą teršalų ir (ar) sunaudotų degalų, 
ir (ar) apmokestinamųjų gaminių bei pripildytos gaminių apmokestinamosios pakuotės 
kiekį mokestis už aplinkos teršimą mokamas taikant didesnį tarifą“.

11. Cituotoje nuostatoje minimo didesnio tarifo apskaičiavimo tvarką įstatymų lei-
dėjas nustatė Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje (2002 m. sausio 
22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija), pagal kurią „mokestis už aplinkos teršimą taikant 
didesnį tarifą apskaičiuojamas: 1) normatyvus viršijantį ir (ar) nuslėptą teršalų kiekį, iš-
mestą iš stacionarių taršos šaltinių, dauginant iš mokesčio už aplinkos teršimą iš stacio-
narių taršos šaltinių tarifo, pateikto <...> 1 priedėlyje, ir iš mokesčio už aplinkos teršimą 
iš stacionarių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto <...> 2 priedėlyje; 2) nuslėptą 
degalų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose, dauginant iš mokesčio už aplin-
kos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo, nurodyto <...> 5 priedėlyje, ir iš mokesčio už 
aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių tarifo koeficiento, nurodyto <...> 6 priedėlyje; 
3) nuslėptą apmokestinamųjų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį dauginant 
iš tarifo, nurodyto <...> 3 ar 4 priedėlyje, ir koeficiento 2.“

12. Analizuodama šias įstatymo nuostatas išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pa-
žymi, kad Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalies (2009 m. gegužės 
12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) hipotezės turinys turi būti aiškinamas neatsiejamai 
nuo to paties straipsnio 4 dalies (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija). 
Toks vertinimas grindžiamas aplinkybe, jog būtent pastaroji įstatymo nuostata apibrėžia 
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje (2009 m. gegužės 12 d. įsta-
tymo Nr. XI-254 redakcija) minimo didesnio tarifo turinį bei įvardija konkrečius kinta-
muosius, pagal kuriuos yra apskaičiuojamas mokestis už aplinkos teršimą taikant didesnį 
tarifą. 

13. Atitinkamai iš loginės ir lingvistinės Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 
straipsnio 3 ir 4 dalių (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 ir 2009 m. gegužės 12 d. 
įstatymo Nr. XI-254 redakcijos) konstrukcijos bei jų sisteminio vertinimo matyti, kad 
įstatymų leidėjas didesnio tarifo taikymą, apskaičiuojant mokestį už aplinkos teršimą, nu-
matė tik už: (1) normatyvus viršijantį ir (ar) nuslėptą teršalų kiekį, išmestą iš stacionarių 
taršos šaltinių; (2) nuslėptą degalų kiekį, sunaudotą mobiliuose taršos šaltiniuose; (3) nu-
slėptą apmokestinamųjų gaminių bei apmokestinamosios pakuotės kiekį.

14. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad minėtų mokesčio apskaičiavimo, tai-
kant didesnį tarifą, atvejų sąrašas yra baigtinis. Be to, akivaizdu, jog pagal turinį, taikymo 
pagrindus ir paskirtį aptariamas mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimas, taikant 
didesnį tarifą, yra ekonominė sankcija mokesčio mokėtojui, todėl plečiamasis šią sank-
ciją numatančių įstatymo nuostatų aiškinimas yra negalimas. Pabrėžtina ir tai, kad, kaip 
matyti iš Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 dalies (2009 m. gegužės 
12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija), ją skaitant kartu su to paties straipsnio 4 dalies 1 ir 
2 punktais (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija), sąvoka „nuslėptas ter-
šalų kiekis“ įstatymų leidėjo yra taikoma tik iš stacionarių taršos šaltinių išmestos taršos 
atveju, o sąvoka „nuslėptas sunaudotų degalų kiekis“ – taršos iš mobilių taršos šaltinių 



15

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

atveju. Kitaip tariant, aptariamų Mokesčio už aplinkos teršimą nuostatų taikymo aspek-
tu minėtos sąvokos („nuslėptas teršalų kiekis“ ir „nuslėptas sunaudotų degalų kiekis“) 
identifikuoja skirtingas teisines kategorijas ir jų turinys negali būti aiškinamas identiškai. 
Todėl negalima sutikti su atsakovų teiginiais, kad taršos iš mobilių taršos šaltinių atveju 
Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas numato mokesčio apskaičiavimą taikant didesnį 
tarifą ne tik nuslėpus sunaudotą degalų kiekį, bet ir nuslėpus į aplinką išmestą teršalų 
kiekį.

15. Tuo tarpu tikrinamas Tvarkos aprašo 6 punktas (aplinkos ministro ir finansų 
ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) iš esmės numa-
to mokesčio už aplinkos teršimą, taikant didesnį tarifą, apskaičiavimo tvarką atvejais, kai 
apskaičiuodamas mokestį už mobiliuose taršos šaltiniuose sunaudotą degalų kiekį mo-
kesčio mokėtojas neteisingai taikė mokesčio už aplinkos teršimą tarifus ir (ar) neteisingai 
taikė ar visai netaikė privalomų taikyti mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos 
šaltinių tarifų koregavimo koeficientų. Kitaip tariant, šia Tvarkos aprašo nuostata įtvir-
tintu reguliavimu taršos iš mobilių taršos šaltinių atveju mokestis už aplinkos teršimą, 
taikant didesnį tarifą, apskaičiuojamas atvejais, kai mokestiniu laikotarpiu mokesčių mo-
kėtojas nenuslėpė sunaudotų degalų.

16. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas), 
aiškindamas konstitucinį teisinės valstybės principą, savo aktuose ne kartą yra konstata-
vęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kylan-
tis reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos 
kylančios teisės aktų hierarchijos inter alia reiškia, kad poįstatyminiu teisės aktu yra re-
alizuojamos įstatymo normos, tačiau toks teisės aktas negali pakeisti paties įstatymo 
(Konstitucinio Teismo 1994 m. sausio 19 d. nutarimas); poįstatyminiai teisės aktai negali 
prieštarauti įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai; poįstatyminiai tei-
sės aktai turi būti priimami remiantis įstatymais; poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo 
normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) tai-
kymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo inter alia 2003 m. gruodžio 30 d., 
2004 m. kovo 5 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. vasario 7 d., 2007 m. gegužės 5 d., 
2007 m. rugpjūčio 13 d., 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 
8 d. nutarimai); žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį regulia-
vimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2005 m. sausio 19 d. nutarimai, 2005 m. rugsėjo 20 d. 
sprendimas, 2006 m. kovo 28 d., 2006 m. gegužės 31 d., 2007 m. lapkričio 29 d. nuta-
rimai). Galiausiai būtina priminti, kad atitinkamos poveikio už mokestinių prievolių 
nevykdymą priemonės, kokiomis laikytinos ir Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 
9 straipsnio 3 dalyje (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija), skaitomo-
je kartu su to paties straipsnio 4 dalimi (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 re-
dakcija), gali būti nustatomos tik įstatymu (Konstitucinio Teismo 2008 m. rugsėjo 26 d. 
nutarimas).

17. Atsižvelgiant į prieš tai pateiktą Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 
straipsnio 3 ir 4 dalių (2002 m. sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 ir 2009 m. gegužės 12 d. 
įstatymo Nr. XI 254 redakcijos) vertinimą, nagrinėjamu atveju darytina išvada, jog po-
įstatyminiu teisės aktu buvo nustatyta mokesčio už aplinkos teršimą, taikant didesnį ta-
rifą, apskaičiavimo tvarka, kuri neatitinka įstatyme nustatytos (konkuruoja su įstatyme 
nustatyta). Tai lemia vertinimas, jog išdėstytos aplinkybės sudaro pakankamą ir sava-
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rankišką pagrindą pripažinti, kad tikrinamas Tvarkos aprašo 6 punktas (aplinkos minis-
tro ir finansų ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) 
prieštarauja Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 daliai (2009 m. gegužės 
12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktui (2002 m. sausio 22 d. įstaty-
mo Nr. IX-720 redakcija) bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės 
aktų hierarchijos reikalavimams.

IV.

18. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat primena, kad Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, jog kai yra keliamas klausimas 
dėl norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties keliems aukštesnės ga-
lios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms, norminę bylą 
nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs tikrinamos norminio administracinio 
akto nuostatos (jos dalies) prieštaravimą bent vienai aukštesnės galios teisės akto nuosta-
tai, nebeprivalo tirti šios norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties 
kitoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms (pvz., žr. 2013 m. birželio 18 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr. I261-15/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 
2013 m., 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I442-14/2013, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 26, 2014 m., 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A502-2418/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 26, 2014 m.). 
Iš tiesų, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalimi, 
norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti 
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo spren-
dimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai 
nuo to, keliems aukštesnės galios teisės aktams ar jų dalims (nuostatoms) prieštarauja ati-
tinkamas norminis administracinis aktas.

19. Šiame baigiamajame teismo akte jau yra pripažinta, kad tikrinama Tvarkos 
aprašo nuostata prieštarauja Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 da-
liai (2009 m. gegužės 12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktui (2002 m. 
sausio 22 d. įstatymo Nr. IX-720 redakcija) bei iš konstitucinio teisinės valstybės princi-
po kylantiems teisės aktų hierarchijos reikalavimams. Atitinkamai ši aplinkybė, remiantis 
minėta administracinių teismų praktika, eliminuoja teismo pareigą vertinti tikrinamos 
norminio administracinio akto nuostatos atitiktį kitoms Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo 2015 m. balandžio 2 d. nutartyje nurodytoms aukštesnės teisinės galios aktų 
nuostatoms.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 
straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių apskaičia-
vimo ir mokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. D1-370/1K-230, 6 
punktas (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos finansų minis-
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tro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-326/1K-117 redakcija) prieštarauja Lietuvos 
Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo 9 straipsnio 3 daliai (2009 m. gegužės 
12 d. įstatymo Nr. XI-254 redakcija) ir 4 dalies 2 punktui (2002 m. sausio 22 d. įstatymo 
Nr. IX-720) bei iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantiems teisės aktų hierar-
chijos reikalavimams.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.2. dėl lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. 
rugpjūčio 4 d. įsakymu nr. A1-473 patvirtinto darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo nr. A1-450 redakcija) 25.2 punkto 
teisėtumo 

Asmeniui netekus bedarbio statuso (inter alia Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir 
tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) (toliau – ir Aprašas) 
25.2 punkte nurodytu pagrindu) ir dėl to jį išregistravus iš teritorinės darbo biržos, jam iš 
esmės užkertamos galimybės dalyvauti atitinkamose Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtin-
tose užimtumo rėmimo priemonėse ir / ar naudotis darbo rinkos paslaugomis. Todėl gin-
čijamas teisinis reguliavimas, įtvirtinantis vieną iš bedarbio statuso netekimo pagrindų, 
pagal savo pobūdį ir sukeliamas teisines pasekmes yra asmens teises į socialinę paramą 
nedarbo atveju (kiek tai patenka į Užimtumo rėmimo įstatymo reguliavimo sritį) ribojan-
čio pobūdžio (18 punktas).

Įgaliojimai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatyti darbo rinkos ste-
bėsenos sąlygas ir tvarką negali būti aiškinami kaip teisinis pagrindas poįstatyminiame 
teisės akte (t. y. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos apraše) nustatyti įstatymu ne-
grindžiamą teisinį reguliavimą, kuriuo būtų iš esmės ribojamos (paneigiamos) asmens 
galimybės naudotis Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintomis garantijomis (20 punktas). 
Iš Užimtumo rėmimo įstatymo (2014 m. liepos 10 d. įstatymo Nr. XII-999 redakcija) bei 
Nedarbo socialinio draudimo įstatymo nuostatų negalima daryti išvados, jog pareigų – 
ieškotis darbo ir priimti siūlomą tinkamą darbą – tinkamas vykdymas buvo pagrindas be-
darbio statusui įgyti ar jam išlaikyti (22 punktas). 

Ginčijamame Aprašo 25.2 punkte (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redak-
cija) buvo įtvirtintas vienas iš bedarbio statuso netekimo pagrindų, t. y. įtvirtinta nuostata, 
iš esmės ribojanti (paneigianti) asmens teises į atitinkamas Užimtumo rėmimo įstatyme 
įtvirtintas garantijas netekus darbo, nors, įvertinus jos turinį ir sukeliamas pasekmes, aki-
vaizdu, jog tokio pobūdžio teisinis reguliavimas gali būti įtvirtintas ne žemesnės galios nei 
įstatymas teisės akte, taip pat įvertinus tai, jog ginčijama nuostata neturėjo pakankamai 
aiškaus ir konkretaus įstatyminio pagrindo (t. y. negrindžiama aiškiu ir vienareikšmiškai 
suprantamu įstatyme įtvirtintu teisiniu reguliavimu), – konstatuotina, jog socialinės ap-
saugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo rin-
kos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakci-
ja) 25.2 punktas prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam 
teisės aktų hierarchiją (24 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-15-525/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00040-2015-0

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. spalio 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono, 
Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės,
sekretoriaujant Ramunei Petkuvienei,
dalyvaujant atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ats-
tovei Ingridai Kliukienei,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo 
Panevėžio apygardos administracinio teismo prašymą ištirti Lietuvos Respublikos so-
cialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvir-
tinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo  
Nr. A1-450 redakcija) 25.2 punkto ta apimtimi, kuria nustatyta, kad bedarbio statuso 
netenkama bedarbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo, išskyrus bedarbius, kurie per 5 
darbo dienas nuo darbo pasiūlymo pateikimo dienos pateikė oficialią informaciją dėl su 
asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis susijusių apribojimų dirbti siūlomą darbą, 
bei bedarbius, kurie dalyvauja įgyjant darbo įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo 
sutartį arba nuo 2015 m. sausio 1 d. atlieka savanorišką praktiką, atitiktį konstituciniam 
teisinės valstybės principui, teisės aktų hierarchijos principui bei Lietuvos Respublikos 
užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 2 daliai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 1.3 punktui.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Panevėžio apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas admi-
nistracinę bylą pagal pareiškėjos individualioje byloje D. K. skundą atsakovams Panevėžio 
teritorinei darbo biržai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Panevėžio teritorinės darbo 
biržos, dėl Panevėžio teritorinės darbo biržos sprendimo panaikinimo ir neturtinės žalos 
atlyginimo, 2015 m. balandžio 29 d. nutartimi kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administra-
cinį teismą, prašydamas ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos 
sąlygų ir tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) (toliau – ir 
Aprašas) 25.2 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad bedarbio statuso netenkama „be-
darbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo, išskyrus bedarbius, kurie per 5 darbo dienas 
nuo darbo pasiūlymo pateikimo dienos pateikė oficialią informaciją dėl su asmens svei-
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kata ar su kitomis aplinkybėmis susijusių apribojimų dirbti siūlomą darbą, bei bedarbius, 
kurie dalyvauja įgyjant darbo įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį arba 
nuo 2015 m. sausio 1 d. atlieka savanorišką praktiką“, atitinka konstitucinį teisinės vals-
tybės principą, teisės aktų hierarchijos principą bei Lietuvos Respublikos užimtumo rė-
mimo įstatymo (toliau – ir Užimtumo rėmimo įstatymas) (2009 m. liepos 14 d. įstatymo 
Nr. XI-334 redakcija) 12 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – 
ir Vyriausybė) 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 (2009 m. liepos 22 d. nutarimo 
Nr. 797 redakcija) 1.3 punktą. Šia nutartimi administracinė byla sustabdyta iki Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės norminę administracinę bylą.

2. Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartyje 
nurodyti šie teisiniai argumentai, kuriais grindžiamos abejonės dėl ginčijamos nuostatos 
teisėtumo:

2.1. Įgaliojimai Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (to-
liau – ir Ministerija) Apraše nustatyti darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir tvarką kyla iš 
Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies ir Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. 
nutarimo Nr. 744 1.3 punkto, tačiau nei Užimtumo rėmimo įstatymas, nei Aprašas ne-
apibrėžia darbo rinkos stebėsenos sąvokos, todėl ir Užimtumo rėmimo įstatyme, ir mi-
nėtame Vyriausybės nutarime nustatytų įgaliojimų įgyvendinimas poįstatyminiame tei-
sės akte kelia abejonių dėl teisinio reguliavimo, kuriuo nustatomi pagrindai, sietini su 
bedarbio statuso netekimu, teisėtumo. Sisteminė Užimtumo rėmimo įstatymo trečiojo 
skirsnio nuostatų analizė patvirtina, kad pagal minėto įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, dar-
bo rinkos stebėseną sudaro tam tikri procesai: darbo ieškančių asmenų registravimas ir 
apskaita (1 p.); laisvų darbo vietų registravimas (2 p.); padėties darbo rinkoje vertinimas 
ir jos pokyčių prognozavimas (3 p.); užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo ir dar-
bo rinkos paslaugų teikimo efektyvumo vertinimas (4 p.). Analizuojant šių teisės normų, 
reglamentuojančių darbo rinkos stebėsenos procesą, turinį, akivaizdu, kad jos nenuma-
to bedarbio statuso netekimą lemiančių aplinkybių, todėl aptariamas Apraše nustatytas 
teisinis reguliavimas kelia abejonių dėl bedarbio statuso netekimo pagrindų įtvirtinimo 
poįstatyminiame teisės akte. Keltina abejonė, ar Ministerija, Aprašo 25.2 punkte nustaty-
dama teisinius pagrindus, sietinus su bedarbio statuso netekimu, neviršijo Užimtumo rė-
mimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje ir Vyriausybės nutarimo 1.3 punkte nustatytų įga-
liojimų. Pareiškėjui kyla abejonių, ar minėti įgaliojimai nustatyti darbo rinkos stebėsenos 
sąlygas ir tvarką galėjo būti teisinis pagrindas poįstatyminiame akte – Aprašo 25.2 punk-
te – nustatyti teisinį reguliavimą, negrindžiamą įstatyminiu reguliavimu, kadangi darbo 
rinkos stebėsena Užimtumo rėmimo įstatyme reglamentuojama nenumatant bedarbio 
statuso netekimo pagrindų. Sisteminiu metodu vertinant užimtumo rėmimo sistemoje 
dalyvaujančių asmenų bedarbio statuso netekimo pagrindus, t. y. nagrinėjamoje byloje 
Aprašo 25.2 punkte įtvirtintą pagrindą, pažymėtina, kad šio bei kitų 25 punkte nustatytų 
pagrindų reglamentavimas yra nustatytas poįstatyminiame teisės akte, todėl teismui kyla 
abejonių, ar šie teisiniai pagrindai jų turinio apimtimi bei sukeliamų padarinių aspektu 
patenka į Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalies, numatančios darbo rinkos 
stebėsenos sudėtinius elementus, teisinio reguliavimo apimtį. Vadinasi, toks su socialine 
apsauga susijusių garantijų panaikinimo įtvirtinimas poįstatyminiame teisės akte, nesant 
konkretaus įpareigojimo, nustatyto įstatyme, kelia abejonių dėl jo teisėtumo.

2.2. Tiek bedarbio statuso įgijimas, kaip juridinis faktas, tiek bedarbio statuso 
netekimo lemiami padariniai yra susiję su valstybės konstitucinės pareigos – užtikrinti 
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socialinę apsaugą nedarbo atveju – įgyvendinimu. Bedarbio statuso įgijimas ir atitinka-
muose teisės aktuose nustatytų sąlygų atitikimas laiduoja asmeniui, įgijusiam bedarbio 
statusą, Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 52 straipsnyje nu-
statytas socialinio pobūdžio garantijas, kurios įpareigoja valstybę nustatyti pakankamas 
jų įgyvendinimo ir apsaugos priemones. Pareiškėjo vertinimu, teisinės pasekmės, kurias 
sukelia poįstatyminiame teisės akte, nagrinėjamu atveju – Aprašo 25.2 punkte, nustatyti 
pagrindai, sietini su asmens teisių į socialinę paramą įgyvendinimu, todėl keltina abejo-
nė, ar toks reguliavimas nepažeidžia konstitucinio teisės aktų hierarchijos principo, kuris 
konstitucinėje jurisprudencijoje aiškintinas neatsiejamai nuo teisinės valstybės principo 
turinio sampratos bei Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje ir 52 straipsnyje garantuojamų 
socialinių teisių bei jų apsaugos.

II.

3. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gautas atsakovo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos atsiliepimas, kuriame prašoma ginčijamą Aprašo nuostatą pripažinti teisėta. 
Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais teisiniais argumentais:

3.1. Darbo rinkos stebėseną sudaro darbo ieškančių asmenų apskaita (Užimtumo 
rėmimo įstatymo 12 str. 1 d. 1 p.). Teritorinės darbo biržos Vyriausybės ar jos įgaliotos 
institucijos nustatyta tvarka registruoja darbo ieškančius asmenis, tvarko darbo ieškan-
čių asmenų ir dalyvaujančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse asmenų aps-
kaitą (Užimtumo rėmimo įstatymo 13 str.). Teritorinės darbo biržos registruoja darbo 
ieškančius asmenis, dėl to darytina išvada, kad asmuo turi ieškotis darbo ir priimti teri-
torinės darbo biržos siūlomą tinkamą darbą (Užimtumo rėmimo įstatymo 2 str. 15 d.). 
Atsižvelgiant į tai, kad Užimtumo rėmimo įstatymu ir Vyriausybės nutarimu pavesta 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai patvirtinti Darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir 
tvarką, ir kad bedarbio statuso panaikinimas yra susijęs su darbo ieškančių asmenų regis-
tracija teritorinėje darbo biržoje, atsakovas, nustatydamas teisinius pagrindus, sietinus su 
bedarbio statuso netekimu, neviršijo Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje 
ir Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 1.3 punkte nustatytų įgaliojimų.

3.2. Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo (toliau – ir 
Nedarbo socialinio draudimo įstatymas) 11 straipsnio 1 punktas numato, kad bedarbiui 
atsisakius siūlomo tinkamo darbo, nutraukiamas nedarbo draudimo išmokos mokėjimas. 
Taigi ginčijamas Aprašo 25.2 punkte numatytas bedarbio statuso netekimo pagrindas iš 
esmės atitinka Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 1 punkte numatytą 
vieną iš nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo nutraukimo pagrindų. Aprašo 
25.2 punkte numatytas bedarbio statuso netekimo pagrindas siejamas su Užimtumo rė-
mimo įstatyme bei Nedarbo socialinio draudimo įstatyme numatytomis bedarbio par-
eigomis ieškoti darbo ir priimti siūlomą tinkamą darbą (teritorinės darbo biržos regis-
tracijos faktas patvirtina, kad bedarbis darbo ieško), todėl poįstatyminiame teisės akte 
numatytas teisinis reglamentavimas nepakeitė Užimtumo rėmimo įstatymo ir Nedarbo 
socialinio draudimo įstatymo normų, nesukūrė bedarbio statuso netekimo pagrindo, 
kuris neatitiktų Užimtumo rėmimo įstatymo ir Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 
normų.
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Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
III.

4. Pareiškėjas Panevėžio apygardos administracinis teismas nagrinėjamoje normi-
nėje administracinėje byloje iškėlė klausimą dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 „Dėl Darbo rinkos stebė-
senos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų 
ir tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 25.2 punkto ati-
tikties konstituciniam teisinės valstybės principui, teisės aktų hierarchijos principui bei 
Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 2 daliai ir Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. 
nutarimo Nr. 744 1.3 punktui.

5. Ginčijamame Aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 25.2 
punkte įtvirtinta, jog bedarbio statuso netenkama „bedarbiui atsisakius siūlomo tinka-
mo darbo, išskyrus bedarbius, kurie per 5 darbo dienas nuo darbo pasiūlymo pateikimo 
dienos pateikė oficialią informaciją dėl su asmens sveikata ar su kitomis aplinkybėmis 
susijusių apribojimų dirbti siūlomą darbą, bei bedarbius, kurie dalyvauja įgyjant darbo 
įgūdžių pagal dvišalę darbo įgūdžių įgijimo sutartį arba nuo 2015 m. sausio 1 d. atlieka 
savanorišką praktiką“.

6. Atkreiptinas dėmesys, jog 2015 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos soci-
alinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-223 Aprašo 25 punktas buvo pakeis-
tas inter alia panaikinant ginčo nuostatą (pakeitimas įsigaliojo 2015 m. balandžio 25 d.). 
Nors nagrinėjamu atveju tai nesudaro pagrindo nutraukti Aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. 
įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 25.2 punkto teisėtumo tyrimą, tačiau išplėstinė teisėjų ko-
legija atsižvelgia į šią aplinkybę, spręsdama dėl ginčo nuostatos atitikties aukštesnės teisi-
nės galios teisės aktų nuostatoms bei konstituciniams principams.

7. Be to, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas norminėje administracinėje byloje Nr. I-3-502/2015 yra atlikęs kitos Aprašo 
nuostatos, t. y. 25.3 punkto, įtvirtinančio vieną iš bedarbio statuso netekimo pagrindų, 
teisėtumo tyrimą. Minėtoje byloje Aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 re-
dakcija) 25.3 punktas pripažintas prieštaraujančiu konstituciniam teisinės valstybės prin-
cipui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3-502/2015).

8. Šiuo aspektu pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (to-
liau – ir Konstitucinis Teismas) yra konstatavęs, kad Konstitucijoje įtvirtintas teisinės 
valstybės principas suponuoja jurisprudencijos tęstinumą. Konstitucinis Teismas yra 
pabrėžęs, kad užtikrinant iš Konstitucijos kylantį teismų praktikos vienodumą (nuose-
klumą, neprieštaringumą), taigi ir jurisprudencijos tęstinumą, lemiamą reikšmę (be kitų 
svarbių veiksnių) turi šie veiksniai: teismai, priimdami sprendimus atitinkamų katego-
rijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų precedentų – sprendimų analogiškose bylo-
se; žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, 
yra saistomi aukštesnės instancijos teismų sprendimų – precedentų tų kategorijų bylose 
(Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas). Lietuvos Respublikos teismų įsta-
tymo 33 straipsnio 4 dalyje nurodyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų ka-



22

I. Administracinių teismų praktika

tegorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų 
analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Lietuvos Respublikos administracinių bylų tei-
senos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 20 straipsnio 4 dalis ir 13 straipsnio 1 dalis nustato, kad 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuoja vienodą administracinių teismų 
praktiką aiškinant ir taikant įstatymus bei kitus teisės aktus.

9. Atsižvelgusi į tai, kas pirmiau išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija, nagrinėdama 
šią norminę administracinę bylą, be kita ko, vadovaujasi ir Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo išaiškinimais, išdėstytais 2015 m. balandžio 9 d. sprendime administraci-
nėje byloje Nr. I-3-502/2015.

10. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog iš ABTĮ šešioliktojo skirsnio, nustatančio 
pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, matyti, 
kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas, visų pirma, apibrėžia pareiškė-
jo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai 
argumentai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad 
būtent teismo nutartis prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą yra tas 
procesinis dokumentas, kuris apibrėžia iškeliamos norminės administracinės bylos na-
grinėjimo dalyką bei ribas ir pagal kurį ši byla turi būti nagrinėjama (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I662-11/2013, 2011 m. gruodžio15 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A442-3065/2011). Atsižvelgusi į tai, išplėstinė teisėjų kolegija šioje 
byloje nagrinės pareiškėjo prašymą ir vertins ginčijamo Aprašo 25.2 punkto teisėtumą 
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutartyje suformu-
luoto prašymo (dalyko bei argumentų) ribose.

11. Kaip jau buvo minėta, pareiškėjas prašo ištirti ginčo nuostatos atitiktį  
inter alia konstituciniam teisinės valstybės principui, teisės aktų hierarchijos principui. Iš 
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2015 m. balandžio 29 d. nutarties motyvų 
matyti, jog abejonės dėl nurodytos Aprašo nuostatos atitikties minėtiems principams kilo 
tuo aspektu, ar ginčijamos poįstatyminio teisės akto nuostatos, reglamentuojančios su so-
cialine apsauga susijusių garantijų panaikinimą, t. y. bedarbio statuso netekimą, teisinis 
reguliavimas pagal savo pobūdį gali būti įtvirtinamas poįstatyminiame teisės akte, ar toks 
teisinis reguliavimas gali būti nustatytas tik įstatyme. Įvertinus tai, kas išdėstyta, nagri-
nėjamoje norminėje administracinėje byloje Aprašo 25.2 punkto atitiktis konstituciniam 
teisinės valstybės principui, teisės aktų hierarchijos principui bus tiriama ir vertinama 
būtent tuo aspektu, ar ginčijamas teisinis reguliavimas galėjo būti nustatytas poįstatymi-
niame teisės akte.

12. Pasisakydama dėl ginčijamo Aprašo 25.2 punkto atitikties konstituciniam tei-
sinės valstybės principui bei iš jo kylančiam teisės aktų hierarchijos principui, išplėstinė 
teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį 
teisinės valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės 
principas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir 
pati Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai 
nuo Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuome-
nės ir teisinės valstybės siekio, kad minėto konstitucinio principo turinys atsiskleidžia 
įvairiose Konstitucijos nuostatose. Šio principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis 
teisinės valstybės principas – itin talpus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių im-
peratyvų. Juo turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio 
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Teismo 2004 m. gruodžio 29 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. liepos 3 d. ir kt. nuta-
rimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas suponuoja įvairius reikalavimus įstaty-
mų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams, inter alia tai, kad teisėkūros subjektai teisės 
aktus gali leisti tik neviršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruo-
džio 13 d., 2006 m. sausio 16 d., 2010 m. kovo 22 d., 2013 m. balandžio 2 d. ir kt. nu-
tarimai). Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas suponuoja ir teisės aktų 
hierarchiją, inter alia tai, kad poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, 
konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, kad poįstatyminiai teisės aktai turi būti pri-
imami remiantis įstatymais, kad poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo 
aktas, nepaisant to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo 
(Konstitucinio Teismo 2007 m. rugsėjo 6 d., 2009 m. balandžio 29 d., 2009 m. spalio 8 d., 
2011 m. birželio 9 d. nutarimai). Konstitucinis teisinės valstybės principas neleidžia poįs-
tatyminiais teisės aktais reguliuoti santykių, kurie gali būti reguliuojami tik įstatymu, taip 
pat poįstatyminiais teisės aktais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų 
su nustatytuoju įstatyme, nebūtų grindžiamas įstatymais (Konstitucinio Teismo 2006 m. 
kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d., 2013 m. lapkričio 6 d. ir kt. nutarimai).

13. Be to, Konstitucinis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad pagal Konstituciją su 
žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu, jų įgyvendinimo garantijų įtvirtinimu susiju-
sį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu, tačiau tada, kai Konstitucija nereika-
lauja, kad tam tikri su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susiję santykiai būtų reguliuo-
jami įstatymais, juos galima reguliuoti ir poįstatyminiais teisės aktais (inter alia žmogaus 
teisių įgyvendinimo procesinius (procedūrinius) santykius ir pan.). Tačiau (tai savo ak-
tuose taip pat ne kartą yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas) jokiomis aplinkybėmis poįs-
tatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės atsiradimo sąlygų, riboti teisės 
apimties; poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti ir tokio su žmogaus teisėmis, jų 
įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris konkuruotų su nustatytuoju 
įstatyme (žr., pvz., Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimą).

14. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtintas, vadovaujantis 
Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendi-
nant Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymą“ (2009 m. liepos 22 d. nutarimo 
Nr. 797 redakcija) 1.3 punktu, kuriuo Vyriausybė įgaliojo Socialinės apsaugos ir darbo 
ministeriją parengti ir patvirtinti Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašą. Savo 
ruožtu minėtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas buvo priimtas, įgyvendinant 
įgaliojimus, įtvirtintus inter alia Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje, pagal 
kurią darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institu-
cija. Darytina išvada, jog įgaliojimai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatyti 
darbo rinkos stebėsenos sąlygas ir tvarką kyla iš Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straips-
nio 2 dalies ir minėto Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 (2009 m. lie-
pos 22 d. nutarimo Nr. 797 redakcija) 1.3 punkto. 

15. Užimtumo rėmimo įstatymo (2014 m. liepos 10 d. įstatymo Nr. XII-999 redak-
cija) 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šio įstatymo paskirtis, t. y. nustatyti darbo ieškančių 
asmenų užimtumo rėmimo sistemos teisinius pagrindus, jos tikslą, uždavinius, užimtu-
mo rėmimo politiką įgyvendinančių institucijų (įstaigų) funkcijas, užimtumo rėmimo 
priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo organizavimą ir finansavimą. 
Pagal Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 1 dalį, darbo rinkos stebėseną sudaro: 
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darbo ieškančių asmenų registravimas ir apskaita (1 p.), laisvų darbo vietų registravimas 
(2 p.), padėties darbo rinkoje vertinimas ir jos pokyčių prognozavimas (3 p.), užimtumo 
rėmimo priemonių įgyvendinimo ir darbo rinkos paslaugų teikimo efektyvumo vertini-
mas (4 p.). Šio įstatymo 13 straipsnis, detalizuojantis darbo ieškančių asmenų registravi-
mą ir apskaitą, kaip sudėtinę darbo rinkos stebėsenos dalį, nustato, kad teritorinės darbo 
biržos registruoja darbo ieškančius asmenis, tvarko darbo ieškančių asmenų ir dalyvau-
jančių aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse asmenų apskaitą. Ginčijama Aprašo 
25.2 punkto nuostata įtvirtinta Aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 re-
dakcija) III dalyje „Darbo ieškančių asmenų registravimas ir apskaita“. Iš Apraše įtvirtin-
to teisinio reguliavimo matyti, jog asmenims, užsiregistravusiems darbo biržoje ir atitin-
kantiems bedarbio apibrėžimą, suteikiamas bedarbio statusas, kuris gali būti stabdomas, 
atstatomas, keičiamas, nenutraukus registracijos, taip pat jo gali būti netenkama atvejais, 
nustatytais aprašo 25 punkte (Aprašo 20 p.). Savo ruožtu iš Aprašo 26 punkto išplaukia, 
kad asmenims, netekusiems bedarbio statuso inter alia dėl nagrinėjamoje byloje aktualia-
me Aprašo 25.2 punkte nurodytų priežasčių, registracija darbo biržoje nutraukiama, be 
to, tokie asmenys pakartotinai teritorinėje darbo biržoje gali registruotis ne anksčiau kaip 
po 6 mėnesių nuo registracijos nutraukimo (Aprašo 28 p.).

16. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama bedarbio statuso netekimo pasekmes ir 
analizuodama bedarbio sąvoką, įtvirtintą Užimtumo rėmimo įstatymo (2014 m. liepos 
10 d. įstatymo Nr. XII-999 redakcija) 2 straipsnio 3 dalyje, pagal kurią bedarbis – ne-
dirbantis darbingo amžiaus darbingas asmuo, kuris nesimoko pagal bendrojo ugdymo 
programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba nestudijuoja aukštojo-
je mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas ir yra įstatymų nustatyta tvarka 
įsiregistravęs teritorinėje darbo biržoje, konstatuoja, jog minėta nuostata suponuoja, kad 
įsiregistravimas įstatymų nustatyta tvarka teritorinėje darbo biržoje – būtina sąlyga as-
meniui siekiant gauti bedarbio statusą.

17. Užimtumo rėmimo įstatymo 3 straipsnis nustato, kad užimtumo rėmimo sis-
temos tikslas – siekti visiško gyventojų užimtumo, mažinti jų socialinę atskirtį ir stiprinti 
socialinę sanglaudą (1 d.), o uždaviniai – derinti darbo pasiūlą ir paklausą, siekiant iš-
laikyti darbo rinkos pusiausvyrą, bei didinti darbo ieškančių darbingo amžiaus asmenų 
užimtumo galimybes (2 d.). Šio įstatymo 3 straipsnio 3 dalis nustato užimtumo rėmimo 
priemones, kurios yra: aktyvios darbo rinkos politikos priemonės (1 p.), užimtumo di-
dinimo programos (2 p.) bei savanoriška praktika (3 p.), o 4 dalis įtvirtina darbo rinkos 
paslaugas – informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo įdarbinant ir individualios už-
imtumo veiklos planavimo. Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių sąrašas įtvirtintas 
Užimtumo rėmimo įstatymo 22 straipsnyje, pagal kurį tokios priemonės tai – bedarbių ir 
įspėtų apie atleidimą iš darbo darbingo amžiaus darbuotojų profesinis mokymas, remia-
masis įdarbinimas, parama darbo vietoms steigti bei bedarbių teritorinio judumo rėmi-
mas (1–4 p.). Šios priemonės detalizuojamos įstatymo 23–33 straipsniuose, iš kurių dary-
tina išvada, jog tokiomis priemonėmis siekiama padidinti darbo ieškančių asmenų, inter 
alia bedarbių, užimtumo galimybes, įtraukiant juos į darbo rinką, formuojant jų darbo 
įgūdžius, taikant atitinkamas priemones, pagal kurias suteikiama galimybė užsidirbti pra-
gyvenimui būtinų lėšų, taip pat kompensuojant išlaidas, susijusias su tokių asmenų daly-
vavimu atitinkamose priemonėse.

18. Žvelgiant į tai, kas išdėstyta, nagrinėjamai norminei bylai aktualiu bedarbio sta-
tuso netekimo pasekmių aspektu, darytina išvada, jog asmeniui netekus bedarbio statuso 
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(inter alia Aprašo 25.2 punkte nurodytu pagrindu) ir dėl to jį išregistravus iš teritorinės 
darbo biržos, jam iš esmės užkertamos galimybės dalyvauti atitinkamose Užimtumo rė-
mimo įstatyme įtvirtintose užimtumo rėmimo priemonėse ir / ar naudotis darbo rinkos 
paslaugomis. O kaip jau buvo minėta, pagal Aprašo 28 punktą asmeniui netekus bedarbio 
statuso dėl atitinkamų priežasčių, inter alia nurodytų ginčijamame Aprašo 25.2 punkte, 
pakartotinai teritorinėje darbo biržoje toks asmuo gali registruotis ne anksčiau kaip po 6 
mėnesių nuo registracijos nutraukimo. Tai sudaro pagrindą konstatuoti, jog ginčijamas 
teisinis reguliavimas, įtvirtinantis vieną iš bedarbio statuso netekimo pagrindų, pagal 
savo pobūdį ir sukeliamas teisines pasekmes yra asmens teises į socialinę paramą nedar-
bo atveju (kiek tai pakliūna į Užimtumo rėmimo įstatymo reguliavimo sritį) ribojančio 
pobūdžio.

19. Nagrinėjamos bylos kontekste pažymėtina, jog pagal Konstitucijos 52 straips-
nį valstybė laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę para-
mą nedarbo, ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais. 
Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad Konstitucijos 52 straipsnio formuluotė „vals-
tybė laiduoja“ inter alia reiškia, kad įvairios socialinės paramos rūšys garantuojamos 
tiems asmenims ir tokiais pagrindais, kurie nustatyti įstatymais (Konstitucinio Teismo 
2002 m. balandžio 23 d., 2010 m. gruodžio 14 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai). 
Konstitucijos 52 straipsnis, kuriame inter alia nustatyti socialinės paramos pagrindai, aiš-
kintinas kartu su Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalimi, pagal kurią kiekvienas žmogus turi 
teisę į, be kita ko, socialinę apsaugą nedarbo atveju. Aiškindamas Konstitucijos 48 straips-
nio 1 dalyje įtvirtintą valstybės pareigą užtikrinti kiekvieno žmogaus teisę į inter alia so-
cialinę apsaugą nedarbo atveju, Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad jei asmuo 
dėl tam tikrų priežasčių netenka darbo ir negali pasirūpinti savo gerove, valstybei kyla 
pareiga nustatyti tokį teisinį reguliavimą, pagal kurį asmeniui būtų užtikrinta socialinė 
parama nedarbo atveju. Įstatymų leidėjas gali pasirinkti ir įstatymuose įtvirtinti minėtos 
paramos modelį, inter alia įvairias jos formas (Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 
24 d., 2013 m. vasario 7 d. nutarimai). Konstitucinis Teismas taip pat yra pažymėjęs, kad 
poįstatyminiais teisės aktais galima nustatyti tik socialinės apsaugos, socialinės paramos 
santykius reguliuojančių įstatymų įgyvendinimo tvarką; socialinės apsaugos, socialinės 
paramos santykių poįstatyminis teisinis reguliavimas gali apimti atitinkamų procedūrų 
nustatymą, taip pat tokį įstatymais grindžiamą teisinį reguliavimą, kai poreikį įstatymų 
nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti poįstatyminiuose teisės aktuose 
objektyviai lemia būtinumas teisėkūroje remtis specialiomis žiniomis ar tam tikros srities 
specialia (profesine) kompetencija; tačiau Konstitucijos 52 straipsnyje nurodytų santy-
kių poįstatyminiu teisiniu reguliavimu negalima nustatyti asmens teisės į socialinę pa-
ramą atsiradimo sąlygų, taip pat riboti šios teisės apimties (pvz., Konstitucinio Teismo 
2005 m. vasario 7 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2010 m. gruodžio 14 d., 2012 m. spalio 31 d. 
nutarimai).

20. Įvertinus tai, kas išdėstyta, inter alia Konstitucinio Teismo išaiškinimus, daryti-
na išvada, jog įgaliojimai Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatyti darbo rinkos 
stebėsenos sąlygas ir tvarką negali būti aiškinami kaip teisinis pagrindas poįstatyminia-
me teisės akte (t. y. Apraše) nustatyti teisinį reguliavimą, negrindžiamą įstatyminiu re-
guliavimu, kuriuo būtų iš esmės ribojamos (paneigiamos) asmens galimybės naudotis 
Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintomis garantijomis jam netekus darbo (asmeniui 
atitinkant šiame įstatyme įtvirtintas sąlygas). Todėl sprendžiant klausimą dėl šioje byloje 
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ginčijamo teisinio reguliavimo teisėtumo, būtina įvertinti, ar Aprašo 25.2 punkte įtvirtin-
tas vienas iš bedarbio statuso neteikimo pagrindų yra grindžiamas įstatymu.

21. Atsakovo pozicija dėl ginčijamo Aprašo 25.2 punkto atitikties konstituciniams 
principams grindžiama tuo, jog Aprašo 25.2 punkte numatytas bedarbio statuso neteki-
mo pagrindas siejamas su Užimtumo rėmimo įstatyme bei Nedarbo socialinio draudimo 
įstatyme nustatytomis bedarbio pareigomis ieškoti darbo ir priimti siūlomą tinkamą dar-
bą, taip pat tuo, jog Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 1 punktas nu-
stato, kad bedarbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo, nutraukiamas nedarbo draudimo 
išmokos mokėjimas.

22. Vertindama atsakovo argumentus, jog ginčijamas teisinis reguliavimas gali būti 
grindžiamas Užimtumo rėmimo įstatyme bei Nedarbo socialinio draudimo įstatyme nu-
statytomis bedarbio pareigomis ieškoti darbo ir priimti siūlomą tinkamą darbą, išplėsti-
nė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, kad nė viename iš šių įstatymų, inter alia atsakovo 
nurodytame Užimtumo rėmimo įstatymo 13 straipsnyje, pagal kurį teritorinės darbo bir-
žos registruoja darbo ieškančius asmenis (1 d.), nėra tiesiogiai ir aiškiai įtvirtintos tokios 
bedarbio pareigos. Be to, iš minėtų įstatymų nuostatų negalima daryti išvados, jog tokių 
atsakovo įvardytų pareigų – ieškotis darbo ir priimti siūlomą tinkamą darbą – tinkamas 
vykdymas yra pagrindas bedarbio statusui įgyti ar jam išlaikyti. Įvertinus pirmiau išdės-
tytas aplinkybes, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo daryti išvadą, 
jog Aprašo 25.2 punkte (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) įtvirtin-
tas bedarbio statuso netekimo pagrindas – „bedarbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo 
<...>“ – gali būti grindžiamas bedarbio pareigomis ieškoti darbo ir priimti siūlomą tinka-
mą darbą.

23. Dėl kito atsakovo argumento, jog pagal Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 
11 straipsnio 1 punktą bedarbiui atsisakius siūlomo tinkamo darbo, nutraukiamas ne-
darbo draudimo išmokos mokėjimas, pažymėtina, kad ginčijamame Aprašo 25.2 punkte 
(2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) numatytas bedarbio statuso nete-
kimo pagrindas iš esmės yra identiškas įtvirtintajam Nedarbo socialinio draudimo įsta-
tymo 11 straipsnio 1 punkte vienam iš nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo 
nutraukimo pagrindų. Tačiau atkreiptinas dėmesys, jog Nedarbo socialinio draudimo 
įstatymas ir Užimtumo rėmimo įstatymas reglamentuoja kokybiškai skirtingas teisiškai 
reikšmingas situacijas. Nedarbo socialinio draudimo įstatyme nustatyta bedarbių, atitin-
kančių šiame įstatyme įtvirtintas papildomas sąlygas, teisė į atitinkamą finansinę paramą 
(nedarbo socialinio draudimo išmokas) yra viena iš socialinės paramos nedarbo atveju 
formų. Savo ruožtu Užimtumo rėmimo įstatyme yra įtvirtintas kitų socialinių garantijų 
sąrašas (užimtumo rėmimo priemonės, darbo rinkos paslaugos, kitos ekonominės ir soci-
alinės priemonės, kuriomis siekiama inter alia padidinti darbo ieškančių asmenų užimtu-
mą). Taigi įstatymų leidėjui atsakovo nurodytame Nedarbo socialinio draudimo įstatymo 
11 straipsnio 1 punkte aiškiai ir konkrečiai įtvirtinus atitinkamas nuostatas, kurios yra 
teisinis pagrindas nutraukti būtent nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimą, nėra 
teisinių argumentų teigti, jog nurodytas pagrindas, įtvirtintas Nedarbo socialinio draudi-
mo įstatymo 11 straipsnio 1 punkte, gali būti aiškinamas kaip galintis lemti ir apskritai 
bedarbio statuso netekimą, kuris, savo ruožtu, lemtų ir negalimumą naudotis Užimtumo 
rėmimo įstatyme įtvirtintomis kitomis inter alia bedarbiams taikomomis garantijomis. 
Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog Aprašo 25.2 punkte (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo 
Nr. A1-450 redakcija) įtvirtintas teisinis reguliavimas negali būti grindžiamas Nedarbo 
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socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio 1 punkto nuostatomis. Kitų teisinių argu-
mentų, kad ginčijamas Aprašo 25.2 punktas yra grindžiamas įstatyme įtvirtintu teisiniu 
reguliavimu, atsakovas nenurodė.

24. Atsižvelgdama į nurodytų argumentų visumą – tai, kad Aprašo 25.2 punkte 
(2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) yra įtvirtintas vienas iš bedarbio 
statuso netekimo pagrindų, t. y. įtvirtinta nuostata, iš esmės ribojanti (paneigianti) as-
mens teises į atitinkamas Užimtumo rėmimo įstatyme įtvirtintas garantijas netekus dar-
bo, nors, įvertinus jos turinį ir sukeliamas pasekmes, akivaizdu, jog tokio pobūdžio teisi-
nis reguliavimas gali būti įtvirtintas ne žemesnės galios nei įstatymas teisės akte, taip pat 
įvertinus tai, jog ginčijama nuostata neturi pakankamai aiškaus ir konkretaus įstatymi-
nio pagrindo (t. y. negrindžiama aiškiu ir vienareikšmiškai suprantamu įstatyme įtvirtin-
tu teisiniu reguliavimu), – išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog socialinės apsaugos 
ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo rinkos 
stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakci-
ja) 25.2 punktas prieštaravo konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam 
teisės aktų hierarchiją.

25. Minėta, jog pareiškėjas šioje norminėje administracinėje byloje iškėlė klausimą 
dėl ginčo nuostatos atitikties ne tik konstituciniam teisinės valstybės principui ir teisės 
aktų hierarchijos principui, bet ir Užimtumo rėmimo įstatymo 12 straipsnio 2 daliai bei 
Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 1.3 punktui.

26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra konstatavęs, 
jog kai yra keliamas norminio administracinio akto atitikties keliems aukštesnės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms klausimas, normi-
nio administracinio akto teisėtumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konsta-
tavęs norminio administracinio akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto 
nuostatai, nebeprivalo tirti norminio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės 
galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. I444-02/2006, 2013 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I261-15/2013, 
kt.). Pagal ABTĮ 116 straipsnio 1 dalį, norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laiko-
mas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas 
įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) 
pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai nuo to, keliems aukštesnės galios teisės aktams ar 
jų dalims prieštarauja ginčijamas norminis administracinis aktas.

27. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinei tei-
sėjų kolegijai šioje byloje konstatavus, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 patvirtinto Darbo rinkos ste-
bėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2014 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 
25.2 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, suponuojančiam 
teisės aktų hierarchiją, išnyksta poreikis tirti šios nuostatos atitiktį Užimtumo rėmimo 
įstatymo 12 straipsnio 2 daliai bei Vyriausybės 2006 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 744 1.3 
punktui.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a: 

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. 
rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. A1-473 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ patvirtinto Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo (2014 m. rug-
sėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-450 redakcija) 25.2 punktas prieštaravo konstituciniam teisinės 
valstybės principui, suponuojančiam teisės aktų hierarchiją. 

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.3. dėl lietuvos respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu 
nr. dl-576 patvirtintų Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų 
dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir 
akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas 
bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, 
naudojimo ir grąžinimo taisyklių 8 ir 13 punktų teisėtumo

Loginė ir lingvistinė Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalies (2014 m. 
balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) konstrukcija bei šios nuostatos sisteminė 
analizė kitų įstatymo nuostatų kontekste leidžia teigti, jog įstatymų leidėjo reikalaujama 
banko garantija ar laidavimo draudimo sutartimi iš esmės siekiama, kad būtų užtikrin-
tas finansavimas tvarkant tokį elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį, kurį per ati-
tinkamus artimiausius 3 mėnesius privalėtų sutvarkyti (finansuoti tvarkymą) elektros ir 
elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų organizacija. Būtent šis galintis susidaryti 
(privalomas sutvarkyti) atliekų kiekis bei jo tvarkymo išlaidos ir apsprendžia įstatymu rei-
kalaujamo turėti dokumento sumą (13 punktas).

Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatos patvirtina, kad vidutiniškai per 3 mėnesius 
praėjusiais metais tiektos buitinės elektros ir elektroninės įrangos kiekis gali būti vienas 
iš kriterijų, naudojamų apskaičiuojant Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalyje 
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) nurodytą atliekų kiekį bei, atitin-
kamai, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumą (29 punktas).

Taigi ginčijamų Taisyklių 8 ir 13 punktai tiek, kiek jie nustato, kad vienas iš kriterijų, į 
kurį atsižvelgiama apskaičiuojant buitinės įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mė-
nesius naudojant elektros ir elektroninės įrangos gamintojų ir importuotojų organizacijos 
narių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą buitinę įrangą, kiekį, yra šios organizacijos 
narių vidutiniškai per praėjusių metų 3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai vers-
lo tikslais tiektas buitinės įrangos kiekis, neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 342 
straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) (30 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-17-492/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00042-2015-2

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. lapkričio 4 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirminin-
kas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), 
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjui Lietuvos Respublikos Seimo nariui R. Ž., 
atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei E. V.,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 
Respublikos Seimo narių R. A. ir R. Ž. pareiškimą ištirti Gamintojų ir importuotojų or-
ganizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, aly-
vos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 
tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kau-
pimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos minis-
tro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. Dl-576, 8 ir 13 punktų atitiktį Lietuvos Respublikos 
atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo 
Nr. XII-832 redakcija).

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo nariai R. A. ir R. Ž. (toliau – ir pareiš-
kėjai) 2015 m. birželio 15 d. pareiškimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą, prašydami ištirti Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų doku-
mentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių 
atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, 
sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – ir aplinkos minis-
tras) 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. Dl-576 (toliau – ir Taisyklės), 8 ir 13 punktų atitiktį 
Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ir Atliekų tvarkymo įstatymas) 
342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija).

2. Pareiškėjai nurodo, jog Taisyklių 8 ir 13 punktų nuostatomis aplinkos ministras 
iš esmės nustatė, kad elektros ir elektroninės įrangos (toliau – ir Įranga) atliekų tvarky-
mo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir importuotojų organizacijos (toliau – ir 
Organizacijos) privalo garantuoti ¼ kalendoriniais metais atitinkamos Organizacijos na-
rių tiektos Įrangos kiekio sutvarkymo finansavimą. Tuo tarpu Atliekų tvarkymo įstatymo 
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342 straipsnio 3 dalis (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) nustato, kad 
Organizacija privalo turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį, įrodančią, kad 
visų Įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius, tvarkymas bus finansuojamas, t. 
y. numatoma pareiga garantuoti per 3 mėnesius galinčių susidaryti aptariamų atliekų tvar-
kymo finansavimą, o ne garantuoti tokio atliekų kiekio, kuris būtų skaičiuojamas nuo ¼ 
viso per kalendorinius metus į vidaus rinką pateikto Įrangos kiekio, tvarkymo finansavimą.

3. Grįsdami pastarąjį vertinimą pareiškėjai pastebi, kad daugumos buitinės Įrangos 
(pvz., šaldytuvai, televizoriai, kompiuteriai ir kt.) atliekos nesusidaro po 3 mėnesių ją nau-
dojant, vien garantinis tokios įrangos periodas yra ilgesnis – apie metus ar porą metų. Taip 
pat atkreipia dėmesį į 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 įstaty-
mo aiškinamąjį raštą, iš kurio, pareiškėjų teigimu, matyti, kad tikrasis įstatymų leidėjo ke-
tinimas buvo užtikrinti Įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius, tvarkymo fi-
nansavimą. Be to, teigia, kad, jei įstatymų leidėjas būtų siekęs užtikrinti visą rinkai patiektų 
Įrangos atliekų, kurios susidaro per 3 mėnesius nuo rinkai per kalendorinius metus teiktos 
Įrangos kiekio, jis taip ir būtų nustatęs. Atkreipia dėmesį į Atliekų tvarkymo įstatymo 341 
straipsnio 9 dalies 2 punktą ir 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, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 (toliau – ir Dokumentų su-
darymo ir jų reikalavimų vykdymo taisyklės), 4 punktą, iš kurių matyti, jog privalu užti-
krinti visos rinkai patiektos Įrangos atliekų tvarkymo finansavimą.

4. Pastebi, kad, vadovaujantis Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos 
lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. kovo 4 d. įsaky-
mu Nr. D1-94, nuostatomis, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšos iš 
esmės yra skiriamos skatinamosioms priemonėms vykdyti ir lėšos naudojamos asme-
nims subsidijuoti, ką iš esmės patvirtina aplinkos ministro 2015 m. vasario 4 d. įsakymu  
Nr. D1-94 „Dėl Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2015 
metais priemonių plano patvirtinimo“ patvirtintos priemonės ir joms skiriamos lėšos. 
Atkreipia dėmesį, kad, vadovaujantis Taisyklių 19 punktu, kai Organizacija neįvykdė ar 
įvykdė dalį atitinkamų 7 punkte nurodytų prievolių, Aplinkos ministerija garantijos ga-
liojimo laikotarpiu kreipiasi į banką ar kitą kredito įstaigą, draudimo įmonę ar atliekų 
tvarkytoją, suteikusį banko garantiją, sudariusį laidavimo draudimo ar laidavimo sutartį, 
reikalaudama banko garantijoje, laidavimo draudimo sutartyje ar laidavimo sutartyje nu-
rodytą sumą ar jos dalį pervesti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, kaip Atliekų 
tvarkymo įstatyme nurodytas Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programos lėšas.

5. Pažymi, jog išanalizavus kitų Europos Sąjungos valstybių narių praktiką maty-
ti, kad daugelyje jų tokio pobūdžio įpareigojimai kolektyvinėms Įrangos atliekų tvarky-
mo organizacijoms apskritai nėra taikomi: pavyzdžiui, Airijos Respublikoje aptariamos 
įrangos gamintojai turi pateikti banko garantiją ar kitą finansavimo užtikrinimą, išskyrus 
atvejus, kai dalyvaujama kolektyvinėje Įrangos atliekų tvarkymo sistemoje. Taigi, ginčija-
mas aplinkos ministro įsakymas, tikėtina, diskriminuoja Lietuvos gamintojus ar impor-
tuotojus, numatant papildomus finansinius įpareigojimus, tuo darant įtaką ir galutinio 
vartotojo sumokamai kainai.

6. Remiasi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis 
Teismas) 2002 m. rugpjūčio 21 d., 2003 m. gruodžio 30 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 
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2005 m. sausio 19 d. ir 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimuose pateikta oficialia konstitucine 
doktrina dėl iš konstitucinio teisinės valstybės ir kitų principų kylančių teisės aktų hierar-
chijos reikalavimų.

II.

7. Rengiantis bylos nagrinėjimui buvo gautas atsakovo Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministerijos (toliau – ir atsakovas) 2015 m. liepos 17 d. atsiliepimas, kuriame teismo 
prašoma Taisyklių 8 ir 13 punktus pripažinti neprieštaraujančiais Atliekų tvarkymo įsta-
tymo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) ir 
pareiškėjų pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

8. Nurodo, kad kiekvieno Įrangos gamintojo (ir importuotojo), nepriklausomai 
nuo pasirinktos veiklos organizavimo formos, atsakomybė ir pareiga tvarkyti atliekas nu-
matyta 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/19/ES dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios 23 konstatuojamoji dalis, be kita ko, nusta-
to, „kad gamintojo atsakomybės samprata turėtų maksimalų efektą, kiekvienas gaminto-
jas turėtų būti atsakingas už atliekų, gautų iš savo pagamintų produktų, tvarkymo finan-
savimą. <...> Pateikdamas produktą rinkai kiekvienas gamintojas turėtų suteikti finansinę 
garantiją, kad neliktų [Įrangos] atliekų iš „niekieno“ produktų, kurių tvarkymo išlaidos 
tenka visuomenei ar kitiems gamintojams“. Atsižvelgiant į šį tikslą, Atliekų tvarkymo įsta-
tyme yra įtvirtinta pareiga turėti dokumentus, įrodančius, kad aptariamos įrangos tvar-
kymas bus finansuojamas. Iš gamintojų ir importuotojų, individualiai vykdančių veiklą, 
reikalaujama garantijos, kad atliekų, susidariusių naudojant visą jų rinkai patiektą Įrangą, 
tvarkymas bus finansuojamas, o Organizacijos turi garantuoti tik per 3 mėnesius galinčių 
susidaryti elektros ir elektroninės įrangos atliekų sutvarkymo finansavimą.

9. Teigia, kad akivaizdu, jog įstatymų leidėjas nenustatė, kaip turi būti skaičiuoja-
mas atliekų kiekis, galintis susidaryti per 3 mėnesius, ir pavedė tai padaryti Vyriausybei 
ar jos įgaliotai institucijai. Pažymi, kad pareiškėjų nurodomame aiškinamajame rašte nėra 
parašyta apie įstatymų leidėjo ketinimus nustatyti, kaip turėtų būti apskaičiuojamas mi-
nėtas kiekis.

10. Atkreipia dėmesį, kad atliekų tvarkymo srityje aukštesnės galios teisės aktais yra 
įtvirtintas principas, kad apskaičiuojant atliekų, kurios gali susidaryti per atitinkamą lai-
kotarpį, kiekį yra atsižvelgiama į per atitinkamą praėjusį laikotarpį Lietuvos Respublikos 
vidaus rinkai verslo tikslais tiektą Įrangos kiekį (Dokumentų sudarymo ir jų reikalavimų 
vykdymo taisyklių 11 p., Atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 1 d. 6 p. (2014 m. balandžio 
17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija). Atkreipia dėmesį, kad pareiškėjai nenurodo, kaip 
ir kuo remiantis turėtų būti apskaičiuojamas Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 
dalyje (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) minimas atliekų kiekis.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
III.

11. Pareiškėjai (Lietuvos Respublikos Seimo nariai) į Lietuvos vyriausiąjį adminis-
tracinį teismą kreipėsi prašydami ištirti, ar Gamintojų ir importuotojų organizacijoms 
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išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų 
ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus 
finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudo-
jimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu  
Nr. Dl-576 (toliau – ir Taisyklės), 8 ir 13 punktai neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstaty-
mo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija).

12. Pastaroji įstatymo nuostata įtvirtina, kad, siekdama gauti elektros ir elektro-
ninės įrangos (toliau – ir Įranga) atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama 
veiklą išduotos licencijos pagrindu, Atliekų tvarkymo įstatymo 3422 straipsnyje (2011 m. 
gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1892 redakcija) nurodyta gamintojų ir importuotojų or-
ganizacija (toliau – ir Organizacija) turi turėti banko garantiją ar laidavimo draudimo su-
tartį, įrodančią, kad visų Įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant 
jos dalyvių ir gamintojų, ir importuotojų, pavedusių jai organizuoti Įrangos atliekų tvar-
kymą (toliau – ir Organizacijos nariai), tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai Įrangą, 
tvarkymas bus finansuojamas.

13. Siekiant atskleisti šios nuostatos turinį, pirmiausia primintina, kad Organizacija 
yra steigiama Įrangos gamintojams ir importuotojams siekiant kolektyviai vykdyti Atliekų 
tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose (2014 m. balandžio 17 d. įsta-
tymo Nr. XII-832 redakcija) nustatytas pareigas (Atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 5 d.  
2 p. (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija), įskaitant pareigas, susiju-
sias su aptariamų atliekų tvarkymo finansavimu (Atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 1 d. 
4 p., 341 str. 9, 10 ir 12 d., 342 str. 5 d. (2011 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-1892 
ir 2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcijos) ir kt.). Tokia Organizacijos 
paskirtis, taip pat loginė ir lingvistinė Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalies 
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) konstrukcija bei šios nuosta-
tos sisteminė analizė kitų įstatymo nuostatų kontekste leidžia teigti, jog įstatymų leidė-
jo reikalaujama banko garantija ar laidavimo draudimo sutartimi iš esmės siekiama, kad 
būtų užtikrintas finansavimas tvarkant tokį Įrangos atliekų kiekį, kurį per atitinkamus 
artimiausius 3 mėnesius privalėtų sutvarkyti (finansuoti tvarkymą) Organizacija. Būtent 
šis galintis susidaryti (privalomas sutvarkyti) atliekų kiekis bei jo tvarkymo išlaidos ir 
apsprendžia įstatymu reikalaujamo turėti dokumento sumą. Nustatyti pačią aptariamų 
banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sudarymo bei pateikimo tvarką Atliekų 
tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalimi (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 
redakcija) yra pavesta Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai.

14. Vykdant šį įstatymų leidėjo pavedimą bei įgyvendinant Vyriausybės 2002 m. 
spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos 
Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.8.2 punktu (Vyriausybės 2012 m. birželio 27 d. 
nutarimo Nr. 775 redakcija) suteiktus įgaliojimus buvo patvirtintas ginčo norminis admi-
nistracinis aktas.

15. Pagal Taisyklių 6.3 punktą (aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo 
Nr. D1 295 redakcija) iš esmės reikalaujama, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straips-
nio 3 dalyje (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) nurodytos banko 
garantijos ar laidavimo draudimo sutartys turi būti sudarytos nurodant lėšų sumą, ku-
rios reikia sutvarkyti Įrangos atliekas, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant 
Organizacijos narių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą Įrangą.

16. Atitinkamai pareiškėjų ginčijamas Taisyklių 8 punktas įtvirtina, kad „[Įrangos] 
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atliekų tvarkymo organizavimo atveju [banko garantijoje ar laidavimo draudimo sutarty-
je nurodyta lėšų suma] apskaičiuojama atsižvelgiant į vidutiniškai per 3 mėnesius Lietuvos 
Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos [Įrangos] kiekį (tonomis), kalendorinių 
metų užduotyje nustatytą sutvarkyti minimalų [Įrangos] atliekų kiekį ir šių Taisyklių 1 prie-
de nurodytus įkainius, taikomus atitinkamos [Įrangos] kategorijos atliekų tvarkymui“. 

17. Taisyklių 13 punktas, kurio atitiktis minėtai Atliekų tvarkymo įstatymo nuosta-
tai taip pat yra kvestionuojama, nustato, kad „[Įrangos] <...> atliekų, kurios gali susidaryti 
per 3 mėnesius, naudojant Organizacijos narių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą 
[Įrangą] <...>, kiekis apskaičiuojamas Organizacijos narių vidutiniškai per praėjusių metų 
3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą [Įrangos] <...> kie-
kį padauginus iš einamųjų metų Vyriausybės nustatytų šių gaminių tvarkymo užduočių 
skaitinės reikšmės“.

18. Taigi sistemiškai vertinant cituotas Taisyklių nuostatas matyti, jog mažiausia 
reikalaujama banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties suma apskaičiuojama 
Taisyklių 1 priede nurodytus įkainius padauginus iš atitinkamai kategorijai priskirtos 
Įrangos atliekų kiekio, apskaičiuoto Organizacijos narių vidutiniškai per praėjusių metų 
3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą Įrangos kiekį (tono-
mis) padauginus iš einamųjų metų Vyriausybės nustatytų šios Įrangos tvarkymo užduo-
čių skaitinės reikšmės.

19. Apžvelgus pareiškime nurodytas Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 
dalies (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) ir Taisyklių 8 ir 13 punk-
tų nuostatas, toliau pasisakytina dėl šioje administracinėje byloje atliktino tyrimo dėl gin-
čo norminio administracinio akto nuostatų atitikties įstatymui ribų.

20. Šiuo aspektu pirmiausia pabrėžtina, kad būtent pareiškėjas, teikdamas prašy-
mą ištirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam 
aktui, apibrėžia administracinės bylos dėl šio akto teisėtumo ribas. Abstraktų, t. y. su in-
dividualia byla nesusijusį, prašymą nagrinėjantis administracinis teismas neturi teisės 
savo iniciatyva keisti norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribų (dalyko). Tokio 
pobūdžio bylose atliktino tyrimo administraciniuose teismuose specifika pirmiausia rei-
kalauja aiškiai nurodyti, kokios konkrečios ginčijamo norminio administracinio akto 
nuostatos (jų dalys) bei kokia apimtimi galbūt prieštarauja atitinkamiems įstatymams ar 
Vyriausybės norminiams aktams (jų dalims). Pati pareiškėjo pozicija dėl norminio admi-
nistracinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti 
nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, 
pagrindžiantys abejonę akto (jo dalies) teisėtumu. Administracinių bylų teisenos įstaty-
mo 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto abstraktaus prašymo (pareiškimo) atveju būtent 
aiškūs ir teisiškai motyvuoti argumentai paprastai leidžia proceso šalims bei bylą nagri-
nėjančiam administraciniam teismui identifikuoti, kokia apimtimi kvestionuojama nor-
minio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės nor-
miniam aktui, ir, atitinkamai, apibrėžia norminio akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribas 
(šiais klausimais žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkri-
čio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014, 
„Administracinė jurisprudencija“ Nr. 28, 2014 m., 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015 ir jose nurodytą administracinių teismų praktiką).

21. Šiuo aspektu pirmiausia pastebėtina, kad, grįsdami keliamą abejonę, pareiškėjai, 
be kita ko, teikia argumentus dėl: (1) Taisyklių nuostatų, reglamentuojančių atvejus, kada ir 
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kaip kompetentingos institucijos turėtų kreiptis dėl banko garantijos ar laidavimo draudimo 
sutarties vykdymo bei pagal šiuos dokumentus gautų lėšų panaudojimo, kai Organizacija 
nevykdo atitinkamų pareigų; (2) galimo Lietuvoje veikiančių Organizacijų diskriminavimo 
(nevienodos padėties) palyginus su veikiančiomis kitose Europos Sąjungos valstybėse narė-
se. Tačiau išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad, pirma, byloje tikrinamos Taisyklių 8 ir 13 
punktų nuostatos nustato tik banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumos ap-
skaičiavimo tvarką ir nereguliuoja teisinių santykių, susijusių su šių dokumentų vykdymu. 
Antra, tikrinamos nuostatos nenustato pačios pareigos turėti aptariamus dokumentus, ši 
Organizacijų pareiga yra nustatyta įstatymu, t. y. Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 
dalimi (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija). Kitaip tariant, minėti abs-
traktūs argumentai nėra susiję su ginčo Taisyklių nuostatų reguliavimo sritimi, pareiškėjai 
nenurodo ir iš esmės nėra aišku, kaip jie (argumentai) yra susiję su prašomu atlikti tyri-
mu dėl Taisyklių 8 ir 13 punktų atitikties Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 daliai 
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) bei šiose nuostatose įtvirtintu ak-
tualiu reguliavimu. Todėl, atsižvelgiant į minėtas proceso taisykles, aptariami argumentai 
nagrinėjamu atveju pripažintini neturinčiais reikšmės šioje norminėje administracinėje by-
loje atliktino tyrimo ribų nustatymui.

22. Toliau šiame baigiamajame teismo akte apžvelgto aktualaus teisinio reguliavi-
mo bei aptartų proceso taisyklių kontekste vertindama 2015 m. birželio 15 d. pareiškimo 
turinį, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad nors pareiškėjai prašo ištirti Taisyklių 8 ir 13 
punktų atitiktį Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. 
įstatymo Nr. XII-832 redakcija), tačiau pateikiamais argumentais ginčo nuostatų atitiktį 
įstatymui iš esmės kvestionuoja vien tik tiek, kiek pirmosios numato, jog minėtoje įsta-
tymo nuostatoje nurodytas Įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudo-
jant Organizacijos narių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą Įrangą, kiekis apskai-
čiuojamas atsižvelgiant į Organizacijos narių vidutiniškai per praėjusių metų 3 mėnesius 
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą Įrangos kiekį. 

23. Pastebėtina ir tai, jog pareiškėjai klaidingai tapatina vidutiniškai per praėjusių 
metų 3 mėnesius tiektą Įrangos kiekį su atliekų kiekiu, kurio tvarkymo finansavimą pa-
gal ginčo Taisyklių nuostatas privaloma užtikrinti banko garantijomis ar laidavimo drau-
dimo sutartimis. Iš tiesų, kaip matyti iš Taisyklių 8 ir 13 punktų, aptariamas kiekis ap-
skaičiuojamas Organizacijos narių vidutiniškai per praėjusių metų 3 mėnesius Lietuvos 
Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą Įrangos kiekį (tonomis) padauginus iš ei-
namųjų metų Vyriausybės nustatytų šios Įrangos tvarkymo užduočių skaitinės reikšmės, 
t. y. tikrinamose norminio administracinio akto nuostatose numatytas atliekų kiekis yra 
mažesnis, nei faktiškai per praėjusių metų atitinkamus laikotarpius į vidaus rinką patiek-
tos Įrangos kiekis. Tačiau pareiškėjai nekelia klausimo dėl kitų Taisyklių 8 ir 13 punktuo-
se nurodytų Įrangos atliekų kiekiui ir, atitinkamai, banko garantijos ar laidavimo drau-
dimo sutarties sumos dydžiui apskaičiuoti reikšmingų kriterijų (t. y. Įrangos tvarkymo 
įkainių ir einamųjų metų Vyriausybės nustatytų šios Įrangos tvarkymo užduočių skaiti-
nės reikšmės) teisėtumo ar pagrįstumo. Pareiškėjai taip pat nenurodo ir jokių kitų kriteri-
jų, į kuriuos reikėtų atsižvelgti apskaičiuojant Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 
dalyje (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) nurodytą atliekų kiekį.

24. Galiausiai akcentuotina, kad, kvestionuodami Taisyklių 8 ir 13 punktų nuos-
tatų atitiktį Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. 
įstatymo Nr. XII-832 redakcija), pareiškėjai iš esmės apsiriboja lingvistiniu šių nuostatų 



35

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

neatitikimu. Pačios įstatymo nuostatos turinys bei, atitinkamai, ginčo norminio admi-
nistracinio akto nuostatų prieštaravimas grindžiamas argumentais, susijusiais su laiko-
tarpiais, per kuriuos į vidaus rinką tiekiami buitinės Įrangos, kaip ji apibrėžiama Atliekų 
tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 26 dalyje (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 
redakcija), gaminiai gali tapti atliekomis, bei gamintojų ir importuotojų (Organizacijų) 
pareigomis tvarkant šios (buitinės) įrangos atliekas (Atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 
9 d. 2 p. (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija). Kitaip tariant, pareiš-
kėjai išimtinai pasisako tik dėl galinčio susidaryti buitinės Įrangos atliekų kiekio, bei ap-
siriboja argumentais, susijusiais su gamintojų ir importuotojų (Organizacijų) pareigomis 
tvarkant būtent tokios rūšies atliekas.

25. Todėl, laikantis minėtų proceso taisyklių dėl norminės administracinės by-
los, iškeltos pagal abstraktų prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtumą 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 str. 1 ir 2 d.), nagrinėjimo ribų nustatymo, 
spręstina, jog nagrinėjamu atveju tikrintina, ar Taisyklių 8 ir 13 punktai tiek, kiek jie nu-
stato, kad vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant buitinės Įrangos atliekų, 
kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant Organizacijos narių Lietuvos Respublikos 
vidaus rinkai tiektą buitinę Įrangą, kiekis, yra Organizacijos narių vidutiniškai per praė-
jusių metų 3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektas buitinės 
Įrangos kiekis, neprieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. 
balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija).

IV.

26. Kaip jau buvo konstatuota šiame baigiamajame teismo akte, Atliekų tvarkymo 
įstatymo 342 straipsnio 3 dalyje (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) 
nurodyta banko garantija ar laidavimo draudimo sutartimi iš esmės siekiama užtikrin-
ti Organizacijos pareigų, susijusių su Įrangos atliekų tvarkymu (tvarkymo finansavimu), 
vykdymą. Šiuo aspektu pažymėtina, kad be bendros pareigos tvarkyti visas atitinkamas 
buitinės Įrangos atliekas, šios Įrangos gamintojai ir importuotojai ar (ir) Organizacijos 
(Atliekų tvarkymo įstatymo 341 str. 5 d. 2 p. (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo  
Nr. XII-832 redakcija) taip pat privalo vykdyti Vyriausybės nustatytas Įrangos atliekų 
tvarkymo užduotis. Ši pareiga numatyta Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 da-
lies 6 punkte (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII 832 redakcija), kuriame taip pat 
įtvirtinta, kad „Vyriausybė nustato, kokį mažiausią [Įrangos] atliekų kiekį pagal minima-
lius [Įrangos] atliekų naudojimo reikalavimus turi sutvarkyti gamintojai ir importuotojai, 
atsižvelgdama į per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai 
verslo tikslais tiektos [Įrangos] kiekį ir į minimalius gamintojų ir importuotojų organi-
zuojamų [Įrangos] atliekų surinkimo sistemų kokybės reikalavimus“.

27. Cituotoje nuostatoje minimos užduotys yra nustatytos Mažiausio elektros ir 
elektroninės įrangos atliekų kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos 
gamintojai ir importuotojai, apraše, patvirtintame Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nuta-
rimu Nr. 61. Šio aprašo III skyriaus „Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo už-
duočių vykdymo sąlygos“ 3 punkte (Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 507 
redakcija) taip pat numatyta, kad „mažiausias [Įrangos] atliekų kiekis, kurį turi sutvar-
kyti [Įrangos] gamintojas ar importuotojas <...> apskaičiuojamas atsižvelgiant į einamų-
jų kalendorinių metų kiekybinę [Įrangos] atliekų tvarkymo užduotį (procentais) ir per 



36

I. Administracinių teismų praktika

praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą 
[Įrangos] kiekį (tonomis)“.

28. Vertindama Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 6 punkte 
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) ir minėtame Vyriausybės nu-
tarime numatytą Įrangos atliekų kiekio apskaičiavimo tvarką, išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, jog ji atitinka tvarką, kuri numatyta Taisyklių 8 ir 13 punktuose. Iš tiesų pagal 
pastarąsias ginčo nuostatas Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalyje (2014 m. 
balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) minimas kiekis apskaičiuojamas 
Organizacijos narių vidutiniškai per praėjusių metų 3 mėnesius Lietuvos Respublikos vi-
daus rinkai verslo tikslais tiektą buitinės Įrangos kiekį (tonomis) padauginus iš einamųjų 
metų Vyriausybės nustatytų šios Įrangos tvarkymo užduočių skaitinės reikšmės. Kitaip 
tariant, pagal pareiškėjų ginčijamas norminio administracinio akto nuostatas apskaičiuo-
tas atliekų kiekis atitinka ¼ Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 6 punkte 
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) numatytos ir Vyriausybės eina-
miesiems metams nustatytos buitinės Įrangos atliekų tvarkymo užduoties.

29. Minėta, kad Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalimi (2014 m. ba-
landžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) reikalaujamais dokumentais siekiama už-
tikrinti, kad Organizacija finansuos atitinkamą privalomą sutvarkyti ginčo atliekų kiekį, 
įskaitant tas atliekas, kurių tvarkymą privaloma finansuoti vykdant Atliekų tvarkymo 
įstatymo 341 straipsnio 1 dalies 6 punkte (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 
redakcija) numatytas užduotis. Minėta ir tai, kad pagal įstatymą šios užduotys nustato-
mos atsižvelgiant į per praėjusius kalendorinius metus Lietuvos Respublikos vidaus rin-
kai verslo tikslais tiektos Įrangos kiekį. Todėl spręstina, jog įstatymo nuostatos patvirtina, 
kad vidutiniškai per 3 mėnesius praėjusiais metais tiektos buitinės Įrangos kiekis gali būti 
vienas iš kriterijų, naudojamų apskaičiuojant Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 
3 dalyje (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) nurodytą atliekų kiekį 
bei, atitinkamai, banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumą.

30. Pareiškėjai nekvestionuoja kitų ginčo norminio administracinio akto nuosta-
tose numatytų aptariamo atliekų kiekio apskaičiavimo kriterijų, nepasisako dėl jų (ne)
pakankamumo, šie aspektai, kaip minėta, nepatenka į prieš tai apibrėžtas šios bylos nagri-
nėjimo ribas. Todėl išdėstytos aplinkybės nagrinėjamu atveju yra pakankamos pripažinti, 
kad Taisyklių 8 ir 13 punktai, tiek, kiek jie nustato, kad vienas iš kriterijų, į kurį atsižvel-
giama apskaičiuojant buitinės Įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius nau-
dojant Organizacijos narių Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą buitinę Įrangą, kiekį, 
yra Organizacijos narių vidutiniškai per praėjusių metų 3 mėnesius Lietuvos Respublikos 
vidaus rinkai verslo tikslais tiektas buitinės Įrangos kiekis, neprieštarauja Atliekų tvarkymo 
įstatymo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija).

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 115 
straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, 
įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir 
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vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvir-
tintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. Dl-576, 8 ir 13 
punktai tiek, kiek nustato, kad vienas iš kriterijų, į kurį atsižvelgiama apskaičiuojant buitinės 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant im-
portuotojų ir gamintojų organizacijos dalyvių ir gamintojų, ir importuotojų, pavedusių jai 
organizuoti elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymą, Lietuvos Respublikos vidaus 
rinkai tiektą buitinę elektros ir elektroninę įrangą, kiekį, yra šių asmenų vidutiniškai per pra-
ėjusių metų 3 mėnesius Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektos buitinės 
elektros ir elektroninės įrangos kiekis, neprieštarauja Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymo 342 straipsnio 3 daliai (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija).

Sprendimas neskundžiamas.

1.4. dėl lietuvos respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo 
nr. d1-295 „dėl lietuvos respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. 
įsakymo nr. d1 576 „dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų 
dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir 
akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas 
bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, 
naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punkto teisėtumo

Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad teisės aktai, kei-
čiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį reguliavimą, pa-
prastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atvejais ne anksčiau 
kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos (23 punktas). Teisėkūros pagrin-
dų įstatymo 20 straipsnio 4 dalis numato minimalų terminą, kuriam turi būti atidedamas 
teisės akto (jo dalies) įsigaliojimas, t. y. ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus 
paskelbimo dienos (31 punktas).

Ginčijama Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo 
Nr. D1-295 (toliau – ir Įsakymas) 4 punkto nuostata įsigaliojo kitą dieną po Įsakymo oficia-
laus paskelbimo Teisės aktų registre (25 punktas). Šia nuostata padidinti elektros ir elektro-
ninės įrangos atliekų tvarkymo įkainiai lėmė, kad padidėjo elektros ir elektroninės įrangos 
gamintojų ir importuotojų organizacijų (toliau – ir Organizacijos) veiklos sąnaudos, kurias 
ūkio subjektai paprastai planuoja iš anksto. Byloje nenuginčyta, kad net ir nedidelis šių 
įkainių padidinimas lemia ženklias papildomas Organizacijų finansines sąnaudas, kas ne-
abejotinai gali daryti įtaką šių ūkio subjektų galimybėms vykdyti (tęsti, plėsti) jų veiklą (32 
punktas). Nagrinėjamu atveju nenustatyta ir svarbaus viešojo intereso, būtinybės apsaugoti 
kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, ar kitų išimtinių ir objektyvių aplinkybių, nusverian-
čių Organizacijų interesą turėti Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalyje numaty-
tą minimalų laiką prisitaikyti prie pasikeitusių įkainių (33 punktas). 

Todėl pripažintina, kad Įsakymas tiek, kiek jame nebuvo numatyta, kad jo (Įsakymo) 
4 punkto dalis, kuria ginčo įrangos atliekų tvarkymo įkainis nustatytas 231 Eur už toną, 
įsigalioja po trijų mėnesių nuo jo oficialaus paskelbimo, prieštarauja Teisėkūros pagrindų 
įstatymo 20 straipsnio 4 daliai bei konstitucinio teisėtų lūkesčių apsaugos principo reika-
lavimams (34 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-16-552/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00041-2015-1

Procesinio sprendimo kategorija 17.1

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. lapkričio 16 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Romano Klišausko, 
Arūno Sutkevičiaus ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė),
sekretoriaujant Laisvidai Versekienei,
dalyvaujant pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario A. L. atstovui advokatui Pauliui 
Čelkiui, 

atsakovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovei E. V.,
viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal Lietuvos 

Respublikos Seimo narių A. L. ir V. S. pareiškimą ištirti Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-295 „Dėl Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų 
organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, 
alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 
tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kau-
pimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ 4 punkto dalies atitiktį 
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 punktams, 
20 straipsnio 4 daliai bei konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjai Lietuvos Respublikos Seimo nariai A. L. ir V. S. (toliau – ir pareiškė-
jai) 2015 m. gegužės 5 d. pareiškimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą 
prašydami ištirti, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro (toliau – ir aplinkos minis-
tras) 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-295 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų orga-
nizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, aly-
vos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių 
tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kau-
pimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) 4 
punkto dalis neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo (toliau – 
ir Teisėkūros pagrindų įstatymas) 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 punktams, 20 straipsnio 4 
daliai bei konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui. Įsakymo 4 punkto teisėtu-
mą pareiškėjai prašo ištirti tiek, kiek juo buvo nuo 203 iki 231 eurų už toną padidinti 1 
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grupės „1A Stambūs namų apyvokos prietaisai, išskyrus prietaisus su šaldymo įranga“ ir 
„10 Automatiniai daiktų išdavimo įtaisai“ kategorijų elektros ir elektroninės įrangos (to-
liau – ir Įranga) atliekų tvarkymo įkainiai (toliau – ir Įkainiai), nustatyti Gamintojų ir 
importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektro-
ninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti netinkamų trans-
porto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal 
šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 
2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576 (toliau – ir Taisyklės), 1 priede.

2. Nurodo, kad Įkainiai yra taikomi apskaičiuojant banko garantijos ar laidavimo 
draudimo sutarties, kurią iki kiekvienų metų birželio 2 d. Aplinkos apsaugos agentūrai 
turi pateikti Įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licenciją turinčios gamintojų ir im-
portuotojų organizacijos (toliau – ir Organizacijos), sumas, reikalingas užtikrinti Įrangos 
atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mėnesius naudojant jos dalyvių ir gamintojų, ir im-
portuotojų, pavedusių jai organizuoti Įrangos atliekų tvarkymą (toliau – ir Organizacijos 
nariai), Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiektą Įrangą, tvarkymo finansavimą 
(Taisyklių 6, 8 ir 15 p.). Atkreipia dėmesį į tai, kad per einamuosius kalendorinius me-
tus pasikeitus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais planuotam tiekti Įrangos 
kiekiui, gamintojai ir importuotojai, atsižvelgdami į šį (pasikeitusį) kiekį, turi atitinkamai 
pakeisti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį bei ją pateikti Aplinkos apsaugos 
agentūrai (Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas 
bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos doku-
mentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 61 (toliau – ir Dokumentų sudarymo ir 
reikalavimų vykdymo taisyklės), 12 p.). Be to, teigia, kad konkrečiais atvejais Aplinkos 
apsaugos agentūros reikalauja pakeisti banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį ir 
tais atvejais, kai pasikeičia Taisyklių 1 priede nurodyti atliekų tvarkymo įkainiai.

3. Pasak pareiškėjų, išduotos banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties pa-
keitimas reikalauja didelių administracinių išteklių, nes, jei Įkainių suma didėja, būtina 
perskaičiuoti visų Organizacijos narių (t. y. kelių šimtų juridinių ir fizinių asmenų) pla-
nuojamos tiekti Įrangos kiekį bei surinkti papildomą pinigų sumą iš kiekvieno nario. Tai 
reiškia, kad nenumačius pereinamojo laikotarpio ginčo Įsakymo nuostatos įsigaliojimui, 
Organizacijos yra priverstos skubiai visus savo išteklius skirti šiam norminiam aktui vyk-
dyti, dėl ko kyla grėsmė, kad bus neįgyvendintos kitos joms (Organizacijoms) pavestos 
funkcijos.

4. Pažymi, kad Įsakymu Įkainiai padidinti nuo 203 iki 231 eurų, o tai ženkliai pa-
didina banko garantijomis ir laidavimo draudimo sutartimis užtikrinamas sumas (pvz., 
vien tik 2012 metais per 3 mėnesius į Lietuvos Respublikos vidaus rinką vidutiniškai 
buvo patiekta 4 044,07 tonų Taisyklių 1 priede nurodytų 1 grupei priskirtos Įrangos ga-
minių, kas lemtų banko garantijos ar laidavimo draudimo sutarties sumos padidėjimą 
113 527,93 eurais).

5. Mano, kad aplinkybė, jog ginčijamos Įsakymo nuostatos įsigaliojo nenumačius 
pereinamojo laikotarpio, pažeidžia Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalį, 
įtvirtinančią teisės aktų, keičiančių ar nustatančių naują ūkio subjektų veiklos ar jos prie-
žiūros teisinį reguliavimą, įsigaliojimo momentą, bei to paties įstatymo 3 straipsnio 2 da-
lies 2 ir 4–6 punktuose įtvirtintus teisėkūros principus. Remdamiesi Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) jurisprudencija (2005 m. gegu-
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žės 13 d., 2007 m. liepos 5 d., 2009 m. rugsėjo 2 d., 2013 m. vasario 15 d. ir 2013 m. ge-
gužės 16 d. nutarimai). pareiškėjai taip pat nurodo, kad Įsakymo nuostatų įsigaliojimas 
nenumačius pereinamojo laikotarpio pažeidžia ir konstitucinį teisėtų lūkesčių apsaugos 
principą.

6. Pastebi, kad Įsakymo projektas tik formaliai buvo pateiktas suinteresuotiems as-
menims (įskaitant ir Organizacijas) derinti, nes, nepaisant pateiktų pastabų ir siūlymų, 
buvo priimtas tokio paties turinio dokumentas, koks ir buvo pateiktas derinti. Be to, iki 
šiol nėra aišku, kodėl nebuvo atsižvelgta į suinteresuotų asmenų pastabas ir siūlymus, o 
tai pažeidžia Teisėkūros pagrindų įstatymo 9 straipsnio 5 dalies, bei 3 straipsnio 2 dalies 
2 ir 4–6 punktuose numatytų teisėkūros principų reikalavimus.

II.

7. Rengiantis bylos nagrinėjimui buvo gautas atsakovo Lietuvos Respublikos aplin-
kos ministerijos (toliau – ir atsakovas) 2015 m. birželio 12 d. atsiliepimas, kuriame nesu-
tinkama su pareiškėjų keliamomis abejonėmis dėl Įsakymo nuostatų teisėtumo bei prašo-
mą jų pareiškimą atmesti kaip nepagrįstą.

8. Atsakovas nurodo, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo 
įstatymo (toliau – ir Atliekų tvarkymo įstatymas) 341 straipsnio 5 dalimi (2014 m. balan-
džio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija), Įrangos gamintojai ir importuotojai to paties 
straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas, susijusias su aptariamų atliekų tvarkymu, turi teisę 
vykdyti: 1) individualiai; 2) kolektyviai – steigdami Organizaciją ir (ar) tapdami tokios 
Organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti Įrangos atliekų tvarkymą ir vykdyti 
visas ar dalį šiame jiems nustatytų pareigų ar Organizacijai sutartiniais pagrindais paves-
dami organizuoti Įrangos atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį nustatytų pareigų ne-
tapdami organizacijos dalyviais. Teigia, kad Atliekų tvarkymo įstatymas nenumato jokių 
lengvatų gamintojams ar importuotojams nepriklausomai nuo pasirinktos atliekų tvarky-
mo organizavimo formos.

9. Pažymi, kad, įgyvendinant Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 7 dalį, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir Vyriausybė) nutarimu buvo patvirtin-
tos Dokumentų sudarymo ir reikalavimų vykdymo taisyklės. Šios taisyklės, vadovau-
jantis jų 2 punktu, taikomos tiek gamintojams ir importuotojams, tiek Organizacijoms. 
Atitinkamai daro išvadą, kad Dokumentų sudarymo ir reikalavimų vykdymo taisyklių 1 
priedo I skyriuje įtvirtinto Elektros ir elektroninės įrangos ir banko garantijos, laidavimo 
draudimo sutarties dydžio nustatymo įkainių sąrašo iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. (toliau – 
ir Sąrašas) nuostatos taikomos ir Organizacijoms.

10. Teigia, kad aplinkos ministro patvirtintomis Taisyklėmis nėra keičiama 
Vyriausybės nutarimu patvirtintose Dokumentų sudarymo ir reikalavimų vykdymo tai-
syklėse nustatyta tvarka, bet tik įtvirtinama, kaip ji (tvarka) turi būti įgyvendinama, jei 
Įrangos gamintojai ir importuotojai minėtas pareigas vykdo kolektyviai, bei detalizuoja 
Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalyje įtvirtintus kolektyvaus Įrangos atliekų 
tvarkymo organizavimo reikalavimus.

11. Pažymi, kad Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 507 „Dėl Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įro-
dančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudary-
mo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo 
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ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir mažiausio elektros ir elektroninės įrangos atliekų 
kiekio, kurį turi sutvarkyti elektros ir elektroninės įrangos gamintojai ir importuotojai, 
nustatymo“ pakeitimo“, be kita ko, buvo pakeisti Sąraše nustatyti ginčo atliekų tvarkymo 
įkainiai. Siekiant užtikrinti Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punkte 
įtvirtinto teisėkūros sistemiškumo principą, t. y., kad žemesnės teisinės galios teisės aktai 
negali prieštarauti aukštesnės teisinės galios aktams, Įsakymu buvo pakeisti Įkainiai, juos 
suderinant su minėtame Sąraše nustatytais. Pastebi, jog Įkainiai nepriklauso nuo ginčo 
atliekų tvarkymo organizavimo formos, o Dokumentų sudarymo ir reikalavimų vykdy-
mo taisyklės privalomos ir Organizacijoms, todėl apie naujus Sąraše nurodytų įkainių dy-
džius, kurie yra identiški ginčo Įsakymu nustatytiems, jos (Organizacijos) sužinojo įsiga-
liojus minėtam Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimui Nr. 507.

12. Teigia, kad, kadangi pareiškėjų ginčijama Įsakymo dalimi nebuvo nustatytas 
naujas reguliavimas, Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalis nebuvo pažeista. 
Be to, nesutinka su pareiškėjų argumentais dėl administracinės naštos padidėjimo. Šiuo 
aspektu akcentuoja, kad pagal teisinį reguliavimą banko garantijos ar laidavimo drau-
dimo sutarties keisti nereikia, kai pasikeičia Įkainiai. Taip pat atmeta teiginius dėl teisė-
kūros procedūrų pažeidimo, nurodydamas, kad Įsakymo projektas buvo derinamas per 
Teisės aktų informacinę sistemą.

13. Papildomai pažymi, kad panaikinus ginčijamą Įsakymo nuostatą, būtų pažeis-
ta teisės aktų hierarchija – likusi galioti Taisyklių redakcija prieštarautų Dokumentų su-
darymo ir reikalavimų vykdymo taisyklėms. Tokia situacija suponuotų atliekų tvarkymo 
srityje galiojančio principo „teršėjas moką“ pažeidimą, nes darant nepagrįstas nuolaidas 
atliekų tvarkytojams galimai nebūtų užtikrinamas apmokėjimas viso atliekų tvarkymo 
proceso. Be to, susiklosčiusi situacija galėtų būti vertinama ir kaip 2012 m. liepos 4 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įran-
gos atliekų netinkamas įgyvendinimas.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
III.

14. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjai prašo ištirti Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministro (toliau – ir aplinkos ministras) 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-295 
„Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 
„Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad 
elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti 
netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, 
lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ 
pakeitimo“ (toliau – ir Įsakymas) atitiktį Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstaty-
mo (toliau tekste remiamasi 2012 m. rugsėjo 18 d. įstatymo Nr. XI-2220 redakcija, išsky-
rus atskirai nurodytus atvejus) 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 punktams, 20 straipsnio 4 daliai 
bei konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui.

15. Pasisakant dėl šioje administracinėje byloje atliktino tyrimo dėl ginčo normi-
nio administracinio akto nuostatų atitikties įstatymui ir konstituciniam teisėtų lūkesčių 
apsaugos principui ribų, primintina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
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praktikoje nuosekliai laikomasi pozicijos, kad būtent pareiškėjas, teikdamas prašymą iš-
tirti norminio administracinio akto atitiktį įstatymui ar (ir) Vyriausybės norminiam ak-
tui, apibrėžia administracinės bylos dėl šio akto teisėtumo ribas. Abstraktų, t. y. su in-
dividualia byla nesusijusį, prašymą nagrinėjantis administracinis teismas neturi teisės 
savo iniciatyva keisti norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribų (dalyko). Tokio 
pobūdžio bylose atliktino tyrimo administraciniuose teismuose specifika pirmiausia rei-
kalauja aiškiai nurodyti, kokios konkrečios ginčijamo norminio administracinio akto 
nuostatos (jų dalys) bei kokia apimtimi galbūt prieštarauja atitinkamiems įstatymams ar 
Vyriausybės norminiams aktams (jų dalims). Pati pareiškėjo pozicija dėl norminio admi-
nistracinio akto (jo dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti 
nurodyta aiškiai, nedviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, 
pagrindžiantys abejonę akto (jo dalies) teisėtumu. Administracinių bylų teisenos įstaty-
mo 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyto abstraktaus prašymo (pareiškimo) atveju būtent 
aiškūs ir teisiškai motyvuoti argumentai paprastai leidžia proceso šalims bei bylą nagri-
nėjančiam administraciniam teismui identifikuoti, kokia apimtimi kvestionuojama nor-
minio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitiktis įstatymui ar Vyriausybės nor-
miniam aktui, ir, atitinkamai, apibrėžia norminio akto (jo dalies) teisėtumo tyrimo ribas 
(šiais klausimais žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. lapkri-
čio 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 28, 2014 m., 2015 m. rugsėjo 3 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015, 2015 m. lapkričio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I-17-492/2015 ir juose nurodytą administracinių 
teismų praktiką).

16. Iš pareiškėjų Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikto pa-
reiškimo pirmiausia matyti, kad Įsakymo atitiktimi minėtoms įstatymo nuostatoms bei 
konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui iš esmės abejojama tik tiek, kiek šio 
Įsakymo 4 punkto dalimi Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų doku-
mentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių 
atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, 
sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo 
taisyklių, patvirtintų aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576 (toliau – 
ir Taisyklės), 1 priedo lentelėje nustatyti 1 grupės elektros ir elektroninės įrangos (toliau – 
ir Įranga) atliekų tvarkymo įkainiai (toliau – ir Įkainiai) padidinti nuo 203 iki 231 eurų 
už toną, t. y. nustatytas 231 euro ginčo Įrangos atliekų tvarkymo įkainis. Šia apimtimi 
Įsakymo teisėtumas iš esmės kvestionuojamas tiek, kiek:

(1) minėta Įsakymo 4 punkto dalis priimta ir įsigaliojo teisėkūros subjektui neat-
sižvelgus ir neįgyvendinus Įrangos gamintojų ir importuotojų bei Įrangos atliekų tvarky-
mo organizavimo licenciją turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų (toliau – ir 
Organizacijos) pateiktas pastabas ir siūlymus dėl Įsakymo projekto;

(2) ginčo norminiame administraciniame akte nebuvo numatytas pakankamas lai-
kotarpis nuo oficialaus minėtos Įsakymo 4 punkto dalies paskelbimo iki jos įsigaliojimo.

17. Taigi, paisant prieš tai aptartų teisenos taisyklių, būtent šie klausimai identifi-
kuoja šios administracinės bylos dalyką bei šioje byloje atliktino tyrimo ribas. Tai lemia, 
kad pareiškėjų atstovo teismo posėdžio metu teikti argumentai dėl pačių Įkainių dydžio 
pagrįstumo nagrinėjamu atveju nėra reikšmingi ir atskirai nevertintini.
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IV.

18. Pirmuoju klausimu dėl galimų teisėkūros procedūrų, susijusių su Įsakymo pro-
jekto derinimu su visuomene (suinteresuotais asmenimis), pažeidimų išplėstinė teisėjų 
kolegija pastebi, kad šiame baigiamajame teismo akte aptartos proceso taisyklės, be kita 
ko, lemia ir reikalavimą, kad pareiškėjo pozicija dėl norminio administracinio akto (jo 
dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti nurodyta aiškiai, ne-
dviprasmiškai, pareiškime turi būti išdėstyti argumentai ir motyvai, pagrindžiantys abe-
jonę, kad teisės aktas (jo dalis) prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui. 
Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais, taip pat vien tik tvirtinimu, 
kad norminis administracinis aktas, jo manymu, prieštarauja įstatymui ar Vyriausybės 
norminiam aktui. Formuluodamas teisinius argumentus, keliančius abejonių normi-
nio administracinio akto teisėtumu, pareiškėjas turi išnagrinėti tiek atitinkamo normi-
nio administracinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar 
Vyriausybės norminio akto) turinį ir pateikti savo konkrečią nuomonę dėl prieštaravi-
mų tarp šių aktų (pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 
23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012). Aptariamame prašyme neturė-
tų būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo aspektų.

19. Aptartų proceso taisyklių kontekste analizuojant pareiškėjų argumentus, susi-
jusius su galimais teisėkūros procedūrų pažeidimais priimant Įsakymą, pirmiausiai paste-
bėtina, jog Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas ir 20 straipsnio 
4 dalis, kurių atitikčiai prašoma ištirti ginčo Įsakymo nuostatas, nereglamentuoja teisinių 
santykių, susijusių su norminių aktų projektų derinimo veiksmais. Pareiškėjai taip pat ne-
pateikia jokių teisiškai pagrįstų argumentų, kaip nurodomi galimi teisėkūros (derinimo 
su visuomene (suinteresuotais asmenimis) procedūros pažeidimai leidžia abejoti Įsakymo 
atitiktimi konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui. Todėl, paisant minėtų pro-
ceso taisyklių, aptariamu aspektu aktualus tik klausimas dėl Įsakymo atitikties Teisėkūros 
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 5 punktui, įtvirtinančiam teisėkūros efektyvumo 
principą, be kita ko, reiškiantį, kad „rengiant teisės akto projektą <...> turi būti skelbiami 
ir įvertinami dėl teisinio reguliavimo gauti pasiūlymai <...>“.

20. Tačiau ir šiuo aspektu būtina pažymėti, kad šioje įstatymo nuostatoje įtvirtin-
to teisėkūros efektyvumo principo pažeidimą, priimant minėtas Įsakymo 4 punkto da-
lies nuostatas, pareiškėjai iš esmės grindžia abstrakčiu teiginiu, jog Įsakymo projektas tik 
formaliai buvo pateiktas suinteresuotiems asmenims, įskaitant Organizacijas, derinti, nes 
nepaisant pastabų ir pasiūlymų buvo priimtas tokio paties turinio dokumentas, koks ir 
buvo pateiktas derinti, ir iki šiol nėra aišku, kodėl į šias pastabas ir siūlymus nebuvo atsi-
žvelgta. Pareiškėjai neįvardina konkrečių pastabų ir siūlymų, nenurodo (nepasisako dėl) 
jų santykio su Įsakymo 4 punkto dalimi, kuria ginčo Įrangos atliekų tvarkymo Įkainiai 
padidinti nuo 203 iki 231 Eur. Be to, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, kad teisėkūros su-
bjekto (nagrinėjamu atveju – atsakovo) pareiga atsižvelgti ir įgyvendinti aptariamas suin-
teresuotų asmenų pastabas bei siūlymus savaime neišplaukia iš Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo 3 straipsnio 2 dalies 5 punkto bei kitų pareiškėjų nurodomų šio įstatymo nuostatų. 
Kitaip tariant, pareiškėjų pareiškime iš esmės nėra pateikta teisinių argumentų, kurie leis-
tų abejonę dėl galimai pažeisto minėto teisėkūros principo priimant ginčo Įsakymo nuos-
tatą pripažinti teisiškai motyvuota, kaip to reikalauja šiame baigiamajame teismo akte pa-
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minėtos administracinės teisenos taisyklės. 
21. Konstatuoti argumentavimo (teisinių motyvų) trūkumai ginčo atveju suda-

ro savarankišką ir pakankamą pagrindą nagrinėjamu atveju norminę administracinę 
bylą aptariamoje dalyje nutraukti (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.,  
114 str. 1 d.).

V.

22. Antruoju į šios norminės administracinės bylos tyrimo ribas patenkančiu klau-
simu pareiškėjai iš esmės kelia abejonę dėl tikrinamo Įsakymo atitikties Teisėkūros pa-
grindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 punktams, 20 straipsnio 4 daliai bei konstituci-
niam teisėtų lūkesčių apsaugos principui tiek, kiek šiame norminiame administraciniame 
akte nebuvo numatytas pakankamas laikotarpis nuo Įsakymo 4 punkto dalies, kuria buvo 
padidinti ginčo Įkainiai, paskelbimo iki jos įsigaliojimo (taikymo pradžios).

23. Nurodoma Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad 
„teisės aktai, keičiantys ar nustatantys naują ūkio subjektų veiklos ar jos priežiūros teisinį 
reguliavimą, paprastai įsigalioja gegužės 1 dieną arba lapkričio 1 dieną, tačiau visais atve-
jais ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Ši nuostata 
netaikoma, kai teisinis reguliavimas nustatomas arba keičiamas pagal Europos Sąjungos 
teisės aktuose nustatytus įpareigojimus, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reika-
lavimus, taip pat kai nustatomas ūkio subjektams palankesnis teisinis reguliavimas.“

24. Išplėstinė teisėjų kolegija sutinka, jog šia įstatymo nuostata, be kita ko, yra įgy-
vendinami (užtikrinami) iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantys teisėtų lū-
kesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principai, kurių paskirtis – užti-
krinti asmens pasitikėjimą valstybe ir teise. Šie principai, be kita ko, suponuoja valstybės 
pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą; asmenys turi teisę pagrįstai 
tikėtis, kad jų pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės nustatytą laiką bus išlaikytos ir 
įgyvendinamos (Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas). Konstitucinio 
Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarime pažymėta, kad teisinio reguliavimo pakeitimai 
turėtų būti daromi taip, kad asmenims, kurių teisinei padėčiai jie turi įtakos, būtų užti-
krinta reali galimybė prisitaikyti prie naujos teisinės situacijos. Todėl, siekiant sudaryti 
sąlygas asmenims ne tik susipažinti su nauju teisiniu reguliavimu anksčiau, nei jis pradės 
galioti, bet ir tinkamai pasirengti numatomiems pakeitimams, gali būti būtina nustaty-
ti vėlesnę jo įsigaliojimo datą (taikymo pradžią). Šiame nutarime Konstitucinis Teismas 
konstatavo ir tai, kad tam tikrais atvejais įstatymų leidėjas privalo numatyti pakankamą 
vacatio legis, t. y. laikotarpį nuo įstatymo oficialaus paskelbimo iki jo įsigaliojimo (taiky-
mo pradžios), per kurį suinteresuoti asmenys galėtų pasirengti įgyvendinti iš jo kylančius 
reikalavimus. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog šių iš minėtų konstitucinių principų 
kylančių reikalavimų privalo paisyti ne tik įstatymų leidėjas, bet ir visi kiti teisėkūros su-
bjektai. Sutiktina ir su pareiškėjais, jog teisėkūros subjektui nesilaikant aptartų reikalavi-
mų, paprastai nepaisoma ir konstitucinio teisėtų lūkesčių apsaugos principo.

25. Byloje nėra ginčo, jog aptariama Įsakymo 4 punkto nuostata įsigaliojo kitą 
dieną po Įsakymo oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre (Teisėkūros pagrindų įsta-
tymo 20 str. 1 d. (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-415 redakcija), t. y. 2015 m. 
balandžio 14 d. Vertinant, ar ši faktinė aplinkybė leidžia nagrinėjamu atveju konstatuoti 
Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalies bei konstitucinio teisėtų lūkesčių ap-
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saugos principo pažeidimą, pirmiausia būtina pasisakyti dėl aptariamų pakeitimų įtakos 
Organizacijų veiklai.

26. Šiuo aspektu primintina, kad aptariama Įsakymo 4 punkto dalimi buvo pa-
didinti Taisyklių 1 priedo lentelėje nustatyti Įrangos atliekų tvarkymo Įkainiai nuo 203 
iki 231 Eur už toną. Šie ir kiti minėtame Taisyklių priede nurodyti įkainiai yra taikomi 
apskaičiuojant banko garantijų ir laidavimo draudimo sutarčių, kurios skirtos užtikrin-
ti Organizacijų pareigų, susijusių su Įrangos atliekų tvarkymu, vykdymą (Taisyklių 3.1 ir 
3.2 p. (aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-295 redakcija), sumas. 
Iš tiesų, kaip matyti iš Taisyklių 8 ir 13 punktų, šios sumos apskaičiuojamos Taisyklių 1 
priede nurodytus įkainius padauginus iš atitinkamai kategorijai priskirtos Įrangos atlie-
kų kiekio, apskaičiuoto Organizacijos narių vidutiniškai per praėjusių metų 3 mėnesius 
Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais tiektą Įrangos kiekį (tonomis) padau-
ginus iš einamųjų metų Vyriausybės nustatytų šios Įrangos tvarkymo užduočių skaitinės 
reikšmės. Tai reiškia, kad Įkainių padidinimas lemia ir aptariamų dokumentų sumų pa-
didėjimą, kuris, atsižvelgiant į Organizacijos narių ir kitų dalyvių tiekiamos į Lietuvos 
Respublikos vidaus rinką Įrangos kiekį, gali būti ženklus bei nulemiantis (reikšmingas) 
papildomas šių ūkio subjektų veiklos išlaidas (sąnaudas).

27. Taip pat atkreiptinas dėmesys į Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 dalį 
(2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija), be kita ko, nustatančią, kad 
„siekdama gauti [Įrangos] atliekų tvarkymo organizavimo licenciją ir vykdydama veiklą 
išduotos licencijos pagrindu, Organizacija <...> turi turėti banko garantiją ar laidavimo 
draudimo sutartį, įrodančią, kad visų [Įrangos] atliekų, kurios gali susidaryti per 3 mė-
nesius naudojant jos dalyvių ir gamintojų, ir importuotojų, pavedusių jai organizuoti 
[Įrangos] atliekų tvarkymą, tiektą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai [Įrangą], tvarky-
mas bus finansuojamas <...>“. Kitaip tariant, minėtos banko garantijos ir (ar) laidavimo 
draudimo sutarties turėjimas bei pateikimas kompetentingiems viešojo administravimo 
subjektams yra privaloma sąlyga Organizacijai gauti Įrangos atliekų tvarkymo organiza-
vimo licenciją bei vykdyti atitinkamą veiklą pagal šią licenciją.

28. Šios aplinkybės, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atve-
ju leidžia konstatuoti, kad aptariama Įsakymo 4 punkto dalimi atliktas pakeitimas buvo 
Organizacijų veiklos reglamentavimo pakeitimas, numatytas Teisėkūros pagrindų įstaty-
mo 20 straipsnio 4 dalyje bei nurodytas minėtoje Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje.

29. Tokio vertinimo negali paneigti atsakovo argumentai, susiję su 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, patvirtintų Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutari-
mu Nr. 61, ir jų priedo (Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimo Nr. 507 redakcija) 
taikymu.

30. Šiuo aspektu pakanka pažymėti, kad nors minėtų Vyriausybės nutarimu patvir-
tintų taisyklių 2.2 punktas (Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 redakcija) 
nustato, kad jų reikalavimai taikomi ir Organizacijoms, tačiau iš šio Vyriausybės nor-
minio akto turinio matyti, kad jo priede nustatyti Įkainiai nėra taikomi apskaičiuojant 
Organizacijų privalomų turėti banko garantijų ar laidavimo draudimo sutarčių sumas. 
Pabrėžtina ir tai, kad Vyriausybės nutarimu patvirtintos taisyklės yra skirtos detalizuo-
ti Atliekų tvarkymo įstatymo 341 straipsnio 7 dalį (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo 
Nr. XII-832 redakcija), įtvirtinančią Organizacijoms nepriklausančių Įrangos gamintojų 
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ir importuotojų pareigą turėti atitinkamą banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį. 
Tuo tarpu Taisyklės yra priimtos vykdant Atliekų tvarkymo įstatymo 342 straipsnio 3 da-
lyje (2014 m. balandžio 17 d. įstatymo Nr. XII-832 redakcija) įtvirtintą pavedimą bei įgy-
vendinant Vyriausybės 2002 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 1691 „Dėl įgaliojimų suteikimo 
įgyvendinant Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą“ 1.8.2 punktu (Vyriausybės 
2012 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. 775 redakcija) suteiktus įgaliojimus nustatyti būtent 
Organizacijų privalomų turėti aptariamų dokumentų sudarymo, pateikimo ir jų reikalavi-
mų vykdymo tvarką. Taigi, Vyriausybės nutarimu patvirtintos taisyklės nereglamentuoja 
teisinių santykių, susijusių su Įkainiais, kuriuos taikant yra apskaičiuojamos Organizacijų 
privalomų turėti banko garantijų ir (ar) laidavimo draudimo sutarčių sumos. Todėl atsa-
kovo argumentai šioje dalyje pripažintini nepagrįstais ir neturinčiais reikšmės vertinant 
ginčo norminio administracinio akto dalies teisėtumą.

31. Toliau pažymėtina, kad Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 dalis nu-
mato minimalų terminą, kuriam turi būti atidedamas teisės akto (jo dalies) įsigaliojimas, 
t. y. ne anksčiau kaip po trijų mėnesių nuo jų oficialaus paskelbimo dienos. Remiantis 
Konstitucinio Teismo formuojama oficialia konstitucine doktrina, kiek laiko prisitaiky-
mui derėtų palikti kiekvienu konkrečiu atveju, turėtų būti vertinama atsižvelgiant į dau-
gelį aplinkybių: teisės akto paskirtį teisės sistemoje ir juo reguliuojamų visuomeninių 
santykių pobūdį, subjektų, kuriems jis taikytinas, ratą bei jų galimybes pasirengti nau-
jo teisinio reguliavimo įsigaliojimui, kitas svarbias aplinkybes (Konstitucinio Teismo 
2013 m. vasario 15 d. ir 2013 m. gegužės 16 d. nutarimai).

32. Nagrinėjamu atveju išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad aptariama 
Įsakymo 4 punkto dalimi padidinti Įkainiai lėmė, kad padidėjo Organizacijų veiklos są-
naudos, kurias ūkio subjektai paprastai planuoja iš anksto. Nagrinėjamu atveju atsako-
vas neginčija ir pareiškėjų argumentų, kad net ir nedidelis Įkainių padidinimas lemia 
ženklias papildomas Organizacijų finansines sąnaudas, kas neabejotinai gali daryti įta-
ką šių ūkio subjektų galimybėms vykdyti (tęsti, plėsti) jų veiklą. Pastebėtina ir tai, kad 
banko garantiją Organizacijai suteikia bankas ar kita kredito įstaiga, veikianti Lietuvos 
Respublikoje ar kitoje valstybėje (Taisyklių 4 p.), o laidavimo draudimo sutartį sudaro 
Organizacija ir draudimo įmonė, pagal Lietuvos draudimo įstatymo nuostatas turinti tei-
sę vykdyti šią veiklą (Taisyklių 5 p.). Šiuos dokumentus, vadovaujantis Taisyklių 15 punk-
tu (aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. D1-295 redakcija), einamie-
siems metams Organizacijos privalo pateikti Aplinkos apsaugos agentūrai iki kiekvienų 
metų birželio 2 d. Atitinkamai toks teisinis reguliavimas leidžia teigti, kad galimybė iki 
nustatytų terminų įgyvendinti pareigą pateikti minėtus dokumentus, kuriais užtikrina-
mos sumos apskaičiuojamas pagal Įkainius, priklauso ne tik nuo pačių Organizacijų, bet 
ir nuo derybų su minėtais bankais, kredito įstaigomis ir (ar) draudimo įmonėmis bei šių 
subjektų priimamų sprendimų.

33. Nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija nenustatė svarbaus viešojo intere-
so, būtinybės apsaugoti kitas Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, ar kitų išimtinių ir objek-
tyvių aplinkybių, nusveriančių Organizacijų interesą turėti Teisėkūros pagrindų įstaty-
mo 20 straipsnio 4 dalyje numatytą minimalų laiką prisitaikyti prie pasikeitusių Įkainių. 
Šio vertinimo negali paneigti abstraktūs, jokiais objektyviais duomenimis neparemti 
bei tik prielaidomis apie galimą Organizacijų pareigų tvarkyti Įrangos atliekas nevykdy-
mą grindžiami argumentai dėl galimų problemų, susijusių su Įrangos atliekų tvarkymo 
finansavimu.
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34. Todėl nagrinėjamu atveju pripažintina, kad Įsakymas, tiek kiek jame nebuvo 
numatyta, kad jo (Įsakymo) 4 punkto dalis, kuria ginčo Įrangos atliekų tvarkymo Įkainis 
nustatytas 231 Eur už toną, įsigalioja po trijų mėnesių nuo jo oficialaus paskelbimo, prieš-
tarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 daliai bei konstitucinio teisėtų lū-
kesčių apsaugos principo reikalavimams.

35. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat primena, kad Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, jog kai yra keliamas klausimas 
dėl norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties keliems aukštesnės ga-
lios teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms, norminę bylą 
nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs tikrinamos norminio administracinio 
akto nuostatos (jos dalies) prieštaravimą bent vienai aukštesnės galios teisės akto nuosta-
tai, nebeprivalo tirti šios norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties 
kitoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms (pvz., žr. 2013 m. birželio 18 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr. I261-15/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 
2013 m., 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I442-14/2013, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 26, 2014 m., 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A502-2418/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 26, 2014 m.). 
Iš tiesų, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalimi, 
norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti 
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo spren-
dimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai 
nuo to, keliems aukštesnės galios teisės aktams ar jų dalims (nuostatoms) prieštarauja ati-
tinkamas norminis administracinis aktas.

36. Todėl pripažinimas, kad Įsakymas, tiek, kiek jame nenumatyta, kad jo 4 punk-
to dalis, kuria Įrangos atliekų tvarkymo Įkainis nustatytas 231 Eur už toną, įsigalioja po 
trijų mėnesių nuo jo oficialaus paskelbimo, prieštarauja Teisėkūros pagrindų įstatymo 20 
straipsnio 4 daliai bei konstituciniam teisėtų lūkesčių apsaugos principui, nagrinėjamu 
atveju eliminuoja teismo pareigą atskirai (papildomai) vertinti Įsakymo atitiktį Teisėkūros 
pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 ir 5 punktams tiek, kiek nebuvo numatytas mi-
nėtas įsigaliojimo laikotarpis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 
straipsnio 1 punktu, 114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straips-
nio 1 dalimi, išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 13 d. 
įsakymas Nr. D1-295 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. 
įsakymo Nr. D1 576 „Dėl Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų doku-
mentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių 
atliekų ar eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, 
sudarymo ir vykdymo, lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąži-
nimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ tiek, kiek nenustato, jog 4 punkto dalis, kuria 
Gamintojų ir importuotojų organizacijoms išduodamų dokumentų, įrodančių, kad elek-
tros ir elektroninės įrangos, alyvos, baterijų ir akumuliatorių atliekų ar eksploatuoti ne-
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tinkamų transporto priemonių tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir vykdymo, 
lėšų, gautų pagal šias sutartis, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. D1-576, 1 priedo 
lentelėje 1 grupės elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo įkainis nustatytas 231 
eurų už toną, įsigalioja po trijų mėnesių nuo jo oficialaus paskelbimo dienos, prieštarauja 
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 20 straipsnio 4 daliai (2012 m. rugsė-
jo 18 d. įstatymo Nr. XI-2220 redakcija) ir konstitucinio teisėtų lūkesčių apsaugos princi-
po reikalavimams.

Likusią administracinės bylos dalį nutraukti. 
Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.5. dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. 
įsakymu nr. V-95 patvirtinto neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 
metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktų ir priedo nr. 1 teisėtumo

Sveikatos apsaugos ministerija privalo vykdyti Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje 
įtvirtintą konstitucinę valstybės priedermę rūpintis žmonių sveikata. Nustatydama su as-
mens sveikatos priežiūra susijusį teisinį reguliavimą, inter alia teisinėmis priemonėmis or-
ganizuodama asmens sveikatos priežiūros paslaugų (taip pat ir neurochirurgijos paslau-
gų) teikimą, Sveikatos apsaugos ministerija privalo paisyti iš Konstitucijos išplaukiančių 
konstitucinių ir įstatyminių reikalavimų sukurti ir įgyvendinti tokią asmens sveikatos ap-
saugos sistemą, kuri veiksmingai užtikrintų inter alia prieinamą ir tinkamą asmens sveika-
tos priežiūrą (asmens sveikatos priežiūros paslaugas) ir konstitucinės asmens teisės į tokią 
sveikatos priežiūrą realizavimą (74 punktas).

Pagal kompetenciją organizuodama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biu-
džeto lėšų finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų (neurochirurgijos paslaugų) teiki-
mą, Sveikatos apsaugos ministerija privalo nustatyti tokį poįstatyminį teisinį reguliavimą, 
kuris atitiktų iš konstitucinių teisinės valstybės, atsakingo valdymo principų kylančius rei-
kalavimus, inter alia turi būti grindžiamas įstatymo normomis, būti aiškus, suprantamas, 
neprieštaringas, tikslus, nuoseklus ir suderintas su kitais aktualiais teisės aktais. Sveikatos 
apsaugos ministerijos šioje valstybinio valdymo srityje pasirinktos ir konkrečiame poįs-
tatyminiame teisės akte įtvirtintos teisinio reguliavimo priemonės, be kita ko, turi būti 
pagrįstos, protingos ir proporcingos (tinkamos ir būtinos teisėtiems tikslams pasiekti). 
Konkretus neurochirurgijos paslaugų teikimo modelis vertintinas pagal tai, ar tokį modelį 
nustatantis teisinis reguliavimas, priimtas esant konkrečioms faktinėms ir teisinėms prie-
laidoms, ar pasirinktas neurochirurgijos paslaugų teikimo modelis grindžiamas tinkamai 
nustatytomis objektyviomis aplinkybėmis (duomenimis), ar tokios teisinio reguliavimo 
priemonės yra tinkamos ir būtinos deklaruojamiems tikslams pasiekti (82 punktas).

Ginčijamas teisinis reguliavimas, vertinant jį kaip visumą, tiek, kiek jis nėra parem-
tas konkrečiai, aiškiai ir objektyviai apibrėžtais neurochirurgijos paslaugų suskirstymo 
Lietuvoje kriterijais, rodikliais bei esamos būklės įvertinimu, tiek, kiek jis nėra pagrindžia-
mas tinkamai atlikta poveikio sveikatos priežiūros prieinamumui ir tinkamumui analize, 
negali būti laikomas būtinu ir tinkamu. Nustatant proporcingumo principą pažeidžiantį, 
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taip pat kitus esminius konstitucinio teisinės valstybės principo apimamus teisėkūros rei-
kalavimus paneigiantį teisinį reguliavimą, nesudaromos prielaidos užtikrinti, kad bus įgy-
vendinti iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies išplaukiantys imperatyvai (102 punktas).

Dėl nurodytų priežasčių konstatuotina, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtinto Neurochirurgijos paslau-
gų optimizavimo 2015–2020 metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktai ir priedas 
Nr. 1 prieštarauja konstituciniam atsakingo valdymo principui ir teisėkūros procedūros 
požiūriu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybė 
rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus 
(103 punktas).

dėl lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. 
įsakymo nr. V-75 „dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ 1 punkto ir juo patvirtinto nacionalinių referencijos centrų atrankos 
tvarkos aprašo (lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 
23 d. įsakymo nr. V-385 redakcija) teisėtumo

Sveikatos priežiūros įstaigos statuso (teisių ir pareigų turinio ir apimties) pasikeiti-
mus lemiančios procedūros nustatymas ginčijamame teisės akte negali būti traktuojamas 
vien tik kaip tvarkomojo pobūdžio veiksmas. Sveikatos apsaugos ministro deklaruojamas 
siekis identifikuoti sveikatos priežiūros įstaigas, kurios galėtų tapti konkretaus Europos re-
ferencijos centrų tinklo nariais, nereikalauja įtvirtinti tokios procedūros, kurios metu vyks-
ta vieno nacionalinio referencijos centro konkrečioje sveikatos priežiūros paslaugų srityje 
atranka ir kuri užbaigiama tam tikras teisines pasekmes sukeliančiu individualaus admi-
nistracinio akto (sveikatos apsaugos ministro įsakymo) priėmimu (114 punktas).

Sveikatos apsaugos ministro įgaliojimai patvirtinti Nacionalinių referencijos centrų 
atrankos tvarkos aprašą turi būti grindžiami įstatymu arba tokie įgaliojimai turi išplauk-
ti iš konkrečių įstatymo nuostatų, kuriose būtų išreikšta įstatymų leidėjo valia vykdyti 
nacionalinę referencijos centrų atranką ir paskirti vieną konkretaus sveikatos priežiūros 
profilio nacionalinį referencijos centrą. Nesant duomenų, kad tokie pavedimai sveikatos 
apsaugos ministrui buvo suteikti, negalima daryti išvados, kad minėtas aprašas priimtas 
laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtinto konstitucinio teisinės 
valstybės principo, inter alia apimančio reikalavimą, kad teisėkūros subjektai teisės aktus 
leistų tik neviršydami savo įgaliojimų. Taigi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos 
tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-385 redakcija) 1 punktas 
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui (115 punktas).
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Administracinė byla Nr. I-7-552/2015
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00044-2014-3

Procesinio sprendimo kategorija 17.1; 70.3

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. gruodžio 21 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Artūro Drigoto, Ramūno Gadliausko (pranešėjas), 
Stasio Gagio ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas),
sekretoriaujant Gitanai Aleliūnaitei,
dalyvaujant pareiškėjams Lietuvos Respublikos Seimo nariams Antanui Matului, Vidai 
Marijai Čigriejienei, Lietuvos Respublikos Seimo narių Antano Matulo, Audroniaus 
Ažubalio, Vidos Marijos Čigriejienės atstovui advokatui Ruslanui Černiauskui, 
atsakovo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atstovams Arvydui 
Skorupskui, Danguolei Milkevičiūtei, Egidijui Baniui,

viešame teismo posėdyje išnagrinėjo norminę administracinę bylą pagal pareiškė-
jų Lietuvos Respublikos Seimo narių Audroniaus Ažubalio, Vidos Marijos Čigriejienės 
ir Antano Matulo pareiškimus ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-676 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 652 ,,Dėl neurochirurgijos stacionarinių 
vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ patvirtintų 
Stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų neurochirurgijos tretinio lygio paslaugų teikimo spe-
cialiųjų reikalavimų ,,Neurochirurgija III B“ ir ,,Neurochirurgija III C“ dalys, Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-677 ,,Dėl 
neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ patvir-
tinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano 7, 13–17, 35 ir 
36 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 1 daliai, 46 
straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkuren-
cijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlygi-
nimo įstatymo 3 straipsniui, 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstaty-
mo 5 straipsniui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto 
statutui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniui, Europos žmo-
gaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniui, Visuotinės žmo-
gaus teisių deklaracijos 23 straipsniui, 25 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, sociali-
nių ir kultūrinių teisių pakto 6 straipsniui, 12 straipsniui, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 23 straipsniui, 35 straipsniui, taip pat ar Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslau-
gų optimizavimo 2015–2020 metų plano patvirtinimo“ 3 punktas ir šiuo įsakymu patvir-
tinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 6, 7, 8, 12, 14–17, 
25, 28, 33 punktai bei priedas Nr. 1 neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 
straipsnio 3 daliai, 46 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių 



51

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Lietuvos Respublikos sveika-
tos sistemos įstatymo 5 straipsniui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straips-
niui, Vilniaus universiteto statutui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 
straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 straips-
niams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams, ar Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-75 „Dėl 
nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2015 m. kovo 
23 d. pakeitimais ir papildymais) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 
straipsnio 3 daliai, 46 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, 2011 m. 
kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tar-
pvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo, Europos Komisijos 2014 m. 
kovo 10 d. deleguotajam sprendimui 2014/286/ES, Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo 
įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 5 straips-
niui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto statutui, 
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniui, Europos žmogaus tei-
sių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, 
socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 straipsniams, Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Lietuvos Respublikos Seimo nariai Audronius Ažubalis, Vida Marija Čigriejienė 
ir Antanas Matulas (toliau – ir pareiškėjai, Seimo nariai) su 2014 m. gruodžio 23 d. pareiš-
kimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą, prašydami ištirti, ar Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-676 ,,Dėl 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 652 
,,Dėl neurochirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų 
reikalavimų“ pakeitimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. V-676) patvirtintų Stacionarinių vaikų 
ir suaugusiųjų neurochirurgijos tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų 
(toliau – ir Specialieji reikalavimai) ,,Neurochirurgija III B“ ir ,,Neurochirurgija III C“ 
dalys, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu 
Nr. V-677 ,,Dėl neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano patvir-
tinimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. V-677) patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimi-
zavimo 2014–2020 metų plano (toliau – ir 2014 m. planas) 7, 13–17, 35 ir 36 punktai 
neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 3 daliai, 46 straipsniui, 
48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstaty-
mo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įsta-
tymo 3 ir 4 straipsniams, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsniui, 
Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto statutui, Lietuvos 
Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pa-
grindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniui, Visuotinės žmogaus teisių deklara-
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cijos 23 ir 25 straipsniams, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 
6 ir 12 straipsniams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams 
(toliau – ir pareiškimas Nr. 1).

2. Pareiškimas Nr. 1 2014 m. gruodžio 31 d. nutartimi administracinėje byloje 
Nr. I552-25/2014 priimtas nagrinėti Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

3. Lietuvos Respublikos Seimo nariai Audronius Ažubalis, Vida Marija Čigriejienė 
ir Antanas Matulas su 2015 m. balandžio 16 d. pareiškimu kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį 
administracinį teismą, prašydami ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimi-
zavimo 2015–2020 metų plano patvirtinimo“ (originali įsakymo redakcija) (toliau – ir 
įsakymas Nr. V-95) 3 punktas ir šiuo įsakymu patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų opti-
mizavimo 2015–2020 metų plano (toliau – ir 2015 m. planas) 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 
punktai ir priedas Nr. 1, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sau-
sio 29 d. įsakymas Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ (su 2015 m. kovo 23 d. pakeitimais ir papildymais) (toliau – ir įsakymas 
Nr. V-75), kuriuo patvirtintas Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašas 
(toliau – ir Atrankos tvarkos aprašas) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
43 straipsnio 3 daliai, 46 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių 
ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Lietuvos Respublikos svei-
katos sistemos įstatymo 5 straipsniui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straips-
niui, Vilniaus universiteto statutui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 
straipsniui, Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 23 ir 25 straipsniams, Tarptautinio 
ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 straipsniams, Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams, taip pat ar Lietuvos Respublikos svei-
katos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-75 „Dėl nacionalinių re-
ferencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ neprieštarauja 2011 m. kovo 9 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybi-
nes sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo, Europos Komisijos 2014 m. kovo 10 d. 
deleguotajam sprendimui 2014/286/ES (toliau – ir pareiškimas Nr. 2).

4. 2015 m. gegužės 4 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eI-14-822/2015 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme priimta nagrinėti pareiškimo Nr. 2 
dalis ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. 
įsakymo Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų pla-
no patvirtinimo“ 3 punktas ir šiuo įsakymu patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų opti-
mizavimo 2015–2020 metų plano 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktai ir priedas Nr. 1, 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-75 
„Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2015 m. 
kovo 23 d. pakeitimais ir papildymais) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
43 straipsnio 3 daliai, 46 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos 
Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių 
ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Lietuvos Respublikos svei-
katos sistemos įstatymo 5 straipsniui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straips-
niui, Vilniaus universiteto statutui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 
7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 
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straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 straips-
niams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams, taip pat ar 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-75 
„Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ neprieštarau-
ja 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/24/ES dėl pacientų 
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo, Europos Komisijos 
2014 m. kovo 10 d. deleguotam sprendimui 2014/286/ES.

5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2015 m. gegužės 
5 d. įsakymu Nr. TP-24 administracinė byla Nr. I-7-552/2015 ir administracinė byla  
Nr. eI-14-822/2015 sujungtos į vieną bylą, suteikiant jai numerį I-7-552/2015.

II.

6. Seimo narių pareiškimas Nr. 1 grindžiamas šiais argumentais:
6.1. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – 

ir Konvencija, EŽTK) 14 straipsnyje, 12 protokole įtvirtintas diskriminacijos draudimas. 
Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, riboti ūkinės veiklos laisvę galima, jeigu laiko-
masi šių sąlygų: tai daroma įstatymu, ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje 
siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves ir Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip 
pat konstituciškai svarbius tikslus, ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis 
bei esmė, yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo. Konkurencijos įstatymo 
4 straipsnyje numatyta, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijos privalo užtikrinti 
sąžiningos konkurencijos laisvę. Viešojo administravimo subjektai privalo siekti sudaryti 
kuo palankesnes sąlygas ūkio subjektų veiksmingai konkurencijai. 

6.2. Ginčijamais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais 
yra nustatoma nauja tam tikrų neurochirurgijos paslaugų teikimo tvarka Lietuvoje nuo 
2015 metų. 2014 m. plano 2 punkte neurochirurgijos paslaugos apibrėžiamos, kaip as-
mens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientams, sergantiems centrinės nervų 
sistemos ir periferinių nervų ligomis, gydomomis chirurginiu būdu. Remiantis 2014 m. 
planu ir kitais teisės aktais, išskirtinos šios prekės (paslaugų) rinkos, kurioms daro įta-
ką skundžiami sveikatos apsaugos ministro įsakymai: (i) skubiosios neurochirurgijos pa-
galbos teikimas suaugusiesiems; (ii) planinės neurochirurgijos pagalbos suaugusiesiems; 
(iii) skubiosios neurochirurgijos pagalbos teikimas vaikams; (iv) planinės neurochirurgi-
jos pagalbos teikimas vaikams; (v) retų neurochirurgijos ligų gydymo paslaugų teikimas. 
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 38 straipsnio 1 dalį, apdraustieji 
privalomuoju sveikatos draudimu turi teisę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
pasirinkti asmens sveikatos priežiūros įstaigą, su kuria teritorinė ligonių kasa yra suda-
riusi sutartį, ir gauti privalomojo sveikatos draudimo garantuojamas asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas. Ši nuostata užtikrina asmenų, turinčių teisę gauti neurochirurgijos 
paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto, galimybę šias paslaugas gauti visoje Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, nepriklausomai nuo paciento gyvenamosios vietos ar nepri-
klausomai nuo sveikatos priežiūros įstaigos buvimo vietos. Atsižvelgiant į tai, geografi-
nė teritorija, kurioje ūkio subjektai gali konkuruoti teikdami nagrinėjamas paslaugas, yra 
Lietuvos Respublikos teritorija. Net ir apibrėžus prekės (paslaugų) rinką siauriau ar pla-
čiau negu siūloma, Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimo kvalifikavimas dėl to 
nesikeistų, nes bet kuriuo atveju yra asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ir SPĮ), 
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kurios teikia ar gali teikti iš esmės tokias pačias neurochirurgijos paslaugas toje pačioje 
geografinėje teritorijoje. Išskirti atskiras prekės (paslaugų) rinkas pagal neurochirurgijos 
paslaugų apmokėjimo tvarką nėra reikalinga. Ginčijami sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymai yra skirti reguliuoti paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fon-
do (toliau – ir PSDF) biudžeto, teikimą. Ginčijami įsakymai turės įtakos būtent iš PSDF 
biudžeto finansuojamų neurochirurgijos paslaugų teikimui, remiantis sveikatos apsaugos 
ministro 2005 m. birželio 13 d įsakymo Nr. V-488 „Dėl stacionarinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų taikymo tvarkos aprašo“ 
4 punktu, pagal kurį suteiktos stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos yra 
apmokamos iš PSDF biudžeto, jeigu pacientui diagnozuojama liga, atitinkanti specialiuo-
siuose paslaugų teikimo reikalavimuose nurodytą TLK-10 ligos kodą, ligos pavadinimą 
bei papildomas sąlygas. Specialiuosius stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų neurochirur-
gijos paslaugų teikimo reikalavimus ir neurochirurgijos ligų sąrašą nustato ginčijamas 
sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-676, o sveikatos apsaugos ministro įsakymas 
Nr. 677 teisę gydyti atskiras neurochirurgines ligas priskiria konkrečioms asmens svei-
katos priežiūros įstaigoms. Taigi sveikatos apsaugos ministro įsakymai per paslaugų ins-
titucionalizavimą, sąlygoja, kad tik konkrečios asmens sveikatos priežiūros įstaigos galės 
teikti iš PSDF biudžeto apmokamas neurochirurgijos paslaugas. Nagrinėjamų atitinkamų 
rinkų dalyviais, tarpusavyje konkuruojančiais ar galinčiais konkuruoti dėl atitinkamų iš 
PSDF apmokamų neurochirurgijos paslaugų teikimo, laikytinos asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigos, kurios teikia arba gali teikti tokias pačias neurochirurgijos paslaugas.

6.3. Ginčijami sveikatos apsaugos ministro įsakymai numato, kad skubiosios neu-
rochirurgijos paslaugos bus teikiamos Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio 
neurochirurgijos centruose, t. y. VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, 
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose, Kauno klinikose, VšĮ Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Klaipėdos ligoninėje, VšĮ Klaipėdos vai-
kų ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Panevėžio ligo-
ninėje. Planinė neurochirurgijos pagalba suaugusiesiems pasiskirsto taip: visuose neu-
rochirurgijos centruose būtų teikiamos paslaugos, priskiriamos Neurochirurgijai II A, 
Neurochirurgijai II B ir Neurochirurgijai III A. Neurochirurgijos III B paslaugos būtų 
teikiamos trijuose universitetiniuose neurochirurgijos centruose: VšĮ Respublikonėje 
Vilniaus universitetinėje ligoninėje, VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių kli-
nikose ir Kauno klinikose. Neurochirurgijos III C paslaugos planuojamos teikti vienin-
teliame centre – Kauno klinikose. Tik šiose klinikose taip pat būtų atliekamos ACHI 
Sisteminio intervencijų sąrašo intervencijos. Be to, 2014 m. plane numatyta, kad tei-
kiant skubią neurochirurgijos pagalbą vaikams, jie greitosios medicinos pagalbos me-
diko sprendimu būtų vežami į artimiausią asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galinčią 
suteikti reanimacijos intensyvios terapijos bei neurochirurgijos paslaugas, o stabilizavus 
būklę, pacientai su sudėtingesne kraujagyslių patologija skubiai būtų perkelti į Kauno 
klinikas. Visos planinės vaikų neurochirurgijos paslaugos būtų teikiamos tik Kauno kli-
nikose. Remiantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-677, įkuriamas vienintelis 
Lietuvoje Retų neurochirurgijos ligų centras. Tai reiškia, kad visos retos neurochirurgi-
nės ligos bus gydomos tik Kauno klinikose. Kitaip tariant, sveikatos apsaugos ministro 
įsakymai nustato, kad tam tikras neurochirurgijos paslaugas galės teikti tik tam tikros 
konkrečios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Dėl tokio teisinio reguliavimo didelė 
dalis neurochirurgijos paslaugų bus teikiama tik Kauno klinikose, o Vilniaus, Klaipėdos, 
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Šiaulių ir Panevėžio neurochirurgijos centrų veikia bus ženkliai apribota. Pacientai taip 
pat bus priversti dėl didžiosios dalies neurochirurgijos paslaugų kreiptis tik į vienintelį 
neurochirurgijos centrą, nepriklausomai nuo to centro teikiamų paslaugų kokybės. Toks 
teisinis reguliavimas yra diskriminacinis, nes asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atitin-
kanti visus paslaugų teikimo reikalavimus ir turinti licenciją, netenka teisės tokias pas-
laugas teikti. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas yra nustatomas instituciškai 
ir nepriklauso nuo neurochirurgijos paslaugų teikimo kokybės rodiklių. Tokiu būdu iš 
kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų yra atimama galimybė konkuruoti su analogiškas 
paslaugas teikiančiomis Kauno klinikomis. Tokia situacija vertintina kaip konkurencijos 
atitinkamų neurochirurgijos paslaugų teikimo rinkose ribojimas, be kita ko, ribojantis ir 
pacientų galimybes įgyvendinti teisę pasirinkti, kokių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
teikiamomis neurochirurgijos paslaugomis naudotis. Ginčijami sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymai gali trukdyti ir privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios gali 
teikti iš PSDF biudžeto apmokamas neurochirurgijos paslaugas, veiklai. Atsižvelgiant į 
tai, kokie minimalieji reikalavimai neurochirurgijos paslaugų teikimui yra nustatomi įsa-
kyme Nr. V-676, tikėtina, kad nei viena privati asmens sveikatos priežiūros įstaiga negalės 
turėti neurochirurgijos skyriaus, nes Lietuvoje nėra tiek už šias paslaugas galinčių mokėti 
pacientų, kad atsipirktų investicijos į minimaliuosius reikalavimus atitinkančią aparatūrą. 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymų pagrindu Kauno klinikos įgis išimtines teises teikti 
skubiąją ir planinę neurochirurgijos pagalbą vaikams, retų neurochirurgijos ligų gydymo 
paslaugas, taip pat pagrindinę planinę neurochirurgijos pagalbą suaugusiesiems, kitoms 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms nepaliekant galimybių konkuruoti su Kauno kli-
nikomis dėl šių paslaugų teikimo. Išimtines teises gavusios Kauno klinikos iš viso nesusi-
duria su konkurencija atitinkamose neurochirurgijos paslaugų rinkose. Taip Kauno klini-
koms yra suteikiama akivaizdi privilegija. Neribojančių konkurencijos sąlygų sudarymas 
aptariamų įstaigų veiklai padeda užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą pacientams.

6.4. Įstatymuose nėra imperatyvių nuostatų, įpareigojančių sveikatos apsaugos mi-
nistrą patvirtinti tokį neurochirurgijos paslaugų optimizavimo planą, koks yra patvir-
tintas nagrinėjamu atveju. Iš pačių sveikatos apsaugos ministro įsakymų turinio matyti, 
kad jie nėra kildinami iš jokio įstatymo ta apimtimi, kuria yra ribojama asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų konkurencija. Sveikatos apsaugos ministro įsakymų įvadinėse dalyse 
daroma nuoroda į Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktą, numatan-
tį, kad ,,Sveikatos apsaugos ministerija nustato sveikatos priežiūros tinkamumo ir priim-
tinumo reikalavimus“, tačiau tokia nuostata nepateisina konkurencijos sąlygų ribojimų.

6.5. Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis nustato, kad valstybė rūpinasi žmonių svei-
kata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnyje numatyta, kad pacientas teisės aktų nustatyta 
tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą (1 d.); pacientas turi teisę pasirinkti 
sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimo tvarką nu-
stato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas (2 d.). Į Kauno klinikas nukreipiamų neuro-
chirurgijos paslaugų skaičius sudarys apie 30–35 proc. visų Lietuvoje atliekamų didžių-
jų operacijų. Apytiksliai po 1 000 pacientų kasmet būtų priversti vykti gydytis į Kauno 
klinikas, apie 3 000 pacientų per metus vien iš VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės 
turėtų būti pervežami neurochirurginėms operacijoms į Kauną, nors VšĮ Klaipėdos uni-
versitetinė ligoninė turi ir tam reikiamą techniką, ir kvalifikuotus specialistus. Taigi neu-
rochirurgijos paslaugų siekiantys pacientai (suaugę ir vaikai) iš esmės nebegalės laisvai 
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pasirinkti, kurioje iš Lietuvoje veikiančių neurochirurgijos paslaugas teikiančių sveikatos 
priežiūros įstaigų jie norės gydytis. Tai akivaizdžiai pablogins neurochirurginės pagalbos 
prieinamumą Lietuvos Rytų –Šiaurės– Vakarų sričių gyventojams. Be to, priverstinis neu-
rochirurgijos paslaugų nukreipimas į Kauną ženkliai padidins laiko ir lėšų sąnaudas, at-
ims įstatyme įteisintą teisę pasirinkti gydymo įstaigą, uždels gydymą bei sukels pacientų 
ir jų artimųjų nepasitenkinimą. 

6.6. Sveikatos apsaugos ministro įsakymai prieštarauja ir Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos 25 straipsniui, kuriame numatyta, kad kiekvienas asmuo, be kita ko, 
turi teisę į savo ir savo šeimos sveikatai ir gerovei pakankamą gyvenimo lygį bei sveika-
tos priežiūrą; Tarptautinio ekonomių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 12 straipsniui, 
nustatančiame, kad valstybės, šio Pakto Šalys, pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę turė-
ti kuo geriausią fizinę ir psichinę sveikatą; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
35 straipsniui, įtvirtinančiame, kad kiekvienas turi teisę į profilaktinę sveikatos priežiū-
rą ir teisę į gydymą nacionalinių teisės aktų ir praktikos nustatyta tvarka. Apibrėžiant ir 
vykdant visą Sąjungos politiką ir veiklą, užtikrinamas aukštas žmonių sveikatos apsau-
gos lygis. Sveikatos sistemos įstatymo preambulėje konstatuota, kad Lietuvos Respublikos 
Seimas pripažįsta, jog gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė ir ekono-
minė vertybė ir kad kuo geresnė visuomenės sveikata yra būtina Lietuvos valstybės sau-
gumo ir klestėjimo bei atviros, teisingos ir darnios pilietinės visuomenės kūrimo prie-
laida, taip pat siekia užtikrinti prigimtinę žmogaus teisę turėti kuo geresnę sveikatą. To 
paties įstatymo 5 straipsnis nustato principus, kurie reguliuoja sveikatinimo veiklą, taip 
pat asmens, visuomenės sveikatos bei valstybės interesų derinimo principą, asmens tei-
sių turėti kuo geresnę sveikatą lygybės principą, asmens laisvės pasirinkti kuo geresnės 
sveikatos sąlygas principą bei asmens sveikatos priežiūros priimtinumo, prieinamumo ir 
tinkamumo principus. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsnis, 
be kita ko, nustato, kad pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 
Sveikatos apsaugos ministro įsakymais nuo 2015 m. sausio 1 d. uždraudžiama Vilniuje, 
Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose teikti didžiąją dalį neurochirurginių paslaugų, kurios 
sėkmingai šiuose centruose teiktos, juose yra visiškai sukomplektuotos gydymui reika-
lingos šiuolaikiškos kokybiškos technologijos, yra įdarbinti aukštos kvalifikacijos specia-
listai neurochirurgai. Esami resursai nereikalauja didelių papildomų investicijų artimoje 
ateityje. Tuo tarpu redukavus pacientų srautus šiuose keturiuose centruose, turima bran-
gi neurochirurginė įranga nebūtų efektyviai išnaudojama, o didžioji dalis neurochirurgų 
netektų darbo. Be to, neurochirurgai, ir toliau dirbantys Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje, tačiau operuojantys žymiai rečiau ir paprastesniais planinių operacijų atve-
jais, negalėdami operuoti kasdieninės neurochirurgijos patologijos, dekvalifikuotųsi arba 
pakeistų darbo vietą į Kauno arba užsienio klinikas. Dirbtinai sukoncentravus neurochi-
rurgijos paslaugas konkrečiame medicinos centre, kitos asmens sveikatos įstaigos nega-
lėtų tikėtis nei moderniausios įrangos, nei kompetentingiausių specialistų, nors kartu tos 
pačios įstaigos turėtų teikti skubią neurochirurginę pagalbą. Visa tai, tikėtina, neigiamai 
paveiktų paslaugų kokybę. Taip pat būtų rizikuojama paciento sveikata ir galbūt net gy-
vybe. Paskyrus planinę operaciją, pacientus teks transportuoti į kitą miestą. 2013 m. VšĮ 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo atlikta 850 didžiųjų neurochirurginių operaci-
jų, o iš viso per metus VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės neurochirurgai atlieka dau-
giau nei 1 000 neurochirurginių operacijų. Neurochirurginę pagalbą teikiant tik Kaune, 
pacientai neteks galimybės gauti kito specialisto nuomonę, kadangi toje pačioje gydymo 
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įstaigoje dirbantys medikai vengs situacijų, kai kito specialisto nuomonė nesutaps su pir-
mine išvada, ypač jei tokius medikus sieja pavaldumo ar akademiniai santykiai. Tokiu 
būdu, ilgainiui ir Kaune praktikuojantys neurochirurgai liausis tobulėti.

6.7. Konstitucijos 40 straipsnio 3 dalis numato, kad aukštosioms mokykloms sutei-
kiama autonomija. Vilniaus universiteto statute pažymima, kad Vilniaus universitetas – 
tai autonominė, Lietuvos Respublikos įstatymu apibrėžta mokslo ir mokymo institucija, 
kurios universiteto ligoninėse teikiamos visų lygių sveikatos priežiūros paslaugos ir vyk-
domos visų pakopų medicinos ir sveikatos studijos, atliekami moksliniai tyrimai, keliama 
sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija. Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto 
Neurologijos ir neurochirurgijos klinikoje vykdoma klinikinė neurochirurgijos veikla, 
mokomi studentai, ruošiami rezidentai, vykdomos podiplominės studijos, vyksta mokslo 
tiriamieji darbai. Sveikatos apsaugos ministro įsakymai ženkliai riboja klinikinę, kartu ir 
mokslo bei pedagoginę veiklą neurochirurgijos srityje. Vilniaus universiteto Medicinos 
fakultete taps neįmanoma kokybiškai mokyti studentus, ruošti rezidentus bei tęsti podi-
plomines studijas. Užkertamas kelias mokslo progresui, ženkliai nukenčia kitų medicinos 
specialybių studijų, mokymo ir mokslo kokybė.

6.8. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 23 straipsnis apibrėžia, kad kiekvienas 
asmuo turi teisę į darbą ir laisvą darbo pasirinkimą. Tarptautinio ekonominių, socialinių 
ir kultūrinių teisių pakto 8 straipsnyje nustatyta, kad valstybės, šio Pakto Šalys, pripažįs-
ta teisę į darbą, apimančią kiekvieno žmogaus teisę gauti galimybę užsidirbti pragyveni-
mui darbu, kurį jis laisvai pasirenka arba kurį dirbti jis laisvai sutinka, ir imasi reikiamų 
priemonių šiai teisei apsaugoti. Teisę į darbą bei laisvai pasirinktą profesiją garantuoja ir 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsnis. Konstitucijos 48 straipsnio 1 
dalyje nustatyta, kad kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą bei verslą ir turi teisę 
turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir 
socialinę apsaugą nedarbo atveju. Darbo kodekso 2 straipsnio 1 dalies 2 punktas įtvirtina 
laisvės pasirinkti darbą principą. 2014 m. plano 12–17 punktuose nustatytas reguliavi-
mas, kurio pagrindu medicinos studijas Lietuvos ar užsienio universitetuose baigę ir neu-
rochirurgų kvalifikaciją turintys asmenys pagal specialybę pilna apimtimi galėtų dirbti tik 
Kauno klinikose. Kauno klinikose šiuo metu nėra jaučiamas neurochirurgų stygius, todėl 
laisvų darbo vietų kitiems Lietuvoje esantiems ir kituose miestuose praktikavusiems neu-
rochirurgams nėra. Be to, net ir nusprendus įdarbinti naujus neurochirurgus, priimamų 
specialistų skaičius bus gerokai mažesnis nei kituose Lietuvos miestuose. Medicinos stu-
dijas pabaigę jauni specialistai taip pat nenorės dirbti Vilniuje, Klaipėdoje, Panevėžyje ar 
Šiauliuose, kadangi šiuose miestuose jie neturės teisės atlikti rezidentūros studijų metu 
išmoktų ir specialisto neurochirurgo normoje bei licencijoje įteisintų intervencijų. Kita 
vertus, nauji specialistai, žinodami, kad vienintelė galima darbo vieta neurochirurgams, 
kurioje jie galėtų praktikuoti neurochirurgiją ir tobulėti šioje srityje, yra Kauno klinikos, 
kuri naujų darbuotojų nepriima, taip pat vengs rinktis neurochirurgų specialybę. Taigi 
sveikatos apsaugos ministro įsakymais sukuriama situacija, kai šiuo metu neurochirurgų 
kvalifikaciją turintiems asmenims nėra suteikiama laisvė pasirinkti darbą.

6.9. Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnis nustato, kad teisėkūroje vadovauja-
masi inter alia tikslingumo, proporcingumo, pagarbos asmens teisėms ir laisvėms, atviru-
mo, skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo principais. Sveikatos apsaugos ministro įsakymai 
pažeidžia visus šiuos principus. Teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintas 
konsultavimasis su visuomene, priimant teisės aktą, kurio tikslas – užtikrinti teisėkūros 
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atvirumą, skaidrumą, sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo proble-
mas ir galimus jų sprendimo būdus, sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką rengiamo 
teisės akto projekto turiniui. Darbo grupės posėdžiuose nesudarytos galimybės išsakyti 
nuomonių Lietuvos neurochirurgų draugijos atstovams, darbo grupė nebaigė savo vei-
klos, nepateikė galutinių išvadų sveikatos apsaugos ministrui. Nebuvo atsižvelgta į tai, 
kad visų Lietuvos miestų, išskyrus Kauno, medikai pasisakė prieš sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymų projektus. Nebuvo atlikti poveikio vertinimai ir išanalizuotos alternaty-
vios galimybės, galinčios pasiekti keltus tikslus, t. y. užtikrinti kokybę, teikiant neurochi-
rurgijos paslaugas. Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2014 m. liepos 
16 d. sprendime Nr. 111-8-21 ,,Dėl neurochirurgijos paslaugų organizavimo“ nurodyta, 
kad priimant sveikatos apsaugos ministro įsakymus, buvo pažeisti teisėkūros principai ir 
neatsižvelgta į suinteresuotų asmenų – Lietuvos neurochirurgų – bei visuomenės nuomo-
nę. Be to, Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 2014 m. rugpjūčio 25 d. rašte Nr. 02-10953-(1 11) ,,Dėl neurochi-
rurgijos paslaugų teisinio reguliavimo įvertinimo“ nurodyta, kad būtų tikslinga iš esmės 
peržiūrėti sveikatos apsaugos ministro įsakymą dėl neurochirurgijos paslaugų optimiza-
vimo plano patvirtinimo turinį, atsisakant nuostatų, kurios asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų organizavimą sieja su licencijavimu ir per tai instituciškai nustato, kad tam tikras 
paslaugas gali teikti tik tam tikros konkrečios įstaigos.

III.

7. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gautas atsakovo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministe-
rijos, atsiliepimas į pareiškimą Nr. 1.

8. Atsakovas nurodo, kad su Seimo narių pareiškimu nesutinka ir prašo jį atmesti. 
Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

8.1. Ginčijamo teisinio reguliavimo atitiktis Konstitucijos 46 straipsniui turi būti 
vertinama sistemiškai su Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalimi, kurioje numatyta, kad vals-
tybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susir-
gus, o įstatymas nustato piliečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo 
įstaigose teikimo tvarką. 

8.2. Iki sveikatos apsaugos ministro įsakymų priėmimo privataus kapitalo asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos sudėtingų, profesinės patirties, daug materialinių ir žmo-
giškųjų išteklių reikalaujančių neurochirurgijos paslaugų taip pat neteikė. Visi sveikatos 
apsaugos ministro įsakymais nustatyti reikalavimai neurochirurgijos paslaugų teikimui, 
įskaitant ir tam tikros medicininės aparatūros turėjimą, galioja visoms asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, ir yra skirti užtikrin-
ti kokybiškas, saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, o ne tam, kad 
būtų užtikrintas investicijų atsipirkimas ar paslaugų pelningumas. Paslaugų apmokėji-
mo iš PSDF biudžeto apimtis lemia šių paslaugų poreikis ir riboti valstybės finansiniai 
ištekliai.

8.3. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-677 patvirtintas 2014 m. planas 
buvo pripažintas netekęs galios. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-95 buvo nu-
statyti ne minimalieji reikalavimai, kaip nurodo pareiškėjai, o tiesiog reikalavimai neuro-
chirurgijos padaliniui. Šie reikalavimai įsigalios 2017 m. sausio 1 d. Nei viename iš įsaky-
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mų nėra ribojama įstaigų teisė ateityje teikti neurochirurgijos paslaugas, jei tik įstaiga turi 
paslaugoms teikti būtiną teisės aktuose nustatyta tvarka išduotą licenciją.

8.4. Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad tretinę as-
mens sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos apsaugos ministerija. Ministerija taip pat 
nustato tretinės asmens sveikatos priežiūros mastą. Pareiškėjų skundžiamos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymų nuostatos tiesiogiai susijusios su tretine sveikatos priežiūra – 
tretinio lygio neurochirurgijos paslaugomis, t. y. jų dalimi – neurochirurgijos paslaugo-
mis IIIB ir IIIC. 2014 m. plano dalyku iš esmės buvo tik retos ligos ir labai retos ligos, 
todėl pareiškėjų nurodytas „paslaugų rinkos” skirstymas į penkias kategorijas yra subjek-
tyvus ir klaidinantis. Kriterijus išskirti labai retas ligas – šių ligų skaičius. Lietuvoje pa-
sitaiko 5–20 atvejų dėl mažos Lietuvos gyventojų populiacijos. Išskaidant labai retų ligų 
gydymą po visas Lietuvos gydymo įstaigas, nebūtų užtikrintas reikiamas tokių retų ligų 
gydymo lygis, nes niekas neturėtų pakankamai patirties.

8.5. Įstatymų leidėjas pavedė Sveikatos apsaugos ministerijai nustatytomis sveika-
tos priežiūros sąlygomis užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, jų efektyvumą 
ir atitiktį besikeičiančiam ir sparčiai progresuojančiam medicinos mokslui bei medicinos 
etikos reikalavimams, paslaugos turi tenkinti įrodymais pagrįstos medicinos ir pasaulinės 
medicinos gerosios praktikos reikalavimus.

8.6. Sveikatos apsaugos ministerija kartu su Valstybine ligonių kasa (toliau – ir 
VLK) turi teisę nustatyti, kokios sveikatos priežiūros paslaugos yra būtinos, kad būtų 
užtikrinta Konstitucijoje įtvirtinta valstybės pareiga rūpintis žmonių sveikata. Sveikatos 
draudimo įstatymo 9 straipsnio 6 dalies nuostata suteikia įgaliojimus Sveikatos apsaugos 
ministerijai nustatyti ne tik paslaugų poreikį, bet ir iš PSDF biudžeto apmokamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, taip pat tvirtinti asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, bazinių kainų nustatymo metodiką bei šių paslau-
gų bazines kainas. Konstitucinis Teismas yra nurodęs, kad įstatymų leidėjui kyla pareiga 
nustatyti tokį sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo privalomojo sveikatos draudi-
mo lėšomis teisinį reguliavimą, kuriuo būtų sudarytos prielaidos valstybei šį finansavimą 
planuoti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 2009 m. birže-
lio 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A822-762/2008 konstatavo, kad dėl ribotų 
sveikatos priežiūros paslaugoms skiriamų biudžeto išteklių apmokamų asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų kiekis tam tikru būdu turi būti ribojamas. 

8.7. Neurochirurgijos paslaugos nėra prekės, o Europos Parlamento ir Tarybos di-
rektyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nėra taikoma sveikatos priežiūros pas-
laugoms. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – ir LNSS) įstaigose teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų kaina ir kokybė yra ne sveikatos priežiūros įstaigų tarpusa-
vio konkurencijos rezultatas, o norminiais teisės aktais nustatytos tvarkos įgyvendinimo 
rezultatas. Retų ir labai retų ligų gydymo atvejais „konkurencija” galėtų būti labai ribota 
dėl mažo šių ligų skaičiaus. 

8.8. Sveikatos apsaugos ministerija priėmė sprendimą suformuoti ir sveikatos ap-
saugos ministro įsakymu patvirtinti kriterijus sveikatos priežiūros įstaigai atrinkti bei, 
vadovaujantis šiais kriterijais, nustatyti, kurios universiteto ligoninės galėtų vykdyti 
Neurochirurgijos kompetencijos centro funkcijas bei pretenduoti įsilieti į ES referencinių 
centrų tinklą. Šie kriterijai buvo patvirtinti sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-75 
,,Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

8.9. Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimas, kad turi būti įsteigtas Retų neu-
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rochirurgijos ligų centras, buvo priimtas vadovaujantis Sveikatos sistemos įstatymo 12 
straipsniu, kuris nustato, kad tretinę asmens sveikatos priežiūrą organizuoja Sveikatos 
apsaugos ministerija, tai pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl 
pacientų teisių į sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse (toliau – ir di-
rektyva 2011/24/ES) 13 straipsnio nuostatomis ir atsižvelgiant į sveikatos apsaugos mi-
nistro 2012 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-938 patvirtintą Nacionalinį veiklos, susiju-
sios su retomis ligomis, planą. Kauno klinikose funkcionuoja retų neurochirurgijos ligų 
centras, į kurį įeina Neurochirurgijos klinika, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 
Neuromokslų institutas ir dar didžiulė multidisciplininė komanda iš gretimų specialybių. 
Per vienerius metus, remiantis VLK 2013 m. duomenimis, iš 2014 m. plano 15 punkte 
nurodytų chirurginių manipuliacijų Kauno klinikose buvo atlikta net 181, o visose kitose 
sveikatos priežiūros įstaigose kartu – tik 100. Tvirtinant 2014 m. planą, Kauno klinikų 
Neurochirurgijos klinikoje funkcionavo vieninteliai Lietuvoje aparatai.

8.10. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsnyje įtvirtin-
ta paciento teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą 
įgyvendinama įstatyme numatytomis sąlygomis ir tvarka. Sveikatos priežiūros specialis-
to pasirinkimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas. Be to, kaip nurodyta 
minėto įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros 
įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka 
gali būti ribojama.

8.11. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 676 patvirtinti stacionarinių vaikų 
ir suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugų specialieji reikalavimai. Įsakymas įgyvendina 
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktą, kuriame numatyta, kad bū-
tent Sveikatos apsaugos ministerija nustato sveikatos priežiūros paslaugų tinkamumo ir 
priimtinumo reikalavimus. Kuo šie teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinti specialie-
ji reikalavimai, kuriais siekiama užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, galėtų prieštarauti 
Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymui ir Konstitucijai bei kitiems pareiš-
kėjų nurodytiems teisės aktams, nėra aišku, pareiškėjai jokių argumentų dėl prieštaravi-
mo nepateikia.

8.12. Sprendimas 2014 m. planu suformuoti neurochirurgines paslaugas teikiančių 
sveikatos priežiūros įstaigų organizacinį tinklą buvo priimtas, įvertinus neurochirurgi-
jos paslaugas Lietuvoje teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų sukauptus žmogiškuosius 
išteklius, turimą infrastruktūrą, atskirų įstaigų profesinę patirtį, įvertinus ribotus PSDF 
biudžeto išteklius ir planuojamas investicijas. Pacientai tebeturi teisę pasirinkti sveika-
tos priežiūros įstaigą, tačiau gali tai padaryti teisės aktuose nustatyta tvarka. Asmenys, 
turintys teisę gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas ir kuriems reikia skubių 
neurochirurgijos paslaugų, galės šias paslaugas gauti visose sveikatos priežiūros įstai-
gose, teikiančiose neurochirurgijos paslaugas, o vaikų gydymo atvejais – sveikatos prie-
žiūros įstaigose, teikiančiose reanimacijos ir intensyvios terapijos bei neurochirurgijos 
paslaugas. 

8.13. Klaidinančiais laikytini ir pareiškėjų teiginiai apie tai, kad priėmus sveikatos 
apsaugos ministro įsakymus, pacientai praranda galimybę į antro specialisto nuomonę, 
nes neurochirurgijos paslaugos ir toliau bus teikiamos visose LNSS sveikatos priežiūros 
įstaigose, kaip buvo teikiamos iki sveikatos apsaugos ministro įsakymų priėmimo.

8.14. 2014 m. planas nereglamentuoja, kad Vilniaus Universiteto ligoninėse nebe-
bus teikiamos visų lygių neurochirurgijos sveikatos priežiūros paslaugos, todėl nėra aiš-
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ku, kodėl negalės būti vykdomos visų pakopų medicinos ir sveikatos studijos ar tobuli-
nami specialistai. Priešingai, koncentravus retų ir labai retų ligų gydymą, atsiras geresnės 
galimybės rengti tam tikrus retų ligų gydymo ciklus rezidentams. Vilniaus Universiteto 
ligoninė turi išduotą įstaigos veiklos licenciją teikti tretinio lygio neurochirurgijos paslau-
gas ir jas galės teikti ateityje, tačiau, įsigaliojus 2014 m. planui, galės gauti apmokėjimą iš 
PSDF biudžeto tik pagal 2014 m. plane nurodytą neurochirurgijos paslaugų teikimo mo-
delį. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnyje numatyta, kad būtent Sveikatos 
apsaugos ministerija prognozuoja sveikatos priežiūros specialistų poreikį ir formuoja 
valstybės užsakymą rengti šiuos specialistus.

8.15. Pareiškėjų nurodomas teisinis reguliavimas neįtvirtina pareigos valstybei ar 
Sveikatos apsaugos ministerijai užtikrinti darbo vietą kiekvienam ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje medicinos studijas pabaigusiam darbingo amžiaus darbingam piliečiui. Taip pat 
nėra numatyta jokio įpareigojimo sukurti tokias darbo vietas skirtinguose šalies regio-
nuose. Naujų darbo vietų kūrimas ar esamų darbo vietų papildomas rėmimas, siekiant iš-
vengti bedarbystės Lietuvoje, nepatenka į Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją.

8.16. Pažeidimas galėtų būti konstatuotas tik tuo atveju, jei sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymai būtų priimti, pažeidžiant Teisėkūros pagrindų įstatyme reglamentuotas 
teisėkūros stadijas ir viršijant Sveikatos apsaugos ministerijai suteiktas teises ar nevyk-
dant savo, kaip viešojo administravimo subjekto, pareiškusio teisėkūros iniciatyvą, ren-
giančio ir priimančio teisės aktą, pareigų. Teisėkūros pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 
dalyje yra reglamentuotos teisėkūros stadijos, tarp kurių tokios stadijos, kaip „konsultavi-
masis su visuomene”, nėra. 2014 m. plano projekto parengimui sveikatos apsaugos minis-
tro 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-216 buvo sudaryta ir dirbo darbo grupė. Darbo 
grupė buvo sudaryta ne tik iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, VLK atstovų, bet ir iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, 
Panevėžio ir Šiaulių kraštų neurochirurgijos paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros 
įstaigų atstovų. Darbo grupei buvo nustatytas terminas parengti teisės akto projektą iki 
2014 m. kovo 31 d., darbo grupės veiklos terminas nebuvo pratęstas, todėl nėra aiški pa-
reiškėjų pozicija, kad projektas buvo patvirtintas, darbo grupei nebaigus veiklos. Darbo 
grupė per jai nustatytą terminą, iki 2014 m. kovo 31 d., užduoties parengti teisės akto 
projektą neįvykdė. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinto 2014 m. plano pro-
jektas buvo svarstytas Sveikatos apsaugos ministerijos Kolegijoje dar iki darbo grupės su-
darymo, t. y. 2013 m. gruodžio mėnesį. Sveikatos apsaugos ministerija reagavo ir reaguo-
ja į argumentuotas pastabas, ir tai puikiai atspindi 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-95 
priėmimas.

8.17. Teisėkūros pagrindų įstatymo 15 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad numa-
tomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas privalo būti atliekamas tik tada, kai ren-
giamas teisės akto, kuriuo numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, 
taip pat kuriuo iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas, projektas, o sprendimą dėl nu-
matomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo priima teisės akto projekto rengėjas. 
Nagrinėjamu atveju sveikatos apsaugos ministro įsakymų reglamentavimo poveikis vi-
suomenei, teikiamoms paslaugoms, pacientų srautams ir PSDF biudžetui buvo įvertintas, 
analizuojant VLK pateiktus duomenis apie praėjusiais periodais suteiktas neurochirurgi-
jos paslaugas. Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos apsaugos ministro įsakymais nebuvo re-
glamentuoti nauji santykiai ir iš esmės nebuvo pakeistas galiojantis teisinis reglamentavi-
mas, poveikio vertinimas nebuvo privalomas. VLK atliko analizę, kaip potencialiai galėtų 
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pasiskirstyti pacientų srautai, pavyzdžiui, įgyvendinus 2014 m. plano 15 punktą, kad da-
lis neurochirurginių operacijų (51 ACHI kodas) būtų koncentruojamos Neurochirurgijos 
kompetencijos centre. Išanalizavus 2013 m. duomenis, nustatyta, kad šis 2014 m. plano 
punktas yra dėl iš viso 281 operacijų per metus, iš kurių Kauno klinikoms teko 181 atve-
jis (64,41 proc.), VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms – 2 atvejai  
(0,71 proc.), VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninei, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių 
klinikoms – 3 atvejai (1,07 proc.), VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei – 
60 atvejų (21,35 proc.), VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei – 23 atvejai (8,19 proc.) ir 
kt. Akivaizdu, kad tai nėra nei naujas, nei iš esmės keičiantis galiojantį teisinį reguliavimą 
reglamentavimas. 

IV.

9. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, taip pat gautos suinteresuotų asmenų Lietuvos neurochirurgų 
draugijos, Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos ir Lietuvos Respublikos konku-
rencijos tarybos nuomonės dėl pareiškimo Nr. 1.

10. Lietuvos neurochirurgų draugija sutinka su Seimo narių pareiškimu Nr. 1 ir 
nurodo, jog nepripažinus ginčijamų įsakymų negaliojančiais nuo priėmimo dienos, gali 
būti padaryta esminė žala Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų sistemai, pacientams, švie-
timo sistemai, pažeistas viešasis interesas. Ruošiant ir priimant įsakymus, į Lietuvos neu-
rochirurgų draugijos ir jos narių žodžiu ar raštu pateiktas nuomones nebuvo atsižvelgta. 
Be to, pažeista Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos neurochirurgų draugijos ben-
dradarbiavimo sutartis Nr. S-250.

11. Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarybos nuomone, pareiškimas Nr. 1 
iš esmės yra pagrįstas. Pateiktoje nuomonėje teigiama, kad ginčijamais įsakymais būtų 
nepagrįstai apribota Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių neurochirurgijos gydymo 
įstaigų veikla. Nėra jokio pagrindimo, kad neurochirurgijos paslaugas teikiančių įstaigų 
Lietuvoje yra per daug arba kad neurochirurgijos centrai atlieka tik po keletą operacijų 
per metus, dėl ko siekiant kaštų optimizavimo ir gydytojų nuolatinio tobulinimosi išlai-
kymo būtina siaurinti paslaugų teikėjų ratą ir pan. Taip pat pažeidžiama pacientų teisė 
gauti tik tinkamą ir efektyvų, t. y. kokybišką, gydymą, ar teisę rinktis gydymo įstaigą bei 
gydytoją, bet ir kelia riziką apskritai dėl gydymo prieinamumo. Pačių rečiausių ir (ar) 
sudėtingiausių neurochirurginių ligų gydymas galėtų būti koncentruojamas viename ar 
dviejuose centruose, tačiau ginčijamuose įsakymuose numatyta tvarka ne tik kad sie-
kia ne šio tikslo, bet ir sukelia daug neigiamų pasekmių. Jeigu bus paliktos Klaipėdoje, 
Šiauliuose ar Panevėžyje tik galvos traumų operacijos, didelę patirtį turintys neurochirur-
gai praras kvalifikaciją ir (arba) dalis apskritai neteks darbo. Taip pat pablogės aptariamų 
medicinos paslaugų prieinamumas pacientams. Kokybiška sveikatos priežiūra – tai priei-
namos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligų prevencijos, diagnostikos, ligonių 
gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam pacientui tinkamu laiku, tinkamoje vie-
toje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas ar sveikatos priežiūros specialistų 
komanda pagal šiuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgda-
mi į paslaugos teikėjo galimybes ir paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar 
viršydami.

12. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba savo nuomonėje paaiškino, kad pa-
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cientams teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos, įskaitant ir neurochirurgines paslau-
gas, yra atlygintinos (už jas susimoka pacientai tiesiogiai arba jos gali būti apmokamos 
iš PSDF biudžeto lėšų), todėl tokios paslaugos laikytinos ūkine veikla, o jas teikiančios 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos – ūkio subjektais Konkurencijos įstatymo prasme. 
Sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikia ar gali teikti tokias pačias neurochirurgines 
paslaugas, gali būti laikomos veikiančiomis toje pačioje atitinkamoje rinkoje, į kurią pa-
tenka nagrinėjamos konkrečios paslaugos. Turėtų būti atkreipiamas dėmesys į su nagri-
nėjamų įstaigų valdymu susijusias aplinkybes. Atsižvelgiant į Sveikatos sistemos įstatymo 
8, 12, 62 straipsnių, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio nuostatas, manyti-
na, kad vienašališkai spręsti dėl teikiamų paslaugų masto Sveikatos apsaugos ministerija 
gali tik jai pavaldžiose Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose. LNSS priklauso 
ar gali priklausyti ne tik Sveikatos apsaugos ministerijos įsteigtos sveikatos priežiūros įs-
taigos. Be to, ir 2014 m. planas susijęs su tokiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, kurių 
valdyme dalyvauja ar gali dalyvauti ir kiti asmenys (pavyzdžiui, universitetai, savivaldy-
bės). Nustačius, kad 2014 m. planas paskirsto konkrečias neurochirurgines paslaugas tarp 
konkrečių sveikatos priežiūros įstaigų, kurios sprendimus dėl savo ūkinės veiklos teikiant 
konkrečias neurochirurgines paslaugas priima ar gali priimti savarankiškai, būtų pagrin-
das išvadai, kad šis planas gali sudaryti skirtingas konkurencijos sąlygas tarp savarankiš-
kų ūkio subjektų tarpusavyje konkuruojančių ar galinčių konkuruoti dėl atitinkamų iš 
PSDF biudžeto apmokamų neurochirurginių paslaugų teikimo Konkurencijos įstatymo 4 
straipsnio prasme. Atsižvelgiant į Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 5 straipsnio 1 dalį, 
darytina išvada, kad sveikatos priežiūros įstaigos, įskaitant ir privačias sveikatos prie-
žiūros įstaigas, turinčios licenciją neurochirurgijos paslaugoms teikti bei atitinkančios 
specialiuosius reikalavimus, turi teisę teikti minėtas paslaugas. Be to, privačios sveikatos 
priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su teritorine ligonių kasa dėl sveikatos priežiūros 
paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto, kaip ir valstybinės sveikatos priežiūros įstaigos, 
yra laikomos LNNS vykdomaisiais subjektais. Taigi tiek privačios, tiek valstybinės svei-
katos priežiūros įstaigos gali konkuruoti tarpusavyje. Jei nepaisant to, kad privačios svei-
katos priežiūros įstaigos atitiktų teisės aktų reikalavimus ir galėtų teikti neurochirurgijos 
paslaugas, tačiau vien dėl to, kad nebūtų nurodytos 2014 m. plane, negalėtų teikti savo 
paslaugų pacientams ir atitinkamai gauti atlyginimą už tai iš PSDF biudžeto, tai gali būti 
laikoma reikšmingu konkurencijos apribojimu. Toks kokybiniais ar kitais objektyviai pri-
taikomais kriterijais nepagrįstas reguliavimas gali reikšti, kad vienoms sveikatos priežiū-
ros įstaigoms yra sudaromos palankesnės galimybės teikti savo paslaugas privalomuoju 
sveikatos draudimu apdraustiems pacientams ir už suteiktas paslaugas gauti atlyginimą 
iš PSDF biudžeto. Atitinkamai kitoms tokios galimybės ribojamos ar atimamos. Iš svei-
katos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių įstatymų nuostatų neseka pareiga 
Sveikatos apsaugos ministerijai konkrečias sveikatos priežiūros paslaugas (šiuo atve-
ju – neurochirurgines paslaugas) paskirstyti tarp konkrečių sveikatos priežiūros įstaigų 
iš anksto nustatant, kurios sveikatos priežiūros įstaigos, kokias konkrečias paslaugas gali 
teikti. Be to, ir 2014 m. plano 1 punkte nurodyti šiuo planu siekiami tikslai savaime nesu-
daro pagrindo išvadai, kad jie gali pateisinti konkurencijos tarp sveikatos priežiūros ribo-
jimą. Taip pat nėra pagrindo išvadai, kad tam tikrų neurochirurgijos paslaugų sutelkimas 
vienoje ar keliose sveikatos priežiūros įstaigose yra efektyviausias būdas užtikrinti tin-
kamą paslaugų teikimą ir padėtų įgyvendinti anksčiau nurodytus tikslus. Konkurencijos 
ribojimai, net jei jie būtų įtvirtinti įstatymuose (o ne sveikatos apsaugos ministro įsaky-
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mais), turi būti pagrįsti ir proporcingi siekiamiems tikslams. Taigi turėtų būti įvertinta, 
ar prieš įtvirtinant ginčijamą teisinį reguliavimą, buvo atlikta atitinkama analizė, kuri pa-
grįstų, jog būtent išankstinis nagrinėjamų paslaugų paskirstymas tarp konkrečių sveika-
tos priežiūros įstaigų yra neišvengiamas ir neperteklinis būdas pasiekti nurodytų tikslų. 
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 2012 m. forumo „Konkurencija 
ligoninių paslaugose“ apibendrinime nurodyti empiriniai tyrimai, iš kurių matyti, kad li-
goninių paslaugų rinkose, kuriose kainos yra reguliuojamos, konkurencija didina paslau-
gų kokybę. Kai pacientai tiesiogiai nemoka už suteiktas paslaugas, jų sprendimą rinktis 
konkrečią sveikatos priežiūros įstaigą taip pat lemia paslaugos kokybė. Minėtame apiben-
drinime pažymima, kad geografinis sveikatos priežiūros įstaigų išsidėstymas pacientams 
taip pat yra labai svarbus, atsižvelgiant tiek į transporto kaštus, tiek į norą gauti pageidau-
jamą paslaugą artimiausioje sveikatos priežiūros įstaigoje. Dėl 2014 m. plane nurodyto 
tikslo – racionalaus PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, pažymima, kad paslaugas teikian-
čių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius savaime nedaro įtakos PSDF lėšų, skirtų 
konkrečioms paslaugoms kompensuoti, dydžiui, nes tos pačios ribotos lėšos tarp konkre-
čių asmens sveikatos priežiūras teikiančių įstaigų būtų paskirstytos, atsižvelgus į pacientų 
realų poreikį ir pasirinkimą, kurios iš jų paslaugomis naudotis. 

V.

13. Seimo nariai, prašydami Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo patikrinti 
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-95 ,,Dėl Neurochirurgijos 
paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano patvirtinimo“ 3 punkto ir šiuo įsakymu 
patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 6, 7, 8, 12, 
14–17, 25, 28, 33 punktų bei priedo Nr. 1, taip pat sveikatos apsaugos ministro 2015 m. 
sausio 29 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (su 2015 m. kovo 23 d. pakeitimais ir papildymais) atitiktį aukštes-
nės galios teisės aktams, pareiškimą Nr. 2 grindžia iš esmės labai panašiais argumentais, 
kaip ir pareiškimą Nr. 1.

14. Kiek tai susiję su prieštaravimu Konstitucijos 46 straipsniui, Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenci-
jos 14 straipsniui, pareiškime Nr. 2 cituojamos minėtų teisės aktų nuostatos, Konstitucijos 
46 straipsnį ir Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį aiškinanti oficiali konstitucinė doktri-
na (Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 2009 m. kovo 2 d., 2009 m. balandžio 
29 d., 2014 m. gegužės 9 d. ir kt. nutarimai), Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktika (2007 m. lapkričio 10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A2-32/2007, 
2008 m. sausio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-45/2008, 2010 m. gegužės 
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-539/2010, 2011 m. sausio 17 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A858-118/2011, 2012 m. gegužės 30 d. sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A858-1484/2012), Konkurencijos tarybos 2014 m. spalio 22 d. nutarimas  
Nr. 2S-10/2014. Pasak Seimo narių, 2015 m. planas ir kai kurie kiti teisės aktai išskiria 
neurochirurgijos paslaugas suaugusiesiems ir neurochirurgijos paslaugas vaikams, kurios 
tarpusavyje nėra pakeičiamos. Neurochirurgijos paslaugos suaugusiesiems ir vaikams to-
liau gali būti skirstomos į skubiąsias ir planines neurochirurgijos paslaugas, kurios taip 
pat nėra tarpusavyje pakeičiamos. 2015 m. plane, be to, išskiriamos retomis neurochirur-
gijos ligomis sergančių pacientų ir labai retomis neurochirurgijos ligomis sergančių pa-
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cientų sveikatos priežiūros paslaugos. Remiantis 2015 m. plano 7 punktu, reta neurochi-
rurgijos liga – tai neurochirurgijos liga, kuria serga ne daugiau kaip 5 iš 10 000 žmonių 
Europos Sąjungoje ir kuri yra įtraukta į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą inter-
neto ORPHANET portale (www.orpha.net), labai reta neurochirurgijos liga – tai neuro-
chirurgijos liga, įtraukta į 2015 m. plano priede pateiktą „Labai retų neurochirurgijos ligų 
ir sudėtingų intervencijų kodų sąrašą“. Atsižvelgiant į tai, kad retų ir labai retų neurochi-
rurgijos ligų gydymo paslaugų teikimui gali būti reikalingi skirtingi retieji vaistiniai pre-
paratai, specialios žinios bei patirtis, laboratorinio ir instrumentinio ištyrimo infrastruk-
tūra, ką rodo ir šių paslaugų priskyrimas 2015 m. plane skirtingoms sveikatos priežiūros 
įstaigoms, manytina, kad retų ir labai retų neurochirurginių ligų gydymo paslaugos ga-
lėtų sudaryti atskiras prekės (paslaugų) rinkas. Kaip ir pareiškime Nr. 1, Seimo nariai 
mano, jog išskirti prekės (paslaugų) rinkas pagal neurochirurgijos paslaugų apmokėjimo 
tvarką nėra tikslinga. Taigi sveikatos apsaugos ministro įsakymų atitikties Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio reikalavimams vertinimo tikslais atitinkamos rinkos gali būti api-
brėžiamos kaip: (i) skubiųjų neurochirurgijos paslaugų teikimas retomis neurochirurgijos 
ligomis sergantiems suaugusiesiems Lietuvos Respublikos teritorijoje; (ii) planinių neu-
rochirurgijos paslaugų teikimas retomis neurochirurgijos ligomis sergantiems suaugusie-
siems Lietuvos Respublikos teritorijoje; (iii) planinių neurochirurgijos paslaugų teikimas 
labai retomis neurochirurgijos ligomis sergantiems suaugusiesiems Lietuvos Respublikos 
teritorijoje; (iv) skubiųjų neurochirurgijos paslaugų teikimas retomis neurochirurgijos 
ligomis sergantiems vaikams Lietuvos Respublikos teritorijoje; (v) planinių neurochi-
rurgijos paslaugų teikimas vaikams Lietuvos Respublikos teritorijoje. Privačios sveika-
tos priežiūros įstaigos, turinčios licenciją teikti neurochirurgijos paslaugas ir atitinkan-
čios specialiuosius reikalavimus, taip pat turi teisę teikti minėtas paslaugas. Nagrinėjamų 
atitinkamų rinkų dalyviais, tarpusavyje konkuruojančiais ar galinčiais konkuruoti dėl 
atitinkamų iš PSDF apmokamų neurochirurgijos paslaugų teikimo, laikytinos asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos, kurios teikia arba gali teikti tokias pačias neurochirurgijos 
paslaugas. Privačios sveikatos priežiūros įstaigos, sudariusios sutartis su teritorine ligonių 
kasa dėl sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto, kaip ir valstybinės 
sveikatos priežiūros įstaigos, yra laikomos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos vyk-
domaisiais subjektais. Taigi tiek valstybinės, tiek privačios sveikatos priežiūros įstaigos 
gali konkuruoti tarpusavyje dėl nagrinėjamų paslaugų teikimo, todėl laikytinos atitinka-
mų rinkų dalyviais. 

15. Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-95 numatytų pakeitimų pareiš-
kime Nr. 2 teigiama, kad ginčijamais sveikatos apsaugos ministro įsakymais yra numato-
ma nuo 2015 m. balandžio 1 d. (išskyrus keletą pakeitimų, kurie įsigalioja vėliau) pakeisti 
šiuo metu galiojančią neurochirurgijos paslaugų teikimo tvarką Lietuvoje. Pagal 2015 m. 
planą, skubiosios neurochirurgijos paslaugos suaugusiesiems bus teikiamos kraštų neuro-
chirurgijos centruose ir universitetiniuose neurochirurgijos centruose, o planinės neuro-
chirurgijos paslaugos – Neurochirurgijos kompetencijos centre, kraštų neurochirurgijos 
centruose ir universitetiniuose neurochirurgijos centruose. Retomis neurochirurginė-
mis ligomis sergantys suaugusieji pacientai, suteikus jiems skubiąsias neurochirurgijos 
paslaugas ir įvertinus jų perkėlimo riziką, skubiai bus perkeliami į vieną iš trijų univer-
sitetinių neurochirurgijos centrų: VšĮ Respublikinę Vilniaus universitetinę ligoninę, 
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikas arba Kauno klinikas. Tik šiuose 
trijuose universitetiniuose neurochirurgijos centruose retomis neurochirurginėmis ligo-
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mis sergantiems suaugusiesiems pacientams bus teikiamos planinės neurochirurgijos pa-
slaugos. Taigi retomis neurochirurgijos ligomis sergantys pacientai iš Panevėžio, Šiaulių 
ir Klaipėdos krašto (nors Klaipėdos ligoninė yra universitetinė, 2015 m. plane be jokių 
motyvų ji nepriskiriama prie universitetinių neurochirurgijos centrų) turės būti pradėti 
gydyti trijuose universitetiniuose neurochirurgijos centruose. Labai retomis neurochi-
rurgijos ligomis sergantiems suaugusiems pacientams planinės neurochirurgijos paslau-
gos planuojamos teikti (vieninteliame) Neurochirurgijos kompetencijos centre; tik šiame 
centre bus atliekamos sudėtingos sisteminės intervencijos. 2015 m. plane taip pat numa-
tyta, kad teikiant skubiąsias neurochirurgijos paslaugas, vaikai bus vežami į asmens svei-
katos priežiūros įstaigą, galinčią suteikti reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei neu-
rochirurgijos paslaugas. Vaikai, sergantys retomis neurochirurgijos ligomis, stabilizavus 
jų būklę bei įvertinus perkėlimo riziką, skubiai bus perkeliami į Neurochirurgijos kom-
petencijos centrą. Tuo tarpu visos planinės vaikų neurochirurgijos paslaugos (t. y. ne vien 
vaikų, sergančių retomis neurochirurgijos ligomis) bus teikiamos tik Neurochirurgijos 
kompetencijos centre. Remiantis 2015 m. planu, iki 2015 m. I ketvirčio pabaigos įkuria-
mas Neurochirurgijos kompetencijos centras, kuriame nuo jo įkūrimo dienos teikiamos 
planinės neurochirurgijos paslaugos vaikams, gydomos labai retos neurochirurginės li-
gos ir atliekamos sudėtingos intervencijos. Pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymo 
Nr. V-75 nuostatas, iš kompetencijos centrų bus renkami nacionaliniai referencijos cen-
trai. Atrodytų, kad kiekvienas universitetas galės turėti neribotą skaičių neurochirurgijos 
kompetencijos centrų, tačiau sisteminė įsakymo Nr. V-95 analizė leidžia daryti išvadą, 
jog Neurochirurgijos kompetencijos centras Lietuvoje bus tik vienas. Sveikatos apsaugos 
ministro įsakymų nuostatos taip pat gali sudaryti įspūdį, jog kompetencijos centrui nėra 
keliami jokie specifiniai reikalavimai, tačiau matyti, kad iš esmės kompetencijos centras 
turės atitikti nacionaliniam referencijos centrui keliamus reikalavimus. Tuo tarpu naci-
onaliniam referencijos centrui nustatyti kriterijai bei reikalavimai, kurie yra įtvirtinti 
sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr. V-75, iš esmės yra parengti išskirtinai Kauno 
klinikoms. Matyti, kad kriterijai buvo paruošti, atsižvelgus į Kauno klinikų turimus žmo-
giškuosius bei materialinius išteklius, publikacijų ir pacientų kiekius, taip siekiant suda-
ryti galimybes būtent Kauno klinikoms būti atrinktoms nacionaliniu referencijos cen-
tru. Tokiu būdu, nors 2014 m. planas buvo panaikintas, ir jį pakeitusiame 2015 m. plane 
retų ir labai retų neurochirurgijos ligų gydymas nebėra tiesiogiai siejamas su konkrečia 
sveikatos priežiūros įstaiga (t. y. Kauno klinikomis), de facto naujuoju sveikatos apsau-
gos ministro įsakymu pasiekiamas tas pats rezultatas. Atrankos aprašas numato, kad tuo 
atveju, jeigu bus keli pretendentai, atitinkantys nustatytus reikalavimus ir pageidaujan-
tys tapti nacionaliniu referencijos centru, bus atliekamas jų palyginimas pagal šio aprašo 
13 punkte nurodytus kriterijus. Pretendentas, surinkęs didesnę balų sumą, bus skiriamas 
nacionaliniu referencijos centru. Kauno klinikos yra didžiausia ligoninė, turinti daugiau-
sia specialistų, pacientų, gausybę mokslinių publikacijų, todėl turi didesnę tikimybę, ly-
ginant su kitomis sveikatos priežiūros įstaigomis, surinkti daugiau balų pagal minėtus 
kriterijus. Abejonių kelia ir pačių kriterijų pagrįstumas, atsižvelgiant į tai, kad neurochi-
rurgijos kompetencijos (referencijos) centro paskirtis yra užtikrinti labai retomis ir tam 
tikrais atvejais retomis neurochirurgijos ligomis sergančių pacientų gydymą, bet ne vyk-
dyti mokslinę veiklą. 2015 m. plano 25 ir 28 punktuose įtvirtintas nepagrįstas privalo-
mos aparatūros reikalavimas. Pagal šio plano 28 punktą, nuo 2017 m. sausio 1 d. retoms 
ligoms gydyti bus būtina intraoperacinė magnetinio rezonanso tomografija (toliau – ir 
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IMRT). Tokia aparatūra šiuo metu yra tik Kauno klinikose, o kelių tokių aparatų įsigiji-
mas Lietuvos mastu yra ekonomiškai nepagrįstas. Ši priemonė gali būti naudinga, tačiau 
tikrai nėra būtina.

16. 2015 m. plano priede pateiktame „Labai retų neurochirurgijos ligų ir sudė-
tingų intervencijų kodų sąraše“ išvardyti neurochirurgijos ligų kodai pagal Tarptautinės 
statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidi-
mą (Australijos modifikacija), sudėtingų sisteminių intervencijų (ACHI) kodai ir vaikų 
ligų pagal TLK-10-AM kodai. „Labai retos neurochirurginės ligos“ yra dirbtinė ir unikali 
2015 m. plane įvesta kategorija, neegzistuojanti kitose šalyse bei neišskiriama šiuo metu 
jau panaikintame 2014 m. plane. Aiškių ir objektyvių kriterijų, kuriais vadovaujantis ligos 
priskiriamos labai retoms ligoms, nėra. Manytina, jog „labai retų neurochirurginių ligų“ 
kategorija buvo sukurta, vien siekiant sudaryti sąlygas šių ligų ir sudėtingų intervencijų 
sutelkimui vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje (monopolizavimui). Šiame sąraše nuro-
dyti kodai apima ne tik labai retas ligas. Pastebėtina, kad iš sąraše išvardytų 203 ypatingai 
retų ligų kodų tik 126 kodai (62,1%) yra įtraukti į ORPHANET retų ligų kodus, iš jų 42 
(20,7%) koduose išskiriamos tik kai kurios šio kodo ligų grupės. Be to, retų ligų katego-
rijai priskiriami ir patys dažniausi gerybiniai smegenų dangalų navikai neurochirurgijoje 
(TLK-10-AM D32.0), kurių paplitimas pasaulyje yra 9,7:10 000 žmonių, ar Parkinsono li-
gos atvejai (ligos dažnis 81,8:10 000 žmonių), kurie pagal įsakymą Nr. V-95 nepriskirtini 
net retoms neurochirurgijos ligoms pagal apibrėžimą. Kitas pavyzdys – dažniausia vaikų 
neurochirurginė liga – hidrocefalija. Nesuprantama, kodėl 2015 m. plano priede pateikia-
mi ir 51 sudėtingų intervencijų (ACHI) kodai. Tokiu būdu, vadovaujantis 2015 m. planu, 
net ir gydant „dažną“ neurochirurginę ligą, pacientą intervencijai reikėtų transportuoti į 
Neurochirurgijos kompetencijos centrą, nors dauguma šių intervencijų ir dabar atlieka-
ma keliuose neurochirurgijos centruose. Visiškai neaišku, kodėl visos planinės vaikų neu-
rochirurgijos paslaugos yra koncentruojamos (viename) Neurochirurgijos kompetencijos 
centre. Tai neatitinka Neurochirurgijos kompetencijos centro paskirties, t. y. gydyti labai 
retas ir tam tikrais atvejais retas neurochirurgijos ligas. Tuo tarpu ne visos vaikų neuro-
chirurgijos ligos yra retos arba labai retos. Įprastos, t. y. ne retos ar labai retos vaikų ligos 
ir operacijos sudaro net 55,19 proc. (85 atvejai) visų operacijų (154 atvejai 2014 metais).

17. Retos neurochirurginės ligos bus koncentruojamos trijuose universitetiniuose 
neurochirurgijos centruose. Vertinant neurochirurgijos specifiką, retoms ligoms pagal 
sergančiųjų skaičių galima priskirti absoliučią daugumą Lietuvos neurochirurgijos sky-
riuose gydomų ligų, pavyzdžiui, trauminių hematomų Lietuvoje 2012 metais išoperuota 
745, 2013 m. – 769, atitinkamai 2,48 10 000 gyventojų 2012 metais ir 2,59 10 000 gy-
ventojų 2013 metais. Pažymėtina, kad vidutinio sunkumo ir sunki galvos trauma yra pri-
skiriama retoms ligoms ir ORPHANET portale (kodas OPRPHA90056). Vadovaujantis 
2015 m. planu, kraštų neurochirurgijos (Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių) centruose gali-
ma suteikti tik skubiąją pagalbą, o tolimesniam gydymui pacientas bus transportuojamas 
į universitetinius (Vilniaus ir Kauno) centrus. Paciento būklei stabilizuoti nėra būtinas 
neurochirurgijos skyrius, užtenka intensyvios terapijos – reanimacijos padalinio. Skubios 
medicininės pagalbos reikalaujančios neurochirurginės ligos, kurios turi ORPHANET 
kodus, taigi priskiriamos retoms ligoms, ir kurios turės didelę įtaką visai neurochirur-
gijos tarnybos veiklai Lietuvoje: 1) vidutinio sunkumo ir sunki galvos smegenų trauma, 
kodas ORPHA90056; 2) nugaros smegenų trauma, kodas ORPHA90058; 3) įgytas aneu-
rizminis subarachnoidinis pakraujavimas, kodas ORPHA90056. Planine tvarka gydomos 
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neurochirurginės ligos, turinčios ORPHANET kodus, taigi priskiriamos retoms ligoms, 
ir kurios turėtų būti gydomos universitetiniuose neurochirurgijos centruose: 1) dide-
lio piktybiškumo laipsnio astrocitoma, kodas ORPHA251561 – pats dažniausias (naujų 
atvejų skaičius per metus svyruoja 9-10:100 000 gyventojų) pirminis piktybinis galvos 
navikas; 2) glialinis navikas (glioma), kodas ORPHA182067 – apima pačius dažniausius 
(paplitimas pagal ORPHANET - 1-5:10000) tiek piktybinius, tiek gėrybinius pirminius 
galvos smegenų navikus; 3) normalaus spaudimo hidrocefalija, lėtinė suaugusiųjų hidro-
cefalija, kodas ORPHA314928 – visiškai standartinė („rezidentinė“) operacija (paplitimas 
pagal ORPHANET – 1-5:10000, literatūroje – 21.9:10000); 4) arachnoidinė cista, kodas 
ORPHA2356 – dažniausiai neoperuojama patologija, tačiau konsultacijose pasitaiko pa-
kankamai dažnai (paplitimas pagal literatūrą – apie 150:10000). Atsižvelgiant į nurodytas 
aplinkybes, pagal 2015 m. planą, Panevėžio ir Šiaulių neurochirurgijos skyrius bus galima 
uždaryti nuo 2016 m. sausio 1 d., Klaipėdos – nuo 2017 m. sausio 1 d., nors Klaipėdos li-
goninė yra universitetinė ir visiškai nesuprantama, kodėl šiame plane be jokių motyvų ji 
nepriskiriama prie universitetinių neurochirurgijos centrų.

18. Ginčijamas teisinis reguliavimas reiškia, kad vienoms sveikatos priežiūros įstai-
goms yra sudaromos palankesnės galimybės teikti savo paslaugas privalomuoju sveika-
tos draudimu apdraustiems pacientams ir už suteiktas paslaugas gauti atlyginimą iš PSDF 
biudžeto. Atitinkamai, kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms tokios galimybės yra riboja-
mos – iš jų atimama galimybė teikti atitinkamas paslaugas arba ši galimybė reikšmingai 
apribojama. Kiti neurochirurgijos centrai yra diskriminuojami Neurochirurgijos kom-
petencijos centro (ir konkrečiai, Kauno klinikų) atžvilgiu, kadangi tik Neurochirurgijos 
kompetencijos centrui yra suteikiama teisė teikti tam tikras neurochirurgijos paslaugas (o 
Kauno klinikoms sudaromos visos sąlygos tokiu centru tapti). Tokiu būdu iš kitų asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų yra atimama galimybė konkuruoti su analogiškas paslaugas 
teikiančiu Neurochirurgijos kompetencijos centru (Kauno klinikomis). Tokia situacija 
vertintina, kaip konkurencijos atitinkamų neurochirurgijos paslaugų teikimo rinkose ri-
bojimas, be kita ko, ribojantis ir pacientų galimybes įgyvendinti teisę pasirinkti, kokių 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis neurochirurgijos paslaugomis naudotis. 
Ginčijamuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose numatytas teisinis reguliavimas 
galėtų apriboti ir privačių sveikatos priežiūros įstaigų galimybę teikti neurochirurgijos 
paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto, paliekant šią teisę tik 2015 m. plane įvardin-
toms valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms. Sveikatos apsaugos ministro įsakymų 
pagrindu Neurochirurgijos kompetencijos centras (galimai, Kauno klinikos) įgis išimti-
nes teises teikti planines neurochirurgijos paslaugas vaikams, gydyti labai retas neurochi-
rurgijos ligas, taip pat atlikti sudėtingas intervencijas, kitoms asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoms nepaliekant galimybių konkuruoti su Neurochirurgijos kompetencijos centru 
(galimai, Kauno klinikomis) dėl šių paslaugų teikimo. Be to, tik universitetiniai neuro-
chirurgijos centrai (VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Kauno klinikos) turės teisę teikti planines neu-
rochirurgijos paslaugas retomis neurochirurginėmis ligomis sergantiems suaugusiesiems 
pacientams. Suteikus išimtines teises konkrečioms sveikatos priežiūros įstaigoms, kitos 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos nebetenka galimybės patekti į atitinkamas neurochi-
rurgijos paslaugų rinkas arba yra priverstos pasitraukti iš šių rinkų, o išimtines teises ga-
vusios sveikatos priežiūros įstaigos iš viso nesusiduria su konkurencija arba susiduria tik 
su ribota konkurencija atitinkamose neurochirurgijos paslaugų rinkose. Šios aplinkybės 
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rodo, kad sveikatos apsaugos ministro įsakymais atitinkamos neurochirurgijos paslaugų 
rinkos yra monopolizuojamos (konkurencija eliminuojama) arba konkurencija jose yra 
reikšmingai apribojama, rezervuojant jas iš esmės Kauno klinikoms ir tam tikra dalimi 
VšĮ Respublikinei Vilniaus universitetinei ligoninei bei VšĮ Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santariškių klinikoms. Iš sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių 
nuostatų neseka pareiga Sveikatos apsaugos ministerijai konkrečias sveikatos priežiūros 
paslaugas (šiuo atveju – neurochirurgijos paslaugas) paskirstyti tarp konkrečių sveikatos 
priežiūros įstaigų iš anksto nustatant, kurios sveikatos priežiūros įstaigos, kokias konkre-
čias paslaugas gali teikti. Iš įsakymo Nr. V-95 turinio matyti, kad jis nėra kildinamas iš 
jokio įstatymo ta apimtimi, kuria yra ribojama asmens sveikatos priežiūros įstaigų kon-
kurencija. Įsakymo įvadinėje dalyje daroma nuoroda į Sveikatos priežiūros įstaigų įsta-
tymo 10 straipsnio 6 punktą, kuris numato, jog Sveikatos apsaugos ministerija nustato 
sveikatos priežiūros tinkamumo ir priimtinumo reikalavimus. Tokia nuostata nepateisi-
na konkurencijos sąlygų ribojimo. Konkurencija yra vienas iš veiksnių, kurie prisideda 
prie kokybiškų, vartotojų (pacientų) interesus ir lūkesčius užtikrinančių paslaugų teiki-
mo. Sutelkus tam tikrų neurochirurgijos paslaugų teikimą tik vienoje ar keliose sveika-
tos priežiūros įstaigose, gali sumažėti paskatos siekti kuo efektyviau veikti, be kita ko, pa-
naudojant ir ribotas PSDF biudžeto lėšas, bei kuo labiau atsižvelgti į pacientų interesus. 
Paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičius savaime nedaro įtakos 
PSDF lėšų, skirtų konkrečioms paslaugoms kompensuoti, dydžiui, nes tos pačios ribotos 
lėšos tarp asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų būtų paskirstytos, atsi-
žvelgus į pacientų realų poreikį ir pasirinkimą, kurios iš jų paslaugomis naudotis.

19. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-75, kuris nustato vieno vienintelio 
referencijos centro atrankos procedūrą, apskirtai negalėjo būti priimtas, nes, viena ver-
tus, dar iki šio įsakymo priėmimo jau buvo priimtas Europos Komisijos 2014 m. kovo 
10 d. deleguotasis sprendimas 2014/286/ES, kuriame nustatomi kriterijai ir sąlygos, ku-
riuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi ati-
tikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo. Šis sprendimas yra 
privalomas visa apimtimi tiems, kam jis skirtas ir jį įgyvendinančių teisės aktų, tokių kaip 
sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl referencijos centro, rengti nereikia. Kita vertus, 
nei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į sveika-
tos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse įgyvendinimo, nei deleguotame Europos 
Komisijos sprendime 2014/286/ES (toliau – ir Komisijos sprendimas 2014/286/ES) nėra 
nurodyta, kad dalyvauti Europos referencijos centrų tinklų veikloje turi tik vienas paskir-
tas nacionalinis referencinis centras. Priešingai, minėtuose teisės aktuose įtvirtinta, kad 
bet kokių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, esantys valstybėje narėje, gali teikti pra-
šymą tapti Europos referencijos centrų tinklo nariais, remiantis valstybės narės, kurioje 
jie yra įsisteigę, teisės aktais, o paraiška bus patenkinta, jei visi iš anksto nustatyti kriteri-
jai ir sąlygos bus įvykdytos. Taigi visos Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios 
labai specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas (tretinio lygio, universitetinės ligoni-
nės) ir atitinkančios deleguotame Komisijos sprendime 2014/286/ES nustatytus kriterijus 
ir sąlygas, gali teikti prašymą ir tapti Europos referencijos centrų tinklo nariais.

20. Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymų atitikties Konstitucijos 53 straipsnio 
1 daliai ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 4 straipsniui pareiškėjai 
nurodo, kad į Neurochirurgijos kompetencijos centrą, kuriuo de facto bus Kauno klini-
kos, nukreipiamų neurochirurgijos paslaugų skaičius sudarys apytiksliai 30–35 procentus 
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visų Lietuvoje atliekamų didžiųjų operacijų. Skaičiuojama, kad apytiksliai po 1 000 paci-
entų kasmet būtų priversti vykti gydytis į Kauno klinikas. VšĮ Klaipėdos universitetinės 
ligoninės skaičiavimais, apie 300 pacientų per metus vien iš VšĮ Klaipėdos universitetinės 
ligoninės turėtų būti pervežami neurochirurginėms operacijoms į Kauną, nors Klaipėdos 
universitetinė ligoninė turi ir tam reikiamą techniką, ir kvalifikuotus specialistus. Taigi 
neurochirurgijos paslaugų siekiantys pacientai (suaugę ir vaikai) iš esmės nebegalės lais-
vai pasirinkti, kurioje iš Lietuvoje veikiančių neurochirurgijos paslaugas teikiančių svei-
katos priežiūros įstaigų jie norės gydytis.

21. Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymų atitikties Konstitucijos 53 straipsnio 
1 daliai, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsniui ir 4 straipsnio 
4 daliai, Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 12 straipsniui, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 35 
straipsniui pareiškime Nr. 2 nurodoma, kad 2015 m. plano 14–17 punktuose nustatytas 
teisinis reguliavimas prieštarauja ir pačiuose sveikatos apsaugos ministro įsakymuose 
nurodytam priimtų teisės aktų tikslui, t. y. užtikrinti kokybiškų neurochirurgijos pas-
laugų teikimą Lietuvos Respublikos gyventojams. Šiuo metu veikianti neurochirurgijos 
paslaugų organizavimo struktūra veikia tinkamai, jai nėra būtinos papildomos investici-
jos ir nėra nustatyta pagrįstų priežasčių jai keisti. Bus rizikuojama paciento sveikata ir 
galimai gyvybe, kadangi paskyrus planinę operaciją, pacientus teks transportuoti į kitą 
miestą. Doc. dr. A. G., kuris yra Lietuvos neurochirurgų draugijos vicepirmininkas ir val-
dybos narys, Europos neurochirurgų asociacijos (EANS) draugijos narys, Pasaulio neu-
rochirurgų federacijos (WFNS) draugijos narys bei VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoni-
nės Neurochirurgijos klinikos vadovas, 2014 m. gruodžio 15 d. rašte nurodo, kad 2013 
metais Klaipėdos universitetinėje ligoninėje buvo atlikta 850 didžiųjų neurochirurginių 
operacijų, o iš viso per metus VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės neurochirurgai at-
lieka virš 1 000 neurochirurginių operacijų. Pagal atliktus skaičiavimus, apie 300 pacientų 
per metus turėtų būti priversti vykti gydytis iš Klaipėdos į Kauną, tarp jų reikėtų pervežti 
apie 40 pacientų su plyšusiomis arterinėmis smegenų aneurizmomis ir apie 30 pacientų 
su intracerebrinėmis kraujosruvomis, įtariant kraujagyslių displaziją.

22. Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymų atitikties Konstitucijos 40 straipsnio 
3 daliai ir Vilniaus universiteto statutui teigiama, kad minėtoje Konstitucijos nuostatoje 
įtvirtinta, jog aukštosioms mokykloms suteikiama autonomija. Sveikatos apsaugos mi-
nistro įsakymai labai riboja klinikinę, kartu ir mokslo bei pedagoginę veiklą neurochi-
rurgijos srityje. Įsigaliojus ginčo įsakymams, Vilniaus universiteto Medicinos fakultete 
taps neįmanoma kokybiškai mokyti studentus, ruošti rezidentus bei tęsti podiplomines 
studijas.

23. Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymų atitikties Konstitucijos 48 straipsnio 
1 daliai, Darbo kodekso 2 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių pakto 6 straipsniui, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 straipsniui 
nurodoma, kad 2015 m. plano 14–17 punktuose nustatytas teisinis reguliavimas, kurio 
pagrindu medicinos studijas Lietuvos ar užsienio universitetuose baigę ir neurochirurgų 
kvalifikaciją turintys asmenys pagal specialybę pilna apimtimi galėtų dirbti tik Kauno kli-
nikose. Taigi sveikatos apsaugos ministro įsakymais realiai sukuriama situacija, kai vie-
nintelis centras, galintis teikti plačios apimties neurochirurgijos paslaugas, naujų darbuo-
tojų nepriima, tuo tarpu kituose miestuose šių paslaugų neurochirurgai pagal pilną savo 
kvalifikaciją negalės teikti. Kita vertus, nauji specialistai, žinodami, kad vienintelė galima 
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darbo vieta neurochirurgams, kurioje jie galėtų praktikuoti neurochirurgiją ir tobulėti 
šioje srityje, yra Kauno klinikos, kurios naujų darbuotojų nepriima, taip pat vengs rinktis 
neurochirurgų specialybę. Analogiškos nuomonės laikomasi ir Lietuvos neurochirurgų 
draugijos vicepirmininko ir valdybos nario 2014 m. gruodžio 15 d. rašte sveikatos apsau-
gos ministrei.

24. Dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymų atitikties Teisėkūros pagrindų įstaty-
mo 7 straipsniui paaiškinama, kad Teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnis nustato, jog 
teisėkūroje vadovaujamasi inter alia tikslingumo, proporcingumo, pagarbos asmens tei-
sėms ir laisvėms, atvirumo, skaidrumo, efektyvumo ir aiškumo principais, kurie priimant 
ginčo įsakymus buvo pažeisti. To paties įstatymo 7 straipsnyje įtvirtintas konsultavimasis 
su visuomene, priimant teisės aktą, kurio tikslas – užtikrinti teisėkūros atvirumą, skai-
drumą, sužinoti visuomenės nuomonę apie teisinio reguliavimo problemas ir galimus jų 
sprendimo būdus, sudaryti visuomenei galimybę daryti įtaką rengiamo teisės akto pro-
jekto turiniui. Pasirinktas teisinis reguliavimas ne tik neužtikrins deklaruotų tikslų, ta-
čiau ir akivaizdžiai šį siekį pažeis, kadangi sukurtu teisiniu reguliavimu yra sudaromos 
tokios sąlygos, kad Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje teikiamų neurochi-
rurginių paslaugų kokybė sumažės, o neurochirurgų kvalifikacija ir įgūdžiai sumenks. 
Priimant sveikatos apsaugos ministro įsakymus, nebuvo atlikti poveikio vertinimai ir 
išanalizuotos alternatyvios galimybės, galinčios pasiekti keltus tikslus. Šios išvados buvo 
konstatuotos ir Lietuvos Respublikos Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2014 m. liepos 
16 d. sprendime dėl neurochirurgijos paslaugų organizavimo Nr. 111-S-21. Valstybinės 
akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
2014 m. rugpjūčio 25 d. rašte Dėl neurochirurgijos paslaugų teisinio reguliavimo įvertini-
mo Nr. D2-10953-(1.11) nurodyta, kad būtų tikslinga sveikatos apsaugos ministro įsaky-
muose atsisakyti nuostatų, kurios asmens sveikatos priežiūros įstaigų optimizavimą sieja 
su licencijavimu ir per tai instituciškai nustato, kad tam tikras paslaugas gali teikti tik tam 
tikros konkrečios įstaigos. Lietuvos neurochirurgų draugija 2015 m. vasario 20 d. taip pat 
kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją su prašymu sustabdyti sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymo dėl neurochirurgijos paslaugų optimizavimo plano patvirtinimo įsigaliojimą, 
nes šis įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas bei priimtas be jokių konsultacijų su suinte-
resuotomis pusėmis. Įsakymas Nr. V-95 nėra derintas su visos Lietuvos neurochirurgijos 
specialistais, paruoštas vieno, suinteresuoto centro rekomendacijų pagrindu. Sveikatos 
apsaugos ministerija, sužinojusi apie pareiškėjų pradėtą norminę bylą, ėmėsi skubiai keis-
ti įsakymą Nr. V-677. 2015 m. sausio 30 d. buvo priimtas sveikatos apsaugos ministro įsa-
kymas Nr. V-86 dėl 2014 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-677 pakeitimo, tačiau nepraėjus 
nei 3 dienoms, sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-86, kuris net nespėjo įsigalio-
ti, buvo skubiai panaikintas, o 2014 m. birželio 10 d. Sveikatos apsaugos ministro įsaky-
mas atitinkamai galiojo tik 2 dienas, t. y. 2015 m. vasario 1 ir 2 d. Šios aplinkybės tik dar 
kartą patvirtina sveikatos apsaugos ministro įsakymų priėmimo skubotumą ir Sveikatos 
apsaugos ministerijos tikslą visais būdais toliau proteguoti Kauno klinikas.

VI.

25. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, gautas atsakovo, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, atsiliepimas į pareiškimą Nr. 2, kuriame prašoma jį atmesti kaip nepagrįstą. 
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Atsiliepimas grindžiamas iš esmės labai panašiais argumentais, kaip ir atsiliepimas į pa-
reiškimą Nr. 1: 

25.1. Valstybei keliamas uždavinys – užtikrinti deramą savo konstitucinės funkci-
jos rūpintis sveikata vykdymą ir tinkamą prigimtinės žmogaus teisės į kuo geresnę svei-
katą bei teisės į sveikatos priežiūrą įgyvendinimą, pasitelkiant tokias priemones, kaip 
sveikatos priežiūros įstaigų veiklos reguliavimas ir priežiūra. Net ir pareiškėjai nurodo, 
kad didžioji dalis Lietuvoje teikiamų neurochirurgijos paslaugų yra iš PSDF biudžeto ap-
mokamos neurochirurgijos paslaugos, kurios teikiamos valstybinėse asmens sveikatos 
priežiūros įstaigose, o privačiose sveikatos priežiūros įstaigose yra atliekamos tik mažo-
sios operacijos ir tokių operacijų skaičius yra nedidelis. Pareiškėjai pateikia subjektyviais 
pamąstymais paremtą nuomonę, kad galimai sveikatos apsaugos ministro įsakymai gali 
trukdyti privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios gali teikti iš PSDF biudžeto 
apmokamas neurochirurgijos paslaugas, veiklai. 

25.2. Pareiškėjai klaidingai teigia, kad geografinė teritorija, kurioje gali konkuruoti 
ūkio subjektai, teikdami neurochirurgijos paslaugas, yra tik Lietuvos Respublika. Į nacio-
nalinę teisę perkėlus direktyvos 2011/24/ES nuostatas, pacientai iš kitų Europos Sąjungos 
šalių įgijo teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas kitose valstybėse narėse, įskaitant 
Lietuvos Respubliką, ir atvirkščiai. Todėl ūkio subjektai, turintys teisę teikti neurochirur-
gijos paslaugas, gali konkuruoti dėl paslaugų teikimo ne tik Lietuvos Respublikoje.

25.3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 
dalimi, ministerijai vadovauja ministras, kuris sprendžia ministerijos kompetencijai pri-
skirtus klausimus, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų įgyvendinimą, priima ir pa-
sirašo įsakymus bei užtikrina jų vykdymo kontrolę. Ministerija, vadovaujama sveikatos 
apsaugos ministro, turi įstatymų leidėjo jai suteiktą kompetenciją, t. y. turi teisę ir kartu 
pareigą, įgyvendinant Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą, priimti sprendimus ir nusta-
tyti sveikatos priežiūros sąlygoms keliamus reikalavimus. Sveikatos draudimo įstatymas 
Sveikatos apsaugos ministerijai suteikė teisę priimti įsakymą Nr. V-95, reglamentuojantį 
valstybinį neurochirurgijos paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimo organizavi-
mą Lietuvoje.

25.4. Priešingai nei teigia pareiškėjai, ginčijami sveikatos apsaugos ministro įsaky-
mai yra priimti, įgyvendinant įstatymų leidėjo valią, įtvirtintą Lietuvos Respublikos įsta-
tymuose, kuria siekiama ne riboti atskirų asmenų teises, o užtikrinti visiems Lietuvos gy-
ventojams teisę tik į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Dėl to sveikatos apsaugos 
ministro įsakymais nustatyto teisinio reguliavimo negalima laikyti diskriminuojančiu ar 
neleistinai ribojančiu konkurenciją. Sutiktina su bendro pobūdžio teiginiais apie konku-
renciją, tačiau atkreiptinas dėmesys į sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėji-
mo specifiką bei šių paslaugų kokybės ir kainų nustatymo mechanizmą. Pacientų teisių ir 
žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 2 straipsnio 8 punkte reglamentuojama, kas yra koky-
biškos sveikatos priežiūros paslaugos. To paties įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje numatyta, 
kad kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato 
sveikatos apsaugos ministras. Patys pareiškėjai sutinka, kad sveikatos apsaugos ministro 
įsakymai yra skirti reguliuoti paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, teikimą, t. y. teiki-
mą paslaugų, kurių bazinių kainų nustatymo metodiką bei šių paslaugų bazines kainas, 
vadovaudamasi Sveikatos draudimo įstatymu, nustato Sveikatos apsaugos ministerija. 

25.5. Įsakyme Nr. V-95 nėra įvardijama konkreti sveikatos priežiūros įstaiga, tie-
siog nurodomi reikalavimai, kuriuos atitinkanti įstaiga galėtų tapti neurochirurgijos 
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kompetencijos centru: tai turi būti universiteto ligoninės vienetas, tai turi būti įstaiga, už-
tikrinanti 2015 m. plane numatytomis labai retomis ir retomis ligomis sergantiems paci-
entams neurochirurgijos paslaugas, bei įstaiga, kuri atitinka sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu patvirtintus kriterijus. Pareiškėjų išvados dėl kompetencijos centrų skaičiaus yra 
pagrįstos išskirtinai lingvistiniu teisės akto nuostatų aiškinimo metodu, visiškai neatsi-
žvelgiant į teisinio reguliavimo turinį. 2015 m. plano I skyriuje „Bendrosios nuostatos” 
didesnė dalis sąvokų apibrėžčių pateikiama vienaskaita, nors akivaizdu, kad yra ne viena 
„reta neurochirurgijos liga”, yra ne vienas „krašto neurochirurgijos centras” bei ne viena 
„planinė neurochirurgijos paslauga”. Sprendimas tam tikra tvarka koncentruoti sudėtin-
giausius retų ir labai retų ligų neurochirurginius gydymo atvejus į kompetencijos cen-
trus yra pagrįstas objektyviomis priežastimis. Kadangi retų neurochirurgijos ligų gydy-
mui yra naudojamos ypatingai brangios medicinos technologijos, siekiama ypač aukštos 
paslaugų kokybės, vienareikšmiškai tam darbui yra reikalingi ir pasitelkiami aukščiausios 
kompetencijos šios srities gydytojai specialistai. Valstybės institucijoms, atstovaujančioms 
viešąjį visų potencialių ir esamų pacientų interesą, labai svarbu tinkamai paskirstyti turi-
mus viešuosius finansus, kad pacientams būtų užtikrinama savalaikė, prieinama ir koky-
biška sveikatos priežiūra. Taigi tik koncentruojant kompetentingus specialistus, brangias 
technologijas bei pacientus, kuriems reikalingos tokios infrastruktūros paslaugos, galima 
pasiekti gerų rezultatų ir garantuoti pacientams teikiamų paslaugų kokybę. Tokiu keliu 
eina ir užsienio šalys, kurios kuria kompetencijos (referencinius) centrus atskiroms pa-
tologijoms gydyti. Sveikatos apsaugos ministerija priėmė sprendimą užtikrinti neuro-
chirurgijos kompetencijos centro, kuris atitiktų reikalavimus, keliamus siekiant įsijungti 
į Europos referencijos centrų tinklus, atrinkimą ir steigimą. Atkreiptinas dėmesys, kad 
Atrankos aprašas su jame numatytais kriterijais buvo priimtas ne dėl vieno profilio svei-
katos priežiūros paslaugų.

25.6. Direktyvos 2011/24/ES perkėlimo ir įgyvendinimo laikotarpis baigėsi 
2013 m. spalio 25 d. Iki šios datos valstybės narės turėjo priimti visas būtinas priemo-
nes, kad minėta direktyva būtų perkelta į nacionalinius teisės aktus. Sveikatos apsaugos 
ministerija, būdama atsakinga, laiku ir tinkamai užtikrino šios direktyvos nuostatų per-
kėlimą į nacionalinę teisę. Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos atitinka direktyvoje 
2011/24/ES numatytą reglamentavimą. Komisijos sprendimas 2014/286/ES nedraudžia 
valstybei narei nustatyti nacionalinę procedūrą, kurios pagrindu būtų galimybė identi-
fikuoti potencialius galimus Europos referencijos centrų tinklų dalyvius. Šis sprendimas 
nustato pagrindinius kriterijus, kuriuos turėtų atitikti aukšto lygio specializuotas pas-
laugas atitinkamų ligų diagnostikoje ir gydyme teikiantys sveikatos priežiūros paslaugų 
tiekėjai, siekiantys tapti Europos referencijos centrų tinklų nariais. Europos referencijų 
centrų tinklų esminė paskirtis, visų pirma, yra ne pacientų, kuriems diagnozuotos sudė-
tingos ligos, ligų grupės ar būklės ir (arba) retos ligos, siuntimas gydytis į kitas Europos 
Sąjungos valstybes, o keitimasis aukšto lygio ekspertinėmis žiniomis, teikiant sveikatos 
priežiūros paslaugas pacientams. Ekspertinių žinių sklaida tarp valstybių narių galima 
tik tinkle veikiant lygiaverčiams sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjams, užtikrinantiems 
specializuotas, daugiaprofilines sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, bei vykdan-
tiems diagnostinę, gydomąją, mokslo tiriamąją ir mokymo veiklą atitinkamoje srityje. 
Atrankos aprašo tikslas – ne diskriminuoti sveikatos priežiūros paslaugų tiekėjus ar ribo-
ti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą pacientams, bet identifikuoti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjus, kurie yra pajėgūs lygiaverčiais pagrindais dalyvauti Europos referenci-
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jos centrų tinklų veikloje ir, bendradarbiaudami su tos pačios srities sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančiais paslaugų teikėjais Lietuvos Respublikoje, ugdyti ir plėtoti šių tei-
kėjų žinias ir įgūdžius, keistis gerąja praktika. Nepaisant to, kad pagrindinis apsikeitimo 
aukšto lygio ekspertinėmis žiniomis, teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, principas 
yra bendradarbiavimas ir partnerystė, pozityvioji konkurencija tarp sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjų yra skatinama, nustatant penkerių metų paskyrimo nacionaliniu refe-
rencijos centru terminą. Šiam terminui suėjus, Lietuvos Respublikoje veikiantys neuro-
chirurgijos paslaugų teikėjai, siekiantys tapti nacionaliniais referencijos centrais, bus 
vertinami iš naujo. Referuodami į atrankos kriterijus (šiuo metu nebeaktualią redakciją, 
aktuali patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. V-385), 
pareiškėjai pažymi, jog ir referencijos, ir kitų centrų paskirtis yra ne mokslinė veikla, o 
pacientų gydymas, todėl kriterijai, susiję su referencijos centro moksline veikla, yra nepa-
grįsti. Atsižvelgiant į Atrankos apraše vartojamų sąvokų paaiškinimus, negalima absoliu-
čiai tapatinti kompetencijos centro su nacionaliniu referencijos centru. Nacionalinis refe-
rencijos centras tiek savo tikslais, tiek atitiktimi sveikatos apsaugos ministro nustatytiems 
reikalavimams išreiškia ketinimą dalyvauti Europos referencijų tinklų veikloje, kurių pa-
skirtis – apsikeitimas aukšto lygio ekspertinėmis žiniomis. Nei direktyvoje 2011/24/ES, 
nei Komisijos sprendime 2014/286/ES nėra pasakyta, kad dalyvauti Europos referencijos 
centrų tinklų veikloje turi tik paskirti referenciniai centrai. Šiuose teisės aktuose pasa-
kyta, kad bet kokių sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, esantys valstybėje narėje, gali 
teikti prašymą tapti Europos referencijos centrų tinklo nariais, o paraiška bus patenkinta, 
jei visi iš anksto nustatyti kriterijai ir sąlygos bus įvykdytos. Taigi visi Lietuvos sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai, teikiantys labai specializuotas sveikatos priežiūros paslau-
gas (universitetinės ligoninės), atitinkantys Komisijos sprendime 2014/286/ES nustatytus 
kriterijus ir sąlygas, gali teikti prašymą tapti Europos referencijos centrų tinklo nariais. 
Atrankos aprašo nuostatomis nekvestionuojama sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, 
atitinkančių Komisijos sprendimo 2014/286/ES nuostatose įtvirtintus ir kitus, kvietimo 
jungtis į Europos referencijų centrų tinklus paskelbimo metu paaiškėsiančius, reikalavi-
mus, teisės jungtis į Europos referencijos centrų tinklus. Priešingai – pagal minėto aprašo 
nuostatas, atrinktam nacionaliniam referencijos centrui, išreiškusiam norą jungtis į tin-
klą, sukuriama pareiga siekti narystės Europos referencijų centrų tinkle. Europos referen-
cinių centrų tinklas neapsiriboja vienos valstybės teritorija – Europos Komisijos 2014 m. 
kovo 10 d. įgyvendinančiame sprendime Nr. 2014/287/ES pasakyta, kad ,,bet kuri grupė, 
sudaryta iš bent dešimties sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų, įsisteigusių bent aštuo-
niuose valstybėse narėse, gali iki kvietime nurodyto termino bendrai pateikti paraišką su 
pasiūlymu įsteigti tam tikros kompetencijos srities tinklą“. Šiame sprendime nurodyta, 
kad „(14) valstybės narės, kurios neturi atitinkamo tinklo nario, gali nutarti paskirti pas-
laugų teikėjus, konkrečiai susijusius su tam tikru tinklu, laikydamosi skaidrios ir aiškios 
procedūros. Tie paslaugų teikėjai gali būti paskiriami asocijuotais nacionaliniais centrais, 
kurie daugiausia dėmesio skiria sveikatos priežiūros teikimui, arba bendradarbiavimo 
nacionaliniais centrais, kurie daugiausia dėmesio skiria žinių ir priemonių kūrimui, sie-
kiant pagerinti sveikatos priežiūros kokybę“; ,,(7) valstybės narės, kurių nė vienas svei-
katos priežiūros paslaugų teikėjas nepriklauso tinklui, turėtų paskirti bendrus ir asoci-
juotus nacionalinius tinklus, kad paskatintų juos bendradarbiauti su atitinkamu tinklu“. 
Atsižvelgiant į tai, kad galima situacija, kad nė viena iš Lietuvos Respublikoje veikiančių 
sveikatos priežiūros įstaigų gali būti neįtraukta į Europos referencijos centrų tinklą, aki-
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vaizdu, kad būtina identifikuoti paslaugų teikėjus, kuriuos valstybė narė, t. y. Lietuva, pa-
gal įgyvendinančio sprendimo Nr. 2014/287/ES nuostatas, galėtų paskirti bendradarbiau-
ti su atitinkamu tinklu. Neurochirurgijos referencinių centrų atrankai paraiškas padavė 
du kompetencijos centrų sąvoką, nustatytą Atrankos apraše, atitinkantys subjektai: VšĮ 
Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė ir Kauno klinikos. Kiti sveikatos priežiūros 
paslaugų teikėjai tokios valios neišreiškė, tačiau jie bet kuriuo metu gali teikti paraišką 
Europos Komisijai dėl prisijungimo prie atitinkamo Europos referencijos centrų tinklo 
bei dalyvavimo jo veikloje.

25.7. 2015 m. plane numatyta nustatyti planinių neurochirurgijos paslaugų teiki-
mo modelį, pagal kurį neurochirurgijos paslaugos, apmokamos iš PSDF, atsižvelgiant į 
paslaugų sudėtingumą, būtų teikiamos, pirma, tose sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose 
buvo teikiamos iki šiol, antra, dalis paslaugų, kuriomis gydomos retos ligos, sukoncen-
truotos į asmens sveikatos priežiūros ir mokslo įstaigas, kurios teikia aukščiausio lygio 
neurochirurgijos sveikatos priežiūros paslaugas, ir, trečia, sudėtingiausios ir didelių ma-
terialinių ir žmogiškųjų resursų bei profesinės patirties reikalaujančios neurochirurgijos 
paslaugos koncentruojamos Neurochirurgijos kompetencijos centre, t. y. sveikatos apsau-
gos ministro įsakymu patvirtintus kriterijus atitinkančiame universiteto ligoninės orga-
nizaciniame vienete. Taigi paciento teisė pasirinkti įstaigą, kurioje planine tvarka galėtų 
sulaukti neurochirurginės pagalbos, nėra ribojama, tačiau teisės aktų nustatyta tvarka 
yra numatyta, jog pacientas, siekdamas sulaukti nemokamos neurochirurginės pagal-
bos, t. y. pagalbos, apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, gali rinktis pagalbą pagal sveika-
tos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą neurochirurgijos paslaugų teikimo modelį. 
Neurochirurgijos paslaugų teikimo optimizavimas ir minėto sveikatos priežiūros įstaigų 
tinklo modelio veikimo įgyvendinimas numatytas tam tikrais etapais nuo 2015 m. ba-
landžio 1 d. ir visa apimtimi turėtų pradėti veikti nuo 2017 m. sausio 1 d., todėl sveika-
tos priežiūros įstaigos turi visas galimybes tam pasirengti. Neurochirurgijos paslaugos ir 
toliau bus teikiamos visose LNSS sveikatos priežiūros įstaigose, kaip buvo teikiamos iki 
sveikatos apsaugos ministro įsakymų priėmimo, ir jose toliau turėtų dirbti gydytojo neu-
rochirurgo kvalifikaciją turintys specialistai. Be to, perkėlus į nacionalinę teisę direktyvos 
2011/24/ES nuostatas, Lietuvos pacientai įgijo teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir 
kitose Europos Sąjungos šalyse bei sulaukti kompensacijos už šių paslaugų suteikimą ta 
dalimi, kiek ta pati paslauga yra kompensuojama PSDF lėšomis Lietuvoje. Taip pat nėra 
aišku, dėl kokių priežasčių Sveikatos apsaugos ministerijos siekis, kad sveikatos priežiū-
ros paslaugų teikėjai privaloma tvarka siektų įsilieti į Europos referencinių centrų tinklus 
ir teiktų aukščiausio lygio sveikatos priežiūros paslaugas, galėtų prieštarauti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijai ir juo labiau Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstaty-
mui. Pareiškėjai dėl to išsamiau nepasisako.

25.8. Nėra aišku, kodėl pagal 2015 m. planą negalės būti vykdomos visų pakopų 
medicinos ir sveikatos studijos ar tobulinami specialistai. Priešingai, sukoncentravus retų 
ir labai retų ligų gydymą, atsiras geresnės galimybės rengti tam tikrus retų ligų gydymo 
ciklus rezidentams. VŠĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė, VšĮ Vilniaus uni-
versiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Kauno klinikos yra universitetų, rengiančių 
gydytojus neurologus ir gydytojus neurochirurgus, klinikinės bazės su atitinkamu prak-
tiniu, moksliniu, pedagoginiu potencialu ir tam būtina infrastruktūra. Universitetų neu-
rologijos ir neurochirurgijos klinikose ruošiami būsimi neurologijos ir neurochirurgijos 
specialistai, mokomi rezidentai. Pažymėtina, kad ypatingai specifinių neurochirurgijos 
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paslaugų, tokių kaip labai retų neurochirurgijos ligų gydymas ir sudėtingų intervencijų 
atlikimas, nėra ir neturi būti vykdomas visose universitetų klinikose bei centruose, tokių 
paslaugų teikimui nėra atskirai rengiami gydytojai rezidentai. Tokios paslaugos, kaip tei-
gia ir patys pareiškėjai, teikiamos įgijus ilgametę patirtį neurologijos ir neurochirurgijos 
paslaugų teikimo srityse. Atsižvelgiant į tai ir atsiradus poreikiui, mokslo ir mokymo vei-
kla bei kvalifikacijos kėlimas bendradarbiavimo sutarčių pagrindu gali būti vykdomas bet 
kurioje universiteto ligoninėje. 

25.9. Pareiškėjų samprotavimai dėl paslaugų teikimo pagal „pilną kvalifikaciją” yra 
nepagrįsti jokiais teisės aktais. Bet kurios profesinės kvalifikacijos sveikatos priežiūros 
specialistui studijų baigimo diplomas, rezidentūros baigimo pažymėjimas, o vėliau rei-
kiama licencija išduodama, nepriklausomai nuo to, kur specialistas dirbs: poliklinikoje ar 
universiteto ligoninėje. Skirtumas tarp sveikatos priežiūros specialistų gali atsirasti tik dėl 
praktinių įgūdžių, kuriuos specialistas įgis per visą profesinės praktikos laikotarpį.

25.10. 2015 m. planas buvo rengiamas 2014 m. plano pagrindu, o pastarojo pro-
jekto parengimui sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-216 
buvo sudaryta ir dirbo darbo grupė, sudaryta ne tik iš Sveikatos apsaugos ministerijos, 
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos, VLK atstovų, bet ir iš 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių kraštų neurochirurgijos paslaugas tei-
kiančių sveikatos priežiūros įstaigų atstovų. Sveikatos apsaugos ministro įsakymų regla-
mentavimo poveikis visuomenei, teikiamoms paslaugoms, pacientų srautams ir PSDF 
biudžetui buvo įvertintas, analizuojant VLK pateiktus duomenis apie praėjusiais perio-
dais suteiktas neurochirurgijos paslaugas. Buvo analizuojami 2013 metų duomenų bazės 
„Sveidra“ duomenys. Atsižvelgiant į tai, kad 2015 m. plane nebuvo reglamentuoti nauji 
santykiai ir iš esmės nebuvo pakeistas galiojantis teisinis reglamentavimas, poveikio ver-
tinimas nebuvo privalomas. Atrankos aprašas buvo parengtas, atsižvelgiant į Komisijos 
sprendimą 2014/286/ES. Kadangi EK sprendimas yra privalomas visa apimtimi tiems, 
kam jis yra taikomas, nėra aišku, kokiu būdu, priimant šį teisės aktą, buvo pažeistas 
Teisėkūros pagrindų įstatymas. Pareiškėjai dėl šio aprašo nuostatų galimo prieštaravimo 
teisės aktams konkrečiai nepasisako.

VII.

26. Rengiant norminę administracinę bylą nagrinėti Lietuvos vyriausiajame admi-
nistraciniame teisme, taip pat gautos suinteresuotų asmenų Lietuvos neurochirurgų drau-
gijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuomonės dėl pareiškimo Nr. 2.

27. Lietuvos neurochirurgų draugija sutinka ir pareiškimu Nr. 2 ir nurodo, jog prieš-
taravo ankstesniųjų sveikatos apsaugos ministro įsakymų priėmimui. Nepritarimas buvo 
aptartas Lietuvos neurochirurgų visuomenėje ir netgi svarstytas Lietuvos Respublikos 
Seimo Sveikatos reikalų komitete. Sveikatos apsaugo ministerija nesudarė naujos darbo 
grupės, tačiau vengdama diskusijų su visais neurochirurgijos paslaugas teikiančiais centrais 
ir juos vienijančia Lietuvos neurochirurgų draugija, atšaukė įsakymą Nr. V-677 ir patvir-
tino naują 2015 m. planą. Naujasis įsakymas – ne daug pakeistas anksčiau galiojusio įsa-
kymo variantas ir toliau skirtas koncentruoti neurochirurgijos paslaugas viename Lietuvos 
centre – Kauno klinikose. Įsakyme Nr. V-95 ir vėl neatsižvelgiama į dabar esančią ir funk-
cionuojančią neurochirurgijos tarnybos veiklą, pacientų teises, pateikiami neadekvatūs ir 
Lietuvai nenaudingi ribojimai neurochirurgijos paslaugoms teikti. Reikalavimai kompe-
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tencijos centrui nėra žinomi ar paskelbti Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentuose, 
painiojamos referencijos ir kompetencijos centro sąvokos. ,,Labai retų“ neurochirurginių 
ligų sąrašas atspindi įsakymą rengusios klinikos norą koncentruoti tam tikrą patologiją, o 
ne labai retas ligas. Nesuprantama, kodėl įsakymo Nr. V-95 1 priede pateikiami ir 51 sudė-
tingosios procedūros ACHI kodai. Taigi net ir gydant ,,dažną“ ligą, pacientą intervencijai 
reikėtų transportuoti į kompetencijos centrą. Nepagrįstas ir reikalavimas dėl privalomos 
aparatūros MRT. Įsakymas Nr. V-75 numato referencijos centrų įkūrimo kriterijus, pareng-
tus pagal Komisijos sprendimo 2014/286/ES sąlygas. Šiame EK sprendime kalbama apie 
Europos referencijos centrų tinklą, vienijantį atskirus centrus, šiuo metu gydančius reto-
mis ligomis sergančius ligonius. Sujungus įsakymą Nr. V-75 ir įsakymą Nr. V-95, retų ligų 
gydymas Lietuvoje būtų ne integruojamas, o ribojamas. Retomis ligomis sergantys ligoniai 
šiuo metu gydomi keliuose neurochirurgijos centruose, todėl reali pagalba pacientui taptų 
mažiau prieinama pacientui, dalis neurochirurgų netektų galimybės taikyti savo per dauge-
lį metų sukauptą patirtį, sutriktų mokymo procesas Vilniaus universitete. Įsakymai priimti 
nesilaikant atvirumo, skaidrumo ir viešumo principų, nesudarant galimybių teikti pasiūly-
mų, daryti įtakos teisės akto projekto turiniui.

28. Konkurencijos taryba, pateikdama nuomonę dėl pareiškimo Nr. 2, nurodo, kad 
nuomonėje dėl pareiškimo Nr. 1 jau pateikė paaiškinimus dėl esminių Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsnio taikymo principų neurochirurginių paslaugų organizavimo srity-
je. Toliau šioje nuomonėje atkreipiamas dėmesys, į ką reikėtų atsižvelgti, vertinant ga-
limą sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-95 ir įsakymo Nr. V-75 prieštaravimą 
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Konkurencijos tarybos nuomone, 
aptariami sveikatos apsaugos ministro įsakymai yra susiję su neurochirurgijos paslaugų 
reglamentavimu, t. y. 2015 m. plane nurodytoms sveikatos priežiūros įstaigoms yra pri-
skiriama, kokias konkrečias neurochirurgijos paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto 
lėšų, jos gali teikti. Taip pat numatyta, kad ypač sudėtingas neurochirurgijos paslaugas 
teikia Neurochirurgijos kompetencijos centras. Atrankos apraše numatyti reikalavimai 
kompetencijos centrams, kurie sieks tapti nacionaliniais referencijos centrais. Turėtų būti 
nustatyta, ar dėl sveikatos apsaugos ministro priimtų įsakymų atitinkamoje rinkoje vei-
kiančios sveikatos priežiūros įstaigos yra diskriminuojamos ar privilegijuojamos ir ar dėl 
to gali būti sudarytos skirtingos konkurencijos sąlygos atitinkamoje rinkoje veikiantiems 
ūkio subjektams. 2015 m. plane, skirtingai nei 2014 m. plane, nėra tiesiogiai numatyta, 
kad sudėtingiausias neurochirurgijos paslaugas galės teikti tik viena sveikatos priežiūros 
įstaiga – Kauno klinikos, tačiau turėtų būti įvertinta, ar 2015 m. plane ir / ar Atrankos 
tvarkos apraše numatyti kriterijai bei reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, 
pagal kuriuos jos priskiriamos ar gali būti priskiriamos tam tikrai kategorijai, suteikian-
čiai teisę užsiimti konkrečiomis neurochirurgijos paslaugomis, yra iš tikrųjų būtini, pro-
porcingi ir nesudaro nepagrįstų kliūčių ir ribojimų atskiroms asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoms teikti konkrečias paslaugas. Preliminariai įvertinus sveikatos apsaugos minis-
tro įsakymais patvirtintų 2014 m. plano bei minėto aprašo nuostatas, kiek jos susijusios 
su Neurochirurgijos kompetencijos centru, kompetencijos centrais ir nacionaliniais re-
ferencijos centrais bei jiems keliamais reikalavimais, matyti, kad yra nustatyti bendro 
pobūdžio reikalavimai, todėl savaime nesudaro pagrindo teigti, jog juos gali atitikti tik 
Kauno klinikos: (a) sveikatos apsaugos ministro įsakymuose nėra tiesioginių nuorodų, 
jog Neurochirurgijos kompetencijos centru ar kitais kompetencijos centrais bei naciona-
liniais referencijos centrais gali būti tik Kauno klinikos ir kad šių paslaugų negalėtų teikti 
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kitos sveikatos priežiūros įstaigos; (b) atsižvelgiant į aplinkybę, kad numatyta atrankos 
tvarka kompetencijos centrams, siekiantiems tapti nacionaliniais referencijos centrais, 
taip pat nėra savaiminio pagrindo daryti išvados, kad sveikatos priežiūros įstaigoms yra 
sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos, pretenduojant tapti nacionaliniais referen-
cijos centrais. Tačiau reikėtų patikrinti, ar egzistuoja aplinkybių, kurios sudarytų pagrin-
dą išvadai, jog šiuose teisės aktuose nurodyti kriterijai bei požymiai, kuriais apibūdintas 
Neurochirurgijos kompetencijos centras, kompetencijos centrai ir nacionaliniai referen-
cijos centrai, yra siejami būtent tik su Kauno klinikomis ar kitomis konkrečiomis asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos. Toks vertinimas, be kita ko, galėtų apimti ir 2015 m. plane 
bei Atrankos apraše nurodytų kriterijų bei reikalavimų pagrįstumą.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
VIII.

29. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje abejonės teisėtumu keliamos 
dėl šių teisės aktų ir / arba jų dalių:

1) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsa-
kymu Nr. V-676 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lap-
kričio 9 d. įsakymo Nr. 652 ,,Dėl neurochirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų 
paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ patvirtintų Stacionarinių vaikų 
ir suaugusiųjų neurochirurgijos tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų 
,,Neurochirurgija III B“ ir ,,Neurochirurgija III C“ dalių;

2) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsaky-
mu Nr. V-677 ,,Dėl neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano pa-
tvirtinimo“ patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano 
7, 13–17, 35 ir 36 punktų;

3) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo 
Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano patvir-
tinimo“ 3 punkto ir šiuo įsakymu patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 
2015–2020 metų plano 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktų bei priedo Nr. 1;

4) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsaky-
mo Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
(2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-385 redakcija).

IX.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu 
Nr. V-676 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsa-
kymo Nr. 652 ,,Dėl neurochirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo 
specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ patvirtintų Stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų neuro-
chirurgijos tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ir Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-677 ,,Dėl neurochirurgijos 
paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ patvirtinto Neurochirurgijos 
paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano
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30. 2015 m. rugsėjo 8 d. ir 2015 m. lapkričio 9 d. vykusių viešų teismo posėdžių 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme metu advokatas Ruslanas Černiauskas 
pareiškėjų vardu pareiškimo dalies ta apimtimi, kuria prašoma ištirti Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-676 
,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo 
Nr. 652 ,,Dėl neurochirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo spe-
cialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ patvirtintų Stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų neuro-
chirurgijos tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų ,,Neurochirurgija III 
B“ ir ,,Neurochirurgija III C“ dalių ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-677 ,,Dėl neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 
2014–2020 metų plano patvirtinimo“ patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavi-
mo 2014–2020 metų plano 7, 13–17, 35 ir 36 punktų atitiktį aukštesnės galios teisės ak-
tams, atsisakė. Pareiškėjų atstovas paaiškino, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymas Nr. V-677 ,,Dėl neurochirurgijos paslaugų 
optimizavimo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais 
neteko galios, priėmus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 
2 d. įsakymą Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų 
plano patvirtinimo“. Atstovo teigimu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-676 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 652 ,,Dėl neurochirurgijos stacionarinių 
vaikų ir suaugusiųjų paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ patvirtintų 
Stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų neurochirurgijos tretinio lygio paslaugų teikimo spe-
cialiųjų reikalavimų ,,Neurochirurgija III B“ ir ,,Neurochirurgija III C“ dalių teisėtumo 
patikra taip pat tampa nereikšminga.

31. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 114 straipsnio 1 
dalis įtvirtina, kad bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjamos pa-
gal bendrąsias šiame įstatyme nustatytas proceso taisykles. To paties įstatymo 52 straips-
nis numato, kad pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos na-
grinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį. Byloje esančios atstovavimo 
sutartys tarp pareiškėjų, Seimo narių, ir advokato Ruslano Černiausko patvirtina atstovo 
įgaliojimus ir teisę atsisakyti pareiškimo dalies. Kitų kliūčių, dėl kurių šis atsisakymas ne-
galėtų būti priimtas, išplėstinė teisėjų kolegija nenustatė. Atsižvelgiant į tai ir vadovaujan-
tis Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 3 punktu, norminė administra-
cinė byla anksčiau nurodyta apimtimi nutrauktina.

X.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo 
Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano patvirtini-
mo“ 3 punkto 

32. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo 
Nr. V-95 1 punktu buvo patvirtintas Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 
metų planas. To paties įsakymo 3 punkte nustatyta:

,,3.1. šis įsakymas, išskyrus šio įsakymo 2 punktą ir 1 punktu patvirtinto 
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Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 25, 28 punktus ir 33.1–
33.3, 33.4, 33.5 papunkčius, įsigalioja 2015 m. balandžio 1 d.;

3.2. 33.4 papunktis įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.;
3.3. 25, 28 punktai ir 33.5 papunktis įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.”.
33. Kaip matyti, įsakymo Nr. V-95 3 punkte reglamentuojama šio įsakymo ir juo 

patvirtinto norminio administracinio akto atskirų nuostatų įsigaliojimo tvarka.
34. Administracinių bylų teisenos įstatymo šešioliktasis skirsnis, nustatantis pa-

reiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą nagrinėjimo tvarką, suponuo-
ja, kad norminės administracinės bylos nagrinėjimo ribas paprastai apibrėžia pareiškė-
jo pareiškime pateiktas prašymas, jo apimtis, taip pat šį prašymą pagrindžiantys teisiniai 
argumentai.

35. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje nuosekliai laiko-
si principinės nuostatos, kad pareiškėjo abejonė dėl norminio administracinio akto (jo 
dalies) atitikties įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui turi būti teisiškai motyvuota. 
Pareiškėjas negali apsiriboti vien bendro pobūdžio teiginiais ar vien tvirtinimu, kad nor-
minis administracinis aktas ar konkreti jo nuostata, jo manymu, prieštarauja aukštesnės 
galios teisės aktui, tačiau privalo aiškiai nurodyti, be kita ko, kokia apimtimi ir kurioms 
konkrečiai įstatymo ar Vyriausybės norminio akto nuostatoms įžvelgiamas prieštaravi-
mas, savo poziciją dėl kiekvienos ginčijamos teisės normos atitikties aukštesnės galios 
teisės normai pagrįsti aiškiai suformuluotais teisiniais argumentais. Pareiškėjas, formu-
luodamas teisinius argumentus, turi išnagrinėti tiek atitinkamo norminio administra-
cinio akto (jo dalies) turinį, tiek aukštesnės galios teisės akto (įstatymo ar Vyriausybės 
norminio akto) turinį ir pateikti konkrečią nuomonę dėl prieštaravimų tarp šių aktų. 
Pareiškime neturi būti ir nutylėtų motyvų, neįvertintų reikšmingų teisinio reguliavimo 
aspektų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-1503/2012, išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. lapkri-
čio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1586/2014, 2015 m. rugsėjo 3 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. eA-2096-502/2015).

36. Seimo nariai, prašydami pripažinti, kad minėtas įsakymo Nr. V-95 3 punk-
tas prieštarauja Konstitucijos 43 straipsnio 3 daliai, 46 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai,  
53 straipsnio 1 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, Pacientų teisių ir žalos svei-
katai atlyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsniui, 
Darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto statutui, Teisėkūros pagrindų įstaty-
mo 7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 
straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 straips-
niams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams, nei pareiš-
kime, nei teismo posėdžių Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme metu ne-
paaiškino, neargumentavo, kodėl ir kaip sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-95 
normos, nustatančios šio norminio administracinio akto ir atskirų jo nuostatų įsigalio-
jimo terminus, jų nuomone, prieštarauja kiekvienai iš nurodytų aukštesnės galios teisės 
aktų normai. Šioje pareiškimo dalyje pareiškėjams nepagrindus savo pozicijos dėl mini-
mo teisinio reguliavimo neatitikimo nurodytiems aukštesnės galios teisės aktams, nega-
lima nustatyti norminės bylos šioje dalyje nagrinėjimo ribų. Atsižvelgiant į tai, laikytina, 
jog pareiškėjų prašymas dėl sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. V-95 3 punkto pri-
pažinimo neteisėtu neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimų.

37. Pareiškimo ištirti norminio administracinio teisės akto teisėtumą argumenta-



81

Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo

vimo (teisinių motyvų) trūkumai sudaro savarankišką pagrindą teismui norminę admi-
nistracinę bylą nutraukti (ABTĮ 101 str. 1 p., 114 str. 1 d.). Todėl pareiškėjų inicijuotos 
norminės administracinės bylos dalis dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos minis-
tro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 
2015–2020 metų plano patvirtinimo“ 3 punkto atitikties pareiškime nurodytiems aukš-
tesnės galios teisės aktams nutrauktina.

XI.

Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 
14–17, 25, 28, 33 punktuose ir priede Nr. 1 nustatyto teisinio reguliavimo 

38. Seimo nariai prašo ištirti, ar 2015 m. plano nuostatos – 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 
28, 33 punktai ir priedas Nr. 1 – neprieštarauja Konstitucijos 43 straipsnio 3 daliai, 46 
straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straips-
niui, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Sveikatos 
sistemos įstatymo 5 straipsniui, Darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto sta-
tutui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių 
laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultū-
rinių teisių pakto 6 ir 12 straipsniams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 ir 
35 straipsniams.

39. Kaip minėta, Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 m. planas 
buvo patvirtintas Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-95. 
Įsakymo V-95 preambulėje nurodoma, kad 2015 m. planas patvirtintas, vadovaujan-
tis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 10 straipsnio 6 punktu, 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-938 
„Dėl Nacionalinio veiklos, susijusios su retomis ligomis, plano patvirtinimo“ ir siekiant 
įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos 2013 m. 
gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 8 „Dėl neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 
metais“.

40. Pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtinto plano 1 punktą, jame nurodytos 
organizacinės priemonės, skirtos kokybiškų neurochirurgijos paslaugų teikimui Lietuvos 
Respublikos gyventojams užtikrinti, siekiant mažinti negalios mastą ir mirštamumą dėl 
neurochirurgijos ligų, racionaliai panaudojant Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto 
lėšas.

41. 2015 m. plano 2 punkte nustatyta, kad neurochirurgijos paslaugos − tai asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pacientams, sergantiems centrinės nervų siste-
mos ir periferinių nervų ligomis, gydomomis chirurginiu būdu.

42. Taigi pagal nurodytas nuostatas, 2015 m. planas apima sveikatos priežiūros pas-
laugų − neurochirurgijos paslaugų − optimizavimą, nustato šių paslaugų organizacines 
priemones. 2015 m. plano nuostatos (inter alia ginčijami punktai) priimtos, be kita ko, 
siekiant užtikrinti racionalų Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšų panaudojimą. 
Todėl vertintina, kad 2015 m. planas reglamentuoja PSDF biudžeto lėšomis apmokamų 
neurochirurgijos paslaugų teikimą. Tai procesiniuose dokumentuose ir teismo posėdžių 
metu ne kartą patvirtino ir Sveikatos apsaugos ministerija.

43. 2015 m. plane nustatoma, kokios konkrečios neurochirurgijos paslaugos 2014–
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2020 metais bus teikiamos 2015 m. plane tam tikru būdu apibrėžtose sveikatos priežiūros 
įstaigose (2015 m. plano II–IV skyriai). Šiuo požiūriu įtvirtinama, kokiose sveikatos prie-
žiūros įstaigose bus teikiamos skubiosios neurochirurgijos paslaugos suaugusiesiems, šias 
paslaugas papildomai skirstant pagal tai, ar gydoma reta neurochirurgijos liga (2015 m. 
plano II skyrius), planinės neurochirurgijos paslaugos suaugusiesiems, šias paslaugas pa-
pildomai skirstant pagal tai, ar gydoma reta, ar labai reta neurochirurgijos liga (2015 m. 
plano III skyrius), vaikų skubioji ir planinė neurochirurgijos paslauga (2015 m. plano  
IV skyrius). Pagal 2015 m. planą, neurochirurgijos paslaugas 2014–2020 metais teiksian-
čios konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos suskirstytos į dvi kategorijas: kraštų neuro-
chirurgijos centrus ir universitetinius neurochirurgijos centrus, taip pat nurodoma, ko-
kias neurochirurgijos paslaugas numatyta teikti Neurochirurgijos kompetencijos centre.

44. 2015 m. plane taip pat reglamentuojami neurochirurgijos padalinio reikala-
vimai (2015 m. plano VI skyrius); neurochirurgijos paslaugų teikimo kokybės rodikliai 
(2015 m. plano VII skyrius); neurochirurgijos paslaugų teikimo kokybės vertinimo ro-
diklių nustatymas ir auditas (2015 m. plano VIII skyrius); neurochirurgijos paslaugų 
optimizavimo 2015–2020 metų plano įgyvendinimo etapai (2015 m. plano IX skyrius). 
2015 m. plano 1 priede pateikiamas labai retų neurochirurgijos ligų ir sudėtingų inter-
vencijų kodų sąrašas (toliau – ir 1 priedas); 2 priede – skubių neurochirurgijos paslaugų 
teikimo teritorinis paskirstymas pagal apskritis ir savivaldybes.

45. Pareiškėjai iškėlė klausimą dėl šių 2015 m. plano nuostatų teisėtumo:
– 6 punkto: ,,Universitetiniai neurochirurgijos centrai – tai visų lygių neurochi-

rurgijos paslaugas teikiančios viešosios asmens sveikatos priežiūros ir mokslo įstaigos. 
Universitetiniai neurochirurgijos centrai yra VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė 
ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos“;

– 7 punkto: ,,Reta neurochirurgijos liga – tai neurochirurgijos liga, kuria serga ne 
daugiau kaip 5 iš 10 tūkst. žmonių Europos Sąjungoje (toliau – ir ES) ir kuri yra įtrauk-
ta į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą interneto ORPHANET portale (angl. 
ORPHANET, www.orpha.net). Labai reta neurochirurgijos liga – tai neurochirurgijos 
liga, įtraukta į „Labai retų neurochirurgijos ligų ir sudėtingų intervencijų kodų sąrašą“ (1 
priedas)”;

– 8 punkto: ,,Neurochirurgijos kompetencijos centras – tai organizacinis universi-
teto ligoninės vienetas, užtikrinantis labai retomis neurochirurgijos ligomis ir šiame pla-
ne numatytais atvejais retomis ligomis sergančių pacientų sveikatos priežiūrą bei atitin-
kantis sveikatos apsaugos ministro nustatytus kriterijus“;

– 12 punkto: ,,Suteikus skubiąsias neurochirurgijos paslaugas suaugusiesiems re-
tomis neurochirurgijos ligomis sergantiems pacientams, jie, įvertinus perkėlimo riziką, 
skubiai ir saugiai perkeliami į universitetinį neurochirurgijos centrą”;

– 14 punkto: ,,Planinė neurochirurgijos paslauga retomis neurochirurgijos ligomis 
sergantiems suaugusiesiems teikiama universitetiniuose neurochirurgijos centruose”;

– 15 punkto: ,,Planinė neurochirurgijos paslauga suaugusiesiems, sergantiems la-
bai retomis neurochirurgijos ligomis, įtrauktomis į „Labai retų neurochirurgijos ligų ir 
sudėtingų intervencijų kodų sąrašą“ (1 priedas), teikiama Neurochirurgijos kompetenci-
jos centre”;

– 16 punkto: ,,Vaikų skubioji neurochirurgijos paslauga teikiama vadovaujantis 
Skubiosios medicinos pagalbos masto 4 skiltyje nurodytomis ūmiomis klinikinėmis bū-
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klėmis ir skubiosios medicinos pagalbos teikimo indikacijomis. Vaikai skubiai ir saugiai 
perkeliami į artimiausią ASPĮ, galinčią suteikti reanimacijos ir intensyviosios terapijos bei 
neurochirurgijos paslaugas. Vaikai, sergantys retomis neurochirurgijos ligomis, stabiliza-
vus jų būklę, įvertinus perkėlimo riziką, skubiai ir saugiai perkeliami į Neurochirurgijos 
kompetencijos centrą”;

– 17 punkto: ,,Planinė vaikų neurochirurgijos paslauga teikiama Neurochirurgijos 
kompetencijos centre”;

– 25 punkto: ,,Biplaninis angioseriografas taikomas atliekant endovaskulines ope-
racijas gydant insultus ir aneurizmas bei kitas į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą 
interneto ORPHANET portale, įtrauktas retas smegenų kraujagyslių ligas”;

 – 28 punkto: 
,,28. Privalomi neurochirurgijos operacinių medicininiai prietaisai (metodai) pagal 

teikiamas neurochirurgijos paslaugas:
28.1. intraoperacinis ultragarsas – visoms neurochirurgijos paslaugoms teikti;
28.2. intraoperacinė magnetinio rezonanso tomografija (toliau – ir MRT), funkci-

nė MRT ir navigacinė MRT – retoms neurochirurgijos ligoms gydyti;
28.3. intraoperacinė elektroencefalografija – teikiant paslaugas Neurochirurgijos 

kompetencijos centre“;
– 33 punkto: 
,,33. Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano įgyvendini-

mo etapai:
33.1. iki 2015 m. I ketvirčio pabaigos įkurti Neurochirurgijos kompetencijos cen-

trą, atitinkantį retų ligų centrų ir Europos referencijos centrų tinklo kokybinius ir kieky-
binius reikalavimus;

33.2. iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos parengti Neurochirurgijos kompetencijos 
centro įsijungimo į Europos referencijos centrų tinklą planą;

33.3. nuo Neurochirurgijos kompetencijos centro įkūrimo dienos šiame centre 
teikti planines neurochirurgijos paslaugas vaikams, gydyti labai retas neurochirurgines 
ligas bei atlikti sudėtingas intervencijas (1 priedas);

33.4. retomis neurochirurginėmis ligomis, įtrauktomis į Retų ligų ir retųjų vaistų 
sąrašą, skelbiamą interneto ORPHANET portale, sergančius pacientus iš Panevėžio ir 
Šiaulių kraštų pradėti gydyti universitetiniuose neurochirurgijos centruose.

33.5. retomis neurochirurginėmis ligomis, įtrauktomis į Retų ligų ir retųjų vaistų 
sąrašą, skelbiamą interneto ORPHANET portale, sergančius pacientus iš Klaipėdos kraš-
to pradėti gydyti universitetiniuose neurochirurgijos centruose“;

– 2015 m. 1 priedo:
,,1. Labai retų neurochirurgijos ligų kodai pagal Tarptautinės statistinės ligų ir svei-

katos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą (Australijos modifi-
kacija) (toliau – ir TLK-10-AM kodai):

C75.1; C75.2; C75.3; D16.4; D31.6; D32.0; D32.9; D33.3; D35.2; D35.3; D35.4; 
D44.3; D44.4; D44.5; G10; G20; G21.0; G21.1; G21.2; G21.3; G21.4; G21.8; G23.0; 
G23.1; G23.2; G23.8; G23.9; G24.0; G24.1; G24.2; G24.3; G24.4; G24.5; G24.8; G24.9; 
G25.0; G25.1; G25.2; G25.3; G25.4; G25.5; G25.6; G25.8; G25.9; G40.00; G40.01; G40.10; 
G40.11; G40.20; G40.21; G40.30; G40.31; G40.40; G40.41; G40.50; G40.51; G40.60; 
G40.61; G40.70; G40.71; G40.80; G40.81; G40.90; G40.91; G52.1; G56.4; G56.8; G56.9; 
G57.7; G58.0; G58.8; G58.9; G80.3; G95.0; G98; I67.5, I77.3; Q07.0.
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2. Sudėtingų sisteminių intervencijų (ACHI) kodai:
30075-05; 30075-06; 30075-08; 30094-11; 39121-00; 39124-02; 39130-00; 39131-

00; 39134-01; 39136-01; 39137-00; 39139-00; 39640-00; 39642-00; 39646-00; 39650-
00; 39653-00; 39658-00; 39660-02; 39662-02; 39709-01; 39712-01; 39712-02; 39712-03; 
39715-00; 39715-01; 39715-02; 39715-03; 40315-00; 40700-00; 40703-00; 40703-01; 
40703-02; 40706-00; 40709-00; 40709-02; 40709-03; 40712-00; 40712-02; 40712-03; 
40801-00; 40803-00; 41575-00; 41581-00; 42533-00; 42533-01; 42542-00; 42548-00; 
90032-00; 90043-00; 90044-00.

3. Vaikų labai retų ligų pagal TLK-10-AM kodai:
P10.0; P10.1; P10.2; P10.3; P10.4; P10.8; P10.9; P11.0; P11.1; P11.2; P11.3; P11.4; 

P11.5; P11.9; P12.0; P12.1; P12.2; P12.3; P12.9; P13.0; Q01.0; Q01.1; Q01.2; Q01.81; 
Q01.82; Q01.83; Q01.84; Q01.89; Q01.9; Q03.0; Q03.1; Q03.8; Q03.9; Q04.00; Q04.01; 
Q04.09; Q04.1; Q04.2; Q04.31; Q04.32; Q04.33; Q04.34; Q04.35; Q04.36; Q04.39; Q04.4; 
Q04.5; Q04.6; Q04.60; Q04.61; Q04.62; Q04.8; Q04.9; Q05.00; Q05.01; Q05.02; Q05.10; 
Q05.11; Q05.12; Q05.20; Q05.21; Q05.22; Q05.30; Q05.31; Q05.32; Q05.40; Q05.41; 
Q05.42; Q05.50; Q05.51; Q05.52; Q05.60; Q05.61; Q05.62; Q05.70; Q05.71; Q05.72; 
Q05.80; Q05.81; Q05.82; Q05.90; Q05.91; Q05.92; Q06.0; Q06.1; Q06.2; Q06.3; Q06.4; 
Q06.8; Q06.9; Q28.0; Q28.1; Q28.2; Q28.3; Q75.01; Q75.02; Q75.03; Q75.04; Q75.05; 
Q75.06; Q75.09; Q75.1; Q75.2; Q75.31; Q75.39; Q75.4; Q75.5; Q75.81; Q75.89; Q75.9; 
Q76.0; Q76.1; Q76.21; Q76.22; Q76.31; Q76.39; Q76.41; Q76.42; Q76.43; Q76.44; Q76.45; 
Q76.49; Q76.5; Q89.41; Q89.42.“.

46. Pagal ginčijamas 2015 m. plano nuostatas, skubiąsias neurochirurgijos paslau-
gas retomis neurochirurgijos ligomis sergantiems suaugusiesiems numatyta teikti kraš-
tų neurochirurgijos centruose, tačiau tokie pacientai, įvertinus perkėlimo riziką, skubiai 
ir saugiai turi būti perkeliami į universitetinį neurochirurgijos centrą (2015 m. plano  
12 p.). Taigi pagal 2015 m. plano 12 punktą, skubiosios neurochirurgijos paslaugos re-
tomis neurochirurgijos ligomis sergantiems suaugusiesiems turi būti suteiktos kraštų 
neurochirurgijos centruose, tačiau įvertinus perkėlimo riziką, perkeliami į universitetinį 
neurochirurgijos centrą.

47. Planines neurochirurgijos paslaugas retomis neurochirurgijos ligomis ser-
gantiems suaugusiesiems numatyta teikti universitetiniuose neurochirurgijos centruose 
(2015 m. plano 14 p.).

48. Planines neurochirurgijos paslaugas suaugusiesiems, sergantiems labai reto-
mis neurochirurgijos ligomis, numatyta teikti Neurochirurgijos kompetencijos centre 
(2015 m. plano 15 p.).

49. Skubiosios neurochirurgijos paslaugos retomis neurochirurgijos ligomis ser-
gantiems vaikams pirmiausia suteikiamos artimiausioje asmens sveikatos priežiūros įs-
taigoje, o stabilizavus būklę ir įvertinus perkėlimo riziką, skubiai ir saugiai perkeliami į 
Neurochirurgijos kompetencijos centrą (2015 m. plano 16 p.). Taigi pagal 2015 m. pla-
no 16 punktą, skubiosios neurochirurgijos paslaugos retomis neurochirurgijos ligomis 
sergantiems vaikams gali būti suteiktos bet kurioje sveikatos priežiūros įstaigoje, tačiau, 
įvertinus perkėlimo riziką, gali būti perkelti į Neurochirurgijos kompetencijos centrą.

50. Planines neurochirurgijos paslaugas vaikams numatyta teikti Neurochirurgijos 
kompetencijos centre (2015 m. plano 17 p.).

51. Sistemiškai aiškinant ginčijamas 2015 m. plano nuostatas, taip pat matyti, 
kad Neurochirurgijos kompetencijos centre numatyta atlikti ir sudėtingas intervencijas, 
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įtrauktas į 2015 m. plano 1 priede esantį kodų sąrašą. 
52. Pagal 2015 m. plano 7 punktą, reta neurochirurgijos liga – tai neurochirurgijos 

liga, kuri atitinka du kumuliatyvius kriterijus: 1) šia liga serga ne daugiau kaip 5 iš 10 
tūkst. žmonių Europos Sąjungoje; ir 2) ši liga yra įtraukta į Retų ligų ir retųjų vaistų sąra-
šą, skelbiamą interneto ORPHANET portale www.orpha.net. Pagal tame pačiame punkte 
pateiktą labai retos ligos apibrėžimą, labai reta neurochirurgijos liga yra tokia liga, kuri 
įtraukta į 2015 m. plano 1 priede esantį labai retų neurochirurgijos ligų kodų sąrašą.

53. Pagal 2015 m. plano 8 punkte pateiktą Neurochirurgijos kompetencijos cen-
tro apibrėžimą, šiam centrui priskirtas neurochirurgijos paslaugas numatyta teikti tame 
organizaciniame universiteto ligoninės vienete, kuris atitinka sveikatos apsaugos minis-
tro numatytus kriterijus. Taigi pagal 2015 m. plano 8 punktą, nacionaliniu kompetencijos 
centru gali būti subjektas (sveikatos priežiūros įstaiga), kuris: 1) yra universiteto ligoninės 
organizacinis vienetas; 2) gali užtikrinti neurochirurgijos paslaugų teikimą pacientams, 
sergantiems 2015 m. plane numatytomis labai retomis ir retomis neurochirurgijos ligo-
mis; 3) atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytus kriterijus.

54. Pareiškėjai išreiškia abejones tuo požiūriu, kad, pasak Seimo narių, pagal nu-
statytą teisinį reguliavimą apribojama galimybė kraštų neurochirurgijos centruose teikti 
skubiąsias neurochirurgijos paslaugas retomis neurochirurgijos ligomis sergantiems su-
augusiesiems ir panaikinama galimybė teikti planines neurochirurgijos paslaugas retomis 
neurochirurgijos ligomis sergantiems suaugusiesiems; panaikinama galimybė universite-
tiniuose neurochirurgijos centruose teikti planines neurochirurgijos paslaugas suaugu-
siesiems, sergantiems retomis neurochirurgijos ligomis, kurių kodai yra įtraukti į 2015 m. 
plano 1 priede esantį sąrašą; apribojama galimybė tiek kraštų neurochirurgijos centruose, 
tiek universitetiniuose neurochirurgijos centruose teikti skubiąsias neurochirurgijos pas-
laugas retomis neurochirurgijos ligomis sergantiems vaikams ir panaikinama galimybė 
minėtuose centruose teikti planines neurochirurgijos paslaugas vaikams, taip pat atlikti 
sudėtingas sistemines intervencijas, kurių kodai įtraukti į 2015 m. plano 1 priede esantį 
sąrašą. Be to, pareiškėjų nuomone, nustačius neteisėtą 2015 m. plano 1 priedą ir prisky-
rus skubiųjų neurochirurgijos paslaugų retomis ligomis sergantiems vaikams bei plani-
nių neurochirurgijos paslaugų vaikams teikimą, faktiškai visos neurochirurgijos paslau-
gos nepagrįstai numatytos teikti vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje − Neurochirurgijos 
kompetencijos centre.

55. Šiame kontekste pažymėtina, kad Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, ne-
paisant to, kad 2015 m. plane tiek apibrėžiant Neurochirurgijos kompetencijos centro są-
voką, tiek kitose nuostatose vartojama vienaskaitos forma, 2015 m. plano pagrindu gali 
veikti keli ir daugiau Neurochirurgijos kompetencijos centrų. Išplėstinė teisėjų kolegija, 
nesutikdama su tokiu ginčijamo teisinio reguliavimo vertinimu, atkreipia dėmesį, kad vi-
sose 2015 m. plano nuostatose (8 p., 13 p., 15 p., 16 p., 17 p., 33.1 p., 33.2, 33.3 p.) vartoja-
mas daiktavardžio ,,neurochirurgijos kompetencijos centras“ skaičius – vienaskaita. Jeigu 
būtų traktuojama, kad tekste vartojamas vienaskaitos skaičius turėtų reikšti daugiskaitą, 
kaip teigia Sveikatos apsaugos ministerija, tada logiška būtų minėtos sąvokos daugiskai-
tos skaičių vartoti ir tokiose 2015 m. plano teisės normų konstrukcijose, kaip, pavyzdžiui, 
,,planinė neurochirurgijos paslauga suaugusiesiems teikiama Neurochirurgijos kompe-
tencijos centre, universitetiniuose neurochirurgijos centruose ir kraštų neurochirurgijos 
centruose <...>“. Todėl matyti, kad žodžio ,,neurochirurgijos kompetencijos centras“ vie-
naskaita 2015 m. plane teisėkūros subjekto vartojama neatsitiktinai. Atitinkamai teigti, 
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jog tiesiogiai teisės normos tekste pavartotas daiktavardžio ,,neurochirurgijos kompe-
tencijos centras“ skaičius – vienaskaita reiškia ir daugiskaitą, išplėstinės teisėjų kolegi-
jos požiūriu, būtų nekorektiška. Iš to išplaukia, kad 2015 m. planas įtvirtina tokį teisinį 
reguliavimą, pagal kurį tam tikras neurochirurgijos paslaugas numatyta teikti viename 
Neurochirurgijos kompetencijos centre. Tai, kad teisės normos tekstas sutampa su teisė-
kūros subjekto valia, parodo ir kitos 2015 m. plano nuostatos, inter alia susijusios su šio 
plano įgyvendinimo veiksmais: ,,iki 2015 m. I ketvirčio pabaigos įkurti Neurochirurgijos 
kompetencijos centrą“ (2015 m. plano 33.1 p.); ,,nuo Neurochirurgijos kompetenci-
jos centro įkūrimo dienos šiame centre teikti planines neurochirurgijos paslaugas <...>“ 
(2015 m. plano 33.3 p.) ir kt.

56. Atsižvelgiant į 2015 m. plano 6 punkte pateiktą universitetinių neurochirurgi-
jos centrų apibrėžimą, universitetiniams neurochirurgijos centrams pagal 2015 m. planą 
priskirtas neurochirurgijos paslaugas numatyta teikti konkrečiose sveikatos priežiūros įs-
taigose: VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, VšĮ Vilniaus universiteto 
ligoninės Santariškių klinikose ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno 
klinikose.

57. Pareiškėjai iškėlė abejonę, ar pagrįstai prie universitetinių neurochirurgijos 
centrų kategorijos nėra priskirta VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė. Pažymėtina, kad 
minėta sveikatos priežiūros įstaiga pagal 2015 m. plano 5 punktą, yra priskirta prie kraš-
tų neurochirurgijos centrų kategorijos. Todėl vertintina, kad pareiškėjai nesutinka ir su 
2015 m. plano 5 punkto teisėtumu. 

58. 2015 m. plano 25 punktas reglamentuoja, kad atliekant endovaskulines opera-
cijas gydant insultus ir aneurizmas bei kitas į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą 
interneto ORPHANET portale, įtrauktas retas smegenų kraujagyslių ligas, taikomas bi-
planinis angioseriografas. Pagal 2015 m. plano 28 punkte nustatytą teisinį reguliavimą, 
teikiant bet kurias neurochirurgijos paslaugas, privaloma turėti ir taikyti intraoperacinį 
ultragarsą (28.1 p.); teikiant neurochirurgijos paslaugas, kai gydomos retos neurochirur-
gijos ligos, privaloma turėti ir taikyti intraoperacinę magnetinio rezonanso tomografiją 
(toliau – ir MRT), funkcinę MRT ir navigacinę MRT (28.2 p.); teikiant neurochirurgijos 
paslaugas Neurochirurgijos kompetencijos centre, privaloma turėti ir taikyti intraopera-
cinę elektroencefalografiją (28.3 p.).

59. Pareiškėjai nesutinka, kad reikalavimai neurochirurgijos padaliniui ir neu-
rochirurgijos paslaugoms yra pagrįsti ir objektyvūs; nustatytus reikalavimus, pasak 
Seimo narių, faktiškai gali atitikti tik viena konkreti sveikatos priežiūros įstaiga – Kauno 
klinikos. 

60. 2015 m. plano 33 punkte reglamentuojami 2015 m. plano įgyvendinimo eta-
pai, t. y. iki 2015 m. I ketvirčio pabaigos numatyta įkurti Neurochirurgijos kompetenci-
jos centrą, atitinkantį retų ligų centrų ir Europos referencijos centrų tinklo kokybinius ir 
kiekybinius reikalavimus (33.1 p.); iki 2015 m. II ketvirčio pabaigos numatyta parengti 
Neurochirurgijos kompetencijos centro įsijungimo į Europos referencijos centrų tinklą 
planą (33.2 p.); nuo Neurochirurgijos kompetencijos centro įkūrimo dienos numatyta 
šiame centre teikti planines neurochirurgijos paslaugas vaikams, gydyti labai retas neu-
rochirurgijos ligas bei atlikti sudėtingas intervencijas (33.3 p.); numatyta retomis neu-
rochirurgijos ligomis, įtrauktomis į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą interneto 
ORPHANET portale, sergančius pacientus iš Panevėžio ir Šiaulių kraštų pradėti gydyti 
universitetiniuose neurochirurgijos centruose (33.4 p.); retomis neurochirurgijos ligomis, 
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įtrauktomis į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą interneto ORPHANET portale, 
sergančius pacientus iš Klaipėdos krašto pradėti gydyti universitetiniuose neurochirurgi-
jos centruose (33.5 p.).

61. Pareiškėjai konkrečių argumentų, kodėl paminėtos nuostatos pačios savaime 
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, nenurodė, tačiau vertindami 2015 m. plane 
nustatyto teisinio reguliavimo visumą, šių punktų neteisėtumą pareiškėjai sieja su, jų ma-
nymu, neteisėtu sveikatos apsaugos ministro sprendimu neurochirurgijos paslaugų gy-
dant suaugusiuosius, sergančius labai retomis neurochirurgijos ligomis, ir neurochirur-
gijos paslaugų gydant vaikus teikimą priskirti vienam Neurochirurgijos kompetencijos 
centrui, kuriam keliamus reikalavimus faktiškai gali atitikti tik viena konkreti sveikatos 
priežiūros įstaiga – Kauno klinikos, o neurochirurgijos paslaugų, gydant sergančiuosius 
retomis neurochirurgijos ligomis, teikimą priskirti universitetiniams neurochirurgijos 
centrams.

62. 2015 m. plano 1 priede ,,Labai retų neurochirurgijos ligų ir sudėtingų interven-
cijų kodų sąrašas“ pateikiami neurochirurgijos ligų kodai pagal Tarptautinės statistinės 
ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą (toliau – 
ir TLK-10-AM kodai). Šie TLK-10-AM kodai suskirstyti į dvi kategorijas: labai retų neu-
rochirurgijos ligų ir vaikų labai retų neurochirurgijos ligų kategorijas. Tame pačiame 1 
priede taip pat pateikiami sudėtingų sisteminių intervencijų ACHI kodai. Vertinant 
2015 m. priedą 1 sistemiškai su kitomis ginčijamo teisinio reguliavimo nuostatomis, šia-
me priede, nurodant TLK-10-AM kodus, išvardijamos neurochirurgijos ligos, kurias pri-
skirta gydyti Neurochirurgijos kompetencijos centre. 2015 m. plano 1 priede, nurodant 
ACHI kodus, taip pat išvardijamos konkrečios sisteminės intervencijos, kurias priskirta 
teikti tame pačiame centre.

63. Pareiškėjų nuomone, į 2015 m. plano 1 priedą įtraukti tie TLK-10-AM kodai, 
kuriuos atitinkančios ligos negali būti traktuojamos, kaip labai retos neurochirurgijos li-
gos, o kai kurios iš jų − net ir ne retos neurochirurgijos ligos, minimame priede išvardy-
tus ACHI kodus atitinkančios sisteminės intervencijos taip pat ne visos yra sudėtingos.

64. Vertinant ginčijamą teisinį reguliavimą kaip visumą, matyti, kad konkreti tei-
kiamų neurochirurgijos paslaugų, priskiriamų atitinkamai sveikatos priežiūros įstaigai 
kategorijai, apimtis iš esmės apibrėžiama 2015 m. plano 1 priede, jame įtvirtinus konkre-
čių neurochirurgijos ligų pagal TLK-10-AM kodus ir sisteminių intervencijų pagal ACHI 
kodus sąrašą. Į šį sąrašą patenkančios neurochirurgijos ligos ir sisteminės intervencijos 
priskirtos Neurochirurgijos kompetencijos centrui, į šį sąrašą nepatenkančios neurochi-
rurgijos ligos ir sisteminės intervencijos priskirtos kraštų ir universitetiniams neurochi-
rurgijos centrams, tačiau tik universitetiniams neurochirurgijos centrams priskirta teik-
ti neurochirurgijos paslaugas gydant retas suaugusiųjų neurochirurgijos ligas, t. y. ligas, 
kuriomis serga ne daugiau kaip 5 iš 10 tūkst. žmonių Europos Sąjungoje ir kurios yra 
įtrauktos į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą interneto ORPHANET portale 
www.orpha.net. Konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos teikiamų neurochirurgijos pas-
laugų apimtis pagal ginčijamą teisinį reguliavimą nustatoma, priskiriant šią įstaigą prie 
atitinkamos − kraštų ar universitetinių neurochirurgijos centrų – kategorijos, ir apibrė-
žiant Neurochirurgijos kompetencijos centro sąvoką.
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XII.

Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 
14–17, 25, 28, 33 punktų ir priedo Nr. 1 atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 
straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos 
pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos svei-
katai atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai ir Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos 
įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktams ir 5 punkte įtvirtintiems asmens sveikatos 
priežiūros prieinamumo ir tinkamumo principams

65. Kadangi pareiškime argumentai dėl teisinio reguliavimo dėstomi nekonkreti-
zuojant, kaip ir kodėl kiekvienas 2015 m. plano 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktas bei 
priedas Nr. 1 prieštarauja kiekvienai iš nurodytų aukštesnės galios teisės aktų normai, tei-
sėtumo tyrimas šioje norminėje administracinėje byloje, visų pirma, vertintinas dėl gin-
čijamo teisinio reguliavimo, kaip visumos, atitikties aukštesnės galios teisės aktams.

66. Pareiškėjai kelia klausimą dėl ginčijamo teisinio reguliavimo (visų pirmiau iš-
vardytų 2015 m. plano punktų ir 1 priedo) atitikties inter alia Konstitucijos 53 straipsnio 
1 daliai, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsniui ir Sveikatos 
sistemos įstatymo 5 straipsniui.

67. Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad valstybė rūpinasi žmonių svei-
kata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Įstatymas nustato pi-
liečiams nemokamos medicinos pagalbos valstybinėse gydymo įstaigose teikimo tvar-
ką. Iš pareiškėjų argumentų matyti, kad abejojama teisėtumu ne visai Konstitucijos 53 
straipsnio 1 daliai, o tik jos daliai, t. y. nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir 
laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus. Todėl ginčijamas teisinis re-
guliavimas vertintinas būtent minėtos konstitucinės nuostatos požiūriu.

68. Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (2014 m. birželio 26 d. 
įstatymo Nr. XII-982 redakcija) 3 straipsnyje ,,Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros 
paslaugas” numatyta, kad pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas 
(1 d.); kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nu-
stato sveikatos apsaugos ministras (2 d.); pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo ne-
žeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį. Pacientui turi būti 
suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis nekentėtų dėl savo 
sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje (3 d.). Iš 
pareiškimo turinio matyti, kad pareiškėjų argumentai susiję tik su Pacientų teisių ir ža-
los sveikatai atlyginimo įstatymo (2014 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. XII-982 redakcija) 
3 straipsnio 1 dalimi, todėl ginčijamas teisinis reguliavimas bus vertinamas minėtos įsta-
tymo straipsnio dalies apimtyje.

69. Sveikatos sistemos įstatymo (2015 m. spalio 15 d. įstatymo Nr. XII-1957 redak-
cija) 5 straipsnyje ,,Sveikatinimo veiklos reguliavimo principai” nurodyta:

,,1. Šio įstatymo 1 ir 3 straipsniuose nurodytiems santykiams reguliuoti taikomi šie 
principai:

1) visapusė asmens ir visuomenės sveikatos sauga;
2) asmens, visuomenės sveikatos bei valstybės interesų derinimas;
3) asmens teisių turėti kuo geresnę sveikatą lygybė, nesvarbu, kokios jis būtų lyties, 
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rasės, tautybės, pilietybės, socialinės padėties ir profesijos;
4) asmens laisvė pasirinkti kuo geresnės sveikatos sąlygas;
5) asmens sveikatos priežiūros priimtinumas, prieinamumas ir tinkamumas;
6) asmenų laisvė vienytis į visuomenines organizacijas, ginančias asmens ir visuo-

menės sveikatos interesus, ir valstybės parama šių organizacijų veiklos programoms;
7) visuomenės informavimas visapusiškai teisingai ir laiku apie kuo geresnės svei-

katos ugdymo sąlygas bei šių sąlygų reklama;
8) visuomeninių organizacijų dalyvavimas valdant sveikatinimo veiklą ir tiesiogiai, 

ir per išrinktus savo atstovus;
9) valstybės parama asmenims saugant, atgaunant ir stiprinant jų sveikatą;
10) valstybės laiduojamos (nemokamos) sveikatos priežiūros nustatymas;
11) visų sveikatinimo veiklos subjektų vykdoma visapusė pavojaus ir žalos asmens 

ir visuomenės sveikatai prevencija;
12) valstybės skatinamos sveikatai naudingos ūkinė veikla ir iniciatyva.
2. Jeigu šio įstatymo 1 ir 3 straipsnyje nurodyti santykiai įstatymų nėra sureguliuoti 

ir jiems negalima pritaikyti panašius santykius reguliuojančių teisės normų nuostatų, tai 
sprendžiant kilusius ginčus taikomi šio straipsnio 1 dalyje išvardyti principai“.

70. Iš pareiškėjų argumentų matyti, kad abejonės dėl teisinio reguliavimo teisėtu-
mo keliamos tik Sveikatos sistemos įstatymo (2015 m. spalio 15 d. įstatymo Nr. XII-1957 
redakcija) 5 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktų ir 5 punkte įtvirtintų asmens sveikatos prie-
žiūros prieinamumo ir tinkamumo principų apimtyje. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė tei-
sėjų kolegija atliks tyrimą dėl ginčijamo teisinio reguliavimo atitikties būtent šioms mi-
nėto įstatymo nuostatoms.

XIII.

71. Konstitucinis Teismas, atskleisdamas konstitucinius sveikatos apsaugos pa-
grindus, yra pažymėjęs, kad įgyvendinant Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą 
valstybės priedermę rūpintis žmonių sveikata ir laiduoti medicinos pagalbą bei paslau-
gas žmogui susirgus, yra užtikrinama teisės į sveikatos priežiūrą garantija (Konstitucinio 
Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas).

72. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad žmogaus ir visuomenės 
sveikata yra viena svarbiausių visuomenės vertybių (inter alia Konstitucinio Teismo 
2002 m. liepos 11 d., 2005 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai), žmonių 
sveikatos apsauga yra konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, rūpinimasis žmo-
nių sveikata – valstybės funkcija (inter alia Konstitucinio Teismo 2004 m. sausio 26 d., 
2005 m. rugsėjo 29 d., 2011 m. birželio 21 d. nutarimai); įgyvendinant konstitucinę vals-
tybės priedermę rūpintis žmonių sveikata, inter alia užtikrinti medicinos pagalbą bei 
paslaugas žmogui susirgus, turi būti sukurta veiksminga sveikatos apsaugos sistema, 
sudarytos deramos sąlygos jai veikti (Konstitucinio Teismo 2009 m. rugsėjo 2 d. nuta-
rimas); valstybė privalo sudaryti teisines ir organizacines prielaidas veikti tokiai sveika-
tos apsaugos sistemai, kuri užtikrintų kokybišką ir visiems prieinamą sveikatos priežiūrą 
(Konstitucinio Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas); vykdydamos šią konstitucinę 
funkciją, valstybės sveikatos politiką formuojančios ir įgyvendinančios valstybės institu-
cijos, be kita ko, turi imtis priemonių, kad būtų sukurta reikiama infrastruktūra ir veik-
tų tiek ir taip paskirstytų įvairias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų (tarp 
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jų valstybinių), kad sveikatos priežiūros paslaugas būtų galima gauti laiku (Konstitucinio 
Teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas 2013 m. gegužės 16 d. 
nutarime taip pat yra išaiškinęs, kad reguliuojant privalomojo sveikatos draudimo san-
tykius, įstatymų leidėją saisto iš Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies kylantis reikalavimas 
užtikrinti visiems vienodą kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kons-
tituciniai solidarumo, socialinės darnos ir teisingumo imperatyvai, atsakingo valdymo, 
protingumo, proporcingumo, asmenų lygiateisiškumo principai.

73. Minėta, kad Sveikatos sistemos įstatymo (2015 m. spalio 15 d. įstatymo  
Nr. XII-1957 redakcija) 5 straipsnio 1 dalies 5 punkte įtvirtinta, jog reguliuojant sveikati-
nimo veiklą, turi būti vadovaujamasi, be kita ko, asmens sveikatos priežiūros prieinamu-
mo ir tinkamumo principais. To paties įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje sveikatos priežiū-
ros prieinamumas apibrėžiamas, kaip valstybės nustatyta tvarka pripažįstamos sveikatos 
priežiūros sąlygos, užtikrinančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų ekonominį, ko-
munikacinį ir organizacinį priimtinumą asmeniui ir visuomenei, 2 straipsnio 11 dalyje 
nurodoma, kad sveikatos priežiūros tinkamumas – tai valstybės nustatyta tvarka pripa-
žįstamos sveikatos priežiūros sąlygos, užtikrinančios sveikatos priežiūros paslaugų bei 
patarnavimų kokybę ir efektyvumą.

74. Išdėstytų nuostatų kontekste pažymėtina, kad atsižvelgiant į Sveikatos apsau-
gos ministerijos veiklos tikslus – formuoti valstybės politiką asmens sveikatos priežiūros 
srityje, organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą (Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 (2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1443 redakcija) 
9.1 p.), Sveikatos apsaugos ministerija, įgyvendindama minėtus tikslus, turi pareigą vyk-
dyti Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą konstitucinę valstybės priedermę rū-
pintis žmonių sveikata. Todėl nustatydama su asmens sveikatos priežiūra susijusį teisinį 
reguliavimą, inter alia teisinėmis priemonėmis organizuodama asmens sveikatos priežiū-
ros paslaugų (taip pat ir neurochirurgijos paslaugų) teikimą, Sveikatos apsaugos minis-
terija privalo paisyti ir iš minėtos Konstitucijos nuostatos išplaukiančių konstitucinių ir 
įstatyminių reikalavimų sukurti ir įgyvendinti tokią asmens sveikatos apsaugos sistemą, 
kuri veiksmingai užtikrintų inter alia prieinamą ir tinkamą asmens sveikatos priežiūrą 
(asmens sveikatos priežiūros paslaugas) ir konstitucinės asmens teisės į tokią sveikatos 
priežiūrą realizavimą.

75. Siekdama nepaneigti šių su veiksminga asmens sveikatos priežiūra susijusių 
principų, Sveikatos apsaugos ministerija turi ypač atidžiai ir atsakingai vykdyti jai, kaip 
teisėkūros subjektui, adresuojamas pareigas.

76. Šiuo požiūriu pirmiausia paminėtina, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas at-
sakingo valdymo principas (Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimas). Šis 
konstitucinis principas suponuoja tai, kad visos valstybės institucijos ir pareigūnai turi 
vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, veikdami Tautos ir Lietuvos 
valstybės interesais ir tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos ir įstatymų suteiktus įga-
liojimus (Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 26 d., 2012 m. lapkričio 10 d. išvados). 
Tinkamas, atsakingas valdymas, kaip yra aišku iš Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktikos, neatsiejamas ir nuo gero administravimo reikalavimų. Kiekviena vie-
šojo administravimo institucija yra saistoma tiek bendrųjų teisės principų (teisinės vals-
tybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, as-
menų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.), tiek gero administravimo, atsakingo 
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valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir 
kt.) (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A502-1605/2012, 2015 m. spalio 7 d. sprendimas administracinėje byloje  
Nr. A-1095-492/2015).

77. 2015 m. plane nustatytas neurochirurgijos paslaugų suskirstymas konkrečioms 
arba tam tikru būdu apibrėžtoms sveikatos priežiūros įstaigoms vertintinas, kaip diferen-
cijuotas teisinis reguliavimas. Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad teisi-
nės valstybės principas apima ir reikalavimą nustatyti tokį diferencijuotą teisinį regulia-
vimą, kuris būtų grindžiamas tik atitinkamais teisės aktais reguliuojamų visuomeninių 
santykių subjektų padėties objektyviais skirtumais (pvz., Konstitucinio Teismo 2004 m. 
gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimai). Pasirinktos teisinės priemonės taip 
pat turi atitikti proporcingumo principą, kuris reiškia, kad nustatytos teisinės priemo-
nės turi būti būtinos demokratinėje visuomenėje ir tinkamos siekiamiems teisėtiems bei 
visuotinai svarbiems tikslams (tarp tikslų ir priemonių turi būti pusiausvyra), jos netu-
ri varžyti asmens teisių labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti (pvz., Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai, 2012 m. birželio 29 d., 
2013 m. vasario 15 d. nutarimai).

78. Proporcingumo principas taip pat yra vienas iš bendrųjų Europos Sąjungos 
teisės principų ir pagal jį reikalaujama, kad Europos Sąjungos teisės nuostata nustatytos 
priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekiamiems teisėtiems tikslams įgy-
vendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti (inter alia Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo Liuksemburgas prieš Parlamentą ir Tarybą, 
C-176/09, 61 p., 2012 m. kovo 13 d. sprendimo Melli Bank prieš Tarybą, C-380/09 P, 
52 p.). Šis principas taip pat reikalauja, kad institucijos, priėmusios administracinį aktą, 
galėtų teisme įrodyti, jog aktas buvo priimtas veiksmingai pasinaudojant savo diskrecija, 
kuri reikalauja atsižvelgti į visus šioje situacijoje, kurią šiuo aktu siekiama reglamentuo-
ti, svarbius duomenis ir aplinkybes. Šios institucijos bent turi galėti pateikti bei aiškiai 
ir nedviprasmiškai išdėstyti bazinius duomenis, į kuriuos turėjo būti atsižvelgta pagrin-
džiant ginčijamas šio akto priemones ir nuo kurių priklausė jų diskrecijos įgyvendini-
mas (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje 
Ispanija prieš Europos Tarybą, Nr. C-310/04, 122–123 p.). Būtinumo elementas reikalau-
ja rinktis mažiausiai ribojančias poveikio priemones, tinkamumo – pasirinkti priemonę, 
kuri būtų tinkama (ar tikėtina, kad tinkama) teisėtam tikslui pasiekti. Europos Žmogaus 
Teisių Teismas, taikydamas ir aiškindamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 
konvenciją, taip pat vertina, ar yra išlaikomas proporcingas pasirinktų priemonių ir sie-
kiamo teisėto tikslo santykis, t. y. ar egzistuoja protinga pusiausvyra tarp siekiamo tiks-
lo ir taikomų priemonių (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2006 m. birželio 20 d. 
sprendimas byloje Zarb Adami prieš Maltą (pareiškimo Nr. 17209/02), 72 p., 2010 m. 
kovo 29 d. sprendimas byloje Depalle prieš Prancūziją (pareiškimo Nr. 34044/02), 83 p.). 
Pažymėtina, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, valstybėms paprastai 
suteikiama nuožiūros laisvė nustatant tam tikras priemones, tačiau valstybių veiksmai 
neturi daryti tokio poveikio konkrečiai teisei, kad paneigtų šios teisės veiksmingumą ir 
pačią jos esmę (pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2002 m. balandžio 9 d. sprendi-
mas byloje Podkolzina prieš Latviją (pareiškimo Nr. 46726/99), 33 p., 2010 m. kovo 23 d. 
sprendimas byloje Cudak prieš Lietuvą (pareiškimo Nr. 15869/02), 55 p.).

79. Iš oficialios konstitucinės doktrinos nuostatų taip pat aišku, kad konstituci-
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nis teisinės valstybės principas suponuoja ir kitus reikalavimus teisėkūros subjektams. 
Konstitucinis teisinės valstybės principas, be kita ko, neleidžia poįstatyminiais teisės ak-
tais nustatyti tokio teisinio reguliavimo, kuris nebūtų grindžiamas įstatymais (inter alia 
Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d., 2009 m. birželio 22 d. nutarimai). Vienas es-
minių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų yra teisinis tikrumas 
ir teisinis aiškumas (inter alia Konstitucinio Teismo 2008 m. gruodžio 24 d. nutarimas). 
Konstitucinis teisinės valstybės principas taip pat reikalauja, kad teisinių santykių subjek-
tai galėtų žinoti, ko iš jų reikalauja teisė; įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas 
teisinis reguliavimas turi būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, teisės aktų formuluo-
tės turi būti tikslios, turi būti užtikrinami teisės sistemos nuoseklumas ir vidinė darna 
(inter alia Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 16 d. nutarimai).

80. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad Sveikatos apsaugos ministerija, spręs-
dama, kokias konkrečias neurochirurgijos paslaugas gali teikti konkreti arba tam tikru 
būdu apibrėžta sveikatos priežiūros įstaiga, tokiu būdu iš esmės nustato individualaus 
pobūdžio elgesio taisyklę. Tokio pobūdžio elgesio taisyklėms keliami tokie patys, kaip ir 
individualiam administraciniam aktui numatyti reikalavimai (Viešojo administravimo 
įstatymo 8 str. 1 d.), t. y. jos, be kita ko, turi būti pagrįstos objektyviais duomenimis (fak-
tais) ir teisės aktų normomis. 

81. Minėta, kad žmogaus sveikata – viena iš svarbiausių visuomenės vertybių, o jos 
apsauga – konstituciškai svarbus tikslas, viešasis interesas, rūpinimasis žmonių sveikata – 
viena iš prioritetinių valstybės funkcijų, todėl nurodyti viešojo administravimo subjekto 
veiklos principai ir teisėkūros reikalavimai, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, yra ne-
atsiejami, įgyvendinant Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą valstybės priedermę 
tinkamai pasirūpinti žmonių sveikata ir efektyviai realizuoti konstitucinę asmens teisę į 
kokybišką ir prieinamą sveikatos priežiūrą. 

82. Nagrinėjamos norminės administracinės bylos atveju tai reiškia, kad pagal 
kompetenciją organizuodama iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamų sveikatos priežiūros 
paslaugų (šiuo atveju neurochirurgijos paslaugų) teikimą, Sveikatos apsaugos ministerija 
privalo nustatyti tokį poįstatyminį teisinį reguliavimą, kuris atitiktų iš konstitucinių tei-
sinės valstybės, atsakingo valdymo principų kylančius reikalavimus, inter alia turi būti 
grindžiamas įstatymo normomis, būti aiškus, suprantamas, neprieštaringas, tikslus, nuo-
seklus ir suderintas su kitais aktualiais teisės aktais. Sveikatos apsaugos ministerijos šioje 
valstybinio valdymo srityje pasirinktos ir konkrečiame poįstatyminiame teisės akte įtvir-
tintos teisinio reguliavimo priemonės, be kita ko, turi būti pagrįstos, protingos ir propor-
cingos (tinkamos ir būtinos teisėtiems tikslams pasiekti). Taigi konkretus neurochirurgi-
jos paslaugų teikimo modelis vertintinas pagal tai, ar tokį modelį nustatantis ginčijamas 
teisinis reguliavimas, priimtas esant konkrečioms faktinėms ir teisinėms prielaidoms, ar 
pasirinktas neurochirurgijos paslaugų teikimo modelis grindžiamas tinkamai nustatyto-
mis objektyviomis aplinkybėmis (duomenimis), ar tokios teisinio reguliavimo priemonės 
yra tinkamos ir būtinos deklaruojamiems tikslams pasiekti. 

XIV.

83. 2015 m. plano nuostatomis, kaip nurodoma šio plano 1 punkte, sveikatos ap-
saugos ministras siekė užtikrinti kokybiškų neurochirurgijos paslaugų teikimą Lietuvos 
Respublikos gyventojams, sumažinti negalios mastą ir mirštamumą dėl neurochirurgi-
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jos ligų, racionaliai panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo biudžeto lėšas. Išplėstinė 
teisėjų kolegija nekvestionuoja, kad asmens sveikatos priežiūros tinkamumas (kokybė ir 
efektyvumas), taip pat ekonomiškas PSDF biudžeto lėšų naudojimas − visuotinai svarbūs 
ir teisėti nustatomomis teisėkūros priemonėmis siekiami tikslai.

84. Kaip nurodoma pačiame 2015 m. plane, 2015 m. planas patvirtintas, vadovau-
jantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 18 d. įsakymu 
Nr. V-938 patvirtintu Nacionaliniu veiklos, susijusios su retomis ligomis, planu (toliau – 
ir Retų ligų planas). Retų ligų plane, be kita ko, nurodoma, kad tikslinga retas ligas gydy-
ti specializuotas paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose (Retų ligų 
plano 11 p.), išreiškiamas labai specializuotos pagalbos retomis ligomis sergantiems pa-
cientams centralizavimo siekis (Retų ligų plano 19 p.). 2015 m. planas patvirtintas, taip 
pat siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos 
2013 m. gruodžio 12 d. nutarimą Nr. 8 ,,Dėl neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 
2014–2020 metais” (III t., b. l. 23). Šiuo nutarimu iš esmės pritarta būtinybei 2014–2020 
metais struktūrizuoti neurochirurgijos paslaugas (nutarimo 1 p.); paprašyta Lietuvos 
neurochirurgijos draugijos įvertinti pateiktą informaciją apie neurochirurgijos paslaugų 
struktūrizavimą 2014–2020 metais ir pateikti išvadas (nutarimo 2 p.); nuspręsta sudary-
ti darbo grupę neurochirurgijos paslaugų struktūrizavimo 2014–2020 metais planui pa-
rengti ir jai pavesti iki 2014 m. vasario 1 d. paruošti reikiamų teisės aktų projektus (nuta-
rimo 3 p.).

85. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, nepaisant to, kad iki 2015 m. plano pri-
ėmimo Sveikatos apsaugos ministerijos lygmeniu buvo suformuluoti tam tikri tikslai 
neurochirurgijos paslaugų srityje, vien tik deklaratyvios nuostatos, susijusios su retų ligų 
centralizacija, negali pačios savaime pagrįsti, kad konkrečiu neurochirurgijos paslaugų 
teikimo modeliu nustatytai šių paslaugų centralizacijai egzistuoja faktinės ir teisinės prie-
laidos. Nei nurodytuose dokumentuose, kuriais vadovaujantis buvo priimtas 2015 m. pla-
nas, nei pačiame 2015 m. plane, nei kituose aktuose nėra nustatyti jokie kriterijai (pvz., 
operacijų, gydant neurochirurgijos ligas skaičius per metus, geografinis atstumas iki ar-
timiausios ligoninės, įstaigos ar atskirų padalinių veiklos ekonominiai−finansiniai rodi-
kliai, turimas specialistų skaičius, įranga ar pan.), rodikliai (pvz., koks operacijų, gydant 
neurochirurgijos ligas, skaičius yra pakankamas sveikatos priežiūros paslaugų saugumui, 
turimų specialistų ir medicinos įrangos efektyviam naudojimui užtikrinti ar pan.), kurių 
pagrindu būtų galima įvertinti esamą padėtį neurochirurgijos srityje ir atitinkamai pati-
krinti 2015 m. plane įtvirtinto neurochirurgijos paslaugų optimizavimo (ar kaip expressis 
verbis nurodyta Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos 2013 m. gruodžio 12 d. nutari-
me Nr. 8, struktūrizavimo) pagrįstumą (atitikimą faktiniams duomenis) ir atitiktį teisinio 
reguliavimo priemonių būtinumo ir tinkamumo kriterijams. Sveikatos apsaugos minis-
terija nagrinėjamoje byloje jokio teisės akto ar kito dokumento, kuriame būtų suformu-
luoti aiškūs kriterijai, pateikti konkretūs rodikliai ir atlikta vertinamoji analizė, nepateikė 
ir nenurodė. Šiame kontekste pažymėtina, kad Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, 
nustatant ginčijamą teisinį reguliavimą, buvo atsižvelgta į Valstybinės ligonių kasos pa-
teiktus duomenis iš Privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės 
sistemos ,,Sveidra“ apie 2013 m. atliktų neurochirurgijos operacijų Lietuvoje skaičių kie-
kvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje, tačiau toks teisinio reguliavimo pagrindimas, iš-
plėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tiek formos, tiek turinio požiūriu nėra pakankamas 
ir tinkamas.
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86. Atkreiptinas dėmesys, kad Retų ligų plano 13 punkte nurodyta, jog duomenys 
apie retų ligų paplitimą šiuo metu Lietuvoje nėra susisteminti, retų ligų neįmanoma iki 
galo klasifikuoti pagal TLK-10-AM, ypač kai šios ligos registruojamos pagal vyraujančius 
klinikinius simptomus. Sveikatos apsaugos ministerija nei procesiniuose dokumentuose, 
nei prie bylos prijungtoje su 2015 m. plano rengimu susijusioje medžiagoje jokių susiste-
mintų duomenų apie retas neurochirurgijos ligas Lietuvoje (jų paplitimą, operacijų gy-
dant retas neurochirurgijos ligas, skaičių, pasiskirstymą pagal regionus (ar rajonus), re-
zultatus ir pan.), nepateikė. 

87. Pareiškėjai, pateikdami paaiškinančius duomenis, nurodė, kad nustatant ginči-
jamą teisinį reguliavimą, nebuvo atsižvelgta į neurochirurgijos specifiką, kadangi retoms 
ligoms pagal sergančiųjų skaičių galima priskirti visas Lietuvos neurochirurgijos skyriuo-
se gydomas neurochirurgijos ligas. Taip pat pareiškėjai paaiškino, kad iš 2015 m. plano 
1 priede pateiktame Labai retų neurochirurgijos ligų ir susistemintų intervencijų kodų 
sąraše nurodytų 203 kodų apskritai tik 126 kodai yra įtraukti į Retų ligų ir retųjų vaistų 
sąrašą, skelbiamą interneto ORPHANET portale www.orpha.net, o iš šių įtrauktų kodų 
ORPHANET portale www.orpha.net išskiriamos kaip retos tik kai kurios šio kodo ligų 
grupės. Pareiškėjų teigimu, labai retų ligų kategorijai priskiriamos ir kai kurios pareiški-
me išvardytos pačios dažniausios neurochirurgijos ligos. Sveikatos apsaugos ministerija 
dėl šių argumentų nei procesiniuose dokumentuose, nei teismo posėdžio metu nepasi-
sakė ir pareiškėjo teiginių nepaneigė. Pareiškėjai taip pat kvestionavo konkrečių sistemi-
nių intervencijų įtraukimą į 2015 m. plano 1 priedą bei visų planinių neurochirurgijos 
paslaugų vaikams priskyrimą Neurochirurgijos kompetencijos centrui. Tačiau, išplėsti-
nės teisėjų kolegijos vertinimu, Sveikatos apsaugos ministerija nepagrindė, nei kodėl kai 
kurios 2015 m. plano 1 priede nurodytos sisteminės intervencijos laikomos sudėtingos, 
nei kodėl jas galima atlikti tik Neurochirurgijos kompetencijos centre, nei kokiais duo-
menimis remiantis nuspręsta dalį skubiosios vaikų neurochirurgijos ir visą planinę vaikų 
neurochirurgiją priskirti tik vienai sveikatos priežiūros įstaigai – Neurochirurgijos kom-
petencijos centrui.

88. Minėta, kad 2015 m. plano 1 priede, nurodant TLK-10-AM ir ACHI kodus, 
išvardijamos neurochirurgijos ligos bei sisteminės intervencijos, kurias priskirta gydyti 
ir teikti vienoje sveikatos priežiūros įstaigoje – Neurochirurgijos kompetencijos centre. 
Retas ligas, įtrauktas į interneto ORPHANET portalą www.orpha.net, bet nepriskirtas 
2015 m. plano 1 priede esančiam sąrašui, numatyta gydyti universitetiniuose neurochi-
rurgijos centruose. Todėl vertintina, kad įvedus ,,retos neurochirurgijos ligos“ ir ,,labai 
retos neurochirurgijos ligos“ kategorijas, pagal ginčijamą teisinį reguliavimą beveik visos 
neurochirurgijos paslaugos Lietuvoje priskirtos teikti vienoje arba keliose sveikatos prie-
žiūros įstaigose. Tačiau, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tokio masto centralizacijai 
įvykdyti būtinas išsamus, aiškus ir tinkamai atliktas pagrindimas, specialiomis žiniomis 
paremtas tokios centralizacijos poveikio sveikatos priežiūrai ir atitikimo siekiamiems 
tikslams įvertinimas.

89. Byloje nėra nustatyti pakankamai aiškūs ir išsamūs duomenys (kriterijai, rodi-
kliai), remiantis kuriais, priimant 2015 m. planą, buvo nuspręsta, kad krašto neurochi-
rurgijos kategorijai priskirtoms sveikatos priežiūros įstaigoms apribojama galimybė teikti 
didelę iš PSDF biudžeto apmokamų neurochirurgijos paslaugų dalį. Tikslas gydant retas 
neurochirurgijos ligas teikti specializuotas neurochirurgijos paslaugas ir centralizuoti šių 
paslaugų teikimą pats savaime nepagrindžia, kad tokias specializuotas sveikatos priežiū-
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ros paslaugas gali teikti tik universitetiniai neurochirurgijos centrai, ir tokių specializuotų 
paslaugų nėra pajėgūs teikti krašto neurochirurgijos centrai ar kitos sveikatos priežiūros 
įstaigos.

90. Pagal 2015 m. plano 5 punktą, krašto neurochirurgijos centras apibrėžiamas, 
kaip neurochirurgijos centras, kuriame teikiamos neurochirurgijos paslaugos tam tikros 
Lietuvos Respublikos teritorijos dalies, apimančios kelis administracinis vienetus ar jų 
dalis, gyventojus. Tačiau nesant iš anksto nustatytų ir aiškiai apibrėžtų kriterijų (į ką atsi-
žvelgiama vertinant), rodiklių (koks turi būti vertinamasis skaičius ar kokybė) ir esamos 
padėties įvertinimo (neurochirurgijos paslaugas teikiančių sveikatos priežiūros įstaigų 
skaičius, pasiskirstymas, turimi specialistai, turima įranga, atitikimas rodikliams ir pan.), 
negali būti paaiškinama, kodėl prie šios kategorijos neurochirurgijos centrų priskiriamos 
būtent 2015 m. plane išvardytos konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos. 

91. Byloje pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos 2013 m. gruodžio 
12 d. posėdžio protokolas Nr. MK-4, iš kurio matyti, kad jo metu buvo pristatytas A. T. 
parengtas neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 m. Lietuvoje projektas 
(III t., b. l. 33–45). Šio projekto pagrindu, kaip galima suprasti iš byloje esančių procesi-
nių dokumentų, buvo parengtas tiek sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. 
įsakymu Nr. V-677 patvirtintas Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2014–2020 
metų planas (šiuo metu pripažintas netekęs galios), tiek šioje byloje ginčijamas 2015 m. 
planas. Minėtame Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijos posėdyje Mykolo Romerio 
universiteto Politikos ir vadybos fakulteto prodekanė atkreipė dėmesį, kad projektui 
trūksta poreikio analizės ir modeliavimo kriterijų. Iš projekto medžiagos taip pat maty-
ti, kad remiamasi Valstybinės ligonių kasos duomenimis (Privalomojo sveikatos draudi-
mo kompiuterizuotos informacinės sistemos ,,Sveidra“ duomenimis) apie 2013 m. atliktų 
neurochirurgijos operacijų Lietuvoje skaičių kiekvienoje sveikatos priežiūros įstaigoje. 
Pagal šiuos duomenis pateiktas skaičius operacijų, kurios klasifikuojamos pagal paslaugų 
lygmenis (II, III), taip pat didžiųjų bei mažųjų operacijų kategorijas. Sveikatos apsaugos 
ministro 2012 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-145 patvirtintame Detalizuotame didžiųjų 
ir mažųjų operacijų sąraše mažajai ir didžiajai operacijai priskiriami ACHI (medicininių 
intervencijų klasifikacija) kodai, todėl tai, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, visapu-
siškai ir tiksliai neatspindi objektyvių faktinių duomenų apie neurochirurgijos paslaugų 
gydant neurochirurgijos ligas, kurios 2015 m. plane įvardijamos kaip retos ir labai re-
tos neurochirurgijos ligos, skaičių ir esamą būklę Lietuvoje. Iš darbo grupės, rengusios 
2014 m. plano projektą (2014 m. plano pagrindu buvo patvirtintas ir 2015 m. planas), po-
sėdžių garso įrašų taip pat aišku, kad darbo grupės nariai nesutarė dėl projekte nurodytų 
neurochirurgijos operacijų skaičiaus kiekvienoje 2015 m. plane įvardytoje sveikatos prie-
žiūros įstaigoje, o tai kelia abejonių projekto pagrįstumu ir teisingumu. Be to, įvertinus 
byloje esančius VLK duomenis apie atliktas didžiąsias operacijas, matyti, kad atotrūkis 
tarp universitetiniuose neurochirurgijos centruose ir kai kuriose krašto neurochirurgijos 
centrams priskirtose sveikatos priežiūros įstaigose atliktų didžiųjų operacijų skaičiaus kai 
kuriais atvejais nėra labai didelis.

92. Atkreiptinas dėmesys taip pat į tai, kad procesiniuose dokumentuose ir viso by-
los nagrinėjimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme metu Sveikatos apsau-
gos ministerija nurodė vienintelį – operacijų skaičiaus per metus konkrečioje sveikatos 
priežiūros įstaigoje – kriterijų, kuriuo remiantis buvo atlikta neurochirurgijos paslaugų 
optimizacija 2015–2020 m. Lietuvoje. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, vien tokio 
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ir taip apibrėžto kriterijaus naudojimas, vertinant neurochirurgijos paslaugų būklę, nėra 
pakankamas, todėl negali pagrįsti pasirinktų teisinio reguliavimo priemonių – būtinumo 
ir tinkamumo. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat negali vertinti, kad 2014 m. plano pro-
jektas, pagal kurį, kaip teigia ir Sveikatos apsaugos ministerija, buvo patvirtintas 2015 m. 
planas, pagrindžia, kad ginčijamas teisinis reguliavimas buvo nustatytas visapusiškai, at-
sakingai ir teisingai įvertinus esamą padėtį ir poveikį bei laukiamus rezultatus neurochi-
rurgijos srityje.

93. Pareiškėjai nurodė, kad neurochirurgijos būdu gydant bet kurią neurochirurgi-
jos ligą (neišskiriant pagal tai, ar tai reta liga, ar labai reta liga), gali tekti taikyti 2015 m. 
plano 1 priede nurodytas sistemines intervencijas, todėl tokios operacijos atlikimui pa-
gal ginčijamą teisinį reguliavimą teks pacientą transportuoti į vienintelį Neurochirurgijos 
kompetencijos centrą, nors tam tikros intervencijos atlikimui šiuo metu realios sąlygos 
sudarytos ir artimesnėje sveikatos priežiūros įstaigoje.

94. Įvertinus 2015 m. plano nuostatas, susijusias su skubiųjų neurochirurgijos 
paslaugų teikimu, pagal byloje pateiktus duomenis taip pat pagrįstai galima abejoti, ar 
taip sureglamentuota sveikatos priežiūra bus tinkama. Minėta, kad pagal ginčijamą teisi-
nį reguliavimą, skubiosios neurochirurgijos paslaugos retomis neurochirurgijos ligomis 
sergantiems suaugusiesiems turi būti suteiktos kraštų neurochirurgijos centruose, tačiau 
įvertinus perkėlimo riziką, jie gali būti perkelti į universitetinį neurochirurgijos centrą 
(2015 m. plano 12 p.). Pagal 2015 m. plano 16 punktą, skubiosios neurochirurgijos pa-
slaugos retomis neurochirurgijos ligomis sergantiems vaikams turi būti suteiktos bet ku-
rioje sveikatos priežiūros įstaigoje, tačiau, įvertinus perkėlimo riziką, jie gali būti perkelti 
į Neurochirurgijos kompetencijos centrą. Pirma, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
nei šiose, nei kitose 2015 m. plano nuostatose nėra detalizuojamas perkėlimo į kitą svei-
katos priežiūros įstaigą rizikos įvertinimas, todėl tai sudaro sąlygas kilti neaiškumams ir 
nesusipratimams teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Antra, net jeigu būtų įvertinta 
didelė perkėlimo į kitą sveikatos priežiūros įstaigą rizika, ir pacientas liktų gydytis toje 
sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje buvo suteikta skubioji neurochirurgijos paslauga, 
vertinant tai, kad pagal 2015 m. planą didžioji neurochirurgijos paslaugų dalis sutelkia-
ma keliose sveikatos priežiūros įstaigose, kyla klausimas, ar skubiąsias neurochirurgijos 
paslaugas turinčios teikti sveikatos priežiūros įstaigos išlaikys kompetenciją gydyti neu-
rochirurgijos ligas, priskirtas universitetiniams ir Neurochirurgijos kompetencijos cen-
trui. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsau-
gos ministerijos 2014 m. rugpjūčio 25 d. rašte Nr. D2-10953-(1.11.) (I t., b. l. 29–31) taip 
pat nurodė, kad ,,dirbtinai sukoncentravus neurochirurgijos paslaugas universitetiniuose 
neurochirurgijos centruose (Kaune, Vilniuje), kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
negalėtų tikėtis nei moderniausios įrangos, nei kompetentingiausių specialistų, todėl tai 
gali įtakoti paslaugų kokybę“.

95. Sveikatos apsaugos ministerijai, kaip viešojo administravimo institucijai, šiuo 
atveju veikiančiai administracinio reglamentavimo srityje, tenka pareiga pagrįsti ir įrody-
ti, kad nustatytas teisinis reguliavimas atitinka aukštesnės galios teisės aktų reikalavimus. 
Nagrinėjamos bylos kontekste tai reiškia, kad iškilus pakankamai pagrįstoms abejonėms 
dėl 2015 m. ginčijamose nuostatose įtvirtinto neurochirurgijos paslaugų, apmokamų iš 
PSDF biudžeto lėšų, modelio atitikimo sveikatos priežiūros tinkamumui (kokybei ir efek-
tyvumui) bei prieinamumui, Sveikatos apsaugos ministerija turėjo pagrįsti ir paaiškinti, 
kodėl 2015 m. plane numatytas modelis ir konkrečios nuostatos atitinka konstitucinius 
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ir Sveikatos sistemos įstatyme numatytus reikalavimus, keliamus veiksmingos sveikatos 
apsaugos sistemos sukūrimui.

96. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad nei 2015 m. plano 8 punkte (kuria-
me pateikiamas Neurochirurgijos kompetencijos centro apibrėžimas), nei kitose 2015 m. 
plano nuostatose nėra nurodomi konkretūs kriterijai, kuriuos atitinkantis organizacinis 
universiteto ligoninės vienetas gali būti paskirtas Neurochirurgijos kompetencijos cen-
tru, ar teisės aktas, kuriame tokie kriterijai būtų įtvirtinti. Be to, nėra reglamentuojama 
tokio organizacinio universiteto ligoninės vieneto tapimo, paskyrimo ar atrinkimo tvarka 
ir procedūra. 2015 m. plano 33.1 punktas įtvirtina, kad iki 2015 m. I ketvirčio pabaigos 
numatoma įkurti Neurochirurgijos kompetencijos centrą, atitinkantį retų ligų centrų ir 
Europos referencijos centrų tinklo kokybinius ir kiekybinius reikalavimus. Sveikatos ap-
saugos ministerija atsiliepime (II t., b. l. 88) taip pat paaiškino, kad ji priėmė sprendimą 
užtikrinti neurochirurgijos kompetencijos centro, kuris atitiktų reikalavimus, keliamus 
siekiant įsijungti į Europos referencijos centrų tinklus, atrinkimą ir steigimą, ir siekda-
ma šio tikslo suformavo bei sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtino kriterijus to-
kiai sveikatos priežiūros įstaigai atrinkti, t. y. Nacionalinių referencijos centrų atrankos 
tvarkos aprašą. Taigi byloje pateiktuose procesiniuose dokumentuose išdėstyti ir teismo 
posėdžių metu pateikti šalių paaiškinimai, taip pat kitos 2015 m. plano nuostatos leidžia 
teigti, jog 2015 m. plano 8 punkte, konkrečiai to neįvardijant, daroma nuoroda į sveikatos 
apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-75 patvirtintą Nacionalinių refe-
rencijos centrų atrankos tvarkos aprašą (2015 m. kovo 23 d. įsakymo redakcija), nusta-
tantį reikalavimus, kuriuos turi atitikti Lietuvos Respublikoje veikiantys kompetencijos 
centrai, siekiantys tapti nacionaliniais referencijos centrais bei nacionalinių referencijos 
centrų atrankos tvarką (Atrankos tvarkos aprašo 1 p.). Tačiau toks teisinis reguliavimas, 
kai teisės normos adresatui – konkrečiai sveikatos priežiūros įstaigai – iš esmės sudėtinga 
nustatyti, kokie su jo statusu (tapimu Neurochirurgijos kompetencijos centru) ir veikla 
(galimybe teikti šiam centrui priskirtas neurochirurgijos paslaugas) susiję reikalavimai 
jam taikomi, iš principo yra nesuderinamas su teisėkūrai keliamais teisinio aiškumo, tiks-
lumo ir apibrėžtumo reikalavimais. Sumaišties ir neapibrėžtumo teisiniame reguliavime 
suteikia ir tai, kad Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos apraše nustatyti rei-
kalavimai taikomi, siekiant tapti ne Neurochirurgijos kompetencijos centru, o nacionali-
niu referencijos centru.

97. Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje taip pat ginčijami 2015 m. 
plano 25 ir 28 punktai, reglamentuojantys, kad atliekant endovaskulines operacijas gy-
dant insultus ir aneurizmas bei kitas į Retų ligų ir retųjų vaistų sąrašą, skelbiamą interne-
to ORPHANET portale, įtrauktas retas smegenų kraujagyslių ligas, taikomas biplaninis 
angioseriografas (25 p.), teikiant bet kurias neurochirurgijos paslaugas, privaloma turėti 
ir taikyti intraoperacinį ultragarsą (28.1 p.); teikiant neurochirurgijos paslaugas, kai gy-
domos retos neurochirurgijos ligos, privaloma turėti ir taikyti intraoperacinę magnetinio 
rezonanso tomografiją (toliau – ir MRT), funkcinę MRT ir navigacinę MRT (28.2 p.); tei-
kiant neurochirurgijos paslaugas Neurochirurgijos kompetencijos centre, privaloma tu-
rėti ir taikyti intraoperacinę elektroencefalografiją (28.3 p.).

98. Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 652 yra patvir-
tinti Stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų antrinio ir tretinio lygio neurochirurgijos paslau-
gų teikimo specialieji reikalavimai (2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-951 redakcija), 
kuriuose pagal TLK-10-AM kodą ir ligos pavadinimą nurodomos privalomos neurochi-
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rurgijos paslaugos diagnostikos technologijos, gydymo metodai, specialistai, kitos būti-
nos sąlygos (privalomos tarnybos, aparatūra ir kt.). Pažymėtina, kad šiame teisės akte to-
kia medicininė aparatūra ir metodai, kokie įvardijami 2015 m. plano 25 ir 28 punktuose, 
nėra numatyti.

99. Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (2014 m. lapkričio 18 d. įstatymo  
Nr. XII-1335) 10 straipsnio 6 punkte nurodyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija nusta-
to sveikatos priežiūros tinkamumo reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, Sveikatos apsaugos 
ministerija turi kompetenciją nustatyti tvarką, kaip turi būti teikiamos tinkamos neuro-
chirurgijos paslaugos, inter alia nurodant, kokia medicininė įranga (aparatūra) turi būti 
naudojama ar kokie metodai taikomi konkrečių neurochirurgijos ligų gydymui. Tačiau, 
išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, konkrečius neurochirurgijos paslaugų teikimui 
nustatytus medicininius reikalavimus įtvirtinančios nuostatos turi derėti tarpusavyje. 
Analizuojant 2015 m. plano 25, 28 punktuose suformuluotus reikalavimus neurochirur-
gijos paslaugoms ir lyginant juos su Stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų antrinio ir treti-
nio lygio neurochirurgijos paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų turiniu, matyti, kad 
2015 m. plano 25 ir 28 punktuose nėra apibrėžta, kurio lygio – antrinio ar tretinio – pa-
slaugai taikomas būtinos aparatūros reikalavimas, šis reikalavimas taip pat nėra priskiria-
mas konkrečiai neurochirurgijos ligai pagal TLK-10-AM. Todėl minėtos 2015 m. plano 
25 ir 28 punktų nuostatos vertintinos, kaip nepakankamai apibrėžtos ir nesuderintos su 
teisės aktu, įtvirtinančiu savo esme analogiškus reikalavimus. 

100. Sistemiškumo požiūriu taip pat kritiškai vertintinas savo pobūdžiu vienodų 
reikalavimų neurochirurgijos paslaugų teikimui įtvirtinimas skirtinguose vienodos galios 
teisės aktuose. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, tai lemia teisinį neaiškumą ir neapi-
brėžtumą neurochirurgijos paslaugų teikimo srityje.

101. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 2015 m. plane yra ir kitų ginčijamų nuos-
tatų, kurios neatitinka teisėkūros reikalavimų. Nei pačiame 2015 m. plane, nei kituose teisės 
aktuose nėra detalizuojama, kaip turėtų būti suprantamas neurochirurgijos centras (termi-
nas, vartojamas apibrėžiant kraštų neurochirurgijos centrus 2015 m. plano 5 punkte), neu-
rochirurgijos padalinys (terminas, vartojamas 2015 m. plano VI skyriuje). Nepakankamai 
apibrėžtos ir suderintos su egzistuojančia teisine baze laikytinos ir retos neurochirurgijos 
ligos bei labai retos neurochirurgijos ligos sąvokos. Tokioje visai visuomenei ir kiekvienam 
asmeniui itin svarbioje srityje, kaip sveikatos priežiūra, teisinio reguliavimo, teisinės tech-
nikos trūkumai vertintini, kaip esminis teisėkūros reikalavimų paneigimas. Sveikatos ap-
saugos ministerija, priimdama teisės aktą, turi rasti būdų, kaip apibrėžti ir tarpusavyje bei 
su kitais teisės aktais suderinti konkrečias teisinio reguliavimo nuostatas taip, kad inter alia 
sisteminiu požiūriu jos būtų aiškios ir nuoseklios. Priešingu atveju nebūtų sudaromos prie-
laidos efektyviai įgyvendinti asmens teisę į tinkamas ir prieinamas sveikatos priežiūros pas-
laugas, taip pat veikti veiksmingai ir aiškiai sveikatos priežiūros sistemai.

102. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad 2015 m. plane įtvirtin-
tas ginčijamas teisinis reguliavimas, vertinant jį kaip visumą, tiek, kiek jis nėra parem-
tas konkrečiai, aiškiai ir objektyviai apibrėžtais neurochirurgijos paslaugų suskirstymo 
Lietuvoje kriterijais, rodikliais bei esamos būklės įvertinimu, tiek, kiek jis nėra pagrin-
džiamas tinkamai atlikta poveikio sveikatos priežiūros prieinamumui ir tinkamumui 
analize, negali būti laikomas būtinu ir tinkamu. Nustatant tokį proporcingumo principą 
pažeidžiantį, taip pat kitus esminius konstitucinio teisinės valstybės principo apimamus 
teisėkūros reikalavimus paneigiantį teisinį reguliavimą, įtvirtintą 2015 m. plano ginčija-
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mose nuostatose, nesudaromos prielaidos užtikrinti, kad bus įgyvendinti iš Konstitucijos 
53 straipsnio 1 dalies išplaukiantys imperatyvai. Taigi sveikatos apsaugos ministras, nesi-
laikydamas atsakingo valdymo, teisėkūros reikalavimų, pažeidė iš Konstitucijos kylančią 
pareigą sveikatinimo veiklą (neurochirurgijos paslaugų teikimą) sureguliuoti taip, kad 
būtų užtikrintas asmens sveikatos priežiūros prieinamumas ir tinkamumas, efektyvus as-
mens teisės į kokybišką sveikatos priežiūrą įgyvendinimas.

103. Dėl nurodytų priežasčių išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtin-
to Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 
25, 28, 33 punktai ir priedas Nr. 1 prieštarauja konstituciniam atsakingo valdymo princi-
pui ir teisėkūros procedūros požiūriu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 
dalies nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei 
paslaugas žmogui susirgus.

XV.

104. Pareiškėjai šioje norminėje administracinėje byloje kvestionuoja Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtin-
to Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 
28, 33 punktų ir priedo Nr. 1 atitiktį ir kitoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms: 
Konstitucijos 43 straipsnio 3 daliai, 46 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, Konkurencijos 
įstatymo 4 straipsniui, Sveikatos sistemos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 3, 4 punktams 
5 punkte įtvirtintiems asmens sveikatos priežiūros prieinamumo ir tinkamumo princi-
pams, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 straipsnio 1 daliai, 4 straips-
niui, Darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto statutui, Teisėkūros pagrindų 
įstatymo 7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven-
cijos 14 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 
straipsniams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams.

105. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, 
kad kai keliamas klausimas dėl norminio administracinio akto (ar jo dalies) atitikties ke-
liems aukštesnės galios teisės aktams (jų dalims), norminio administracinio akto teisė-
tumo bylą nagrinėjantis administracinis teismas, konstatavęs norminio administracinio 
akto prieštaravimą vienai aukštesnės galios teisės akto nuostatai, nebeprivalo tirti normi-
nio administracinio akto teisėtumo kitų aukštesnės galios teisės aktų nuostatų atžvilgiu 
(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 25 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 2009 m. vasario 26 d. sprendimas administracinėje bylo-
je Nr. I444-6/2009, 2011 m. kovo 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2011). 
Šiame baigiamajame teismo akte jau konstatuota, jog Lietuvos Respublikos sveikatos ap-
saugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtinto Neurochirurgijos pas-
laugų optimizavimo 2015–2020 metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktai ir 
priedas Nr. 1 prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Neteisėtu pripažinto teisinio 
reguliavimo tyrimas dėl atitikties kitoms nurodytoms aukštesnės galios teisės normoms, 
išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju nebėra reikšmingas. Atsižvelgdama į 
nurodytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija šioje norminėje administracinėje bylo-
je netirs 2015 m. plano 5 , 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktų ir priedo Nr. 1 atitikties 
anksčiau nurodytoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms.
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XVI.

Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo 
Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

106. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2015 m. sausio 29 d. įsaky-
mo Nr. V-75 ,,Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 
1 punktu patvirtino Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašą (2015 m. 
kovo 23 d. įsakymo Nr. V-385 redakcija).

107. Seimo nariai pareiškime suformulavo reikalavimą pripažinti, kad Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. V-75 „Dėl 
nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. kovo 
23 d. įsakymo Nr. V-385 redakcija) prieštarauja Konstitucijos 43 straipsnio 3 daliai, 46 
straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Konkurencijos įstatymo 4 straips-
niui, Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Sveikatos 
sistemos įstatymo 5 straipsniui, Darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto sta-
tutui, Teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniui, Europos žmogaus teisių ir pagrindi-
nių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir 
kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 straipsniams, Europos Sąjungos pagrindinių teisių char-
tijos 23 ir 35 straipsniams, 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai  
2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendi-
nimo, Europos Komisijos 2014 m. kovo 10 d. deleguotajam sprendimui 2014/286/ES.

108. Seimo nariai sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymą 
Nr. V-75 ginčija tuo aspektu, kad, pasak pareiškėjų, sveikatos apsaugos ministras apskri-
tai negalėjo priimti Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo. Taigi Seimo 
nariai prašo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išspręsti sveikatos apsaugos mi-
nistro kompetencijos priimti Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašą 
klausimą.

109. Pagal Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo 1 punktą, jame 
nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti Lietuvos Respublikoje veikiantys kompeten-
cijos centrai, siekiantys tapti nacionaliniais referencijos centrais, taip pat reglamentuoja-
ma nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarka. 

110. Atrankos tvarkos aprašo preambulėje nurodoma, kad šiuo teisės aktu siekia-
ma užtikrinti tinkamą nacionalinių referencijos centrų atrankos procedūrą ir atsižvelgia-
ma į Europos Komisijos 2014 m. kovo 10 d. deleguotojo sprendimo 2014/286/ES, kuriuo 
nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos 
priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos 
centrų tinkle, nuostatas. 

111. Komisijos sprendimas 2014/286/ES nustato konkrečius kriterijus ir sąlygas, 
kuriuos turi atitikti Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslau-
gų teikėjai, norintys prisijungti prie tokio tinklo ir tapti jo nariais (1 str.). Be Komisijos 
sprendimo 2014/286/ES, yra priimtas Europos Komisijos 2014 m. kovo 10 d. įgyvendini-
mo sprendimas 2014/287/ES, kuris, be kita ko, nustato Europos referencijos centrų tinklų 
steigimo ir prisijungimo prie jau įsteigto konkretaus tinklo tvarką ir procedūras (1 str.). 
Įvertinus minėtų Komisijos sprendimų nuostatas, matyti, kad šių sprendimų reguliavimo 
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dalykas nėra susijęs konkrečių sveikatos priežiūros įstaigų tapimo nacionaliniais referen-
cijos centrais sąlygomis ir procedūromis, todėl sveikatos apsaugos ministro įgaliojimai 
nustatyti nacionalinę sveikatos priežiūros įstaigų atranką kildintini išimtinai iš nacionali-
nės teisės.

112. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad val-
džios galias riboja Konstitucija. Ši nuostata suponuoja, kad valdžios institucijos privalo 
veikti aukštesnės galios teisės aktais suteiktos kompetencijos ribose bei laikytis tam tikrų 
reikalavimų, kylančių iš konstitucinio teisinės valstybės principo. Konstitucinis teisinės 
valstybės principas reikalauja, kad teisėkūros subjektai teisės aktus leistų tik neviršyda-
mi savo įgaliojimų (inter alia Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2012 m. lie-
pos 3 d. nutarimai).

113. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad vie-
šojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstatymu, veikla vykdo-
ma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o atitinkamam teisėkūros subjektui virši-
jus jam teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį 
jis nėra įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas 
teisinės valstybės principas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 
28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I1-4/2006, 2007 m. lapkričio 23 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr. I8-15/2007, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 2012 m. gegužės 21 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. I502-12/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 23). Lietuvos Respublikos vie-
šojo administravimo įstatymo (2014 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr. XII-1317 redakcija)  
3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas viešojo administravimo srityje taikomas įstatymo virše-
nybės principas, reiškiantis, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti vie-
šąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme 
išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų 
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais.

114. Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime (II t., b. l. 89) nurodė, kad 
Komisijos sprendimas 2014/286/ES yra privalomas visa apimtimi tiems, kam jis skir-
tas ir jį įgyvendinančių teisės aktų rengti neįpareigoja, tačiau nedraudžia valstybei narei 
nustatyti nacionalinę procedūrą, kurios pagrindu būtų galimybė identifikuoti potencia-
lius galimus Europos referencijos centrų tinklų dalyvius. Pažymėtina, kad, kaip minėta, 
Atrankos tvarkos aprašas nustato tam tikras sąlygas, kriterijus, kuriuos atitinkanti svei-
katos priežiūros įstaiga gali pretenduoti tapti nacionaliniu referencijos centru. Taip pat 
šiame akte nustatoma tokio nacionalinio referencijos centro, veikiančio tam tikro profilio 
sveikatos priežiūros srityje, atrankos tvarka. Atrankos tvarkos aprašo 2.3 punkte naciona-
linis referencijos centras apibrėžiamas, kaip šio Tvarkos aprašo nustatyta tvarka atrink-
tas ir paskirtas kompetencijos centras. Pagal Atrankos tvarkos aprašo 16 punktą, nacio-
nalinis referencijos centras skiriamas sveikatos apsaugos ministro įsakymu penkeriems 
metams. Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime (II t., b. l. 91) taip pat pažymėjo, kad 
pagal Atrankos tvarkos aprašo nuostatas atrinkam nacionaliniam referencijos centrui, iš-
reiškusiam norą jungtis į tinklą, sukuriama pareiga siekti narystės Europos referencijos 
centrų tinkle. Vadinasi, įgyvendinus aptariamą atrankos procedūrą, konkreti sveikatos 
priežiūros įstaiga įgyja nacionalinio referencijos centro statusą. Tokios asmens (šiuo atve-
ju sveikatos priežiūros įstaigos) statuso (teisių ir pareigų turinio ir apimties) pasikeitimus 
lemiančios procedūros nustatymas, išplėstinės teisėjų kolegijos požiūriu, negali būti trak-
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tuojamas, vien tik kaip tvarkomojo pobūdžio veiksmas. Sveikatos apsaugos ministro de-
klaruojamas siekis identifikuoti sveikatos priežiūros įstaigas, kurios galėtų tapti konkre-
taus Europos referencijos centrų tinklo nariais, nereikalauja įtvirtinti tokios procedūros, 
kurios metu vyksta vieno nacionalinio referencijos centro konkrečioje sveikatos priežiū-
ros paslaugų srityje atranka ir kuri užbaigiama tam tikras teisines pasekmes sukeliančiu 
individualaus administracinio akto (sveikatos apsaugos ministro įsakymo) priėmimu.

115. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, išplėstinės teisėjų kolegijos požiūriu, 
sveikatos apsaugos ministro įgaliojimai patvirtinti Atrankos tvarkos aprašą turi būti grin-
džiami įstatymu arba tokie įgaliojimai turi išplaukti iš konkrečių įstatymo nuostatų, ku-
riose būtų išreikšta įstatymų leidėjo valia vykdyti nacionalinę referencijos centrų atranką 
ir paskirti vieną konkretaus sveikatos priežiūros profilio nacionalinį referencijos centrą. 
Nagrinėjamoje norminėje administracinėje byloje nesant duomenų, kad tokie pavedimai 
sveikatos apsaugos ministrui buvo suteikti, negalima daryti išvados, kad Atrankos tvar-
kos aprašas priimtas laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulėje įtvirtinto 
konstitucinio teisinės valstybės principo, inter alia apimančio reikalavimą, kad teisėkū-
ros subjektai teisės aktus leistų tik neviršydami savo įgaliojimų. Taigi konstatuotina, kad 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-75 
„Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2015 m. 
kovo 23 d. įsakymo Nr. V-385 redakcija) 1 punktas prieštarauja konstituciniam teisinės 
valstybės principui.

116. Nors iš pareiškimo matyti, kad Seimo nariai kvestionuoja ir Atrankos tvar-
kos aprašo nuostatas (turinį), išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad konstatavus Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-75 1 punk-
to, kuriuo patvirtintas Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos aprašas, priešta-
ravimą Konstitucijai, tai lemia ir viso Nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos 
aprašo (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo 
Nr. V-385 redakcija) neteisėtumą iš esmės.

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 

101 straipsnio 1, 3 punktais, 114 straipsnio 1 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 
2 d. įsakymu Nr. V-95 patvirtinto Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 
metų plano 5, 6, 7, 8, 12, 14–17, 25, 28, 33 punktai ir priedas Nr. 1 prieštarauja kons-
tituciniam atsakingo valdymo principui ir teisėkūros procedūros požiūriu Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies nuostatai, kad valstybė rūpinasi žmonių 
sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas žmogui susirgus.

Pripažinti, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sau-
sio 29 d. įsakymo Nr. V-75 „Dėl nacionalinių referencijos centrų atrankos tvarkos apra-
šo patvirtinimo“ 1 punktas ir juo patvirtintas Nacionalinių referencijos centrų atrankos 
tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 23 d. 
įsakymo Nr. V-385 redakcija) prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui.

Norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo na-
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rių Audroniaus Ažubalio, Vidos Marijos Čigriejienės ir Antano Matulo pareiškimo dalį 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsa-
kymu Nr. V-676 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lap-
kričio 9 d. įsakymo Nr. 652 ,,Dėl neurochirurgijos stacionarinių vaikų ir suaugusiųjų 
paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ patvirtintų Stacionarinių vaikų 
ir suaugusiųjų neurochirurgijos tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų 
,,Neurochirurgija III B“ ir ,,Neurochirurgija III C“ dalys, Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2014 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V-677 ,,Dėl neurochirurgijos pas-
laugų optimizavimo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“ patvirtinto Neurochirurgijos 
paslaugų optimizavimo 2014–2020 metų plano 7, 13–17, 35 ir 36 punktai neprieštarau-
ja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 1 daliai, 46 straipsniui, 48 straips-
nio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 
straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 
3 straipsniui, 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 5 straips-
niui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto statutui, 
Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniui, Europos žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniui, Visuotinės žmogaus teisių de-
klaracijos 23 straipsniui, 25 straipsniui, Tarptautinio ekonominių, socialinių ir kultūrinių 
teisių pakto 6 straipsniui, 12 straipsniui, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos  
23 straipsniui, 35 straipsniui nutraukti.

Norminę administracinę bylą pagal pareiškėjų Lietuvos Respublikos Seimo narių 
Audroniaus Ažubalio, Vidos Marijos Čigriejienės ir Antano Matulo pareiškimo dalį iš-
tirti, ar Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakymo 
Nr. V-95 „Dėl Neurochirurgijos paslaugų optimizavimo 2015–2020 metų plano patvirti-
nimo“ 3 punktas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 43 straipsnio 3 daliai, 
46 straipsniui, 48 straipsnio 1 daliai, 53 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos konku-
rencijos įstatymo 4 straipsniui, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai at-
lyginimo įstatymo 3 ir 4 straipsniams, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 
5 straipsniui, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 2 straipsniui, Vilniaus universiteto sta-
tutui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 7 straipsniui, Europos žmogaus 
teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsniui, Tarptautinio ekonomi-
nių, socialinių ir kultūrinių teisių pakto 6 ir 12 straipsniams, Europos Sąjungos pagrindi-
nių teisių chartijos 23 ir 35 straipsniams nutraukti.

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.6. dėl panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu 
nr. 1-424 patvirtinto Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes 
ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos 
aprašo 3.4 punkto teisėtumo

Švietimo įstatyme yra įtvirtinta teisė pasirinkti mokyklą numatant pirmumo teisę 
būti priimtiems asmenims, kurie gyvena pasirinktai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teri-
torijoje, kitų ribojimų šiuo specialiuoju įstatymu nenustatyta (38 punktas).
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Ginčijama nuostata, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, į ikimokyklinio ug-
dymo mokyklų grupes priimami ir ugdomi viršijant iš mokinio krepšelio lėšų finansuoja-
mos trukmės modelį tik tokiu atveju, jeigu sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų 
už vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo, neteisėtai riboja asmens teisę pa-
sirinkti mokyklą ir konkuruoja su teisiniu reguliavimu, nustatytu aukštesnės galios teisės 
akte. Todėl ginčijamas teisinis reguliavimas prieštarauja Švietimo įstatymo 29 straipsnio 
1 daliai, įtvirtinančiai, kad asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę 
mokyklą ir ją keisti (39 punktas). 

Administracinė byla Nr. A-1235-146/2015
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00132-2014-0

Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 78.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. rugsėjo 11 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Laimės Baltrūnaitės (pranešėja), Arūno Dirvono ir Dalios Višinskienės (kolegijos 
pirmininkė), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administra-
cinę bylą pagal atsakovo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl 
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimo adminis-
tracinėje byloje pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pareiškimą at-
sakovui Panevėžio miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto dalies 
teisėtumo ištyrimo.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje (toliau – ir Vyriausybės at-
stovas, pareiškėjas) kreipėsi į Panevėžio apygardos administracinį teismą su pareiškimu 
(b. l. 2–5), kurį patikslino (b. l. 73–74), prašydamas ištirti, ar Panevėžio miesto savivaldy-
bės tarybos (toliau – ir Taryba, atsakovas) 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. 1-424 
„Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokykli-
nio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Panevėžio 
miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 1-20-20, 2008 m. liepos 
31 d. sprendimo Nr. 1-21-13 1 punkto, 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 1-22-9, 
2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-33-8, 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-5 
pripažinimo netekusiais galios“ (toliau – ir Sprendimas Nr. 1-424) 1 punktu patvirtinto 
Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio 
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo (toliau – ir Priėmimo tvar-
kos aprašas) 3.4 punktas dalimi, kuria nustatyta, kad dėl viršijančios nustatytą trukmę 
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ugdymo dalies turi būti sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlai-
kymą minimose mokyklose apmokėjimo, neprieštarauja Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo 
Nr. XI-1281 redakcija; toliau – ir Švietimo įstatymas) 29 straipsnio 1 dalies ir Lietuvos 
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo (1996 m. kovo 14 d. Lietuvos 
Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 redakcija; toliau – ir 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas) 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų nuostatoms.

2. Prašymą ištirti Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkto atitiktį nurodytoms įstatymų 
normoms pareiškėjas grindė argumentais, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 
metodikos patvirtinimo“ patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 
metodikos (toliau – ir Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika arba 
Metodika) 1 priedas nustato, kad iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas ne mažesnis kaip 
20 valandų (kontaktinių) per savaitę ugdymas priešmokyklinio ugdymo (13 p.) ir ikimoky-
klinio ugdymo (15 p.) grupėse. Taryba, Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktu nustatydama 
sąlygą, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami ir ugdomi daugiau nei 20 va-
landų per savaitę tik jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaiky-
mą minimose mokyklose apmokėjimo, iš dalies apribojo vaikų, gyvenančių ne Panevėžio 
miesto savivaldybėje, priėmimą į Panevėžio miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 
mokyklų grupes. Pareiškėjo nuomone, tokia sąlyga sudaro mažiau palankias galimybes šei-
mų, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra ne Panevėžio mieste, vaikams lankyti Panevėžio 
miesto savivaldybės švietimo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo programas. Taip apribojus ne Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje registruo-
tų vaikų galimybes lankyti Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes pa-
žeidžiamas vaikų teisėtas interesas gauti įstatymais garantuojamas švietimo, ugdymo pas-
laugas – lankyti pasirinktą valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti, ką 
numato Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostatos, o kartu ir Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 punkto nuostata, įtvirtinanti, kad pirmiausia turi būti at-
sižvelgiama į teisėtus vaiko interesus. Be to, Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkte numatytu 
teisiniu reguliavimu apribojus vaikų, gyvenančių ne Panevėžio miesto savivaldybės terito-
rijoje, galimybes lankyti Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes, apri-
bojamos ir Švietimo įstatyme garantuojamos teisės bei pažeidžiama Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo 4 straipsnio 2 punkto nuostata, įtvirtinanti vaiko teisę naudotis visomis 
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje (toliau – ir Konstitucija), šiame ir kituose įstatymuose 
bei teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis ir laisvėmis. Pareiškėjo nuomone, Priėmimo 
tvarkos aprašo 3.4 punkte nustatytas teisinis reguliavimas nustato diskriminacines sąlygas 
priklausomai nuo vaikų registracijos vietos, tokiu būdu yra pažeidžiama Vaiko teisių ap-
saugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punkto nuostata, kad vaikas negali būti diskrimi-
nuojamas. Be to, pareiškėjas rėmėsi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 3 straipsnio 
1 dalies nuostata, kad imantis bet kokių vaiką liečiančių veiksmų, nesvarbu, ar tai darytų 
valstybinės, ar privačios įstaigos, svarbiausia – vaiko interesai.

3. Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės taryba prašė atmesti pareiškėjo pareiš-
kimą kaip nepagrįstą. Atsiliepime į pareiškimą (b. l. 115–120) atsakovas paaiškino, kad 
Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkto nuostata, įtvirtinanti, kad vaikai, registruoti kitose sa-
vivaldybėse, priimami ir ugdomi daugiau nei 20 valandų per savaitę tik jei sudaryta sutartis 
su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo, ne-
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pažeidžia ar nediskriminuoja vaiko teisių ir teisėtų interesų ir neprieštarauja Vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnyje išdėstytiems principams, nes yra pagrįsta kitais 
teisės aktais. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos savivaldos 
įstatymas) 6 straipsnyje savivaldybėms yra pavesta vykdyti savarankiškąsias savivaldybių 
funkcijas, tarp kurių – organizuoti ikimokyklinį ugdymą, vaikų ir suaugusiųjų neformalųjį 
švietimą, vaikų ir jaunimo užimtumą (8 p.). Vietos savivaldos įstatymo 51 straipsnio 1 daly-
je įtvirtinta nuostata, kad kiekviena savivaldybė turi savarankišką biudžetą, kurio lėšos nau-
dojamos tik savivaldybių funkcijoms, t. y. savivaldybių tarybų patvirtintoms socialinėms ir 
ekonominėms, kitoms programoms įgyvendinti, savivaldybių biudžetinėms įstaigoms išlai-
kyti ir viešųjų paslaugų teikimui organizuoti (Vietos savivaldos įstatymo 50 str. 3 d.). Pagal 
nustatytą teisinį reguliavimą, nustatytas kompetencijas savivaldybės gali veikti tik savo savi-
valdybės ribose, priimti savivaldybių institucijų sprendimai yra privalomi tik tos savivaldy-
bės gyventojams. Vietos savivaldos įstatymo 8 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad savivaldybė 
turi užtikrinti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai, 
ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat. Prie viešųjų paslaugų yra priskiriama ir švie-
timo paslauga, todėl įpareigojimas ją teikti tinkamai yra kiekvienos savivaldybės pareiga. 
Atsižvelgdama į tai, kad dėl įvairių priežasčių, dažniausiai aplinkinių savivaldybių gyvento-
jų išreiškiamų pageidavimų, kad jų vaikai lankytų Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas, Panevėžio miesto savivaldybės taryba 2013 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. 1-208 
„Dėl pritarimo Panevėžio miesto ir rajono savivaldybių bendradarbiavimo sutarties pasira-
šymui“ pritarė Panevėžio miesto savivaldybės ir Panevėžio rajono savivaldybės bendradar-
biavimo sutarties dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugų ir neformaliojo 
ugdymo paslaugų teikimo pasirašymui (toliau – ir 2013 m. Bendradarbiavimo sutartis), šis 
sprendimas yra galiojantis. Pareiškėjas, vadovaudamasis jam suteiktomis teisėmis, nesiūlė 
šio sprendimo pakeisti ir nekėlė jo panaikinimo klausimo. Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija raštu yra nurodžiusi, jog savivaldybė, siekdama užtikrinti vaikų ge-
rovę neformaliojo švietimo srityje, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 
8 punktu, 5 straipsnio 4 dalimi, administracinių ir viešųjų paslaugų funkcijas gali perduoti 
įgyvendinti kitai savivaldybei abipusiu tarybų sutarimu sutarčių pagrindu ir prisiimti at-
sakomybę už perduotų funkcijų įgyvendinimą. Atsakovo nuomone, panaikinus Priėmimo 
tvarkos aprašo 3.4 punktą, bus apribotos Panevėžio miesto savivaldybėje gyvenančių vaikų 
teisės, nes dėl vietų trūkumo jų tėvai bus priversti prašytis į kitų savivaldybių ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas, be to, bus apribotos Konstitucijos ir kitų įstatymų savivaldybei suteiktos 
teisės nustatyti tvarkas jos teritorijoje, bus sudarytos sąlygos nekontroliuojami teikti vie-
šąsias paslaugas, o tai turės neigiamos įtakos šių paslaugų teikimo kokybei užtikrinti, tin-
kamam savivaldybės biudžeto sudarymui ir kitų pavestų savivaldybei funkcijų tinkamam 
vykdymui. Atsakovo nuomone, savivaldybės, sudarydamos sutartis dėl ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo paslaugų ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikimo, nepažeidžia 
vaiko interesų bei Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintų principų, o įstatymo 
nustatyta tvarka susitaria dėl viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimo, tokiu būdu garantuo-
damos kiekvienoje savivaldybėje gyvenančių vaikų interesus ir jų apsaugą.

II.

4. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 12 d. sprendi-
mu (b. l. 160–168) pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pareiškimą paten-
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kino iš dalies, t. y. pripažino, kad Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruo-
džio 20 d. sprendimo Nr. 1-424 „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų 
grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos 
aprašo patvirtinimo ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2004 m. liepos 8 d. spren-
dimo Nr. 1-20-20, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-21-13 1 punkto, 2009 m. spa-
lio 27 d. sprendimo Nr. 1-22-9, 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-33-8, 2009 m. 
spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-5 pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktu patvirtinto 
Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio 
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo 3.4 punktas ta apimtimi, kuria 
nustatyta, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, ikimokyklinio ugdymo mokyklų 
grupėse priimami ir ugdomi viršijant iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės 
modelį tik tokiu atveju, jeigu sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko 
išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo, prieštarauja Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo  
Nr. XI-1281 redakcija) 29 straipsnio 1 daliai ir 1996 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos 
vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo Nr. I-1234 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų nuosta-
toms, bei nusprendė šia apimtimi minėtą teisės normą laikyti panaikinta. Teismas įpa-
reigojo atsakovą Panevėžio miesto savivaldybės tarybą įsiteisėjusį teismo sprendimą pa-
skelbti Teisės aktų registre ir vietinės spaudos leidinyje „Panevėžio balsas“.

5. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Panevėžio miesto savivaldybės taryba 
2013 m. gruodžio 19 d. priėmė sprendimą Nr. 1-424 „Dėl vaikų priėmimo į ikimoky-
klinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ug-
dymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo ir Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
2004 m. liepos 8 d. sprendimo Nr. 1-20-20, 2008 m. liepos 31 d. sprendimo Nr. 1-21-13 
1 punkto, 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-22-9, 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo 
Nr. 1-33-8, 2009 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. 1-41-5 pripažinimo netekusiais galios“, 
kurio 1 punktu patvirtino Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes 
ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašą 
(b. l. 6–14). Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktu Taryba nustatė, kad vaikai, registruo-
ti kitose savivaldybėse, priimami ir ugdomi pagal mokinio krepšelio lėšų finansuojamos 
trukmės ugdymo modelį (dėl viršijančios nustatytą trukmę ugdymo dalies turi būti su-
daryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą minimose mokyklose 
apmokėjimo). 

6. Teismas pirmiausia patikrino, ar Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. 
gruodžio 19 d. sprendimas Nr. 1-424 ir juo patvirtintas Priėmimo tvarkos aprašas, ku-
rio 3.4 punkto teisėtumą prašė ištirti Vyriausybės atstovas, yra norminis administracinis 
aktas.

7. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 
Administracinių bylų teisenos įstatymas, ABTĮ) 18 straipsnio 2 dalies 1 punktą, apygar-
dų administraciniai teismai nagrinėja bylas dėl norminių administracinių aktų, kuriuos 
priėmė teritoriniai ar savivaldybių administravimo subjektai, teisėtumo. Pagal ABTĮ 
2 straipsnio 13 dalyje apibrėžta, kad norminis teisės aktas – įstatymas, administracinis 
ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais ne-
apibūdintų subjektų grupei. Teisės doktrinoje ir Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo praktikoje pripažįstama, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti 
teisėkūros subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės nor-
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mų, juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių da-
lyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatomi taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti 
neapibrėžtam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. 
Jie visada abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius 
santykius, toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asme-
nų elgesyje (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. kovo 24 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr. A5-63/2003, 2007 m. vasario 19 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A403-3/2007, 2012 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. AS492-210/2012 ir kt.).

8. Atsižvelgdamas į nurodytų teisės normų turinį bei jų aiškinimą teismų praktiko-
je, teismas pažymėjo, kad ABTĮ vartojama sąvoka „norminis administracinis aktas“ reiš-
kia vykdant administravimo funkcijas administravimo subjekto priimtą teisės aktą, nu-
statantį elgesio taisykles, skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. 
Nustatė, kad Sprendimas Nr. 1-424 bei juo patvirtintas Priėmimo tvarkos aprašas, atitin-
ka ABTĮ nurodytus norminio administracinio akto požymius ir yra norminis adminis-
tracinis aktas, kadangi yra taikomas individualiais požymiais neapibrėžtam asmenų ra-
tui, jame suformuluotos daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio elgesio taisyklės. Apie 
Sprendimo Nr. 1-424 priėmimą buvo paskelbta vietinės spaudos leidinyje „Panevėžio bal-
sas“ (b. l. 68–69). Remdamasi šiais argumentais teismas nusprendė, kad yra pagrindas tir-
ti minėto norminio administracinio akto nuostatų atitiktį aukštesnės galios teisės aktams.

9. ABTĮ 110 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad su pareiškimu dėl savivaldybių 
administravimo subjektų priimtų norminių administracinių aktų atitikties įstatymams 
ar Vyriausybės norminiams aktams į administracinį teismą turi teisę kreiptis savivaldy-
bių veiklos priežiūrą vykdantys Vyriausybės atstovai. Vyriausybės atstovų teisė kreiptis 
į administracinį teismą su abstrakčiu pareiškimu ištirti norminio savivaldybės admi-
nistracinio akto teisėtumą numatyta ir Lietuvos Respublikos savivaldybių administraci-
nės priežiūros įstatymo (toliau – ir Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas) 
4 straipsnio 5 dalyje. Ši įstatymo norma numato, kad abejodamas, ar savivaldybės admi-
nistravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstaty-
mą ar Vyriausybės norminį aktą, Vyriausybės atstovas, vadovaudamasis Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 110 straipsniu, gali kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu 
pareiškimu ištirti norminio savivaldybės administracinio akto teisėtumą. Atsižvelgdamas 
į šias įstatymo nuostatas, teismas konstatavo, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas 
Panevėžio apskrityje pagal ABTĮ 110 straipsnį yra tinkamas subjektas paduoti adminis-
traciniam teismui abstraktų prašymą ištirti savivaldybės tarybos priimto norminio teisės 
akto teisėtumą.

10. Teismas akcentavo, kad vaikai yra viena labiausiai pažeidžiamų socialinių 
grupių. Pagal Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, kurią Lietuva ratifikavo 1995 m. 
liepos 3 d., 3 straipsnio 1 dalį, Lietuvos Respublika, kaip ir kitos valstybės, įsipareigojo 
teikti vaikui tokią apsaugą ir globą, kokios reikia jo gerovei, atsižvelgti į vaiko interesus. 
Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, kad valstybė saugo ir globoja šeimą, motinys-
tę, tėvystę ir vaikystę (38 str. 2 d.). Specialiojo įstatymo – Vaiko teisių apsaugos pagrin-
dų įstatymo 4 straipsnis nustato bendrąsias vaiko teisių apsaugos nuostatas. Šio įstatymo 
4 straipsnio 1–3 punktuose įtvirtinta, kad tėvai, kiti teisėti vaiko atstovai, valstybės, vietos 
savivaldos ir visuomeninės institucijos, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys privalo laikytis 
šių nuostatų bei principų: 1) visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus 
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vaiko interesus; 2) vaikas turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, 
šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis; 
3) kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuojamas dėl 
savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, ti-
kėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar kokių nors 
kitų aplinkybių. Lietuvos teisės sistemoje įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų 
apsaugos gynimo principas reiškia, kad tiek priimant teisės aktus, tiek juos taikant, tiek 
sprendžiant klausimus, kurių teisės aktai nereglamentuoja, būtina įvertinti sprendimo 
ar bet kokio kito veiksmo poveikį vaiko interesams ir užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti. 
Taigi pareiga atsižvelgti į vaiko interesus suponuoja ir įpareigojimą visoms institucijoms 
užtikrinti, kad priimant sprendimus bus pirmiausia atsižvelgiama į tai, kas geriausia vai-
kui, t. y. kad bus įvertinama, kokį poveikį jų veiksmai gali turėti vaikams ir teisės aktais 
jiems suteikiamoms teisėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A858-1241/2014).

11. Lietuvos Respublikos švietimo tikslus, švietimo sistemos principus, švietimo 
sistemos sandaros, švietimo veiklos, švietimo santykių pagrindus, valstybės įsipareigo-
jimus švietimo srityje nustato Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Lietuvos aidas, 
1991, Nr. 153; Vyriausybės žinios, 1991, Nr. 23-593; Valstybės žinios, 1998, Nr. 67-1940; 
Valstybės žinios, 2003, Nr. 63-2853; Valstybės žinios, 2011, Nr. 38-1804). Švietimo įsta-
tymo 6 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad Lietuvos švietimo sistema, be kita ko, apima 
neformalųjį švietimą, tai yra ikimokyklinį, priešmokyklinį, kitą neformalųjį vaikų (taip 
pat formalųjį švietimą papildantį ugdymą) ir suaugusiųjų švietimą. Švietimo įstaty-
mo 7 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui 
tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, socialinius, pažintinius poreikius, o 
8 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pa-
sirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą. Remiantis Švietimo įstaty-
mo 29 straipsnio 1 dalimi, asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybi-
nę mokyklą ir ją keisti, o to paties įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 2 punktas suteikia teisę 
vaiko tėvams dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, formą, 
mokyklą ar kitą švietimo teikėją. Švietimo įstatymo 27 straipsnio 4 dalis nustato, kad ne-
formaliojo švietimo programas asmuo renkasi laisvai. Švietimo įstatymo 29 straipsnio 
3 dalyje numatytas teisės pasirinkti mokyklą ribojimas, nustatant, kad į valstybinę ir sa-
vivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, gy-
venantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių su-
sirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir 
vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo atveju, 
jeigu joje yra laisvų vietų. Kitų ribojimų renkantis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybi-
nę mokyklą ir ją keičiant įstatymas nenumato. 

12. Švietimo įstatymo 65 straipsnio 1 punkte nustatyta, kad švietimo finansavimo 
šaltiniai yra valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto asignavimai. Švietimo įstatymo 
67 straipsnio 1 dalis, be kita ko, nustato, kad neformaliojo vaikų švietimo programoms 
finansuoti iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų 
taikomas mokymo lėšų skyrimo vienam mokiniui principas. Mokymo lėšos skiriamos iš 
valstybės biudžeto lėšų, apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Vyriausybės patvirtintas 
metodikas. 

13. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 „Dėl 
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Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos patvirtinimo“ patvirtin-
tos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedas nustato, 
kad iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas ne mažesnis kaip 20 valandų (kontaktinių) 
per savaitę ugdymas priešmokyklinio ugdymo (13 p.) ir ikimokyklinio ugdymo (15 p.) 
grupėse. Taigi iš valstybės biudžeto lėšų yra finansuojama ne mažesnės kaip 20 valandų 
per savaitę trukmės priešmokyklinis ir ikimokyklinis vaikų ugdymas, o kita ugdymo lai-
ko dalis yra finansuojama iš savivaldybių biudžeto ir kitų šaltinių.

14. Teismas nustatė, kad tiriama Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkto norma su-
sideda iš dviejų dalių. Pirmoji šio punkto dalis įtvirtina, kad vaikai, registruoti kitose sa-
vivaldybėse, priimami ir ugdomi pagal iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės 
ugdymo modelį. Pagal pirmiau paminėtas Švietimo įstatymo 65 straipsnio 1 punkto, 
67 straipsnio 1 dalies ir Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 
1 priedo 13 ir 15 punktų nuostatas, iš valstybės biudžeto lėšų yra finansuojamas ne ma-
žesnės trukmės kaip 20 valandų per savaitę priešmokyklinis ir ikimokyklinis vaikų ugdy-
mas, o kita ugdymo laiko dalis yra finansuojama iš savivaldybių biudžeto ir kitų šaltinių. 
Atsakovo atstovė patvirtino, kad iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės ugdy-
mo modelis suprantamas kaip 20 valandų ugdymas ikimokyklinio ugdymo mokyklų gru-
pėse per savaitę. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punk-
to nuostata, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami ir ugdomi pagal iš 
mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės ugdymo modelį, suprantama taip, kad 
tokie vaikai priimami ir ugdomi pagal priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pro-
gramas ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupėse 20 valandų per savaitę. Kita Priėmimo 
tvarkos aprašo 3.4 punkto dalis nustato, kad dėl viršijančios nustatytą trukmę ugdymo 
dalies turi būti sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl lėšų už vaiko išlaikymą minimo-
se mokyklose apmokėjimo. Atsižvelgiant į pirmiau aptartą aiškinimą, viršijanti nustatytą 
trukmę ugdymo dalis suprantama kaip ugdymo dalis, viršijanti 20 valandų per savaitę 
ugdymo trukmę, o pati norma suprantama kaip nustatanti, jog vaikas į ikimokyklinio ug-
dymo mokyklų grupes gali būti priimamas ir jose ugdomas ilgesnės negu 20 valandų per 
savaitę trukmės ugdymu tik tokiu atveju, jeigu sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl 
lėšų už vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo.

15. Iš pareiškėjo teismui pateikto pareiškimo turinio ir pareiškėjo atstovo paaiš-
kinimų teismas nustatė, kad pareiškėjas, prašydamas teismo ištirti Sprendimo Nr. 1-424 
1 punktu patvirtinto Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkto dalies, kuria nustatyta, kad 
dėl kitose savivaldybėse registruotų vaikų viršijančios nustatytą trukmę ugdymo dalies 
turi būti sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą minimose 
mokyklose apmokėjimo, teisėtumą iš esmės kelia klausimą, ar Priėmimo tvarkos aprašo 
3.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, iki-
mokyklinio ugdymo mokyklų grupėse priimami ir ugdomi daugiau nei 20 valandų per 
savaitę tik jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą minimo-
se mokyklose apmokėjimo, neprieštarauja Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, Vaiko 
teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktams.

16. Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktas nustato, kad vaikai, registruoti kitose sa-
vivaldybėse, priimami ir ugdomi pagal iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės 
ugdymo modelį, o dėl šią trukmę viršijančios ugdymo dalies turi būti sudaryta sutartis su 
kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą mokyklose apmokėjimo. Atsakovo atstovė 
patvirtino, kad ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupėse Panevėžio miesto savivaldybėje 
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registruoti vaikai gali pasirinkti ugdytis pagal ilgesnės trukmės priešmokyklinio ir iki-
mokyklinio ugdymo programas. Tačiau ilgesnės trukmės ugdymui kitose savivaldybėse 
registruoti vaikai yra priimamai ir ugdomi tik tuo atveju, jeigu dėl viršijančios nustatytą 
ugdymo trukmę dalies yra sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlai-
kymą mokyklose apmokėjimo. Tokiu būdu yra ribojamos ne Panevėžio miesto savival-
dybės teritorijoje gyvenančių vaikų galimybės rinktis ir gauti ilgesnės trukmės ugdymą 
tuo atveju, jeigu nebus sudarytos sutartys su kitomis savivaldybėmis dėl vaikų išlaikymo 
lėšų atlyginimo. Tuo pačiu nurodytu teisiniu reguliavimu kitose savivaldybėse registruo-
tiems vaikams yra ribojama Švietimo įstatyme įtvirtinta teisė laisvai pasirinkti lankyti 
Panevėžio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokyklų grupes. Kitose savivaldy-
bėse registruotiems vaikams pageidaujant ugdytis pagal ilgesnės trukmės ugdymo pro-
gramą, mokyklos pasirinkimo galimybė Panevėžio miesto savivaldybės teritorijoje tampa 
priklausoma nuo savivaldybių valios išraiškos, tai yra priklauso nuo to, ar bus susitarta 
dėl viršijančių nustatytą trukmę vaiko išlaikymo išlaidų atlyginimo, ar ne. Todėl tokiu tei-
siniu reguliavimu yra pažeidžiamas vaikų teisėtas interesas nevaržomai gauti įstatymais 
garantuojamas švietimo, ugdymo paslaugas.

17. Remdamasis išdėstytais motyvais, teismas priėjo prie išvadų, kad Panevėžio 
miesto savivaldybės taryba 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 patvirtindama 
Priėmimo tvarkos aprašą, t. y. poįstatyminį teisės aktą, kurio 3.4 punktu nustatė sąlygą, 
kad registruoti kitose savivaldybėse vaikai tuo atveju, jeigu jų ugdymo trukmė viršija nu-
statytą, t. y. 20 valandų per savaitę, priimami ir ugdomi Panevėžio miesto savivaldybės 
mokyklose, vykdančiose priešmokyklinį ir ikimokyklinį vaikų ugdymą tik esant sudary-
tai sutarčiai su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko ugdymą apmokėjimo, neteisėtai apri-
bojo asmens teisę rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti, o 
tai prieštarauja Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalies nuostatoms. Teismas pažymėjo, 
kad vaikų priėmimas ir ugdymas daugiau nei 20 valandų per savaitę Panevėžio miesto 
ikimokyklinio ugdymo grupėse tik jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už 
vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo, atsižvelgiant į vaiko deklaruotą gy-
venamąją vietą, apriboja ne Panevėžio miesto savivaldybėje registruotų vaikų galimybes 
ugdytis ikimokyklinio ugdymo įstaigose bei yra sudaromos skirtingos sąlygos lankyti 
ikimokyklines ugdymo įstaigas vaikams priklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios 
vietos. Deklaravusių gyvenamąją vietą ne Panevėžio miesto teritorijoje vaikų tėvai gali 
leisti vaikus į Panevėžio ikimokyklinio ugdymo mokyklų priešmokyklinio ir (ar) ikimo-
kyklinio ugdymo grupes ilgesnės trukmės, negu 20 valandų per savaitę, ugdymui tik tuo 
atveju, jeigu yra sudaryta sutartis su Panevėžio miesto savivaldybe dėl išlaidų už vaiko 
ugdymą minėtose įstaigose apmokėjimo. Tokiu būdu apribojus registruotų ne Panevėžio 
miesto savivaldybės teritorijoje vaikų galimybes lankyti Panevėžio miesto savivaldybės 
mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, ir jose gauti pasi-
rinktą ilgesnės trukmės priešmokyklinį ir (ar) ikimokyklinį ugdymą, pažeidžiamas ne 
Panevėžio miesto savivaldybėje registruotų vaikų teisėtas interesas gauti įstatymais ga-
rantuotas švietimo ir ugdymo paslaugas, iš esmės nėra atsižvelgiama į nepilnamečių vai-
kų interesus (Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 str. 1 p.).

18. Teismas byloje nustatė, kad Panevėžio miesto savivaldybė ir Panevėžio rajono 
savivaldybė 2013 m. liepos 9 d. sudarė Bendradarbiavimo sutartį dėl ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo paslaugų ir neformaliojo ugdymo paslaugų teikimo, nustatyda-
mos, kad ši sutartis galioja vienerius metus. Šią sutartį Panevėžio miesto ir Panevėžio ra-
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jono savivaldybės 2014 m. liepos 7 d. susitarimu susitarė pratęsti dar vieneriems metams. 
Teismas pažymėjo, kad net ir esant sudarytai bendradarbiavimo dėl ugdymo paslaugų 
teikimo sutarčiai tarp savivaldybių, iš pateiktos sutarties nuostatų matyti, kad Panevėžio 
miesto savivaldybė ir Panevėžio rajono savivaldybė turi teisę nutraukti sutartį, kai kita 
šalis netinkamai vykdo ar nevykdo savo įsipareigojimų, įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau 
kaip prieš du mėnesius, be to, sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu, pranešus raštu 
kitai šaliai ne vėliau kaip prieš du mėnesius (b. l. 142–143, 148). Tai reiškia, kad vaiko 
teisė tęsti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas ta pačia apimtimi, ku-
ria yra ugdomi Panevėžio miesto savivaldybėje deklaravusių gyvenamąją vietą vaikai, yra 
priklausoma nuo savivaldybių tarpusavio santykių ir sutarties galiojimo. Tokiu būdu iš 
esmės pažeidžiami vaikų interesai, sukuriamas teisinis netikrumas dėl galimybės ne tik 
pradėti, bet ir tęsti mokymąsi pagal pasirinktas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdy-
mo programas. Be to, iš atsakovo atstovės paaiškinimų teismas nustatė, kad Panevėžio 
miesto savivaldybė nėra sudariusi sutarčių dėl vaiko išlaikymo mokyklose lėšų atlygini-
mo su kitomis savivaldybėmis, todėl ginčijamu teisiniu reguliavimus nėra atsižvelgiama į 
kitų savivaldybių teritorijose registruotų vaikų interesus.

19. Atsižvelgdamas į nurodytus argumentus, pirmosios instancijos teismas pareiš-
kėjo prašomas ištirti Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkto nuostatas pripažino prieštarau-
jančiomis Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 punktams. 

20. Teismas taip pat tyrė, ar Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktas neprieštarauja 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 3 punktui, kuriame įtvirtintas asme-
nų lygybės ir diskriminavimo draudimo principas. Teismas pažymėjo, kad konstitucinis 
asmenų lygybės principas pažeidžiamas, kai tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiria-
ma teisės norma, palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, yra kitaip traktuojama, 
nors tarp tų grupių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevieno-
das traktavimas būtų objektyviai pateisintas. Teismas vertino, kad Sprendimo Nr. 1-424 
1 punktu patvirtinto Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkte įtvirtintas reglamentavimas 
skirtingai traktuoja Panevėžio miesto teritorijoje ir ne Panevėžio miesto teritorijoje gyve-
namąją vietą deklaravusius vaikus. Kita vertus, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 
4 straipsnio 3 punkte įtvirtinti lygiateisiškumo ir nediskriminavimo reikalavimai savai-
me nepaneigia galimybės nustatyti nevienodą teisinį reglamentavimą tam tikrų asmenų, 
esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Diskriminacija nelaikomas diferencijuotas teisinis 
reguliavimas, kai jis taikomas tam tikroms, vienodais požymiais pasižyminčioms asme-
nų grupėms, jeigu tuo siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų (žr. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinio Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) 1998 m. lapkričio 
11 d. nutarimą). Tačiau diskriminacija paprastai suprantama kaip asmens ar asmenų 
grupės padėties kitų asmenų atžvilgiu pakeitimas be objektyviai pateisinamo pagrindo. 
Tik esant pakankamai motyvuotam ir pagrįstam reikalui tam tikrais atvejais atskiroms 
subjektų grupėms galima nustatyti specialų teisinį statusą ar tam tikrus teisinės padėties 
ypatumus (žr. Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimą). 

21. Vertindamas tokio nevienodo paminėtų dviejų vaikų grupių traktavimo tei-
sėtumą, t. y., ar tai nėra diskriminacinio pobūdžio reguliavimas, teismas pripažino, jog 
būtina nustatyti, ar skirtingų sąlygų nustatymas pagrįstas objektyviais kriterijais. Minėta, 
kad skirtingos vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sąlygos nustatytos at-
sižvelgiant tik į vaikų gyvenamąją vietą. Vaiko gyvenamoji vieta nesietina su jokiomis 
objektyviomis tokią diferenciaciją pateisinančiomis aplinkybėmis. Šiuo atveju atsakovas 
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nepateikė pakankamų įrodymų, kad tokio teisinio reguliavimo tikslas pateisintų skirtingą 
asmenų kategorijų vertinimą, priklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, taip 
pat nepateikė objektyvių kriterijų, pateisinančių vaikų teisių ribojimą būti priimtiems ir 
ugdomiems Panevėžio miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose, vykdan-
čiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas tomis pačiomis sąlygomis 
kaip ir Panevėžio mieste savo gyvenamąją vietą deklaravusiems vaikams. Tai nėra patei-
sinama jokiomis objektyviomis aplinkybėmis, todėl teismas konstatavo, kad tokia dife-
renciacija yra diskriminuojančio pobūdžio ir pažeidžia Vaiko teisių apsaugos pagrindų 
įstatymo 4 straipsnio 3 punktą. Prieidamas prie tokių išvadų, pirmosios instancijos teis-
mas atsižvelgė į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą teismų prakti-
ką (2003 m. gegužės 2 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A4-191/2003, 2013 m. 
rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1489/2013, 2013 m. lapkričio 20 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1241/2013).

22. Teismas pabrėžė, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra sais-
tomi Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtos jų kompetencijos (žr. Konstitucinio Teismo 
2000 m. birželio 13 d. nutarimą). Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas nu-
mato, kad vienas iš pagrindinių principų, kuriuo yra grindžiama vietos savivalda, yra sa-
vivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas. 
Atsižvelgęs į tai, teismas pažymėjo, kad priimant teisės aktus ir įgyvendinant Vietos savi-
valdos įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje pavestą funkciją turi būti laikomasi teisės aktų reika-
lavimų ir atsižvelgiama į prioritetinius vaikų interesus, o atsakovas, nustatydamas tiriamą 
teisinį reguliavimą, to nesilaikė. Vadovaudamasis aptartu teisiniu reguliavimu, teismas 
atmetė atsakovo argumentus, esą Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktu nustatytas regu-
liavimas yra pateisinamas Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, pagal kurį 
savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms priskiriamas ikimokyklinio ugdymo, vaikų ir 
suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo organiza-
vimas, bei Švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalimi, pagal kurią priėmimo į valstybinę ir 
savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklą ir 
neformaliojo vaikų švietimo mokyklą tvarką nustato savininko teises ir pareigas įgyven-
dinanti institucija – šiuo atveju Panevėžio miesto savivaldybės taryba. Teismas pripažino 
nepagrįstu ir tą atsakovo argumentą, esą pripažinus Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktą 
prieštaraujančiu aukštesnės galios teisės aktams, bus apribotos Panevėžio miesto savival-
dybėje gyvenančių vaikų teisės, nes trūks vietų ikimokyklinio ugdymo įstaigose, kadan-
gi Švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas reguliavimas užtikrina Panevėžio 
miesto vaikams pirmumo teisę būti priimtiems Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo 
įstaigose.

23. Įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes ir atsižvelgdamas į teisinį reglamenta-
vimą, teismas nusprendė pareiškėjo Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pareiški-
mą tenkinti iš dalies, konstatuodamas, kad Sprendimo Nr. 1-424 1 punktu patvirtinto 
Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad vaikai, registruoti 
kitose savivaldybėse, ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupėse priimami ir ugdomi vir-
šijant iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės modelį tik tokiu atveju, jeigu su-
daryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą minimose mokyklose 
apmokėjimo, prieštarauja Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 daliai, Vaiko teisių apsaugos 
pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktams.
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III.

24. Atsakovas Panevėžio miesto savivaldybės taryba (toliau – ir apeliantas) ape-
liaciniame skunde (b. l. 170–175) prašo panaikinti Panevėžio apygardos administraci-
nio teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo 
Vyriausybės atstovo Panevėžio apskrityje pareiškimą atmesti. 

25. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
25.1.Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą vienpusiškai, siaurai atsi-

žvelgdamas tik į deklaratyvų Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Švietimo įstatymo ir 
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo komentavimą, nevertino atsakovo, priimančio 
sprendimus savivaldybės vardu, išdėstytų argumentų, sistemiškai nevertino Konstitucijoje 
įtvirtintos ir savivaldybėms suteiktos kompetencijos, Švietimo įstatymo nuostatų, kurios 
savivaldybių taryboms suteikia atitinkamas teises ir pareigas, ir, apsiribojęs tik Vaiko tei-
sių apsaugos pagrindų įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktų nuostatomis, priėmė nepa-
grįstą sprendimą.

25.2. Teismas neįsigilino į Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirsty-
mo metodiką, kurios 2 punkte yra apibrėžta, kad šioje Metodikoje vartojama sąvoka 
„Mokinio krepšelis“ – lėšos skiriamos vienam sutartiniam mokiniui vienų metų mokymo 
reikmėms. Sutarčių tarp savivaldybių sudarymas yra teisėtas veiksmas, kuris įtvirtinamas 
Tarybos priimtame norminiame akte, šiuo atveju Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punkte, 
kurio teisėtumą prašė ištirti pareiškėjas. Savivaldybės, sudarydamos sutartis dėl išlaidų 
už vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo, niekaip nepažeidžia vaiko intere-
sų bei Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme įtvirtintų principų, o įstatymo nustatyta 
tvarka susitarusios dėl viešųjų paslaugų teikimo užtikrinimo garantuoja, kad kiekvienoje 
savivaldybėje gyvenančių vaikų interesai būti tinkamai užtikrinti ir būtų tinkamai pasi-
rūpinta jų apsauga. Panaikinus Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktą bus apribotos kon-
krečioje savivaldybėje gyvenančių vaikų teisės, nes dėl vietų trūkumo jų tėvai, Panevėžio 
miesto savivaldybės gyventojai, bus priversti prašytis į kitų savivaldybių ikimokyklinio 
ugdymo įstaigas, o tai sukels tik didesnius nepatogumus, padidins nepasitikėjimą val-
džios institucijomis.

25.3. Panaikinus Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktą bus neteisėtai apribotos 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų savivaldybei suteiktos teisės nustatyti 
tvarkas jos teritorijoje, sudarytos sąlygos viešųjų paslaugų teikimui jo visiškai nekontro-
liuojant, o tai turės neigiamos įtakos šių paslaugų teikimo kokybei užtikrinti, tinkamam 
savivaldybės biudžeto sudarymui ir kitų pavestų savivaldybei funkcijų tinkamam vykdy-
mui. Apeliantas, remdamasis Konstitucijos 119 straipsnio 1 dalyje, 120 straipsnio 2 daly-
je, 121 straipsnio 1 dalyje, Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje, 4 straipsnyje, 
6 straipsnyje, 50 straipsnio 3 dalyje, 51 straipsnio 1 dalyje įtvirtintu teisiniu reglamenta-
vimu, pažymi, kad Panevėžio miesto savivaldybė turi jai įstatymais pavestas funkcijas ir 
nustatytus uždavinius, kuriuos ji įpareigojama atlikti pagal Konstitucijos ir įstatymų su-
teiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais (Vietos savivaldos 
įstatymo 5 str. 1 d. 1 p.).

25.4. Panevėžio miesto savivaldybės meras teikė šį klausimą svarstyti 2014 m. 
kovo 6 d. Lietuvos didžiųjų miestų merų forumui, kuriame buvo nuspręsta kreiptis į 
Vyriausybę su prašymu, kad būtų inicijuotas Švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalies pa-
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keitimas, kuris įpareigotų atlyginti faktines finansines išlaidas tas savivaldybes, kurių ug-
dytiniai lanko kitos savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, formalųjį švietimą papildančio 
ugdymo mokyklą ir neformaliojo vaikų švietimo mokyklą. Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija 2014 m. balandžio 9 d. raštu Nr. SR-1681 pateikė Panevėžio miesto 
savivaldybės merui atsakymą, kad, ministerijos specialistų nuomone, nėra būtinybės ini-
cijuoti Švietimo įstatymo papildymą forumo siūloma nuostata, nes savivaldybė, siekdama 
užtikrinti vaikų gerovę neformaliojo švietimo srityje, vadovaudamasi Vietos savivaldos 
įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 5 straipsnio 4 dalimi, administracinių ir viešųjų paslaugų 
funkcijas gali perduoti įgyvendinti kitai savivaldybei abipusiu tarybų sutarimu sutarčių 
pagrindu ir prisiimti atsakomybę už perduotų funkcijų įgyvendinimą. Savivaldybės, ben-
dru sutarimu priimdamos sprendimus, nepažeistų vaikų teisių, teisėtų interesų.

26. Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Panevėžio apskrityje su atsakovo apeliaciniu 
skundu nesutinka ir prašo Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkri-
čio 12 d. sprendimą palikti nepakeistą, o apeliacinį skundą atmesti.

27. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 179–181) pareiškėjas išdėstė šiuos nesuti-
kimo su atsakovo apeliaciniu skundu argumentus:

27.1.Pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino Švietimo įstatymo, Vaiko teisių 
apsaugos pagrindų įstatymo bei Konstitucinio Teismo nutarimus ir priėjo prie teisingų 
išvadų, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje 
bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos. Pareiškėjas nesutinka su apelianto nuo-
mone, kad, panaikinus Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktą bus apribotos konkrečioje 
savivaldybėje gyvenančių vaikų teisės, nes dėl vietų trūkumo jų tėvai, Panevėžio miesto 
savivaldybės gyventojai, bus priversti prašytis į kitų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo 
įstaigas, kas sudarys tik didesnius nepatogumus bei padidins nepasitikėjimą valdžios ins-
titucijomis. Pareiškėjas atkreipia dėmesį į Švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalies normą, 
įtvirtinančią, kad į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise 
privalo būti priimamas asmuo, gyvenantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyven-
dinančios institucijos (dalyvių susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritori-
joje. Pareiškėjo manymu, šis reguliavimas užtikrina Panevėžio miesto vaikams pirmumo 
teisę būti priimtiems Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

27.2. Pareiškėjas taip pat nesutinka su apelianto teiginiu, esą panaikinus Priėmimo 
tvarkos aprašo 3.4 punktą, bus neteisėtai apribotos Konstitucijos ir kitų įstatymų savival-
dybei suteiktos teisės nustatyti tvarkas jos teritorijoje. Remdamasis Vietos savivaldos įsta-
tymo 4 straipsnio 6 punktu, pareiškėjas pabrėžia, kad savivaldybė gali nustatyti atitinka-
mas tvarkas savo teritorijoje, tačiau jos neturi prieštarauti Lietuvos Respublikos įstatymų 
ir kitų teisės aktų normoms.

27.3 Pareiškėjo nuomone, apeliantas (atsakovas), kreipdamasis į Vyriausybę su pra-
šymu inicijuoti Švietimo įstatymo 29 straipsnio 6 dalies pakeitimą, šiais savo veiksmais 
iš esmės pripažino, kad šiuo metu galiojantys teisės aktai neleidžia savivaldybei nustaty-
ti sąlygos, kad vaikai, registruoti kitose savivaldybėse, priimami ir ugdomi daugiau kaip 
20 valandų per savaitę tik jei sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko 
išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo, nes taip yra apribojamas vaikų, gyvenančių 
kitose savivaldybėse, priėmimas į Panevėžio miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo 
mokyklų grupes.
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Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

28. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu 
Nr. 1-424 patvirtinto Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdy-
tis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo 3.4 
punkto teisėtumo ištyrimą šioje administracinėje byloje inicijavo Vyriausybės atstovas 
Panevėžio apskrityje, vadovaudamasis Savivaldybių administracinės priežiūros įstaty-
mo 4 straipsnio 5 dalyje ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 2 da-
lyje nustatyta tvarka. Pirmosios instancijos teismas, teisingai taikydamas teisės normas, 
sprendime pagrįstai nurodė, kad prašymą ištirti norminio administracinio akto teisėtu-
mą teismui pateikė tokius įgaliojimus turintis subjektas, o prašomas ištirti savivaldybės 
administravimo subjekto priimtas aktas, kurio atitinkamos dalies teisėtumą prašoma iš-
tirti, yra norminis administracinis aktas.

29. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 12 d. sprendi-
mu pripažino, kad Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 20 d. spren-
dimo Nr. 1-424 1 punktu patvirtinto Vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų 
grupes ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos 
aprašo 3.4 punktas ta apimtimi, kuria nustatyta, kad vaikai, registruoti kitose savivaldy-
bėse, ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupėse priimami ir ugdomi viršijant iš mokinio 
krepšelio lėšų finansuojamos trukmės modelį tik tokiu atveju, jeigu sudaryta sutartis su 
kita savivaldybe dėl išlaidų už vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo, prieš-
tarauja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo Nr. XI-1281 redakcija) 29 straipsnio 1 daliai 
ir 1996 m. kovo 14 d. Lietuvos Respublikos vaiko teisių pagrindų apsaugos įstatymo 
Nr. I-1234 4 straipsnio 1, 2 ir 3 punktams, konstatuodamas, kad ši norminio administra-
cinio akto dalis laikytina panaikinta.

30. Atsakovas (apeliantas), nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo 2014 m. 
lapkričio 12 d. sprendimu ir prašydamas jį panaikinti, apeliacinį skundą grindžia ar-
gumentais, kad vietos savivaldybėms pagal Konstituciją, Vietos savivaldos įstatymą bei 
Švietimo įstatymą yra suteikta kompetencija atitinkamai veikti savo administraciniame 
vienete ir priimti administracinius aktus neformaliojo švietimo pagal ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio vaikų ugdymo programas organizavimo srityje. Apelianto nuomo-
ne, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo prašymą išnagrinėjo formaliai taikydamas 
įstatymų normas, neįvertino atsakovo argumentų, priėmė nepagrįstą sprendimą. Pasak 
apelianto, Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktas neprieštarauja aukštesnės galios teisės 
aktams.

31. Nekvestionuotina, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės 
taryba, vykdydama savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) sa-
vivaldybių funkcijas, gali priimti atitinkamus norminius administracinius teisės aktus ne-
formaliojo švietimo srityje organizuojant ikimokyklinį ir (ar) priešmokyklinį vaikų ugdy-
mą pagal atitinkamas programas. Pagal Vietos savivaldos įstatymo (Sprendimo Nr. 1-124 
priėmimo metu galiojusio 2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-460 redakcija) 6 straipsnį, 
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savivaldybių savarankiškosioms funkcijoms, be kita ko, priskirtas švietimo pagalbos tei-
kimo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių 
vykdymo organizavimas ir koordinavimas (VSĮ 6 str. 6 p.) ir ikimokyklinio ugdymo, vai-
kų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo or-
ganizavimas (VSĮ 6 str. 8 p.).

32. Atsakant į apelianto argumentus dėl vietos savivaldybių konstitucinės teisės 
veikti laisvai ir savarankiškai, atsižvelgtina į šiuo aspektu aktualią Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo jurisprudenciją. Konstitucijos 119 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad savivaldos teisė laiduojama įstatyto numatytiems valstybės teritorijos administraci-
niams vienetams. Ji įgyvendinama per atitinkamas savivaldybių tarybas. Konstitucijos 
120 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų api-
brėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai. Konstitucinio Teismo jurisprudenci-
joje ne kartą buvo pažymėta, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nuostatos, kad savi-
valdybės veikia laisvai ir savarankiškai, negalima atsieti nuo toje pačioje dalyje įtvirtintos 
nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje 
bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos (Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 
d., 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimai) ir nė viena iš savivaldybėms numatytų funkcijų ne-
reiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos (Konstitucinio 
Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas).

33. Vietos savivaldos įstatymo, kuris apibrėžia vietos savivaldos principus, savival-
dybių institucijas ir jų kompetenciją, funkcijas (VSĮ 1 str.), 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte 
nustatyta, kad savarankiškąsias funkcijas savivaldybės atlieka pagal Konstitucijos ir įstaty-
mų suteiktą kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendinant 
šias funkcijas, savivaldybių veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, 
kai tai numatyta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose. Pabrėžtina, kad šioje 
įstatymo normoje aiškiai įtvirtintas savivaldybių veiklos atliekant savarankiškąsias funk-
cijas saistymas įstatymų nustatytas reikalavimais ir tvarka. Vietos savivaldos įstatymo 4 
straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, tarp 
jų – savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose 
apibrėžtą kompetenciją principas (VSĮ 4 str. 2 p.) ir savivaldybės veiklos ir savivaldybės 
institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas (VSĮ 4 str. 6 p.), reiškiantis, kad sa-
vivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir vi-
sais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų rei-
kalavimus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje, atsižvelgiant 
į Konstitucinio Teismo oficialioje konstitucinėje doktrinoje pateiktus Konstitucijos 120 
straipsnio 2 dalies aiškinimus, ne kartą pažymėta, kad savivaldybių savarankiškumo ir 
veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją principas sa-
vivaldos institucijų veikloje negali būti suabsoliutintas, juo negali būti pateisinamas vie-
tos savivaldos institucijų nesilaikymas įstatymų reikalavimų, įstatymų suteiktos kompe-
tencijos nepaisymas, įstatymais priskirtų funkcijų neatlikimas ir pan. (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A575-247/2011, 2013 m. spalio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1128/2013, 
2013 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2418/2013 ir kt.), taip 
pat ir apelianto akcentuojamas įsipareigojimų bendruomenei ir šios interesais vykdymas 
(VSĮ 5 str. 1 d. 1 p.). Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalies 1 punkte apibrėžta, 
kad savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba, turinti vietos valdžios 
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ir viešojo administravimo teises ir pareigas (VSĮ 3 str. 3 d. 1 p.). Šiame kontekste pabrėž-
tina, kad vietos valdžios ir viešojo administravimo teisių ir pareigų suteikimas savivaldy-
bės tarybai, be kita ko, reiškia ir tai, jog savivaldybės taryba, priimdama pagal kompeten-
ciją norminius administracinius aktus, turi vadovautis administracinės teisės bendraisiais 
principais (teisėtumo, teisinės valstybės, asmenų lygybės, kt.) bei specialiaisiais principais 
(kompetencijos nustatymo ir diferencijavimo, nepiktnaudžiavimo valdžia, kt.). Minėtas 
teisinis reguliavimas suponuoja išvadą, kad savivaldybės taryba, įgijusi pagal įstatymą 
viešojo administravimo teises ir pareigas, jos kompetencijai priskirtais klausimais admi-
nistracinius aktus gali priimti griežtai laikydamasi įstatymų normų, vadovaudamasi 
administracinės teisės principų visuma, nes, kaip jau buvo minėta, nė viena iš savivaldy-
bėms numatytų funkcijų nereiškia, jog savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai 
savarankiškos (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas). Pirmosios ins-
tancijos teismas, nagrinėdamas bylą, į tai atsižvelgė.

34. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo 
Nr. 1-424 įžanginėje dalyje išvardijant šio norminio administracinio akto priėmimo tei-
sinius pagrindus, nurodyta, kad šis sprendimas įstatymų taikymo požiūriu buvo priimtas 
vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 ir 9 punktais, 18 straipsnio 1 da-
limi, Švietimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi, 9 straipsnio 3 dalimi, 29 straipsniu. Tos pa-
čios įstatymų normos pakartotos ir Priėmimo tvarkos aprašo 2 punkte. Vadovaudamasis 
minėtomis Vietos savivaldos įstatymo ir Švietimo normomis, atsakovas Priėmimo tvar-
kos aprašo II skyriaus „Vaikų priėmimo į grupes tvarka“ 3 punkte, kuris numato vaikų 
priėmimo į grupes taisykles, 3.4 papunktyje nustatė „3.4. vaikai, registruoti kitose savi-
valdybėse, priimami ir ugdomi pagal iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamos trukmės 
ugdymo modelį (dėl viršijančios nustatytą trukmę ugdymo dalies turi būti sudaryta su-
tartis su kita savivaldybe dėl lėšų už vaiko išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo)“. 
Sprendimu Nr. 1-424 patvirtinto Priėmimo tvarkos aprašo 1 punkte nurodyta, kad jis nu-
stato vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklų grupes ugdytis pagal ikimokykli-
nio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarką, grupių komplektavimo kriterijus, 
prašymų ir priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas įforminimą, informavimo apie 
grupių komplektavimo tvarką, komplektavimo vykdymo priežiūrą ir atsakomybę.

35. Sprendimo Nr. 1-424 priėmimo metu galiojusios Vietos savivaldos įstatymo re-
dakcijos 6 straipsnio (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-460 redakcija) 9 punkte buvo 
numatyta savivaldybių savarankiškoji funkcija – medžioklės plotų vienetų sudarymas ir 
jų ribų keitimas, t. y. funkcija, kuri nesusijusi su Sprendimo Nr. 1-424 ir juo patvirtinto 
Priėmimo tvarkos aprašo turiniu. Atsižvelgus į tai, laikytina, jog Vietos savivaldos įstaty-
mo 6 straipsnio 9 punktas šiame akte, kaip vienas iš jo priėmimo teisinių pagrindų, nuro-
dytas apsirikus. Pagal šios redakcijos Vietos savivaldos įstatymą ginčui aktualiu aspektu 
savivaldybėms buvo priskirtos šios savarankiškosios funkcijos: švietimo pagalbos teiki-
mo mokiniui, mokytojui, šeimai, mokyklai, vaiko minimaliosios priežiūros priemonių 
vykdymo organizavimas ir koordinavimas (VSĮ 6 str. 6 p.); ikimokyklinio ugdymo, vaikų 
ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, vaikų ir jaunimo užimtumo orga-
nizavimas (VSĮ 6 str. 8 p.). Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis reglamentavo, 
kad savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati 
savivaldybės taryba. Ši įstatymo norma Sprendime Nr. 1-424 nurodyta tuo aspektu, kad 
šiuo administraciniu aktu buvo pripažinti netekusiais galios atitinkami Panevėžio savi-
valdybės tarybos sprendimai ar jų dalys.
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36. Sprendimo Nr. 1-424 priėmimo metu galiojusios redakcijos Švietimo įstatymo 
(2013 m. spalio 15 d. įstatymas Nr. XII-553) 8 straipsnio, kuris reglamentuoja priešmo-
kyklinio ugdymo klausimus, 3 dalis skirta nustatyti amžių, nuo kurio vaikui pradeda-
mas priešmokyklinis ugdymas. Šioje įstatymo normoje įtvirtinta, kad priešmokyklinis 
ugdymas pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai. 
Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) prašymu, vado-
vaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Vaiko brandumo mokytis pagal prieš-
mokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašu, bet ne anksčiau, 
negu jam sueina 5 metai. Švietimo įstatymo 9 straipsnio, kuris reguliuoja pradinio ug-
dymo klausimus, 3 dalyje nustatyta išimtis, kada vaikas, kuriam tais kalendoriniais me-
tais sueina 7 metai, t. y. amžius, nuo kurio vaikas pradedamas ugdyti pagal pradinio ug-
dymo programą, gali būti pradėtas ugdyti pagal šią programą vėliau. Švietimo įstatymo  
9 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad atskiru atveju vaikas, kuriam tais kalendoriniais me-
tais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei 
sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) prašymu švietimo ir mokslo ministro 
nustatyta tvarka vienus metus gali būti ugdomas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar na-
muose pagal jo specialiesiems ugdymo poreikiams pritaikytą ugdymo programą.

37. Švietimo įstatymo 29 straipsnis reglamentuoja priėmimo į mokyklą, perėjimo ir 
perkėlimo į kitą mokyklą klausimus. Pagal šio įstatymo 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas, 
mokykla – juridinis asmuo, valstybės narės juridinio asmens ar kitos organizacijos pada-
linys, įsteigtas Lietuvos Respublikoje teisės aktų nustatyta tvarka, kurio pagrindinė vei-
kla yra formalusis arba (ir) neformalusis švietimas (Švietimo įstatymo 2 str. 10 d.). Pagal 
Švietimo įstatymo 6 straipsnyje nustatytą Lietuvos švietimo sistemą, ikimokyklinis ir 
priešmokyklinis vaikų švietimas patenka į neformalųjį švietimą (Švietimo įstatymo 6 str. 
2 p.). Taigi Švietimo įstatyme vartojama mokyklos sąvoka apima ir tas įstaigas, kuriose 
vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikų švietimo programos. Ikimokyklinio 
ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninius, so-
cialinius, pažintinius poreikius (Šveitimo įstatymo 7 str. 1 d.); priešmokyklinio ugdymo 
paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą 
(Šveitimo įstatymo 8 str. 1 d.).

38. Bylai aktualus Švietimo įstatymo 29 straipsnis yra šio įstatymo III skirsnyje 
„Švietimo prieinamumas ir kokybė“ (24–40 str.). Nagrinėjamos bylos kontekste yra svar-
bus tik tas Švietimo įstatymu numatytas teisinis reguliavimas, kuris nustato priėmimą į 
mokyklą, vykdančią formaliojo ir (ar) neformaliojo vaikų švietimo programas. Švietimo 
įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad asmuo turi teisę rinktis valstybinę, savi-
valdybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti. Pagal šio straipsnio 3 dalį, į valstybinę ir 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą pirmumo teise privalo būti priimamas asmuo, 
gyvenantis mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos (dalyvių 
susirinkimo) tai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Tėvų (globėjų, rūpinto-
jų) ir vaiko pageidavimu vaikas gali būti priimtas į kitą bendrojo ugdymo mokyklą tuo 
atveju, jeigu joje yra laisvų vietų. Pagal Švietimo įstatymo 29 straipsnio 4 dalį, į valsty-
binę ir savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklą <...>, skirtą mokiniams, turintiems 
specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti, į ikimokyklinio ugdymo mokyklos grupę <...>, 
skirtą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdyti, priimami asmenys, 
turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Be to, Švietimo įstatymo 
III skirsnio („Švietimo prieinamumas ir kokybė“) 27 straipsnyje numatyta galimybė pa-
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sirinkti programas, kuri savo ruožtu yra susijusi su švietimo programą vykdančios mo-
kyklos pasirinkimu. Švietimo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta mokinio galimybė 
rinktis švietimo programą vykdančią mokyklą, kitą švietimo teikėją, mokymosi formą. 
Pagal aptariamo straipsnio 4 dalį, neformaliojo švietimo programas asmuo renkasi lais-
vai. Atsižvelgdama į minėtą Švietimo įstatymu nustatytą teisinį reguliavimą, teisėjų ko-
legija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo argumentais, kad Švietimo 
įstatyme yra įtvirtinta teisė pasirinkti mokyklą numatant pirmumo teisę būti priimtiems 
asmenims, kurie gyvena pasirinktai mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje, kitų 
ribojimų šiuo specialiuoju įstatymu nenustatyta. Pirmosios instancijos teismas 2014 m. 
lapkričio 12 d. sprendime pagrįstai konstatavo, kad Panevėžio miesto savivaldybės ta-
ryba Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktu nustatė Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 da-
liai prieštaraujantį ribojimą vaikų, kurie nėra to administracinio teritorinio vieneto 
(Panevėžio miesto savivaldybės) gyventojai, ugdymui pagal ikimokyklinio ir (ar) prieš-
mokyklinio ugdymo programas pasirinkti Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo 
švietimo įstaigą.

39. Pagal Švietimo įstatymo 52 straipsnį, savivaldybės institucijos yra vienas iš 
švietimo valdymo subjektų. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad švietimo valdymo pa-
skirtis – laiduoti valstybinės švietimo politikos vykdymo kokybę vadybos priemonėmis: 
stebėsena, planavimu, įgaliojimų ir atsakomybės paskirstymu ir priežiūra. Švietimo įsta-
tymo 58 straipsnyje apibrėžti savivaldybės institucijų įgaliojimai švietimo valdymo sri-
tyje. Aptariamo straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija 
įgyvendina valstybinę švietimo politiką savivaldybėje, nustato ilgalaikius švietimo plėtros 
planus ir priemones jiems pasiekti; formuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo progra-
mas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privalomajam švietimui vykdyti. 
Pabrėžtina, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija, vykdydama savivaldybei priskir-
tas savarankiškąsias funkcijas neformaliojo švietimo organizavimo srityje, priimdama šių 
funkcijos atlikimui reikalingus norminius administracinius aktus, privalo paisyti šių jai 
suteiktų įgaliojimų švietimo valdymo srityje. Konstitucinis Teismas savo jurisprudenci-
joje yra nurodęs, kad iš konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių im-
peratyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš 
Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad 
draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, ku-
rie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat, kad žemesnės galios 
teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nusta-
tytuoju aukštesnės galios teisės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. 
nutarimas). Minėta, kad Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta asmens teisė 
rinktis valstybinę, savivaldybės ar nevalstybinę mokyklą ir ją keisti. Šiuo atveju savivaldy-
bės atstovaujamoji institucija (atsakovas) poįstatyminiu norminiu administraciniu aktu 
(Sprendimu Nr. 1-424 ir juo patvirtinto Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 p.) nustatė teisinį 
reguliavimą, kuris neteisėtai riboja asmens teisę pasirinkti mokyklą, ir konkuruoja su tei-
siniu reguliavimu, nustatytu aukštesnės galios teisės akte (Švietimo įstatyme). Todėl pir-
mosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad šis teisinis reguliavimas pareiškėjo 
ginčijama apimtimi prieštarauja Švietimo įstatymo 29 straipsnio 1 daliai ir negali būti tai-
komas. Iš atsakovo pozicijos byloje matyti, kad Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktu nu-
statydamas ribojimą kitose savivaldybėse registruotus vaikų priimti ir ugdyti Panevėžio 
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miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklų ikimokyklinio ir (ar) priešmokykli-
nio ugdymo grupėse, šį ribojimą atsakovas faktiškai susiejo su Vyriausybės 2001 m. bir-
želio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtinto Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirs-
tymo metodikos 1 priedo 13 ir 15 punkto nuostatomis, pagal kurias iš mokinio krepšelio 
lėšų finansuojamas ne mažesnis kaip 20 valandų (kontaktinių) per savaitę ugdymas prieš-
mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėse, ir nustatė, kad dėl viršijančios šią nustaty-
tą trukmę ugdymo dalies turi būti sudaryta sutartis su kita savivaldybe dėl lėšų už vaiko 
išlaikymą minimose mokyklose apmokėjimo. Tokios sąlygos nustatymas, atsižvelgiant į 
poįstatyminio teisės akto (Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodi-
kos) nuostatas, negalimas, nes nustatyti tokią sąlygą neleidžia pirmiau aptartos Švietimo 
įstatymo nuostatos.

40. Iš Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo 
Nr. 1-424 ir juo patvirtinto Priėmimo tvarkos aprašo 2 punkto matyti, kad atsakovas, pri-
imdamas šį norminį administracinį aktą, nesirėmė Vaiko teisių apsaugos [pagrindų] įsta-
tymu, nors pagal šį įstatymą vietos savivaldos institucijos yra viena iš vaiko teisių apsau-
gą Lietuvos Respublikoje užtikrinančių institucijų (VTAĮ 58 str. 1 d. 2 p.). Šio įstatymo 
V skyriaus „Vaikas ir mokykla“ 35 straipsnyje įtvirtintos vaiko teisės į mokslą garantijos. 
Aptariamo straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vaiko teisę į mokslą garantuoja Konstitucija, 
Švietimo įstatymas, šis ir kiti įstatymai bei teisės aktai. To paties straipsnio 2 dalies 1–6 
punkte nurodytos pagrindinės garantijos, kuriomis įgyvendinamos vaiko teisės į moks-
lą, tarp jų garantija, kad, atsižvelgdami į vaikio amžių ir jo išsilavinimo lygį, tėvai arba 
kiti teisėti vaiko atstovai turi teisę pasirinkti švietimo įstaigą, mokymosi formą bei meto-
dus pagal vaiko protines ir fizines galias, įsitikinimus ir gabumus. Sprendžiant šį klausi-
mą atsižvelgiama į vaiko nuomonę. Taigi teisė pasirinkti švietimo įstaigą numatyta ne tik 
Švietimo įstatyme, bet ir Vaiko teisių apsaugos [pagrindų] įstatyme, kuriame, remiantis 
Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Organizacijos 1959 metų Vaiko teisių 
deklaracija, 1989 metų Vaiko teisių konvencija, kitomis tarptautinės teisės normomis bei 
principais, atsižvelgiant į specifinę vaiko padėtį šeimoje ir visuomenėje, nacionalinės tei-
sės tradicijas, nustatomos pagrindinės vaiko teisės, laisvės bei pareigos, šių teisių ir laisvių 
apsaugos bei gynimo svarbiausiosios garantijos (VTAĮ 1 str. 2 d.).

41. Šioje administracinėje byloje aktualus Vaiko teisių apsaugos [pagrindų] įstaty-
mo 4 straipsnis, kuriame įtvirtintos bendrosios vaiko teisių apsaugos nuostatos, tarp jų: 
visur ir visada pirmiausia turi būti atsižvelgiama į teisėtus vaiko interesus (VTAĮ 4 str. 
1 p.); vaikas turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, šiame ir 
kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytomis vaiko teisėmis bei laisvėmis (VTAĮ 
4 str. 2 p.); kiekvienas vaikas turi lygias su kitais vaikais teises ir negali būti diskriminuo-
jamas dėl savo arba savo tėvų ar kitų teisėtų vaiko atstovų lyties, amžiaus, tautybės, rasės, 
kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, turtinės, šeimyninės padėties, sveikatos būklės ar 
kokių nors kitų aplinkybių (VTAĮ 4 str. 3 p.).

42. Lietuvos vyriausiosios administracinis teismas 2013 m. lapkričio 20 d. nutarty-
je analogiškoje iš esmės administracinėje byloje Nr. A858-1241/2013 yra atkreipęs dėmesį 
tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas, Europos Žmogaus Teisių Teismas 
(toliau – ir EŽTT) taip pat yra pasisakę dėl nepilnamečių vaikų apsaugos. Konstitucinis 
Teismas savo jurisprudencijoje yra pabrėžęs, kad nepilnamečių vaikų teisėms turi būti 
garantuojama pakankama ir efektyvi jų teisių ir teisėtų interesų apsauga, įstatymų leidė-
jas, kitos valstybinės institucijos, teisės aktais reglamentuodamos nepilnamečių būklę, 
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reguliuodamos kitus santykius, turi paisyti nepilnamečių vaikų teisių ir teisėtų intere-
sų (žr. Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 13 d. nutarimą). Vaiko interesų apsaugos 
prioriteto nuostatos atsispindi ir EŽTT jurisprudencijoje (žr. sprendimus Elzholz prieš 
Vokietiją, Sahin prieš Vokietiją), susijusioje su teisės į šeimos gyvenimą apribojimų taiky-
mu pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straips-
nio 2 dalį. Nurodytose bylose EŽTT pabrėžė, jog tais atvejais, kai šie apribojimai liečia 
vaikus, pagrindinis apribojimų taikymo teisėtumo kriterijus yra vaiko interesų užtikrini-
mas. Be to, kai sprendžiamas vaiko ir tėvų interesų derinimo klausimas, vaiko interesams 
dėl jų prigimties ir svarbos gali būti teikiamas prioritetas.

43. Lietuvos teisės sistemoje yra įtvirtintas prioritetinis vaikų teisių ir interesų ap-
saugos gynimo principas, reiškiantis, kad tiek priimant teisės aktus, tiek juos taikant, tiek 
sprendžiant klausimus, kurių teisės aktai nereglamentuoja, būtina įvertinti sprendimo 
ar bet kokio kito veiksmo poveikį vaiko interesams ir užtikrinti, kad jie nebūtų pažeisti. 
Taigi pareiga atsižvelgti į vaiko interesus suponuoja ir įpareigojimą visoms institucijoms 
užtikrinti, kad priimant sprendimus bus pirmiausia atsižvelgiama į tai, kas geriausia vai-
kui, t. y. kad bus įvertinama, kokį poveikį jų veiksmai gali turėti vaikams ir teisės aktais 
jiems suteikiamoms teisėms (LVAT 2013 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A858-1241/2013).

44. Pirmosios instancijos teismas, išsamiai išnagrinėjęs šiai administracinei bylai 
aktualias Švietimo įstatymo, Vaiko teisių apsaugos [pagrindų] įstatymo, Vietos savivaldos 
įstatymo normas, priėjo prie pagrįstų išvadų, kad Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 
2013 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-424 patvirtintas Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 
punktas, kuriuo apribotos vaikų, kurie nėra Panevėžio miesto savivaldybės gyventojai, 
galimybės pasirinkti ir lankyti Panevėžio miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstai-
gas, šia apimtimi prieštarauja Vaik[o] teisių apsaugos [pagrindų] įstatymo 4 straipsnio 1, 
2 ir 3 daliai. EŽTT jurisprudencijoje nurodyta, kad apeliacinės instancijos teismo spren-
dimui motyvuoti gali būti pakankama pažymėti, jog teismas sutinka su žemesnės instan-
cijos teismo motyvais juos įrašant į sprendimą arba nurodant, jog su tokiais motyvais su-
tinkama (žr. 1994 m. balandžio 19 d. sprendimą byloje Van de Hurk prieš Nyderlandus, 
Nr. 16034/90, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimą byloje Helle prieš Suomiją, Nr. 20772/92, 
1999 m. sausio 21 d. sprendimą byloje Garcia Ruiz prieš Ispaniją, Nr. 30544/96). Teisėjų 
kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kuriais teismas pagrindė 
išvadas, jog Sprendimu Nr. 1-424 patvirtintas Priėmimo tvarkos aprašo 3.4 punktas mi-
nėta apimtimi prieštarauja Vaik[o] teisių apsaugos [pagrindų] įstatymo 4 straipsnio 1, 2 ir  
3 daliai, todėl iš naujo šiais klausimais nepasisako.

45. Apelianto nurodytos Vietos savivaldos įstatymo X skirsnio „Turtas ir finansai“ 
50 straipsnio 3 dalies ir 51 straipsnio 3 dalies nuostatos skirtos savivaldybių biudžeto for-
mavimui ir biudžeto lėšų naudojimui. Nei šios įstatymo nuostatos, tuo labiau poįstatymi-
nis teisės aktas, t. y. apelianto akcentuojamo Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutari-
mu Nr. 785 patvirtinto Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 
1 priedo 13 ir 15 punktų nuostatos, pagal kurias iš mokinio krepšelio lėšų finansuojamas 
ne mažesnis kaip 20 valandų (kontaktinių) per savaitę ugdymas priešmokyklinio ir iki-
mokyklinio ugdymo grupėse, nesuteikė apeliantui teisės priimti norminį administracinį 
aktą, ribojantį Švietimo įstatyme 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą asmens teisę pasirink-
ti mokyklą, taip pat nepaisyti Vaikų teisių apsaugos įstatymo 4 straipsnio 1, 2, 3 punk-
tuose įtvirtintų bendrųjų vaiko teisių apsaugos nuostatų. Apelianto nurodyta aplinkybė, 
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kad Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija 2014 m. balandžio 9 d. raštu  
Nr. SR-1681 pranešė atsakovui, jog neinicijavo Švietimo įstatymo pakeitimo ir šiame raš-
te išdėstė nuomonę dėl savivaldybių tarybų galimybių sudaryti susitarimus, byloje nėra 
reikšminga, nes savivaldybės tarybos norminiai administraciniai aktai turi būti priimti 
remiantis galiojančiais įstatymais užtikrinant priimamų sprendimų teisėtumo principą.

46. Šios administracinės bylos ypatumas tas, kad joje teismas nagrinėjo 
Vyriausybės atstovo abstraktų prašymą ištirti savivaldybės administravimo subjekto pri-
imto norminio administracinio akto dalies teisėtumą (ABTĮ 15 str. 1 d. 2 p., 110 str. 2 d.). 
Tokio prašymo nagrinėjimas turėjo būti pagrįstas būtent teisės aktų analize. Pirmosios 
instancijos teismas atliko išsamią prašymo nagrinėjimui aktualių teisės aktų analizę, ku-
ria pagrindė sprendime išdėstytas išvadas. Apelianto argumentai, esą teismas bylą išna-
grinėjo formaliai taikydamas įstatymų normas, nevertino kai kurių argumentų, atmestini 
kaip nepagrįsti.

47. Apibendrindama teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teis-
mas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl tenkinti atsakovo apeliacinį skundą nėra 
pagrindo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a: 

Atsakovo Panevėžio miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Panevėžio apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 12 d. sprendimą 

palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama. 

1.7. dėl palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo 
nr. t2-143 „dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ 1.3 
ir 1.4 punktų teisėtumo

Pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymą, savivaldybės taryba turi teisę nusta-
tyti konkretų mokesčio tarifą Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje 
nustatyto mokesčio tarifų intervalo ribose. Mokesčio tarifai gali būti diferencijuojami, atsi-
žvelgiant į įstatymų leidėjo išvardytus kriterijus.

Savivaldybės taryba, nustatydama didesnį nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 
subjektams, rėmėsi didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašu, patvirtintu Valstybinės mokes-
čių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, tačiau didžiųjų mokesčių 
mokėtojų sąrašas ir į jį įrašyti subjektai negali būti laikomi mokesčių mokėtojų kategorija 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo prasme.

Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas sudaromas, atsižvelgiant į kriterijus, kurie 
susiję su subjekto apyvartos dydžiu ir darbuotojų skaičiumi, tačiau šie kriterijai neapima 
mokamo nekilnojamojo turto mokesčio dydžio. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas ne-
gali būti tapatinamas su konkretaus mokesčio mokėtojų kategorija, nes nėra išskiriami 
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kokie nors reikšmingi nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų požymiai, pagrindžiantys 
tokios subjektų grupės priskyrimą dideliems nekilnojamojo turto mokesčio subjektams. 
Situacija, kai nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorija apibrėžiama, neatsižvel-
giant į nekilnojamojo turto valdymą ir / ar naudojimą, kaip to reikalauja Nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 3 straipsnis, yra iš esmės neteisinga, neproporcinga ir iškreipia 
tikslus, kurių siekiama Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu – iš esmės tapačioje padė-
tyje esančių nekilnojamojo turto mokestį mokančių subjektų valdomą Nekilnojamojo tur-
to registre registruojamą turtą apmokestinti vienodomis sąlygomis. 

Ginčijamo atsakovo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. 
sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktais padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 
prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostatai dėl 
mokesčio mokėtojo kategorijos, atsižvelgiant į jo dydį, nustatymo, nes mokesčio mokėto-
jo dydis buvo nustatytas remiantis ne įstatymuose nustatytais kriterijais, neatsižvelgiant į 
konkretaus mokesčio (nekilnojamojo turto) rūšį ir Nekilnojamojo turto mokesčio įstatyme 
keliamus tikslus apmokestinti Nekilnojamojo turto registre registruojamą turtą – patal-
pas, inžinerinius ir kitus statinius, nepagrįstai diferencijuojant nekilnojamojo turto mokes-
čio sąlygas pagal mokestį mokančių subjektų požymius, nesusijusius su konkretaus mo-
kesčio mokėjimu.

Administracinė byla Nr. A-1107-492/2015
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00446-2014-6

Procesinio sprendimo kategorija 17.2; 35.3

S P R E N D I M A S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. spalio 7 d. 
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administraci-
nę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Sabatausko apeliacinį 
skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendi-
mo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus 
Sabatausko pareiškimą atsakovui Palangos miesto savivaldybės tarybai dėl Palangos 
miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl nekilnoja-
mojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ 1.3 ir 1.4 punktų atitikimo Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos 
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, 6, 7, 8, 9 straips-
niams, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktui.
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Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė: 
I.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas 2014 m. gegužės 
16 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su pareiškimu, kurį patikslino 
(I t., b. l. 4–14, 158–169), prašydamas ištirti: 

1) ar Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo 
Nr. T2-143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ 1.3 ir 1.4 
punktai neprieštarauja:

1.1) Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 
daliai, pagal kurią didesnis nei 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra nustaty-
tas tik apleistiems, neprižiūrimiems nekilnojamojo turto objektams;

1.2) Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 
daliai, nustatančiai, kad „savivaldybės taryba gali nustatyti kelis konkrečius mokesčio ta-
rifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną ar kelis iš šių kriterijų: <...> mokesčių 
mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinė padėtį)“, kadangi didžiųjų mo-
kesčių mokėtojų sąrašas nenustato savarankiškos nekilnojamojo turto mokesčio mokėto-
jų kategorijos, kuri galėtų būti diferencijuojama Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnio 2 dalies pagrindu; 

1.3) Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, 
numatančiai, kad Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, kad Lietuvos Respublikos 
mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mokesčio lengvatą, 
sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys apmokestinimo 
tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo bei taikymo prin-
cipus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo jų paskelbimo dienos;

1.4) mokesčių mokėtojų lygybės principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos mo-
kesčių administravimo įstatymo 7 straipsnyje;

1.5) apmokestinimo aiškumo principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos mokes-
čių administravimo įstatymo 9 straipsnyje;

1.6) proporcingumo principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos viešojo adminis-
travimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Lietuvos Respublikos mokesčių administravi-
mo įstatymo 6 bei 8 straipsnyje.

Nustačius prieštaravimą, prašė panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 
2014 metams nustatymo“ 1.3 ir 1.4 punktus.

Nurodė, kad Palangos miesto savivaldybės taryba (toliau – ir Taryba) 2013 m. ge-
gužės 30 d. sprendimu „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustaty-
mo“ Nr. T2-143 (toliau – ir Sprendimas) nustatė nekilnojamojo turto mokesčio tarifus, 
galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje 2014 metais. Teigė, jog Sprendimo 
1.3 ir 1.4 punktai prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams, kadangi tuo pačiu 
Sprendimu analogiškam turtui, kuris priklauso asmenims, įrašytiems į didžiųjų mokesčių 
mokėtojų sąrašą, nustatyti ženkliai didesni tarifai: komercinio naudojimo nekilnojama-
jam turtui – 2 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas (Sprendimo 1.3 p.); gamybinės, 
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pramoninės veiklos ir kitam inžinerinių statinių nekilnojamam turtui – 3 proc. nekilno-
jamojo turto mokesčio tarifas (Sprendimo 1.4 p.). Mano, kad Sprendimo 1.3 ir 1.4 punk-
tų nuostatos prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – ir NTMĮ) 6 
straipsnio 1 daliai, kadangi neatitinka įstatymų leidėjo ketinimų, dėl kurių buvo nustaty-
tas didesnis nei 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalis nustato, kad mokesčio tarifas yra nuo 0,3 proc. iki 3 
proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. 
Teigė, kad Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas minėtą nuostatą, suteikiančią teisę 
nustatyti didesnį nei 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą, siekė visai kitų tikslų, 
konkrečiai – priversti savininkus sutvarkyti apleistus pastatus, o ne papildomai apmokes-
tinti į didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą įrašytus asmenis. Akcentavo, kad didesnio nei 1 
proc. tarifo taikymas kitais nei apleisto ir neprižiūrimo nekilnojamojo turto tikslais yra ne 
tik ekonomiškai nepagrįstas, tačiau kartu neužtikrins ir įstatymų leidėjo siektų tikslų įgy-
vendinimo: padidintą tarifą taikant techniškai tvarkingiems pastatams, savivaldybės ne-
beturės priemonių, kurios paskatintų apleistų statinių ir pastatų savininkus šiuos pastatus 
tvarkyti. Be to, 2014 metais 31 savivaldybė iš 60 savivaldybių padidintą tarifą nustatė tik 
apleistam ir neprižiūrimam nekilnojamajam turtui. Pareiškėjas tvirtino, jog Sprendimo 
1.3 ir 1.4 punktų nuostatos prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straips-
nio 2 daliai, nes neatitinka Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje 
įtvirtintų nekilnojamojo turto mokesčio diferencijavimo kriterijų. Nekilnojamojo tur-
to mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nustato, kad savivaldybės taryba gali nustatyti 
kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami atsižvelgiant į vieną arba kelis 
iš Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo nustatytų kriterijų. Pagal Nekilnojamojo tur-
to mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, nekilnojamojo turto mokesčio tarifas gali būti 
diferencijuojamas atsižvelgiant į mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, 
ar socialinę padėtį). Teigė, kad nei vieno iš šių kriterijų į didžiųjų mokesčių mokėtojų 
sąrašą įrašyti asmenys neatitinka. Nurodė, kad didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas ir į 
jį įrašyti subjektai negali būti laikomi mokesčių mokėtojų kategorija, kaip ji yra supran-
tama Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo kontekste ir šio įstatymo taikymo tikslais. 
Mokesčio mokėtojų kategorijos, kaip darančios tiesioginę įtaką mokesčio mokėtojo ma-
terialinei teisinei padėčiai ir teisinių pareigų apimčiai, t. y. mokesčio dydžiui, gali būti 
nustatytos tik įstatymu. Nei Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas, nei joks įstatymas 
didžiųjų mokesčių mokėtojų termino nemini, todėl mano, kad Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatyme minima mokesčio mokėtojų kategorija negali būti suprantama kaip bet 
kokia mokesčių mokėtojų grupė, be to, ji negali būti aiškinama plečiamai. Pažymėjo, kad 
didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas yra ne teisinė kategorija, galinti lemti skirtingų mo-
kesčių ar jų dydžių taikymą, o išskirtinai administracinė. Akcentavo, kad Nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje yra numatytas baigtinis sąrašas kriterijų, 
kuriais vadovaujantis gali būti diferencijuojamas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas. 
Remiantis internete randama vieša informacija, sąrašas kriterijų, pagal kuriuos subjektas 
įrašomas į didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą, nėra baigtinis. Nurodė, jog didžiųjų mo-
kesčių mokėtojų sąrašas sudaromas pagal kriterijus, kurie kinta. Teigė, jog dėl to nekilno-
jamojo turto mokesčio mokėjimo požiūriu gali susidaryti situacija, kai tas pats mokesčio 
mokėtojas už lygiai tą patį turtą tais pačiais metais mokėtų skirtingo dydžio mokesčius. 
Tokiu būdu būtų akivaizdžiai pažeisti ir kiti Mokesčių administravimo įstatymo išdėsty-
ti reikalavimai: apmokestinimo aiškumo principas (Mokesčių administravimo įstatymo 
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9 str.), taip pat reikalavimas, kad Lietuvos Respublikos Seimas užtikrintų, jog Lietuvos 
Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokesčio tarifą, mo-
kesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės pakeičiantys 
apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio reglamentavimo 
bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo jų paskelbimo 
dienos (Mokesčių administravimo įstatymo 3 str. 3 d.). Kitaip tariant, susiejant nekilnoja-
mojo turto mokesčio tarifo taikymą su mokėtojo buvimu didžiųjų mokesčių mokėtojų są-
raše, šis reikalavimas yra pažeidžiamas, kadangi padidintas nekilnojamojo turto mokesčio 
tarifas mokesčių mokėtojui būtų taikomas iš karto po to, kai jis būtų įtrauktas į didžiųjų 
mokesčių mokėtojų sąrašą, o ne po 6 mėnesių, kaip to reikalauja Mokesčių administra-
vimo įstatymas. Tvirtino, jog nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojo teisinės formos ir 
socialinės padėties kriterijai neturi nieko bendra su didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašo 
sudarymo kriterijais. Pareiškėjo manymu, Sprendimas prieštarauja Mokesčių administra-
vimo įstatyme įtvirtintam mokesčių mokėtojų lygybės principui, Mokesčių administravi-
mo įstatymo 6 bei 8 straipsniams, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte 
įtvirtintam proporcingumo principui. Nurodė, kad gamybinės, pramoninės veiklos ir kito 
inžinerinių statinių nekilnojamojo turto apmokestinimo diferencijavimas nustatant tris 
kartus didesnį tarifą (1 proc. lyginant su 3 proc.), o komercinio naudojimo nekilnojamo-
jo turto apmokestinimo atveju – net keturis kartus (0,5 proc. lyginant su 2 proc.) didesnį 
tarifą, neatitinka proporcingumo principo. Teigė, kad didieji mokesčių mokėtojai buvo 
prilyginti nekilnojamojo turto neprižiūrintiems asmenims bei nubausti už tai, kad juos 
Valstybinė mokesčių inspekcija įrašė į didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą, nors įrašymas 
į šį sąrašą nėra siejamas su jokia visuomenės netoleruojama veikla.

Atsakovas Palangos miesto savivaldybės taryba atsiliepimuose (I t., b. l.  
136–138, I t., b. l. 175–176) prašė tiriamas norminio administracinio akto dalis pripažinti 
teisėtomis.

Atsakovas nurodė, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 
30 d. sprendimas Nr. T2-143 visiškai atitinka Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnio 2 dalį, kurioje nurodyta, kad savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis kon-
krečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių 
kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines savybes, 
priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę pa-
dėtį). Pabrėžė, jog, skirtingai nei teigia pareiškėjas, šis mokestis yra nustatytas įstatymu, 
o savivaldybės tarybai suteikta teisė nustatyti mokesčio tarifus Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytose ribose. Mano, jog pareiškėjas nepagrįs-
tai teigia, kad tarifo mokėjimo pradžia (laiko atžvilgiu) yra susieta su įtraukimu į didžių-
jų mokėtojų sąrašą, esą nesilaikoma 6 mėnesių termino iki tarifo taikymo. Nurodė, jog 
2013 m. gegužės 30 d. sprendimas Nr. T2-143 viešai buvo paskelbtas savivaldybės tinkla-
lapyje www.palanga.lt ir 2013 m. birželio 14 d. laikraštyje „Palangos tiltas“. Pažymėjo, jog 
Sprendimu nekilnojamojo turto mokesčio tarifas buvo nustatytas 2014 metams, t. y. dau-
giau kaip prieš 6 mėnesius iki tarifo taikymo. Pabrėžė, jog Sprendime aiškiai pasisakyta, 
kad 3 proc. tarifas nuo 2014 m. taikomas tam turtui, kuris Sprendimo priėmimo metu 
priklauso esamiems didiesiems mokesčių mokėtojams pagal Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą sąrašą, t. y. Sprendime 
nėra nurodoma, kad tarifas bus taikomas mokesčių mokėtojams, kurie ateityje bus pri-
skirti didžiųjų mokėtojų kategorijai. Pažymėjo, kad įstatymas suteikia teisę savivaldybei 
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nustatyti mokesčio tarifą atsižvelgiant į mokesčio mokėtojų dydį ar teisinę formą, ar so-
cialinę padėtį ir tai yra progresiniams mokesčiams taikomi principai. Daugelyje Europos 
Sąjungos valstybių taikomi progresinių mokesčių principai ir tai nelaikoma atskirų ūkio 
subjektų diskriminacija. Didelę apyvartą turintys subjektai turi pakankamai skirtingą 
ekonominį pajėgumą nei kiti asmenys, todėl nustatant skirtingus tarifus yra siekiama 
pozityvių tikslų, t. y. didžioji dalis surinktų mokesčių panaudojama mokykloms ir vaikų 
darželiams išlaikyti, socialinėms reikmėms. Pabrėžė, jog Konstitucinis Teismas 2003 m. 
lapkričio 17 d. nutarime konstatavo, kad diskriminacija ar privilegijomis nelaikytinas 
toks diferencijuotas teisinis reguliavimas, kuris taikomas tam tikroms vienodais požy-
miais pasižyminčių asmenų grupėms, jeigu taip siekiama pozityvių, visuomeniškai reikš-
mingų tikslų. Tai reiškia, kad visų asmenų lygybės principas nepaneigia to, kad įstatyme 
gali būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių 
skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Nurodė, kad didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas sudaro-
mas vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos viršininko 2013 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-33 patvirtintomis Valstybinės 
mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašo ir vidutinių mokesčių mokė-
tojų sąrašo sudarymo taisyklėmis. Savivaldybės neturi kompetencijos priskirti juridinius 
asmenis tam tikai mokesčių mokėtojų kategorijai, todėl savivaldybė rėmėsi Valstybinės 
mokesčių inspekcijos duomenimis – sudarytu didžiųjų mokėtojų sąrašu, t. y. objektyviai 
egzistuojančiu kriterijumi. Teisės aktai, kuriais didieji mokesčių mokėtojai yra suskirstyti, 
nenuginčyti ir galiojantys, be to, didieji mokesčių mokėtojai neneigia, kad yra priskirti 
didiesiems mokesčių mokėtojams. Pabrėžė, kad pareiškėjas, dėstydamas argumentus dėl 
įstatymo tikslo, teigia, jog esminiai įstatymo pakeitimai buvo padaryti 2012 m. ir teismui 
pateikia 2012 m. stenogramas, tačiau norma, kad savivaldybės taryba turi teisę nustatyti 
mokesčio tarifą atsižvelgiant į mokesčio mokėtojų dydį ar teisinę formą, ar socialinę pa-
dėtį, buvo įtvirtinta 2006 m. gegužės 25 d. įstatymu Nr. X-618, todėl 2012 m. stenogra-
mos bylai neturi jokios reikšmės. Teigė, kad pareiškėjas ginčija ne tiek Sprendimą, kiek 
tendencingai aiškina Lietuvos Respublikos Seimo priimto įstatymo turinį. Pareiškėjas 
nepagrįstai teigia, esą įstatymo norma buvo priimta dėl apleistų statinių savininkų, nes 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis būtų taikoma tik apleistų 
pastatų savininkams, tai taip tiesiogiai ir būtų nurodyta Nekilnojamojo turto mokesčio 
įstatyme.

II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 20 d. sprendimu 
(b. l. 8–26) pripažino, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. 
sprendimo Nr. T2-143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustaty-
mo“ 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio 
įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įsta-
tymo 3 straipsnio 3 daliai, 6, 7, 8, 9 straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo adminis-
travimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktui. 

Teismas nustatė, kad Sprendimo 1.3 punktu buvo nustatytas 2 proc. nekilnojamojo 
turto mokestinės vertės – komercinio naudojimo nekilnojamam turtui, kuris priklauso 
didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai (pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) nekilnojamojo turto mokes-
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čio tarifas. Sprendimo 1.4 punktu buvo nustatytas 3 proc. nekilnojamojo turto mokesti-
nės vertės – gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam inžinerinių statinių nekilnojamajam 
turtui, kuris priklauso didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai (pagal sąrašą, patvirtintą 
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos) nekil-
nojamojo turto mokesčio tarifas.

Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymu 2005 m. birželio 7 d. Nr. X-233, kuris įsi-
galiojo 2006 m. sausio 1 d., 6 straipsniu (2005 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-233 redak-
cija, galiojusi nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. sausio 1 d.) įstatymų leidėjas nusta-
tė vieną iš esminių mokesčio elementų – fiksuotą 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio 
tarifą. Vėlesniais įstatymo pakeitimais minėtas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnis buvo keičiamas bei papildomas. Nekilnojamojo turto mokesčio 2006 gegu-
žės 25 d. įstatymo Nr. X-618 redakcija, kuri įsigaliojo nuo 2007 m. sausio 1 d., įstaty-
mų leidėjas pakeitė minėtą 6 straipsnį ir 6 straipsnio 1 dalį bei nustatė nuo 0,3 proc. iki 
1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokesčio tarifų intervalą. Įstatymų leidė-
jas, nustatydamas mokesčio tarifų intervalą, tuo pat metu Nekilnojamojo turto mokes-
čio įstatymo 6 straipsnį papildė 2 dalimi, kurioje nustatė, jog konkretų mokesčio tarifą, 
kuris galios atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pra-
džios, savivaldybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. 
Savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčių tarifus, kurie diferenci-
juojami tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, jo 
techninės priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar so-
cialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal stra-
teginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus). 2010 m. 
lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1158 pakeitimu buvo papildyta Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straips-
nio 2 dalimi buvo nustatyta daugiau kriterijų, kuriais remiantis savivaldybės taryba gali 
nustatyti konkrečius mokesčio tarifus ir juos diferencijuoti. Nekilnojamojo turto mokes-
čio įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi (2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2178 redakcija, 
įsigaliojusi nuo 2013 m. sausio 1 d.) įstatymų leidėjas pakeitė mokesčio tarifo interva-
lą ir nustatė nuo 0,3 proc. iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės mokesčio 
tarifų intervalą. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies (2010 m. 
lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1158 redakcija, įsigaliojusi nuo 2011 m. sausio 1 d.) pir-
majame sakinyje nurodyta, jog konkretų mokesčio tarifą, kuris galios atitinkamos savi-
valdybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės taryba nusta-
to iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. Teismas nurodė, kad aiškinant 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies pirmąjį sakinį lingvistiškai, 
akivaizdu, jog Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį privalu aiškinti 
neatsiejamai nuo Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies, kadan-
gi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi yra įtvirtintas mokesčio 
tarifų intervalas, tačiau ne konkretus mokestis, o to paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, 
jog savivaldybė gali konkretizuoti šį mokestį. Teismas taip pat akcentavo, jog pakeičiant 
ir papildant Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnį 2006 gegužės 25 d. įsta-
tymo Nr. X-618 redakcija (nustatant mokesčio tarifų intervalą bei 6 straipsnį papildant 2 
dalimi, t. y. įvedant kriterijus, kuriais remdamasi savivaldybės taryba gali nustatyti kon-
krečius mokesčio tarifus ir juos diferencijuoti), 2006 m. kovo 22 d. aiškinamajame rašte 
„Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 ir 15 straipsnių pa-
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keitimo ir papildymo įstatymo projekto“ nurodyta, kad vienas iš įstatymo projekto tiks-
lų – skatinti dar didesnį savivaldybių, kaip savivaldos vienetų, finansinį savarankiškumą, 
suteikiant joms daugiau teisių įvertinti nekilnojamojo turto mokesčio poveikį jų ben-
druomenių narių ekonominei ir socialinei padėčiai bei verslo plėtrai savivaldybių terito-
rijose. Daryta išvada, kad pagal Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 
2 dalis, savivaldybės taryba turi teisę nustatyti konkretų mokesčio tarifą Nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyto mokesčio tarifų intervalo ribose. 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje toliau detalizuojami atve-
jai, kai savivaldybės taryba gali nustatyti ir kelis mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami 
tik atsižvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudoji-
mą, teisinį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas 
(dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės 
teritorijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nu-
statytus prioritetus). Teismas nurodė, kad aiškinant Nekilnojamojo turto mokesčio įsta-
tymo 6 straipsnio 2 dalies paskutinį sakinį lingvistiškai, darytina išvada, jog savivaldybės 
tarybai suteikta teisė nustatyti konkrečius mokesčio tarifus, kurie gali būti diferencijuoja-
mi atsižvelgiant į įstatymų leidėjo išvardytus kriterijus. Pažymėta, kad išvardytų kriterijų 
sąrašas, pagal kuriuos savivaldybės taryba turi teisę nustatyti kelis mokesčio tarifus, yra 
baigtinis, t. y. savivaldybės taryba imperatyviai įpareigota vadovautis tik šioje normoje 
nustatytais kriterijais.

Teismas pripažino, tai, jog įstatymo pakeitimais buvo siekiama apmokestinti apleis-
tą nekilnojamąjį turtą. Kita vertus, nurodė, kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnio 1 dalies nuostatą aiškinant sisteminiu teisės aiškinimo metodu bei pirminiais 
įstatymų leidėjo tikslais, kai Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 daly-
je pirmą kartą buvo nustatytas mokesčio tarifų intervalas, akivaizdu, kad Nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis nuo 1 dalies yra neatsiejama, kadangi 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje detalizuoti atvejai, kai sa-
vivaldybės taryba turi teisę nustatyti kelis mokesčio tarifus ir juos diferencijuoti. Pagal 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalį, „priežiūros būklė“ yra tik vie-
nas iš Nekilnojamojo turto mokesčio 6 straipsnio 2 dalyje išvardytų kriterijų, į kuriuos 
savivaldybės taryba turi teisę atsižvelgti, nustatydama mokesčio tarifus. Įstatymų leidėjas 
Nekilnojamojo turto mokesčio 6 straipsnio 2 dalyje įtvirtino ir kitus kriterijus, pagal ku-
riuos savivaldybės taryba gali nustatyti konkrečius mokesčio tarifus, neatsižvelgdama į 
nekilnojamojo turto „priežiūros būklės“ kriterijų, o atsižvelgdama į kitus Nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus, pvz. tik į mokesčio 
mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį).

Įvertinęs 2006 m. kovo 22 d. aiškinamojo rašto „Dėl Lietuvos Respublikos nekilno-
jamojo turto mokesčio įstatymo 6 ir 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo pro-
jekto“ turinį teismas sprendė, kad Nekilnojamojo turto mokesčio 6 straipsnio pirminiai 
pakeitimai, įvedant mokesčio tarifų intervalą ir nustatant kriterijus, pagal kurios savival-
dybės taryba turi teisę nustatyti konkrečius mokesčio tarifus ir juos diferencijuoti, buvo 
padaryti siekiant savivaldybės taryboms suteikti dar didesnį savivaldybių, kaip savival-
dos vienetų, finansinį savarankiškumą, taip pat sudaryti sąlygas savivaldybių taryboms 
nustatant nekilnojamojo turto mokesčio tarifus įvertinti vietos poreikius bei prioritetus 
ir efektyviai siekti užsibrėžtų veiklos tikslų. Akcentuota, jog būtent savivaldybių tarybos 
gali geriausiai įvertinti nekilnojamojo turto mokesčio poveikį mokesčių mokėtojams bei 
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galimiems investiciniams sprendimams, sąlygojantiems savivaldybės infrastruktūros plė-
trą bei verslo subjektų vystymąsi. Dėl to buvo nustatytas nekilnojamojo turto mokesčio 
tarifų intervalas, kurio laikantis, savivaldybes taryba turi teisę nustatyti konkretų nekil-
nojamojo turto mokestį.

Teismas pažymėjo, kad vertinant Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnio 1 ir 2 dalis įstatymų leidėjo tikslais ir ketinimais, t. y. aiškinamaisiais raš-
tais, įstatymų leidėjo tikslai ir ketinimai 2006 m. kovo 22 d. aiškinamajame rašte „Dėl 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 ir 15 straipsnių pakeiti-
mo ir papildymo įstatymo projekto“ ir aiškinamajame rašte „Dėl Lietuvos Respublikos 
nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projekto  
XIP-3339(2)“ iš esmės skiriasi. 2006 m. kovo 22 d. aiškinamajame rašte nurodyta, jog sa-
vivaldybių taryboms suteikta diskrecijos teisė, įvertinant vietos poreikius bei prioritetus 
bei siekiant užsibrėžtų tikslų, nustatyti atitinkamą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies ribose. Tačiau aiškinamojo 
rašto „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio pa-
pildymo įstatymo projekto XIP-3339(2)“ turinys dėl įstatymų leidėjo tikslo leidžia spręsti, 
kad savivaldybių tarybų tokia diskrecijos teisė nustatyti konkrečius nekilnojamojo turto 
mokesčio tarifus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalies mokesčio 
tarifų intervalo ribose būtų apribota, nes savivaldybės galėtų nekilnojamojo turto kon-
kretų mokesčio tarifą nustatyti tik atsižvelgdamos į vieną kriterijų – pastatų priežiūros 
būklės kriterijų. 

Teismas sprendė, kad vadovaujantis tik aiškinamajame rašte „Dėl Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo 
projekto XIP-3339(2)“ suformuotais įstatymų leidėjo tikslais apmokestinti tik apleistą ne-
kilnojamąjį turtą, toks aiškinimas prieštarautų Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnio 2 daliai. Darant išvadą, jog savivaldybės taryba turi teisę nustatyti nekilnoja-
mojo turto mokesčio tarifus atsižvelgdama tik į „priežiūros būklės“ kriterijų, būtų paneigti 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje išvardyti kiti kriterijai, kuriais 
savivaldybės taryba turi teisę vadovautis nustatydama konkrečius nekilnojamojo turto mo-
kesčio tarifus. Toks aiškinimas prieštarautų ir 2006 m. kovo 22 d. aiškinamajame rašte „Dėl 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 ir 15 straipsnių pakeitimo 
ir papildymo įstatymo projekto“ nurodytiems įstatymų leidėjo tikslams bei ketinimams.

Atsižvelgdamas į tai, kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 
2 dalyje nurodyti kriterijai, o būtent – nekilnojamojo turto paskirtis, naudojimas, teisinis 
statusas, jo technines savybes, priežiūros būklė, mokesčio mokėtojų kategorijos (dydis ar 
teisinė forma, ar socialinė padėtis) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritori-
joje vieta (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus 
prioritetus), pagal kuriuos savivaldybės taryba turi teisę nustatyti konkrečius mokesčio 
tarifus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyto intervalo 
ribose ir juos diferencijuoti, teismas sprendė, kad nėra pagrindo šias nuostatas aiškinti ki-
taip, t. y. papildomai vadovautis įstatymo rengimo projektais, kurių tikslai nustatyti mo-
kesčio tarifus tik apleistam nekilnojamajam turtui iš esmės prieštarautų Nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai. 

Dėl nurodytų priežasčių teismas konstatavo, jog Palangos miesto savivaldybės 
tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 daliai.
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Įvertinęs Sprendimo 1.3 ir 1.4 punktų atitiktį Nekilnojamojo turto mokesčio įsta-
tymo 6 straipsnio 2 daliai, numatančiai, kad konkretų mokesčio tarifą, kuris galios ati-
tinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldybės 
taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. <...> Savivaldybės 
taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsi-
žvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisi-
nį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar 
teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje 
vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prio-
ritetus), teismas sprendė, kad į mokesčio mokėtojų kategoriją (grupę) patenka subjektai, 
kurie priklauso tam tikro dydžio subjektų grupei, socialinei padėčiai ar turintys atitin-
kamą teisinę formą. Teismas konstatavo, kad savivaldybės taryba, nustatydama konkre-
čius mokesčio tarifus bei juos diferencijuodama remdamasi mokesčio mokėtojų katego-
rijos kriterijumi – dydžiu pagrįstai rėmėsi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) viršininko 2013 m. sausio 31 d. įsa-
kymu Nr. V-33 patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mo-
kėtojų sąrašo ir vidutinių mokesčių mokėtojų sąrašo sudarymo taisyklėmis (toliau – ir 
Taisyklės), kuriomis buvo sudarytas ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-95 (pa-
pildytu 2013 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-296) patvirtintas Valstybinės mokesčių 
inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas (toliau – ir Sąrašas), t. y. Palangos mies-
to savivaldybės taryba Taisyklių pagrindu sudarytu Sąrašu, Sprendimo 1.3 ir 1.4 punk-
tais apmokestino nekilnojamąjį turtą, priklausantį didiesiems mokesčių mokėtojams. 
Atsižvelgdamas į tai, kad Palangos miesto savivaldybės taryba rėmėsi mokesčių admi-
nistratoriaus skaičiavimais, pagal kuriuos didžiaisiais mokesčių mokėtojais laikomi tik 
ekonomiškai pajėgūs juridiniai asmenys, teismas sprendė, kad Palangos miesto savival-
dybės taryba veikė Nekilnojamojo turto įstatymo 6 straipsnio 2 dalies ribose, šios įsta-
tymo nuostatos nepažeisdama, todėl vertino, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 
2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai.

Teismas taip pat vertino, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegu-
žės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktai nepažeidžia Mokesčių administravimo 
įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, pagal kurią Lietuvos Respublikos Seimas turi užtikrinti, 
kad Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymai, nustatantys naują mokestį, naują mokes-
čio tarifą, mokesčio lengvatą, sankcijas už mokesčių įstatymų pažeidimus arba iš esmės 
pakeičiantys apmokestinimo tam tikru mokesčiu tvarką ar apmokestinimo teisinio re-
glamentavimo bei taikymo principus, įsigaliotų ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo 
jų paskelbimo dienos. Teismas pažymėjo, kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 
straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas konkretų mokesčio tarifą paskelbti prieš 6 mė-
nesius laiko atžvilgiu yra susietas ne su įtraukimu į didžiųjų mokėtojų sąrašą, o būtent su 
savivaldybės Sprendimo paskelbimo diena. Nepaisant to, jog subjekto statusas gali kisti, 
t. y. juridinis asmuo gali tapti didžiuoju mokesčių mokėtoju ar juo nebebūti, tačiau tai 
nereikštų, kad šiam subjektui nebūtų žinomi teisės aktai reglamentuojantys tokių asmenų 
mokesčius, kadangi, kaip ir minėta, savivaldybės sprendimas, kuris reglamentuotų šių as-
menų mokesčius, turi būti paskelbtas prieš 6 mėnesius iki jo įsigaliojimo. Teisės aktuose 
yra įtvirtinti įvairūs mokesčiai ir kitos rinkliavos atitinkamiems subjektams, esant tam 
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tikrai jų teisinei formai ar vykdant atitinkamas veiklas, tačiau kintant jų teisinei formai ar 
jų veiklos ypatumams bei nebeatitinkant ar atitinkant vienuose ar kituose teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų, pagal kuriuos jiems taikomi įvairūs mokesčiai ir įvairios kitos rin-
kliavos, nereiškia, kad įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatos, keičiantis atitinkamų subjek-
tų statusui, jiems privalo būti taikomos tik po 6 mėnesių. Pagal Taisyklių 9 punktą, di-
džiųjų mokesčių mokėtojų sąrašai yra sudaromi dvejiems metams, todėl Sąrašas nuolatos 
nekinta ir juridinis asmuo bet kada nėra įtraukiamas į šį Sąrašą. 

Remdamasis išdėstytais argumentais teismas konstatavo, jog Palangos miesto savi-
valdybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktai neprieš-
tarauja Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai.

Teismas vertino, kad Sprendimo 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja mokesčių mo-
kėtojų lygybės principui, įtvirtintam Mokesčių administravimo įstatymo 7 straipsnyje. 
Remdamasis Konstitucinio Teismo jurisprudencija pažymėjo, kad konstitucinis asmenų 
(šiuo atveju – ūkio subjektų) lygiateisiškumo principas savaime nepaneigia galimybės 
įstatymu nustatyti nevienodą, diferencijuotą teisinį reguliavimą tam tikrų asmenų (ūkio 
subjektų), priklausančių skirtingoms kategorijoms, atžvilgiu, jeigu tarp šių asmenų (ūkio 
subjektų) yra tokio pobūdžio skirtumų, kurie tokį diferencijuotą reguliavimą daro objek-
tyviai pateisinamą. Pažymėjo, kad Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimo 1.3 ir 
1.4 punktais nustatytas mokesčio tarifas taikytas tam tikroms vienodais požymiais pa-
sižyminčioms grupėms – didiesiems mokesčių mokėtojams, turintiems atitinkamos pa-
skirties turtą, todėl šios grupės traktavimas yra objektyviai pateisinamas. Sprendime kaip 
nors individualiai nėra išskirti asmenys, kuriems būtų taikomas kitas mokesčio tarifas. 
Atsakovas atsiliepime pažymėjo, kad toks mokestis šioms grupėms buvo nustatytas atsi-
žvelgiant į ūkinės veiklos specifiką, ūkio subjektų kategorijas – jų ekonominį pajėgumą 
bei siekiant pozityvių tikslų, o būtent, mokesčiais solidariai prisidėti prie savivaldybės so-
cialinio gyvenimo gerinimo.

Teismas konstatavo, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 
30 d. sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja apmokestinimo aiškumo 
principui, įtvirtintam Mokesčių administravimo įstatymo 9 straipsnyje. Teismas vertino, 
kad teisinis reglamentavimas yra aiškus bei suprantamas, dėl jo nekyla jokių dviprasmy-
bių ar kitokių neaiškumų didiesiems mokesčių mokėtojams.

Teismas taip pat konstatavo, kad Sprendimo 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja pro-
porcingumo principui, įtvirtintam Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punk-
te ir Mokesčių administravimo įstatymo 6 bei 8 straipsniuose. Teismas pažymėjo, kad 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje įstatymų leidėjas reikšmin-
gumo (ypatingumo) aspektu neišskyrė nei vieno kriterijaus, t. y. nenurodė, jog vienas 
kriterijus, pagal kurį nustatomi mokesčio tarifai, yra reikšmingesnis už kitus. Šiuo atveju 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje išvardyti lygiaverčiai kriteri-
jai, kuriais remiantis savivaldybės taryba turi teisę nustatyti mokesčio tarifą: savivaldybės 
taryba tokiu pačiu tarifu gali apmokestinti ir apleistą nekilnojamąjį turtą (vadovaudamasi 
priežiūros būklės kriterijumi), ir neapleistą nekilnojamąjį turtą (atsižvelgdama į mokes-
čių mokėtojų kategorijas – dydį). Esant Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straips-
nio 2 dalyje įtvirtintiems lygiaverčiams kriterijams bei nustačius vienodą nekilnojamojo 
turto mokestį tiek neapleistam nekilnojamajam turtui (subjektų grupę apmokestinant re-
miantis mokesčių mokėtojo kategorija – dydžiu), tiek apleistam nekilnojamajam turtui 
(subjektų grupę apmokestinant remiantis priežiūros būklės mokesčio kriterijumi), nebus 
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pažeistas proporcingumo principas, kadangi kiekvienu Nekilnojamojo turto mokesčio 
įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatytu kriterijumi įstatymų leidėjas siekė vis kitų tikslų. 
Palangos miesto savivaldybės taryba Sprendimo 1.3 ir 1.4 punktais apmokestino didžių-
jų mokesčių mokėtojų nekilnojamąjį turtą, atsižvelgdama į mokesčių mokėtojų kategori-
jas – subjektų dydį. Pagal Taisykles į didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašą yra įtraukiami 
tik tie asmenys, kurie turi didelį ekonominį pajėgumą. Sprendimu buvo siekiama pozity-
vių tikslų: mokesčiais solidariai (proporcingai pagal galimybes) prisidėti prie tos savival-
dybės socialinio gyvenimo gerinimo. Diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai taikomas 
tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grupėms, jeigu juo siekiama 
pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų arba jeigu tam tikrų ribojimų ar sąlygų nu-
statymas yra susijęs su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais, savaime nelai-
kytinas diskriminaciniu. Įvertinęs nurodytas aplinkybes teismas sprendė, kad Palangos 
miesto savivaldybės taryba, Sprendimo 1.3 ir 1.4 punktais paskirstydama mokesčių naštą 
atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų kategorijas, nepažeidė proporcingumo principo. 

Konstatavus, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. 
sprendimo Nr. T2-143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustaty-
mo“ 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio 
įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įsta-
tymo 3 straipsnio 3 daliai, 6, 7, 8, 9 straipsniams, Lietuvos Respublikos viešojo adminis-
travimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktui bei yra teisėti, šie punktai nepanaikinti. 

III.

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas (toliau – ir ape-
liantas) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 30–47), kuriame prašo panaikinti Klaipėdos apy-
gardos administracinio teismo 2014 m. spalio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendi-
mą – pareiškėjo pareiškimą tenkinti. 

Apeliantas mano, kad teismas tinkamai neįvertino pareiškėjo argumento, jog didesnį 
nei 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą Seimas nustatė dėl konkretaus tikslo – pri-
versti savininkus sutvarkyti apleistus pastatus. Remiasi pareiškime išdėstytais argumentais. 
Pažymi, kad 2013 m. lapkričio 8 d. buvo įregistruotas NTMĮ 6 straipsnio 2 dalies pakeitimo 
įstatymo projektas Nr. XIIP-1178, kuriame buvo siekiama aiškiai įtvirtinti, kad didesnis, nei 
1 proc. mokesčio tarifas gali būti nustatytas tik apleistam ir neprižiūrimam nekilnojama-
jam turtui. Atsižvelgus į teisės departamento išvadą dėl įstatymo projekto, šiuo metu yra 
įregistruotas 2014 m. rugsėjo 10 d. NTMĮ 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas 
Nr. XIIP-2178, kuriuo siūloma įtvirtinti apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto api-
brėžimą, o 6 straipsnio 1 dalį siūloma pakeisti numatant, kad taikomi šie mokesčio tarifai: 
a. Mokesčio tarifas – nuo 0,3 proc. iki 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės, jeigu 
šiame straipsnyje nenustatyta kitaip; b. Apleistam ar neprižiūrimam nekilnojamajam turtui 
taikomas mokesčio tarifas nuo 1 iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Remiasi 
įstatymo projekto aiškinamuoju raštu. Pažymi, kad įstatymų leidėjas negali visuomet tikė-
tis, kad įstatymų lingvistinės išraiškos netobulumu bus neteisėtai, nesąžiningai pasinaudota, 
juo labiau kai įstatymą įgyvendina viešojo administravimo subjektas, kuriam taikomas ne-
piktnaudžiavimo valdžia principas. Šiuo atveju Tarybai piktnaudžiaujant savo įgaliojimais, 
įstatymų leidėjo darbo netobulumą turi ištaisyti teisminė valdžia.

Pareiškėjas mano, kad į Sąrašą įrašyti asmenys neturi tokių kiekybinių teisinių 
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skirtumų nuo kitų nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų, kurie galėtų pateisinti net iki 
keturių kartų didesnio mokesčio tarifo taikymą.

Pareiškėjas laikosi pareiškime išdėstytos pozicijos dėl Sąrašo teisinės reikšmės NTMĮ 
taikymui. Mano, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog Taryba turėjo teisę remtis VMI duo-
menimis, kadangi ji pati neturi nei mokesčio administratoriaus įgaliojimų, nei kompeten-
cijos priskirti mokesčių mokėtojus tam tikrai kategorijai. Pažymi, kad Sąrašai tvirtinami 
VMI viršininko įsakymais, kurie nėra nuolat viešai skelbiami, kas rodo, jog savo esme tai 
yra vidinis VMI dokumentas. Taisyklių nuostatos patvirtina, kad Sąrašas sudaromas vidinio 
VMI darbo pasidalijimo tikslais ir neturi nieko bendra su NTM mokėtojų kategorijomis. 
Nurodo, kad Taisyklės yra taikomos pakankamai lanksčiai. Ne tik Taisyklėse įvardyti krite-
rijai yra pagrindas įrašyti subjektą į Sąrašą, bet ir konkretūs mokesčio mokėtojo monitorin-
go tikslai. Pareiškėjas laikosi pozicijos, kad mokesčių mokėtojai ir jų kategorijos pagal dydį 
galėtų būti diferencijuojami tik tada, kai tokią klasifikaciją ir aiškias mokesčio mokėtojų 
kategorijas įtvirtintų įstatymas, tačiau nei didžiųjų mokesčio mokėtojų terminas, nei sąra-
šas, nei kriterijai, pagal kuriuos subjektai įtraukiami į tokius sąrašus nėra nustatyti įstatymu. 
Taigi didžiųjų mokesčio mokėtojų kategorija nėra ir negali būti pripažįstama įstatymu įtvir-
tinta kategorija, kuria remiantis būtų galima diferencijuoti nekilnojamojo turto mokesčių 
mokėtojus pagal mokesčio mokėtojo dydį. Galiojančiuose įstatymuose įtvirtintos juridinių 
asmenų kategorijos pagal dydį nėra siejamos su Sąrašu. Sąraše esantis subjektas nebūtinai 
sumoka sumine prasme daugiausiai mokesčių. Mano, kad į Sąrašą įrašytų asmenų apmo-
kestinamas galėtų būti pateisinamas skirtinga šių asmenų teisine forma, tačiau Taryba tokio 
diferencijavimo nenumatė tiesiogiai nurodydama konkrečias teisines juridinių asmenų for-
mas, kurias turintys asmenys mokėtų kitokį mokestį, tačiau nepagrįstai tokį diferencijavimą 
susiejo su Sąrašu ir netiesiogiai jame nurodytomis teisinėmis formomis. Be to, toks susieji-
mas yra ne tik objektyviai nepateisinamas, bet ir teisiškai prieštaringas ir ydingas. Pažymi, 
kad pagal NTMĮ 6 straipsnio 2 dalį skirtingi mokesčio tarifai gali būti taikomi priklausomai 
nuo mokesčio mokėtojų socialinės padėties, tačiau šis kriterijus neturi nieko bendra su kri-
terijais, pagal kuriuos subjektai įrašomi į Sąrašą, kadangi, nei vienas iš kriterijų neparodo 
subjekto socialinės padėties. Akcentuoja, kad mokesčio mokėtojo įrašymas į Sąrašą neturi 
nieko bendra su tokio subjekto apmokestinimu materialine teisine prasme. Pareiškėjas nu-
rodo, kad remiantis NTMĮ nuostatomis, nekilnojamojo turto mokesčio objektu negali būti 
mokesčio mokėtojas, todėl ir pagrindiniais kriterijais, lemiančiais mokesčio tarifo diferen-
ciaciją įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įvardija nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį 
statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę ar buvimo vietą. Todėl nors NTMĮ 6 straips-
nio 2 dalis numato, kad savivaldybės taryba gali nustatyti kelis konkrečius mokesčio tarifus, 
kurie diferencijuojami atsižvelgiant ir į mokesčio mokėtojo kategorijas (dydį ar teisinę for-
mą, ar socialinę padėtį), tačiau tokia diferenciacija negali, pirmiausia, prieštarauti įstatyme 
siekiamiems tikslams ir įstatymų leidėjo ketinimams. Antra, savivaldybėms suteikta dife-
renciacijos teisė negali prieštarauti sisteminiam įstatymų aiškinimui ir taikymui: įstatymas 
NTM tarifą mokesčio mokėtojo kriterijaus pagrindu diferencijuoja tik vienu atveju – kai 
taikoma mokesčio lengvata; tuo tarpu įstatymuose, įskaitant ir NTMĮ, Sąrašas, nėra įtvir-
tintas kaip mokesčių teisės kategorija ir net neminimas toks terminas. Be to, Sąraše esantys 
subjektai gali apskritai neturėti nekilnojamojo turto. Kita vertus, analogiškas, ar didesnės 
vertės komercinės paskirties nekilnojamasis turtas gali priklausyti į Sąrašą neįtrauktam ju-
ridiniams asmeniui, kuris bus apmokestinamas 0,5 proc. tarifu. Tokiu būdu yra iškreipia-
ma nekilnojamojo turto mokesčio esmė ir tikslai. Pareiškėjas nurodo, kad Taryba padidintą 
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mokesčio tarifą subjektų, įrašytų į Sąrašą, atžvilgiu nustatė išskirtinai dėl aplinkybių, susiju-
sių su vienu konkrečiu subjektu AB „Orlen Lietuva“, kas akivaizdžiai yra nepagrįsta ir ne-
teisėta. Pareiškėjo įsitikinimu, byloje nėra jokių duomenų, pagrindžiančių į Sąrašą įrašytų 
ir kitų nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojų objektyvius kokybinius skirtumus, kurie 
pateisintų didesnio mokesčio tarifo taikymą Sąraše esančių asmenų atžvilgiu. Pareiškėjas 
taip pat laikosi pozicijos, kad Tarybos sprendime vien subjekto statuso, aktualaus išskirtinai 
mokesčio administravimo tikslais, pagrindu nekilnojamojo turto mokesčio dydis buvo di-
ferencijuotas neproporcingai. 

Atsakovas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas apeliacinį skundą 
atmesti (b. l. 62–63).

Atsakovas laikosi pozicijos, kad įstatymas suteikia jam teisę nustatyti mokesčio ta-
rifą atsižvelgiant į mokesčio mokėtojų dydį ar teisinę formą, socialinę padėtį. Tai yra pro-
gresiniams mokesčiams taikomi principai ir nėra laikoma atskirų ūkio subjektų diskri-
minacija. Nurodo, kad daugiau nei 60 mln. litų apyvartą turintis subjektas turi skirtingą 
ekonominį pajėgumą, nei kiti asmenys. Skirtingais mokesčių tarifais siekiama pozityvių 
tikslų. Savivaldybės taryba konkrečius mokesčio tarifus nustatė atsižvelgdama į bendro-
vių teisinę padėtį. Mano, kad ginčijamas Sprendimas atitinka NTMĮ 6 straipsnio 2 dalį. 
Pažymi, kad nors savivaldybėms įstatymas suteikia teisę nustatyti mokesčio tarifus, ta-
čiau savivaldybė neturi duomenų apie asmens gaunamas pajamas, sumokamus mokes-
čius ir pan., todėl rėmėsi VMI duomenimis. Tvirtina, kad savivaldybė turi teisę nustatyti 
iki 3 proc. mokesčio tarifą nuo nekilnojamojo turto mokestinės vertės, todėl laiko nepa-
grįstu apelianto argumentą dėl tarifo neproporcingumo. 

Teisėjų kolegija 

k o n s t a t u o j a: 
IV.

Ginčo esmė

Nagrinėjamos apeliacine tvarka administracinės bylos dalyką sudaro savivaldybės 
tarybos sprendimo nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą atitikimas aukštesnę 
galią turintiems teisės aktų reikalavimams.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straips-
nio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Palangos miesto savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. 
sprendimo Nr. T2-143 1 punktu nusprendė nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tari-
fus 2014 metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje: 0,5 proc. nekil-
nojamojo turto mokestinės vertės: komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – admi-
nistracinės, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo 
ir sporto paskirties statiniams (patalpoms) (1.1 p.) <...>; 1 proc. nekilnojamojo turto mo-
kestinės vertės – gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam 1.1, 1.3, 1.4, ir 1.5 punktuose 
nenurodytam nekilnojamajam turtui (1.2 p.); 1.3 punktu nustatė 2 proc. nekilnojamojo 
turto mokestinės vertės – komercinio naudojimo nekilnojamam turtui, kuris priklauso 
didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai (pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių 
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos); 1.4 punktu nustatė 3 proc. 
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nekilnojamojo turto mokestinės vertės – gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam inžine-
rinių statinių nekilnojamajam turtui, kuris priklauso didžiųjų mokesčių mokėtojų katego-
rijai (pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos) (I t., b. l. 15).

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas, prašydamas pa-
naikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-
143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ 1.3 ir 1.4 punk-
tus, prašė ištirti, ar šie punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 daliai, šio įstatymo 6 straipsnio 2 daliai, Lietuvos 
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, mokesčių mokėto-
jų lygybės principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstaty-
mo 7 straipsnyje; apmokestinimo aiškumo principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos 
mokesčių administravimo įstatymo 9 straipsnyje; proporcingumo principui, įtvirtintam 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Lietuvos 
Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 6 bei 8 straipsnyje.

Administracinę bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas 2014 m. spalio 20 d. 
sprendimu (b. l. 8–26) pripažino, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. ge-
gužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 me-
tams nustatymo“ 1.3 ir 1.4 punktai neprieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalims, Lietuvos Respublikos mokesčių admi-
nistravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, 6, 7, 8, 9 straipsniams, Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punktui.

Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, padavė ape-
liacinį skundą.

Dėl savivaldybės tarybos teisės nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punkte 
numatyta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija nustatyti vietinių rinkliavų ir mo-
kesčių tarifus įstatymų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad konkretų mokesčio tarifą, kuris galios 
atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savivaldy-
bės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos.

Nekilnojamojo turto apmokestinimo nekilnojamojo turto mokesčiu tvarką nusta-
to Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas (1 str.). Nekilnojamojo 
turto mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog mokestį moka nekilnojamojo 
turto savininkai – fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nu-
rodytus atvejus. Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje numatyta, 
kad nekilnojamojo turto mokestį už juridiniam asmeniui neterminuotai ar ilgesniam kaip 
vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), nuosavy-
bės teise priklausantį fiziniam asmeniui (asmenims) arba jo (jų) įsigyjamą, tuo laikotar-
piu moka šis juridinis asmuo. Taigi nekilnojamojo turto mokesčiu, remiantis įstatymu, 
yra apmokestinami nekilnojamojo turto savininkų bei kitų nekilnojamojo turto valdytojų 
valdomos ir / ar naudojamos Nekilnojamojo turto registre registruojamos patalpos, inži-
neriniai ir kiti statiniai, t. y. nekilnojamojo turto mokesčio objektai kaip juos apibrėžia šio 
įstatymo 4 straipsnis.
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Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2005 m. birželio 7 d. Nr. X-233, kuris įsi-
galiojo 2006 m. sausio 1 d., 6 straipsniu (2005 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-233 re-
dakcija, galiojusi nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2007 m. sausio 1 d.) įstatymų leidėjas 
nustatė fiksuotą 1 proc. nekilnojamojo turto mokesčio tarifą. Vėlesniais įstatymo pakei-
timais minėtas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnis buvo keičiamas bei 
papildomas. 

Nagrinėjamam ginčui aktualia 2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2178 re-
dakcija, įsigaliojusia nuo 2013 m. sausio 1 d., Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
6 straipsnio 1 dalimi įstatymų leidėjas pakeitė mokesčio tarifo intervalą ir nustatė jį nuo 
0,3 proc. iki 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Nekilnojamojo turto mokes-
čio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje (2010 m. lapkričio 23 d. įstatymo Nr. XI-1158 redakcija, 
įsigaliojusi nuo 2011 m. sausio 1 d.) nurodyta, jog konkretų mokesčio tarifą, kuris galios 
atitinkamos savivaldybės teritorijoje nuo kito mokestinio laikotarpio pradžios, savival-
dybės taryba nustato iki einamojo mokestinio laikotarpio birželio 1 dienos. Savivaldybės 
taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsi-
žvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisi-
nį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį 
ar teisinę formą, ar socialinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės terito-
rijoje vietą (pagal strateginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustaty-
tus prioritetus). Aiškinant Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 daly-
je pirmąjį sakinį lingvistiškai, akivaizdu, jog Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 
straipsnio 2 dalį privalu aiškinti neatsiejamai nuo Nekilnojamojo turto mokesčio įstaty-
mo 6 straipsnio 1 dalies, kadangi Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 
dalimi yra įtvirtintas mokesčio tarifų intervalas, tačiau ne konkretus mokestis, o to pa-
ties straipsnio 2 dalyje nurodyta, jog savivaldybė gali konkretizuoti šį mokestį. Išvadą, 
kad Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalys turi būti aiškinamos 
neatsiejamai viena nuo kitos, patvirtina ir tai, jog įstatymų leidėjas Nekilnojamojo turto 
mokesčio 2006 m. gegužės 25 d. įstatymo Nr. X-618 redakcija (įsigaliojo nuo 2007 m. sau-
sio 1 d.), nustatydamas mokesčio tarifų intervalą, tuo pat metu 6 straipsnį papildė 2 dali-
mi, kurioje buvo nustatyti kriterijai, kuriais remdamasi savivaldybės taryba gali nustatyti 
konkrečius mokesčio tarifus ir juos diferencijuoti. Taigi pagal Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatymo 6 straipsnio 1 ir 2 dalis, savivaldybės taryba turi teisę nustatyti konkretų 
mokesčio tarifą Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatyto 
mokesčio tarifų intervalo ribose, kurie gali būti diferencijuojami atsižvelgiant į įstatymų 
leidėjo išvardytus kriterijus.

Sprendžiant dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 da-
lies 37 punkte įtvirtintos išimtinės savivaldybės tarybos kompetencijos nustatyti vietinių 
rinkliavų ir mokesčių tarifus įstatymų nustatyta tvarka apimties, būtina įvertinti, kad ji 
yra ribojama įstatymų imperatyvių reikalavimų. Tai reiškia, kad savivaldybės tarybos 
tvirtinami vietinių rinkliavų ir mokesčių tarifai turi būti nustatyti tik pagal galiojančiuose 
įstatymuose numatytus kriterijus.
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Dėl Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo  
Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktų atitikties Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 
2 dalies nuostatoms

Minėta, kad Palangos miesto savivaldybės taryba 2013 m. gegužės 30 d. sprendi-
mo Nr. T2-143 1 punktu nusprendė nustatyti nekilnojamojo turto mokesčio tarifus 2014 
metams, galiosiančius Palangos miesto savivaldybės teritorijoje: 0,5 proc. nekilnojamojo 
turto mokestinės vertės: komercinio naudojimo nekilnojamajam turtui – administraci-
nės, prekybos, maitinimo, paslaugų, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir spor-
to paskirties statiniams (patalpoms) (1.1 p.) <...>; 1 proc. nekilnojamojo turto mokestinės 
vertės – gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam 1.1, 1.3, 1.4, ir 1.5 punktuose nenurody-
tam nekilnojamajam turtui (1.2 p.); 1.3 punktu nustatė 2 proc. nekilnojamojo turto mo-
kestinės vertės – komercinio naudojimo nekilnojamam turtui, kuris priklauso didžiųjų 
mokesčių mokėtojų kategorijai (pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspek-
cijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos); 1.4 punktu nustatė 3 proc. nekil-
nojamojo turto mokestinės vertės – gamybinės, pramoninės veiklos ir kitam inžinerinių 
statinių nekilnojamajam turtui, kuris priklauso didžiųjų mokesčių mokėtojų kategorijai 
(pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministerijos).

Nagrinėjamoje byloje tarp šalių kilusio ginčo objektu tapo savivaldybės pasirinktas 
nekilnojamojo turto mokesčio subjektų, turinčių mokėti didesnio tarifo nekilnojamojo 
turto mokestį, kriterijus – subjektai, kurie priklauso didžiųjų mokesčių mokėtojų katego-
rijai (pagal sąrašą, patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos).

Atsakovas tokio kriterijaus pasirinkimą grindžia Nekilnojamojo turto mokesčio 
įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostata, kuri numato, kad savivaldybės taryba gali nustaty-
ti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsižvelgiant į vieną arba 
kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisinį statusą, jo technines 
savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį ar teisinę formą, ar soci-
alinę padėtį) ar nekilnojamojo turto buvimo savivaldybės teritorijoje vietą (pagal strate-
ginio planavimo ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus prioritetus), nagrinėja-
mu atveju mokesčio tarifo nustatymo kriterijumi buvo ir mokesčio mokėtojo dydis.

Teisėjų kolegija, spręsdama dėl tokio kriterijaus pasirinkimo pagrįstumo ir teisė-
tumo, atkreipia dėmesį į kelis nagrinėjamojo ginčo atveju reikšmingus aspektus: konkre-
taus mokesčio rūšį, mokesčių mokėtojų diferencijavimo pagal tam tikras kategorijas tiks-
lus bei būtinumą mokesčio dydį įtvirtinančius kriterijus nustatyti aukštesnės galios teisės 
aktais – įstatymais. Pažymėtina, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas neiš-
nagrinėjo pastarųjų bylai teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių.

Atsakovas, nustatydamas didesnį nekilnojamojo turto tarifą subjektams, rėmėsi 
didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašu, patvirtintu Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Apeliantas pagrįstai teigia, kad didžiųjų mo-
kesčių mokėtojų sąrašas ir į jį įrašyti subjektai negali būti laikomi mokesčių mokėtojų ka-
tegorija Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo prasme.

Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2013 m. sausio 31 d. įsakymu 
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Nr. V-33 patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėto-
jų sąrašo ir vidutinių mokesčių mokėtojų sąrašo sudarymo taisyklėmis, kuriomis buvo 
vadovaujamasi sudarant Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos fi-
nansų ministerijos viršininko 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. V-95 (papildytu 2013 m. 
rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. V-296) patvirtintą Valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų 
mokesčių mokėtojų sąrašas.

Minėtos Taisyklės nustato mokesčių mokėtojų priskyrimo didiesiems mokesčių 
mokėtojams ir vidutiniams mokesčių mokėtojams kriterijus, faktines kriterijų reikšmes, 
Valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų mokesčių mokėtojų ir vidutinių mokesčių 
mokėtojų sąrašų sudarymo, atnaujinimo ir pakeitimo tvarką bei terminus (Taisyklių 1 
p.). Taisyklių 2 punkte nurodyta, jog Valstybinės mokesčių inspekcijos didžiųjų mokes-
čių mokėtojų sąrašas – tai VMI viršininko įsakymu patvirtinti didieji mokesčių mokė-
tojai, kurių stebėseną ir kontrolę vykdo VMI prie Lietuvos Respublikos finansų minis-
terijos Didžiųjų mokesčių mokėtojų stebėsenos ir konsultavimo departamento valstybės 
tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį ir gaunantys darbo užmokestį 
iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Taisyklių 4 punkte numatyta, jog didiesiems 
mokesčių mokėtojams priskiriami Mokesčių mokėtojų registre įregistruoti Lietuvos juri-
diniai asmenys, užsienio juridiniai asmenys ar organizacijos, taip pat užsienio juridinio 
asmens ar kitos organizacijos filialai ar atstovybės, kurie atitinka bent vieną iš šių krite-
rijų: 4.1) mokesčių mokėtojo praėjusių metų apyvarta, eliminavus atsitiktinius, vienkar-
tinius pardavimus, viršijo 60 mln. litų ir darbuotojų skaičius einamųjų metų sausio 15 d. 
viršijo 10; <...>. Taisyklių 9 punktas nustato, kad didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašai su-
daromi dvejiems metams, o sąrašas patvirtinamas iki atitinkamų metų kovo 25 d. Apie 
įtraukimą į tokį Sąrašą, juridiniai asmenys yra informuojami, be to, toks Sąrašas yra pa-
skelbiamas VMI interneto svetainėje.

Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad tiek sisteminiu, tiek lingvistiniu požiūriu 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuostata, kad savivaldybės 
taryba gali nustatyti ir kelis konkrečius mokesčio tarifus, kurie diferencijuojami tik atsi-
žvelgiant į vieną arba kelis iš šių kriterijų: nekilnojamojo turto paskirtį, naudojimą, teisi-
nį statusą, jo technines savybes, priežiūros būklę, mokesčio mokėtojų kategorijas (dydį 
ar teisinę formą, ar socialinę padėtį), turi būti suprantama kaip suteikianti diskreciją 
savivaldybės tarybai diferencijuoti nekilnojamojo mokesčio tarifus atsižvelgiant į įsta-
tyme nustatytus kriterijus – būtent nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategorijas, 
jų dydį ar teisinę formą, ar socialinę padėtį. Didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas suda-
romas, atsižvelgiant į kriterijus, kurie susiję su subjekto apyvartos dydžiu ir darbuotojų 
skaičiumi, tačiau šie kriterijai neapima mokamo nekilnojamojo turto mokesčio dydžio. 
Akivaizdu, kad didžiųjų mokesčių mokėtojų sąrašas sudarytas administravimo tikslais ir 
negali būti tapatinamas su konkretaus mokesčio mokėtojų kategorija, nes nėra išskiriami 
kokie nors reikšmingi nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų požymiai, pagrindžiantys 
tokios subjektų grupės (nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų) priskyrimą dideliems 
nekilnojamojo turto mokesčio subjektams. Kai nėra nekilnojamojo turto mokesčio mo-
kėtojų kategorijos pagal jų dydį išskyrimo objektyvių kriterijų, nėra aišku, kodėl vieni su-
bjektai į šią kategoriją patenka, nors nekilnojamojo turto neturi arba turi nedaug, tačiau 
nekilnojamojo turto mokesčio tarifas jiems yra didesnis, negu subjektams, nepatenkan-
tiems į didžiųjų mokesčių mokėtojų kategoriją, tačiau, yra tokia galimybė, valdo daugiau 
nekilnojamojo turto, kuris tokiu atveju bus apmokestinamas mažesniu nekilnojamojo 
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turto mokesčio tarifu. Įstatyme nustatytos nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo sąly-
gos skiriasi pagal nuosavybės teisių objektų, o ne mokestį mokančių subjektų požymius, 
todėl nustatytu teisiniu reguliavimu negali būti pažeidžiamas konstitucinis asmenų ly-
giateisiškumo principas. Situacija, kai nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojų kategori-
ja apibrėžiama neatsižvelgiant į nekilnojamojo turto valdymą ir / ar naudojimą, kaip to 
reikalauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 3 straipsnis, yra iš esmės neteisinga, 
neproporcinga ir iškreipia tikslus, kurių siekiama Nekilnojamojo turto įstatymu – iš es-
mės tapačioje padėtyje esančių nekilnojamojo turto mokestį mokančių subjektų valdomą 
Nekilnojamojo turto registre registruojamą turtą – patalpas, inžinerinius ir kitus stati-
nius, t. y. konkrečius objektus – apmokestinti vienodomis sąlygomis. 

Kvestionuojamais Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. 
sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktais nustatytas padidintas nekilnojamojo turto mo-
kesčio tarifas nulemia šio mokesčio mokėtojų materialiąsias pareigas mokėti tam tikro 
dydžio nekilnojamojo turto mokestį, todėl šio mokesčio dydžio nustatymo kriterijai turi 
būti grindžiami įstatymu. Savivaldybės tarybos teisė nustatyti nekilnojamojo turto mo-
kesčio tarifą remiantis Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nuro-
doma mokesčio mokėtojo kategorija – jo dydžiu, neturėtų būti suprantama kaip absoliuti 
savivaldybės tarybos diskrecija savarankiškai spręsti dėl mokesčio mokėtojų skirstymo 
pagal jų dydį kriterijų. Atsižvelgiant į nustatytų tarifų įtaką mokesčio mokėtojų materia-
liosios pareigoms, darytina išvada, kad savivaldybės taryba, spręsdama dėl mokesčio mo-
kėtojo dydžio, turi remtis objektyviais įstatymuose nustatytais kriterijais. Konstitucinio 
Teismo aktuose ne kartą buvo konstatuota, kad tokie esminiai mokesčio elementai kaip 
mokesčio objektas, mokestinių santykių subjektai, jų teisės ir pareigos, mokesčio dydžiai 
(tarifai), mokėjimo terminai, išimtys ir lengvatos turi būti nustatomi įstatymu (pvz., žr. 
Konstitucinio Teismo 2000 m. kovo 15 d., 2002 m. birželio 3 d., 2007 m. lapkričio 29 d., 
2012 m. gruodžio 14 d. nutarimus).

Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais motyvais, konstatuoja, kad ginčijamo atsa-
kovo Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 
1.3 ir 1.4 punktais padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas buvo nustatytas ne-
teisėtai ir prieštarauja Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies nuos-
tatai dėl mokesčio mokėtojo kategorijos atsižvelgiant į jo dydį nustatymo, nes mokesčio 
mokėtojo dydis buvo nustatytas remiantis ne įstatymuose nustatytais kriterijais, neatsi-
žvelgiant į konkretaus mokesčio (nekilnojamojo turto) rūšį ir Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatyme keliamus tikslus apmokestinti Nekilnojamojo turto registre registruojamą 
turtą – patalpas, inžinerinius ir kitus statinius, nepagrįstai diferencijuojant nekilnojamojo 
turto mokesčio sąlygas pagal mokestį mokančių subjektų požymius, nesusijusius su kon-
kretaus mokesčio mokėjimu. Pirmosios instancijos teismas nenustatė ir neištyrė ginčui 
teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių, netinkamai aiškino Nekilnojamojo turto mo-
kesčio įstatymo 3, 4 bei 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl priėmė nepagrįstą ir neteisė-
tą sprendimą (ABT 142 str. 1 d., 143 str.).

Pareiškėjas Lietuvos Respublikos Seimo narys Julius Sabatauskas, prašydamas 
panaikinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo 
Nr. T2-143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ 1.3 ir 1.4 
punktus, taip pat prašė ištirti, ar šie punktai neprieštarauja ir Lietuvos Respublikos ne-
kilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 daliai, Lietuvos Respublikos mokes-
čių administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 daliai, mokesčių mokėtojų lygybės principui, 
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įtvirtintam Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 7 straipsnyje; ap-
mokestinimo aiškumo principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos mokesčių administra-
vimo įstatymo 9 straipsnyje; proporcingumo principui, įtvirtintam Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 3 punkte ir Lietuvos Respublikos mokesčių 
administravimo įstatymo 6 bei 8 straipsnyje. 

Šiais klausimais teisėjų kolegija primena, kad Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas savo praktikoje ne kartą yra konstatavęs, jog kai yra keliamas klausimas dėl 
norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties keliems aukštesnės galios 
teisės aktams (jų dalims) ar kelioms to paties teisės akto nuostatoms, norminę bylą na-
grinėjantis administracinis teismas, konstatavęs tikrinamos norminio administracinio 
akto nuostatos (jos dalies) prieštaravimą bent vienai aukštesnės galios teisės akto nuos-
tatai, nebeprivalo tirti šios norminio administracinio akto nuostatos (jos dalies) atitikties 
kitoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms (pvz., žr. 2013 m. birželio 18 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr. I261-15/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 25, 
2013 m., 2013 m. lapkričio 11 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I442-14/2013, 
Administracinė jurisprudencija Nr. 26, 2014 m., 2013 m. lapkričio 21 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A502-2418/2013, Administracinė jurisprudencija Nr. 26, 2014 m.). 
Iš tiesų, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalimi, 
norminis administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti 
taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo spren-
dimas dėl atitinkamo norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteisėtu, nepriklausomai 
nuo to, keliems aukštesnės galios teisės aktams ar jų dalims (nuostatoms) prieštarauja ati-
tinkamas norminis administracinis aktas.

Teisėjų kolegijai pripažinus, kad tikrinami Palangos miesto savivaldybės ta-
ryba 2013 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T2-143 1.3 ir 1.4 punktai prieštarauja 
Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies atitinkamoms nuostatoms, 
ši aplinkybė, remiantis minėta administracinių teismų praktika, eliminuoja teismo parei-
gą vertinti tikrinamų norminio administracinio akto nuostatų atitiktį kitoms pareiškėjo 
prašyme nurodytoms aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms. Teisėjų kolegija, tenkin-
dama apeliacinį skundą, pirmosios instancijos teismo sprendimą naikina ir priima naują 
sprendimą, kuriuo pareiškėjo prašymą tenkina.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 2 dalimi, 115 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 117 straipsnio 1 dalimi, teisėjų 
kolegija

n u s p r e n d ž i a:

Pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario Juliaus Sabatausko apeliacinį skundą 
patenkinti.

Panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 20 d. spren-
dimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo pareiškėjo Lietuvos Respublikos Seimo nario 
Juliaus Sabatausko prašymą patenkinti.

Pripažinti, kad Palangos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. spren-
dimo Nr. T2-143 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2014 metams nustatymo“ 1.3 
ir 1.4 punktai prieštarauja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 
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6 straipsnio 2 daliai (2012 m. birželio 29 d. įstatymo Nr. XI-2178 redakcija nuo 2013 m. 
sausio 1 d., Žin., 2012, Nr. 82-4265).

Sprendimas neskundžiamas.
Sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre.

1.8. dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo nr. t-95 
„dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo 
kriterijų tvirtinimo“ teisėtumo

Iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 pa-
tvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 patvirtintos 
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos matyti, kad savivaldybei 
leidžiama padidinti didžiausią mokinių skaičių klasėje per mokslo metus ne daugiau kaip 
dviem mokiniais, o mažesnis klasės mokinių skaičiaus vidurkis gali būti nustatomas tik tuo 
atveju, kai mokyklos savininkas papildomai skiria mokymo lėšas. Nei minėtos Taisyklės, 
nei Metodika nesuteikė savivaldybės tarybai įgalinimų nustatyti kitokį mokinių skaičiaus 
klasėse mokslo metų pradžioje vidurkį. Aukštesnės galios teisės aktuose atsakovui taip pat 
nėra suteikta galimybė nustatyti papildomus kriterijus mokyklų tinklo optimizavimui – 
minimalų mokyklos patalpų užpildymo santykį ar patalpų plotą, tenkantį vienam mo-
kiniui. Todėl atsakovas, priimdamas 2014 m. kovo 27 d. sprendimą Nr. T-95 „Dėl Alytaus 
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“, 
pažeidė Viešojo administravimo įstatymo 3 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės 
principą, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintą savivaldybės veiklos 
ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą bei Švietimo įstatymo 
28 straipsnio 8 dalį.

Administracinė byla Nr. A-737-552/2015
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00720-2014-0

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. spalio 19 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Anatolijaus Baranovo, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos 
pirmininkas), 

rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama administracinę bylą 
pagal atsakovo Alytaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Kauno apy-
gardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimo administracinėje bylo-
je pagal pareiškėjo Vyriausybės atstovo Alytaus apskrityje pareiškimą atsakovui Alytaus 
miesto savivaldybės tarybai dėl norminio administracinio akto ištyrimo ir sprendimo 
panaikinimo,
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n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Alytaus apskrityje su pareiškimu kreipėsi į Kauno 
apygardos administracinį teismą, prašydamas: 

1) ištirti, ar: 1.1. Alytaus miesto savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2014 m. 
kovo 27 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mo-
kyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos vie-
tos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 
redakcija), Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui 
(2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija), Lietuvos Respublikos švietimo 
įstatymo 28 straipsnio 8 daliai (2011 m. kovo 17 d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija); 1.2. 
Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Alytaus 
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“ 
1.1, 1.2, 1.3 punktai neprieštarauja Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 
tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 
29 d. nutarimu Nr. 768, 25.7 punktui bei Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirs-
tymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. 
nutarimu Nr. 785 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 23 d. nutarimo 
Nr. 1748 redakcija), 1 priedo eilutei Nr. 5;

2) pripažinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendi-
mą Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo opti-
mizavimo kriterijų tvirtinimo“ prieštaraujančiu Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 
6 punktui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, Švietimo įstatymo 
28 straipsnio 8 daliai, ir Sprendimo 1.1, 1.2, 1.3 punktus prieštaraujančiais Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 768, 25.7 punktui bei 
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785, 1 priedo eilutei Nr. 5, 
ir Sprendimą panaikinti.

Pareiškėjas paaiškino, kad Taryba 2014 m. kovo 27 d. priėmė sprendimą Nr. T-95 
„Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kri-
terijų tvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas Nr. T-95), kuriuo patvirtino Alytaus miesto 
savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijus: 1. Mokyklos, 
kuriose vykdomas bendrasis ugdymas, mokinių skaičiaus vidurkis klasėse: pradinio ug-
dymo programa (1 kl.) – 20–22 mokiniai; pagrindinio ugdymo programos I dalis (5 kl.) – 
25–27 mokiniai; pagrindinio ugdymo programos II dalis (9 kl.) – 25–27 mokiniai. 
Minimalus mokyklų patalpų mokymo reikmėms užpildymas – 80 – 85 %. Pagrindinės 
mokyklos, kuriose plotas vienam mokiniui viršija 10 m2. Taryba Sprendimą Nr. 95, ku-
ris atitinka norminiam teisės aktui keliamus reikalavimus (Lietuvos Respublikos admi-
nistracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 2 str. 13 d.) – jame suformuluotos 
daugkartinio naudojimo bendro pobūdžio taisyklės, skirtos visoms Alytaus miesto ben-
drojo lavinimo mokykloms, priėmė viršydama savo kompetenciją, nes įstatymai ar jų pa-
grindu priimti kiti teisės aktai savivaldybės tarybai nesuteikia teisės tvirtinti savivaldy-
bės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų. Sprendimas Nr. T-95 yra 
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galiojantis (2014 m. balandžio 1 d. paskelbtas Teisės aktų registre, galioja nuo 2014 m. 
balandžio 2 d., identifikacinis kodas – 2014-03825). Sprendimo Nr. T-95 preambulėje nu-
rodoma, kad jis priimamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstaty-
mo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 
3 punktu. Pareiškėjas pažymėjo, kad Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje nu-
rodyta, jog jeigu teisės aktuose yra nustatyta papildomų įgaliojimų savivaldybei, sprendi-
mų dėl tokių įgaliojimų vykdymo priėmimo iniciatyva, neperžengiant nustatytų įgalio-
jimų, priklauso savivaldybės tarybai. Pareiškėjas rėmėsi Švietimo įstatymo 58 straipsnio 
1, 2 dalimis ir darė išvadą, kad priimant Sprendimą Nr. T-95 nebuvo teisinio pagrindo 
vadovautis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, nes Švietimo įstatymo 58 
straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta savivaldybės atstovaujamosios institucijos, t. y. sa-
vivaldybės tarybos (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d. 1 p.) įgaliojimai. Pareiškėjas rė-
mėsi Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir darė išvadą, kad ši teisės norma 
savivaldybės tarybai nesuteikia teisės tvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimi-
zavimo kriterijų, o suteikia teisę formuoti, t. y. sudaryti, organizuoti bei inicijuoti minė-
toje teisės normoje nurodytų švietimo teikėjų tinklą. Taryba tik neformaliojo švietimo 
teikėjų tinklą gali formuoti savarankiškai. Pareiškėjas pažymėjo, kad Švietimo teikėjų tin-
klo kūrimą reglamentuoja Švietimo įstatymo 28 straipsnis, kurio 8 dalyje nustatyta, kad 
mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tin-
klas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo 
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir mokyklų bendruomenių nutarimais, 
jeigu šie neprieštarauja nurodytoms taisyklėms. Savivaldybės vadovaudamosi šiomis tai-
syklėmis, tvirtina ir įgyvendina mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus. Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtino Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles (toliau – ir Taisyklės). 
Šio nutarimo 3.1.2 papunkčiu savivaldybėms buvo pavesta iki 2012 m. vasario 1 d. pa-
rengti ir patvirtinti savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 
metų bendruosius planus. Pareiškėjas vadovavosi Taisyklių 1 punktu ir pažymėjo, kad nei 
viename minėtų Taisyklių punkte eksplicitiškai neįtvirtinta nuostata, suteikianti savival-
dybės tarybai teisę nustatyti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijus. 
Ši teisė neišplaukia iš minėto klausimo teisinio reguliavimo, teisės principų, t. y. negali 
būti nustatyta implicitiškai. Pareiškėjas rėmėsi Taisyklių 18, 35.5, 25.7 punktais, Mokinio 
krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (toliau – ir Metodika) 1 priedo ei-
lute Nr. 5 ir darė išvadą, kad nei Taisyklių 25.7 punkte, nei Metodikos 1 priedo eilutė-
je Nr. 5 savivaldybės tarybai nesuteikta teisė nustatyti didesnį mokinių skaičiaus vidurkį 
pagal bendrojo ugdymo programas bei nustatyti tam tikros ugdymo programos atskiros 
klasės mokinių skaičiaus vidurkį. Pareiškėjas darė išvadą, kad Sprendimo Nr. T-95 1.1 
punktas, kuriame nustatyta 20 mokinių skaičiaus vidurkis, nenurodant, kad bus papil-
domai skiriamos lėšos, neatitinka Taisyklių 25.7 punkto nuostatos dėl lėšų skyrimo šia-
me punkte nustatytu atveju. Sprendimo Nr. T-95 1.2 punktas, kuriuo pagrindinio ugdy-
mo programos I dalies 5 klasėje ir 1.3 punktas, kuriuo pagrindinio ugdymo programos 
II dalies 9 klasėje nustatyta 27 mokinių skaičiaus vidurkiai neatitinka Metodikos 1 prie-
do eilutės Nr. 5, kurioje mokinių skaičiaus vidurkis – 25. Pareiškėjas darė išvadą, kad 
Taryba Sprendimą Nr. T-95 priėmė viršydama savivaldybės tarybos įgaliojimų ribas ir 
tokiu būdu pažeidė Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte 
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(2008 m. rugsėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija) įtvirtintą savivaldybės veiklos ir sa-
vivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą. Pareiškėjas pabrėžė, kad 
Taryba, būdama viešojo administravimo subjektu, pažeidė Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktą (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-
283 redakcija), kuriame įtvirtintas įstatymo viršenybės principas, reiškiantis, kad viešo-
jo administravimo subjekto įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti 
teisės aktuose, nes Sprendimą Nr. T-95 priėmė neturėdama tam įgaliojimų. Pareiškėjas 
pažymėjo, kad Taryba pažeidė ir Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalies (2011 m. kovo 
17 d. įstatymo Nr. XI-1281 redakcija) nuostatą, kad mokyklų, vykdančių formaliojo švie-
timo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, bei šios teisės 
normos pagrindu priimtų Taisyklių 25.7 punktą, bei Metodikos 1 priedo eilutę Nr. 5. 
Pareiškėjas atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkri-
čio 14 d. nutartį administracinėje Nr. A858-3127/2011, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. I444-4/2008.

Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės taryba atsiliepime į skundą prašė pareiškėjo 
pareiškimo netenkinti. 

Atsakovas nurodė, kad vien tai, jog Taryba priėmė Sprendimą, nereiškia, kad pri-
imtas aktas yra norminis teisės aktas. Sprendimo Nr. T-95 1.1, 1.2 ir 1.3 punktai, atsa-
kovo nuomone, negali būti laikomi norminiais administraciniais teisės aktais, juose nėra 
nustatytos elgesio taisyklės neapibrėžtam subjektų ratui, nenumatyta jį taikyti daug kartų. 
Sprendimo punktai (1.1, 1.2, 1.3) taikomi 9 iš 17 Alytaus bendrojo ugdymo mokyklų, ku-
rioms 2014 m. trūks mokinio krepšelio lėšų. Todėl, atsakovo manymu, Sprendime išdės-
tyti kriterijai yra individualaus pobūdžio teisės normos, kurios atitinka Viešojo adminis-
travimo ir ABTĮ įtvirtintą individualaus administracinio akto sąvoką. Individualius teisės 
aktus, kurie skirti konkrečiam asmeniui ar asmenims, gali skųsti tik to teisinio santykio, 
kurį apima individualus teisės aktas, subjektai. Atsakovo nuomone, teismas turi vertinti 
Sprendimo Nr. T-95 priėmimo aplinkybes. Iš Sprendimo ir juo patvirtintų Alytaus mies-
to savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų turinio, taip pat 
aiškinamojo rašto, matyti, kad šiuo teisės aktu yra siekiama nustatyti atsakovo bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijus devynioms bendrojo ugdymo moky-
kloms (viso yra 17 bendrojo ugdymo mokyklų), dėl nepakankamai gerai jose sukom-
plektuotų klasių, kadangi 2014 m. šioms bendrojo ugdymo mokykloms trūks mokinio 
krepšelio lėšų. Atsakovas, planuodamas biudžeto lėšas, ieškojo sprendimų ir galimybių, 
kaip galima būtų racionaliau ir efektyviau panaudoti švietimo sistemai skiriamas lėšas. 
Atsakovas, priimdamas Sprendimą, įvertino ir efektyvumo principą šiuo atveju, numaty-
tą Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 6 punkte. Atsakovas rėmėsi Vietos savi-
valdos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 
nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad priimant ginčytiną teisės aktą, nebuvo teisinio pa-
grindo atsakovui vadovautis Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi. Atsakovas 
pažymėjo, kad teisės akto turinį atskleidžia ne tai, kokia teisės norma nurodyta tokio akto 
priėmimo teisiniu pagrindu, o viso teisės akto turinys. Atsakovas rėmėsi Švietimo įstaty-
mo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir darė išvadą, kad atsakovui įstatymų leidėjas suteikia 
įgaliojimus veikti ir pagal Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Atsakovas 
vadovavosi Švietimo įstatymo 28 straipsniu, pažymėjo, kad Švietimo įstatymo 28 straips-
nio esmė yra švietimo prieinamumas ir kokybė, o 58 straipsnio 1 dalies 3 punkto – švie-
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timo valdymas ir savivalda, tad atsakovas, priimdamas Sprendimą Nr. T-95, savo veiks-
mais neviršijo jam priskirtos kompetencijos pagal įstatymą. Atsakovas rėmėsi Metodikos 
1 priedo 5 punktu, kuriame nustatytas mieste esančių bendrojo ugdymo mokyklų klasių 
mokinių skaičiaus vidurkis, kuriam esant taip sukomplektuotoms klasėms mokinio krep-
šelio lėšų turi pakakti: pradinio ugdymo programa (1–4 klasės) – 22, pagrindinio ugdy-
mo programos 1 dalis (5–8 klasės) – 25, pagrindinio ugdymo programos 2 dalis (9–10 ir 
gimnazijos I–II klasės) – 25, vidurinio ugdymo programa (gimnazijos III–IV klasės) – 
25. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-95 1 punk-
te nustatytas mokinių skaičiaus vidurkis 1 klasėse – 20–22, 5 klasėse – 25–27, 9 klasė-
se – 25–27, atsakovo teigimu, atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 
27 d. nutarimu Nr. 785 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 28 d. nuta-
rimo Nr. 790 redakcija) patvirtintos Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo 
metodikos 1 priedo 5 punkte nustatytus mieste esančių bendrojo ugdymo mokyklų klasių 
mokinių skaičių vidurkius. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras 2011 m. 
gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-2548 pakeitė Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės ben-
drojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašą, patvirtin-
tą švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019, ir išdėstė 
3 punkto 1 pastraipą taip: „3. Kiekvienais kalendoriniais metais iki kovo 31 d. valstybinių 
ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių 
susirinkimas (savininkas) bendrojo ugdymo mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, 
jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vietovėse) nustato priėmimo laiką, klasių skai-
čių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, 
priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse kitiems metams. Iki 
rugsėjo 1 d. klasių (grupių) skaičių patikslina: <...>“. Atsakovas darė išvadą, kad Taryba, 
2014 m. kovo 27 d. priimdama sprendimą Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų“ ir patvirtindama mokyklų, 
kuriose vykdomas bendrasis ugdymas, mokinių skaičiaus vidurkį 1, 5 ir 9 klasėse, nevir-
šijo savo kompetencijos ir neperžengė nustatytų papildomų įgaliojimų.

II.

Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimu pareiš-
kėjo pareiškimą tenkino. Teismas pripažino Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 
kovo 27 d. sprendimą Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mo-
kyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“ prieštaraujančiu Vietos savivaldos įsta-
tymo 4 straipsnio 6 punktui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, 
Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 daliai; Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 
kovo 27 d. sprendimu Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mo-
kyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“ patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų 1.1, 1.2, 1.3 punktus priešta-
raujančiais Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 768, 
25.7 punktui bei Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos, patvir-
tintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. 785, 1 prie-
do eilutei Nr. 5. Teismas panaikino Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 
27 d. sprendimą Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų 
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tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“.
Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įsta-

tymo 4 straipsnio 5 dalimi ir darė išvadą, kad pareiškėjas Vyriausybės atstovas Alytaus 
apskrityje turi teisę kreiptis į administracinį teismą su pareiškimu ištirti norminio savi-
valdybės administracinio akto – ginčijamo Sprendimo, teisėtumą.

Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 
10 punktu, ABTĮ 2 straipsnio 13 punktu, atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo 2003 m. kovo 24 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A5-63/2003, 
nustatė, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba 2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-95 
„Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo krite-
rijų tvirtinimo“ patvirtino Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
optimizavimo kriterijus. Juose įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuo-
meninių santykių dalyviams, kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šis 
sprendimas adresuotas ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie apjungia tipinė-
mis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, toliau veikia po realizavimo 
individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje. Sprendimu patvirtintų Alytaus 
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų veikimas 
negalėtų baigtis jų pritaikymu konkrečiu atveju. Realizavus šių teisės aktų reikalavimus 
konkrečiame santykyje, jie veiktų ir toliau bei turėtų būti taikomi naujai atsirandantiems 
kitiems tos pačios rūšies santykiams. Sprendimo aiškinamajame 2014 m. kovo 13 d. rašte 
bei sprendime matyti, kad minėtas sprendimas nėra skirtas atskiroms mokykloms, o vi-
sam Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklui, todėl atsakovo ar-
gumentą, jog šis aktas skirtas 9 iš 17 mokyklų, teismas atmetė kaip nepagrįstą. Teismas 
nurodė, kad Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavi-
mo kriterijai yra norminis teisės aktas, kadangi atitinka norminio teisės akto kriterijus, 
apibrėžtus Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje, ABTĮ 2 straipsnio 13 
dalyje bei teisės doktrinoje. Todėl ir skundžiamas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 
2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ug-
dymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“ taip pat atitinka visus kriterijus, 
būdingus norminiam teisės aktui.

Teismas rėmėsi Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintu 
įstatymo viršenybės principu, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintu savival-
dybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principu ir darė 
išvadą, kad aktas, nustatantis tvarką, turi būti aiškus bei tikslus, nekeliantis abejonių dėl 
turinio, aktas negali būti dviprasmiškas, kad realiai būtų įgyvendinami keliami tikslai. 
Teismas pabrėžė, kad savivaldos institucija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, savo 
veiklą privalo grįsti bendraisiais teisės principais, Viešojo administravimo įstatymo 3 
straipsnyje bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintais teisės principais. 

Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dali-
mi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvir-
tintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių 
25.7 punktu, 1 ir 2 priedais, Metodikos 1 priedo eilute Nr. 5, Vietos savivaldos įstaty-
mo 16 straipsnio 4 dalimi, Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalimi, atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos 
Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2010 m. gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A882-617/2010. Teismas pažy-
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mėjo, kad pagal įstatymų nustatytą kompetenciją savivaldybės taryba formuodama mo-
kyklų tinklą turi vadovautis Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo 
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis ir mokyklų bendruomenių nutarimais, 
jeigu šie neprieštarauja nurodytoms taisyklėms (Švietimo įstatymo 28 str. 8 d., 58 str. 1 d. 
3 p.). Teismas rėmėsi Taisyklių 25.7 punktu, Metodikos 1 priedo 5 eilute ir konstatavo, 
jog atsakovas, patvirtindamas Sprendimo 1 punkte naujus mokinių skaičiaus vidurkius 
klasėse, viršijo savo įgaliojimus ir pažeidė Taisyklių 25.7 punktą bei Metodikos 1 priedo 5 
eilutėje numatytus reikalavimus. Minėtais teisės aktais atsakovui nesuteikta teisė tvirtinti 
mažesnį ar didesnį mokinių skaičiaus vidurkį nei nustatyta Metodikos 1 priedo 5 eilutėje, 
kadangi nei Taisyklės, nei Metodika ar kiti teisės aktai to nenumato. Sprendimo 1 punktu 
daroma intervencija į tą sritį, kuri, pagal atsakovui suteiktą kompetenciją, nėra jo regu-
liavimo sritis. Teismas pabrėžė, kad atsakovui suteikta teisė tik formuoti švietimo tinklą 
laikantis teisės akte nustatytų reikalavimų, tačiau jokie teisės aktai nenumato atsakovui 
galimybės tvirtinti kitus, nei Metodikoje patvirtintus, parametrus. Kadangi Sprendimo 
1 punktas prieštarauja Taisyklių 25.7 punktui bei Metodikos 1 priedo 5 eilutėje nurody-
tiems reikalavimams, teismas darė išvadą, jog atsakovas pažeidė ir Viešojo administravi-
mo įstatymo 3 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės principą, Švietimo įstatymo 
28 straipsnio 8 dalį, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktą.

Teismas pažymėjo, kad atsakovas taip pat nenurodė, koks teisės aktas įgalina pa-
tvirtinti minimalų mokyklų patalpų mokymo reikmėms užpildymą bei nustatyti, jog pa-
grindinės mokyklos, kurių plotas vienam mokiniui viršija 10 m2. Teismas pabrėžė, kad 
atsakovas, kurdamas bei formuodamas švietimo tinklą savivaldybėje, turi vadovautis 
Taisyklėmis, kurių 11 punkte numatyta, jog pradinės, pagrindinės mokyklos ar progim-
nazijos tipo mokyklos, kurioms išlaikyti dėl mažo mokinių skaičiaus nebepakanka lėšų, 
gali būti prijungiamos prie kitų Mokyklų, vykdančių atitinkamo lygmens bendrojo ug-
dymo programas, ir toliau veikti tose pačiose patalpose kaip Mokyklos struktūrinis pa-
dalinys (pradinio ugdymo skyrius, progimnazijos skyrius, pagrindinio ugdymo skyrius 
ar filialas). Taisyklių 15 punkte numatyta, jog viename pastate gali veikti dvi ir daugiau 
Mokyklų. Mokyklos, turinčios laisvų patalpų, gali keisti paskirtį ir tapti mokyklomis – 
daugiafunkciais centrais; buvusių Mokyklų patalpose gali būti steigiami daugiafunkciai 
centrai bendruomenių neformaliojo švietimo, švietimo pagalbos, kultūros, socialinėms 
reikmėms tenkinti ar sudaromos sąlygos steigti nevalstybines mokyklas. Todėl spręstina, 
jog teisės aktai numato galimybę kuriant švietimo tinklą savivaldybėje, jį optimizuojant, 
galimi tam tikri variantai, siekiant sumažinti išlaidas bei užpildant nepilnai naudojamas 
patalpas, tačiau Taisyklės bei kiti teisės aktai nenumato galimybės atsakovui nustaty-
ti papildomus kriterijus, formuojant švietimo tinklą savivaldybėje (minimalų mokyklų 
patalpų mokymo reikmėms užpildymą bei vienam mokiniui tenkantį plotą). Teismas 
konstatavo, jog atsakovo priimto Sprendimo 2 ir 3 punktai prieštarauja Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punktui, 
Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 daliai.

Teismas atkreipė dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lie-
pos 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-04/2006 ir darė išvadą, kad viešojo 
administravimo subjekto atlikti viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus 
įgaliojimus, taip pat ir norminių administracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompe-
tenciją, yra neteisėti.

Teismas pažymėjo, kad Alytaus miesto savivaldybės taryba numatė tai, ko nėra tie-
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siogiai įtvirtinta aukštesnės galios teisės aktuose, tokiu būdu pažeisdama minėtąjį teisinės 
hierarchijos reikalavimą bei viršijusi savo įgaliojimus.

III.

Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės taryba apeliaciniame skunde (b. l. 100–
103) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir pareiškėjo pareiškimą 
atmesti.

Atsakovas atkreipia dėmesį į Konstitucinio Teismo 1998 m. vasario 18 d. nutarimą, 
remiasi Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir daro išvadą, kad atsakovui 
įstatymų leidėjas suteikia įgaliojimus veikti pagal Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 
3 punkto nuostatas. Atsakovo teigimu, Taryba, priimdama Sprendimą Nr. T-95, neviršijo 
savo kompetencijos ir neperžengė nustatytų papildomų įgaliojimų. Atsakovas pabrėžia, 
kad, planuodamas biudžeto lėšas, ieškojo sprendimų ir galimybių kaip galima racionaliau 
ir efektyviau panaudoti švietimo sistemai skiriamas lėšas, įvertindama ir Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 3 straipsnio 6 punkte numatytą efektyvumo principą. Atsakovas at-
kreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. vasario 29 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A39-276/2008. Atsakovas pažymi, kad Taryba priėmė 
ginčijamą sprendimą, vadovaudamasi norminių teisės aktų nuostatomis, šis sprendimas 
jau yra sukėlęs teisinius padarinius, nes mokslo metai jau prasidėjo, klasės suformuotos, 
mokymosi sutartys sudarytos. Atsakovo nuomone, sprendimas yra logiškas ir teisingas, 
tenkinantis mokinių, jų tėvų ir pedagogų teisėtus lūkesčius. Atsakovo manymu, klasių 
formavimas kitu būdu, nei nustatyta sprendime, pažeistų esmines įstatymų garantuoja-
mas švietimo teises, ugdymo įstaigų mokinių skaičiaus vidurkis būtų mažesnis už nu-
statytą Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje. Alytaus miesto 
savivaldybė negalėtų savo biudžeto lėšomis remti minėtų mokymosi įstaigų, joms iškiltų 
uždarymo grėsmė. Atsakovo manymu, sprendimo panaikinimas gali sukelti tokias nei-
giamas pasekmes, kurių pašalinimas būtų neįmanomas ar labai sudėtingas, pažeistų mo-
kinių, jų tėvų bei mokytojų teises ir teisėtus interesus.

Pareiškėjas Vyriausybės atstovas Alytaus apskrityje atsiliepime į apeliacinį skundą 
(b. l. 106–108) prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir atsako-
vo apeliacinį skundą atmesti.

Pareiškėjas pažymi, kad tarp Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje numaty-
tų pagrindinių principų, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybių savaran-
kiškumo ir veiklos laisvės pagal Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją, 
principas, kuris reiškia, kad savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė yra saistoma 
Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtos kompetencijos. Pareiškėjas nurodo, kad neginči-
ja atsakovui įstatymų leidėjo suteiktų įgaliojimų, įtvirtintų Švietimo įstatymo 58 straips-
nio 1 dalies 3 punkte, tačiau pažymi, kad, formuodamas mokyklų, vykdančių formaliojo 
švietimo programas tinklą, atsakovas turi vadovautis Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 
dalimi. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Sprendime Nr. T-95 nurodyta tvirtinti Alytaus 
miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijus ir nenu-
rodyta, kad tai taikoma tik 9 mokykloms, kurioms 2014 metais trūks mokinio krepšelio 
lėšų. Pareiškėjas pažymi, kad savivaldybės tarybos sprendimo aiškinamasis raštas nėra 
Tarybos sprendimo sudėtinė dalis. Pareiškėjas nurodo, kad švietimo ir mokslo ministro 
2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldy-
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bės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 
punktas įpareigoja atsakovą kasmet priimti individualų teisės aktą, kuriame kiekvienai 
Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklai privalo nustatyti mokinių skai-
čiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, tačiau priimant šį 
teisės aktą privaloma vadovautis Metodikos 1 priedo eilute Nr. 5, Vyriausybės 2011 m. 
birželio 29 d. nutarimu Nr. 768, patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo pro-
gramas, tinklo kūrimo taisyklių 25.7 punktu. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad teismas 
nevertina ginčijamo administracinio akto ekonominio tikslingumo požiūriu. Pareiškėjas 
atkreipia dėmesį, kad Tarybai nesuteikta teisė tvirtinti bendrojo ugdymo mokyklų tinklo 
optimizavimo kriterijų. 

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Nagrinėjamoje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Alytaus miesto 
savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savi-
valdybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“ atitikties 
aukštesnės galios teisės aktams.

Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimu ginčija-
mą aktą pripažino prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstaty-
mo 3 dalies 1 punktui, Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 daliai, Vietos savivaldos įstaty-
mo 4 straipsnio 6 punktui ir jį panaikino.

Atsakovas Alytaus miesto savivaldybės taryba pateiktame apeliaciniame skunde su 
tokiu pirmosios instancijos teismo sprendimu nesutinka ir pažymi, jog priimdamas gin-
čijamą sprendimą, atsakovas teisėtai veikė pagal Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 
3 punkto nuostatas, sprendimas priimtas siekiant kuo racionaliau ir efektyviau panaudoti 
švietimo sistemai skiriamas lėšas, sprendimas jau įgyvendintas ir sukėlė realias teisines 
pasekmes.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, pasisakydama dėl pirmosios ins-
tancijos teismo teisėtumo ir pagrįstumo, visų pirma pažymi, jog administracinėje byloje 
nebekyla ginčo dėl to, kad Vyriausybės atstovas buvo tinkamas subjektas paduoti admi-
nistraciniam teismui abstraktų prašymą ištirti savivaldybės tarybos priimtų norminių 
administracinių aktų teisėtumą pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 
įstatymo 110 straipsnio 2 dalį, apeliaciniame skunde taip pat nekeliamas klausimas dėl 
prašomo įvertinti teisėtumo požiūriu akto norminio pobūdžio ir kad jis galėjo būti kon-
krečios bylos tyrimo objektu, todėl šiais aspektais atskirai nepasisakytina.

Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog Sprendimo Nr. T-95 teisėtumas šio bylo-
je galėjo būti tiriamas ABTĮ II skyriaus šešioliktojo skirsnio nustatyta tvarka ir atitin-
kamai galima vertinti pirmosios instancijos teismo padarytas išvadas dėl šio sprendimo 
teisėtumo.

Kiek tai susiję su konkrečiu nagrinėjamu klausimu, pažymėtina, jog Alytaus mies-
to savivaldybės taryba, būdama savivaldybės atstovaujamąja institucija, veikti bei leis-
ti poįstatyminius teisės aktus gali tik pagal jai suteiktą, aiškiai apibrėžtą, kompetenciją. 
Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje yra pažymėjęs, kad 
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savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra saistomi Konstitucijoje ir įstatymuose 
apibrėžtos jų kompetencijos. Savivaldybių kompetencija švietimo srityje yra reglamen-
tuota Vietos savivaldos ir Švietimo įstatymuose. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 
7 punkte nustatyta, kad viena iš valstybės perduotų funkcijų savivaldybėms yra prieš-
mokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo 
organizavimas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal 
privalomojo švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo 
lavinimo programas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar speci-
aliųjų poreikių, išlaikymas. Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje, įtvirtinančioje sa-
vivaldybių atstovaujamųjų institucijų įgaliojimus švietimo valdymo srityje, nustatyta, jog 
savivaldybės atstovaujamoji institucija: 1) įgyvendina valstybinę švietimo politiką savival-
dybėje, nustato ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti; 2) steigia, 
reorganizuoja ir likviduoja savivaldybės administracijos švietimo padalinius; 3) formuo-
ja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir 
suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas 
vaikų privalomajam švietimui vykdyti, inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų po-
reikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savaran-
kiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą.

Teisėjų kolegija taip pat pastebi, kad Vietos savivaldos institucijų veikloje turi būti 
paisoma visų Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, 
tarp jų – teisėtumo principo, nustatančio, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldy-
bės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti spren-
dimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (4 str. 6 p.). Taigi savivaldybių 
savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis neatleidžia viešojo administra-
vimo teises ir pareigas turinčio subjekto (savivaldybės tarybos) nuo pareigos laikytis visų 
kitų viešosios teisės principų, tarp jų teisėtumo principo. Taigi atsakovas, įgyvendinda-
mas jam pavestas funkcijas, neturi diskrecijos teisės nustatyti aukštesnės galios teisės aktų 
nuostatų neatitinkantį teisinį reguliavimą.

Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktas numato, kad vienas iš pagrin-
dinių principų, kuriuo yra grindžiama vietos savivalda, yra savivaldybės veiklos ir savi-
valdybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principas. Savivaldybės institucijų ir 
kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais 
priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus. Taigi priimant 
teisės aktus ir įgyvendinant Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 dalyje pavestą funk-
ciją, turi būti laikomasi teisės aktų reikalavimų, inter alia atsižvelgiama į prioritetinius 
vaikų, dalyvaujančių šveitimo programose, interesus.

Atsakovas savo poziciją grindžia Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punk-
to nuostatomis, leidžiančiomis savivaldybės tarybai formuoti tam tikrą švietimo įstaigų 
tinklą. Atkreiptinas dėmesys, kad šia teisės norma savivaldybės tarybai pavesta vykdyti 
įgaliojimus tik toje valstybinio švietimo valdymo srityje, kuri susijusi su neformaliuoju 
švietimu. Tuo tarpu bendrojo lavinimo mokyklos, kurioms tiesiogiai taikomas Alytaus 
miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl Alytaus mies-
to savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų tvirtinimo“ yra 
formaliojo švietimo, kaip jis apibrėžtas Švietimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje, teikėjos. 
Formalusis švietimas, kaip teisingai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, turi būti 
vykdomas pagal Švietimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalyje paminėtas Vyriausybės patvir-
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tintas Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisykles.
Šių taisyklių 25.7 punktas numatė, kad klasės, tam tikrais atvejais jungtinės kla-

sės sudaromos taip, kad užtikrintų bendrųjų ugdymo programų ir bendrųjų ugdymo 
planų įgyvendinimą ir atitiktų klasių, jungtinių klasių bendrosiose bendrojo ugdymo 
mokyklose sudarymo mokslo metų pradžioje kriterijus, nurodytus Taisyklių 1 priede, ir 
klasių, jungtinių klasių bendrojo ugdymo mokyklose specialiųjų ugdymosi poreikių tu-
rintiems mokiniams sudarymo mokslo metų pradžioje kriterijus, nurodytus Taisyklių 2 
priede. Taisyklių 1 ir 2 prieduose nustatytas didžiausias mokinių skaičius klasėje, jung-
tinėje klasėje per mokslo metus gali būti didinamas ne daugiau kaip dviem mokiniais. 
Valstybinėje ar savivaldybės Mokykloje klasės mokinių skaičiaus vidurkis pagal bendrojo 
ugdymo programas gali būti mažesnis už nustatytąjį Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavi-
mo ir paskirstymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. 
birželio 27 d. nutarimu Nr. 785 (Žin., 2001, Nr. 57-2040; 2009, Nr. 158-7134), jeigu mo-
kyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių susirinkimas), savi-
ninkas bendrojo ugdymo mokyklai papildomai skiria tiek mokymo lėšų, kiek jų trūksta 
iki sumos, nustatytos vidutiniam mokinių skaičiui atitinkamos programos klasėje pagal 
Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką. Nevalstybinėje bendrojo 
ugdymo mokykloje klasių dydį nustato savininkas (dalininkų susirinkimas).

Metodikos 1 priedo 5 punktas nustatė mieste esančių bendrojo ugdymo mokyklų 
klasių mokinių skaičiaus vidurkį, kuriam esant taip sukomplektuotoms klasėms moki-
nio krepšelio lėšų turi pakakti: pradinio ugdymo programa (1–4 klasės) – 22, pagrindi-
nio ugdymo programos 1 dalis (5–8 klasės) – 25, pagrindinio ugdymo programos 2 da-
lis (9–10 ir gimnazijos I–II klasės) – 25, vidurinio ugdymo programa (gimnazijos III–IV 
klasės) – 25.

Iš šio teisinio reguliavimo matyti, kad savivaldybei leidžiama padidinti didžiausią 
mokinių skaičių klasėje per mokslo metus ne daugiau kaip dviem mokiniais, o mažesnis 
klasės mokinių skaičiaus vidurkis gali būti nustatomas tik tuo atveju, kai mokyklos savi-
ninkas papildomai skiria mokymo lėšas. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš byloje pateik-
tų rašytinių įrodymų, šių prielaidų didinti ar mažinti mokinių skaičiaus vidurkį Alytaus 
miesto savivaldybėje nebuvo, todėl teisėjų kolegija iš esmės pritaria pirmosios instanci-
jos teismo argumentams, kad nei Taisyklės, nei Metodika nesuteikė atsakovui įgalinimų 
nustatyti kitokį mokinių skaičiaus klasėse mokslo metų pradžioje vidurkį, nei nurodytas 
šiuose teisės aktuose.

Kartu pritartina pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad aukštesnės galios tei-
sės aktuose atsakovui nėra suteikta ir galimybė nustatyti papildomus kriterijus mokyklų 
tinklo optimizavimui – minimalų mokyklos patalpų užpildymo santykį ar patalpų plotą, 
tenkantį vienam mokiniui. Šiuo atveju atsakovas, priimdamas Sprendimą Nr. T-95, virši-
jo jam suteiktus įgaliojimus ir veikė ultra vires. 

Pažymėtina, kad tiriamo atsakovo sprendimo 1.2 ir 1.3 punktai formaliąja pras-
me tiesiogiai neprieštarautų Taisyklėms ir Metodikai, nes jais nustatyta mokinių skai-
čiaus vidurkio intervalo žemutinė reikšmė atitinka Metodikos 1 priedo 5 eilutę, t. y. jais 
savivaldybė prisiėmė papildomą riziką leisti priimti daugiau mokinių į vieną mokyklos 
klasę, gaunant tiek pat mokinio krepšelio lėšų iš valstybės biudžeto. Tačiau vien atsako-
vo sprendimo 1.1, 2 bei 3 punktų panaikinimas atvertų dar didesnę sumaištį teisiniame 
reguliavime, kai vienu lokaliniu teisės aktu nustatyti kriterijai būtų taikomi pagrindinio 
ugdymo programoms, o Vyriausybės lygio teisės aktai įtvirtintų reikalavimus pradinio 
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ugdymo programoms. Dėl šios priežasties pagrįstai pripažintas neteisėtu ir panaikintas 
visas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendimas Nr. T-95 „Dėl 
Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo optimizavimo kriterijų 
tvirtinimo“.

Pripažinus, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 27 d. sprendi-
mas Nr. T-95 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo opti-
mizavimo kriterijų tvirtinimo“ prieštaravo Taisyklių 25.7 punktui, Metodikos 1 priedo 5 
eilutėje nurodytiems reikalavimams, pagrįstai pripažinta, kad atsakovas, priimdamas tokį 
aktą, pažeidė ir Viešojo administravimo įstatymo 3 dalies 1 punkte įtvirtintą įstatymo vir-
šenybės principą, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte įtvirtintą savivaldybės 
veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principą bei Švietimo 
įstatymo 28 straipsnio 8 dalį.

Atsakovo išsakyti argumentai dėl ginčijamo sprendimo sukeltų teisinių padarinių 
yra teisiškai nereikšmingi, nes administraciniai teismai tiria norminių teisės aktų atitiki-
mą aukštesnės galios teisės aktams, neatsižvelgdami į tai, kokias teisines pasekmes jau su-
kėlė to norminio akto realizavimas praktikoje. Priešingu atveju realias teisines pasekmės 
sukėlęs, bet neteisėtas nuo jo priėmimo norminis teisės aktas nebūtų šalinamas iš teisinės 
sistemos, būtų toliau taikomas ir jo teisėtumo patikra taptų fikcija. 

Atsakovo argumentai, susiję su optimaliu, racionaliu ir efektyviu savivaldybės lėšų 
naudojimu, gali pagrįsti tik priimto teisės akto ekonominį tikslingumą, bet ne jo teisė-
tumą. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, administraciniai 
teismai nevertina ginčijamo administracinio akto politinio ar ekonominio tikslingumo 
požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės 
aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat – ar aktas neprieš-
tarauja tikslams ar uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus 
įgaliojimus.

Atsižvelgdama į tai, kas nurodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios ins-
tancijos teismas iš esmės tinkamai įvertino pareiškėjo ginčijamų atsakovo Sprendimo 
Nr. T-95 nuostatų atitikimą aukštesnės galios teisės aktams, todėl teismo sprendimas yra 
pagrįstas, teisėtas ir pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą nėra.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija 

n u t a r i a:

Atsakovo Alytaus miesto savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. rugsėjo 3 d. sprendimą palikti 

nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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1.9. dėl lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu 
nr. 5ts-648 patvirtinto lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkto teisėtumo

Savivaldybės tarybos nustatytas ginčijamas teisinis reguliavimas numatė, kad nau-
jus rekreacinius pastatus galima statyti pagal detalųjį planą (pakeitus žemės naudojimo 
paskirtį iš žemės ūkio paskirties), tik jeigu žemės sklypo pakrantės riba (ribos su vandens 
telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 50 m.

Kadangi ginčijamo Bendrojo plano priėmimo metu galiojusiuose teritorijų pla-
navimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nebuvo įtvirtintas ribojimas statyti naujus 
rekreacinius pastatus pagal detalųjį planą (pakeitus žemės naudojimo paskirtį iš žemės 
ūkio paskirties) sklypuose, esančiuose prie vandens telkinių, atsižvelgiant į žemės sklypo 
pakrantės ribos (ribos su vandens telkiniu linijos) ilgį, Lazdijų rajono savivaldybės taryba 
savarankiškai pagal savo kompetenciją negalėjo nustatyti daugiau (griežtesnių) apribo-
jimų rekreacinių pastatų statyboms rekreacinėje teritorijoje, nei nustatyta aukštesnės ga-
lios teisės aktuose.

Lazdijų rajono savivaldybė viršijo įstatymų jai suteiktus įgaliojimus teritorijų pla-
navimo procese, nepaisė priimamų sprendimų teisėtumo, įstatymo viršenybės ir nepik-
tnaudžiavimo valdžia principų, numatytų Vietos savivaldos įstatyme bei Viešojo admi-
nistravimo įstatyme, taip pat pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, 
nustatančią, kad savivaldybės teritorijos bendrieji planai turi neprieštarauti teritorijų pla-
navimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

Administracinė byla Nr. A-1876-756/2015
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00641-2012-0

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. lapkričio 30 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Arūno Dirvono ir Vaidos  
Urmonaitės-Maculevičienės (pranešėja),

teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą dėl Kauno 
apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimo administracinėje by-
loje pagal pareiškėjos A. A. R. prašymą atsakovui Lazdijų rajono savivaldybės tarybai dėl 
norminio administracinio akto teisėtumo ištyrimo. 
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėja A. A. R. kreipėsi į teismą su patikslintu skundu (I t., b. l. 6–12, 23–25), 
prašydama: 

1) panaikinti Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. ge-
gužės 14 d. raštą Nr. 1-1777 „Dėl žemės sklypo detaliojo plano“; 

2) įpareigoti Lazdijų rajono savivaldybės administraciją perduoti pareiškėjai deta-
liojo planavimo organizatoriaus teises ir pareigas, rengiant pareiškėjai nuosavybės teise 
priklausančio 0,52 ha pagrindinės tikslinės žemės ūkio naudojimo paskirties žemės skly-
po, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), esančio (duomenys neskelbtini), Lazdijų 
rajono savivaldybėje, detalųjį planą, kurio planavimo tikslas – pakeisti šio žemės sklypo 
paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant jo naudojimo būdą – rekreacinės teritorijos, nau-
dojimo pobūdį – ilgalaikio stacionaraus poilsio pastatų statybos, šiuo tikslu išduoti pla-
navimo sąlygas ir sąvadą;

3) ištirti, ar Lazdijų rajono savivaldybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2008 m. gruo-
džio 5 d. sprendimu Nr. 5TS-648 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo 
plano patvirtinimo“ patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 
(toliau – ir Bendrasis planas) dalis, t. y. aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4 skyriaus 
2.2.2 punktas tiek, kiek siekiant išvengti nepagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo 
vandens telkinių apsaugos zonose, nustatomos tokios sąlygos pastatų statybai, kad žemės 
sklypuose, besiribojančiuose su vandens telkiniu, naujus rekreacinius pastatus galima 
statyti pagal detalųjį planą (pakeitus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties), 
tik jeigu žemės sklypo pakrantės riba (ribos su vandens telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 
50 metrų, neprieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (toliau – 
ir Teritorijų planavimo įstatymas) 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 11 straipsnio 8 dalies, 
Civilinio kodekso (toliau – ir CK) 4.37 straipsnio 1 dalies bei 4.39 straipsnio nuostatoms.

Pareiškėja bei jos atstovas nurodė, kad Bendrojo plano aiškinamojo rašto (spren-
dinių) 4.2.4 skyriaus 2.2.2. punktas priimtas nesilaikant teritorijų planavimo tikslų, ne-
suderinus visuomenės ir žemės savininkų interesų, todėl prieštarauja aukštesnės galios 
teisės aktams – CK 4.37 ir 4.39 straipsnių, Teritorijų planavimo įstatymo 3 ir 11 straips-
nių nuostatoms. Pareiškėjos nuomone, Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 
4.2.4. skyriaus 2.2.2. punktas nustato papildomus apribojimus žemės sklypams, besiri-
bojantiems su vandens telkiniu, negu numatyta aukštesnės galios teisės aktuose, todėl jis 
pažeidžia bendrą viešosios teisės principą, leidžiantį viešojo administravimo subjektui 
tiek, kiek nustato įstatymai, suteikia nepagrįstą pranašumą žemės sklypų, patenkančių į 
Bendrajame plane nustatytą rekreacinių teritorijų zoną ir kurių žemės sklypo pakrantės 
riba (ribos su vandens telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 50 m, savininkams, nepagrįstai ir 
neteisėtai apribodamas kitų žemės sklypų savininkų, tokių kaip pareiškėja, teises ir tei-
sėtus interesus nesant įstatyminio pagrindo, todėl prieštarauja CK 4.37 straipsniui, 4.39 
straipsnio 1 daliai, Teritorijų planavimo įstatymo 3 ir 11 straipsniams. 

Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartimi admi-
nistracinėje byloje Nr. Ik-989-554/2014 (I t., b. l. 2–5) nutarė pradėti norminio admi-
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nistracinio akto – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu 
Nr. 5TS-648 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 
patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies teisėtumo tyri-
mo bylą, nustatant, ar Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo 
rašto sprendinių 4.2.4 skyriaus 2.2.2. punktas ta apimtimi, kuria numatoma, jog siekiant 
išvengti nepagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo vandens telkinių apsaugos zono-
se, nustatomos tokios sąlygos pastatų statybai, kad žemės sklypuose, besiribojančiuose su 
vandens telkiniu, naujus rekreacinius pastatus galima statyti pagal detalųjį planą (pakei-
tus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties), tik jeigu žemės sklypo pakrantės 
riba (ribos su vandens telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 50 m, neprieštarauja Teritorijų pla-
navimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punktui, 11 straipsnio 8 daliai, CK 4.37 straipsnio 
1 daliai bei 4.39 straipsniui.

Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės taryba su skundu nesutiko ir atsiliepime į 
patikslintą skundą (I t., b. l. 26–29, 45–49) prašė pareiškėjos skundo netenkinti.

Nurodė, jog pareiškėjos prašymas nepagrįstas, Bendrasis planas visa apimtimi 
teisėtas, todėl nėra pagrindo panaikinti jo dalį. Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos 
bendrąjį planą rengė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo 
instituto specialistai, vadovaujami prof. dr. M. B. Parengus Lazdijų rajono savivaldybės 
teritorijos bendrojo plano projektą, buvo gautos teigiamos Alytaus apskrities viršininko 
administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento iš-
vados. Pareiškėja nepateikė jokių įrodymų, kad Bendrojo plano sprendiniai prieštarauja 
Alytaus apskrities bendrajam planui ar kitiems galiojantiems teritorijų planavimo doku-
mentams, taip pat nepateikė išsamių teisinių argumentų dėl Bendrojo plano sprendinių 
prieštaravimo teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Tai, kad 
kituose teritorijų planavimo dokumentuose nėra numatytas 50 metrų atstumas žemės 
sklypo pakrantės su vandens telkiniu linijai, siekiant statyti rekreacinės paskirties sta-
tinį su vandens telkiniu besiribojančiame žemės sklype, nesudaro pagrindo teigti, jog 
Bendrojo plano sprendinių 4.2.4 skyriaus 2.2.2 punktas prieštarauja Teritorijų planavimo 
įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 7 punkto, 11 straipsnio 8 dalies nuostatoms. Savivaldybė, 
įvertinusi visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus, siekdama užtikrinti gamtinių 
išteklių tinkamą išsaugojimą ir naudojimą, teritorijos specifiškumą, taip pat išvengti ne-
pagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo vandens telkinių apsaugos zonose, vykdė 
uždavinį, įtvirtintą Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punkte, kuriuo 
nustatyta, kad bendrojo plano uždaviniai yra numatyti priemones ir apribojimus, užti-
krinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, 
gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą. Atsakovo 
atstovas pažymėjo, jog bendrajame plane rekreacinių vietovių zonos išskirtos siekiant 
tinkamai suplanuoti teritorijų su rekreaciniais ištekliais naudojimą. Bendrojo plano 
sprendiniuose numatyti teritorijų tvarkymo reglamentai nustato apribojimus statyboms, 
kad būtų kompleksiškai išspręsti natūralių žemės naudmenų išsaugojimo, rekreaciniams 
statiniams, turizmo ir infrastruktūrai skirtų plotų išdėstymo, žemės ūkio ar miškų ūkio 
veiklai naudotinų plotų formavimo klausimai. Statybų koncentracija šiose vietovėse gali 
turėti neigiamą poveikį gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Bendrajame plane numaty-
tose rekreacinėse vietovėse prioritetas teikiamas ne gyvenamųjų namų (sodybų) statybai, 
o rekreacinės paskirties statinių statybai. Jeigu nebūtų numatyta ribojimo, kad tokiuose 
žemės sklypuose, kuriuose pakrantės riba (ribos su vandens telkiniu linija) yra trumpes-
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nė kaip 50 m, galėtų susidaryti tokia situacija, kad visos vandens telkinių pakrantės virstų 
urbanizuotomis teritorijomis, nebūtų išsaugoti natūralūs gamtiniai kompleksai. Atsakovo 
nuomone, nuosavybės teisė nėra absoliuti ir fizinio asmens interesai negali būti aukščiau, 
nei visuomenės interesai. CK 4.31 straipsnio 1 dalyje ir 4.39 straipsnyje yra suformuota 
tik bendro pobūdžio nuostata. Jokių išsamių teisinių argumentų, dėl ko bendrojo plano 
sprendiniai prieštarauja CK 4.31 straipsnio 1 dalies ir 4.39 straipsnio nuostatoms, byloje 
nepateikta.

II. 

Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 26 d. sprendimu (I t., 
b. l. 171–179) pripažino, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. 
sprendimu Nr. 5TS-648 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pa-
tvirtinimo“ patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamo-
jo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktas ta apimtimi, kuria numatoma, jog sie-
kiant išvengti nepagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo vandens telkinių apsaugos 
zonose, nustatomos tokios sąlygos pastatų statybai, kad žemės sklypuose, besiribojan-
čiuose su vandens telkiniu, naujus rekreacinius pastatus galima statyti pagal detalųjį planą 
(pakeitus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties), tik jeigu žemės sklypo pa-
krantės riba (ribos su vandens telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 50 m, prieštarauja Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams (Nr. X-1035, 2007 m. sausio 18 d. 
Žin., 2007, Nr. 17-628), Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (Nr. X-1722, 
2008 m. rugsėjo 15 d. Žin., 2008, Nr. 113-4290; Žin., 2011, Nr. 45) ir Teritorijų plana-
vimo įstatymo 11 straipsnio 8 daliai (Nr. X-1796, 2008 m. lapkričio 11 d. Žin., 2008, 
Nr. 135-5232). Teismas Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. spren-
dimu Nr. 5TS-648 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtini-
mo“ patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo rašto 
(sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktą panaikino; taip pat nusprendė šį sprendimą pa-
skelbti „Valstybės žiniose“ bei Lazdijų rajono laikraštyje „Dzūkų žinios“.

Teismas nustatė, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. 
sprendimu Nr. 5TS-648 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pa-
tvirtinimo“ buvo patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas. 
Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkte nustatyta, jog 
siekiant išvengti nepagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo vandens telkinių apsau-
gos zonose, nustatomos tokios sąlygos pastatų statybai, kad žemės sklypuose, besiribo-
jančiuose su vandens telkiniu, naujus rekreacinius pastatus galima statyti pagal detalųjį 
planą (pakeitus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties), tik jeigu žemės skly-
po pakrantės riba (ribos su vandens telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 50 m (b. l. 56–153). 
Konkrečiu atveju ginčo žemės sklypas pagal Bendrąjį planą patenka į rekreacinių vietovių 
zoną (administracinė byla Nr. I-989-554/2014, b. l. 9, 155–157). Pareiškėja ir jos atstovas 
abejoja Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkto tei-
sėtumu (b. l. 6–12). Jų nuomone, šios punkto nuostatos prieštarauja bendrajam viešosios 
teisės principui, leidžiančiam viešojo administravimo subjektui tiek, kiek tai nustato įsta-
tymai, Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 daliai, 3 straipsnio 1 dalies 7 punk-
tui, CK 4.37 straipsnio 1 daliai ir 4.39 straipsniui.

Iš Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartyje, pri-
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imtoje administracinėje byloje Nr. Ik-989-554/2014, išdėstytų argumentų spręstina, jog 
teismui abejonių kelia ta aplinkybė, kad Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 
4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktas nustato papildomus apribojimus žemės sklypams, besiri-
bojantiems su vandens telkiniu, nei nustatyta aukštesnės galios teisės aktuose (b. l. 2–5). 
Akivaizdu, kad tiek pareiškėjai ir jos atstovui, tiek teismui kilo abejonė dėl Bendrojo pla-
no aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkto atitikties Viešojo admi-
nistravimo įstatyme įtvirtintiems įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia 
principams bei Vietos savivaldos įstatyme nustatytam teisėtumo principui, todėl teismas 
papildomai tirs, ar Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 
punktas neprieštarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktuose 
įtvirtintiems įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principams bei teisėtumo 
principui, įtvirtintam Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte (žr. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2008 m. liepos 8 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. I444-2/2008).

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (toliau – ir Vietos savivaldos įsta-
tymas; redakcija Nr. X-1722, 2008 m. rugsėjo 15 d., Žin., 2008, Nr. 113-4290; Žin., 2011, 
Nr. 45) apibrėžia, kad vietos savivalda – įstatymo nustatyto valstybės teritorijos adminis-
tracinio vieneto nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos laiduotą sa-
vivaldos teisę, savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą 
kompetenciją (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 2 d.). Savivaldos teisę įgyvendina savi-
valdybės institucijos. Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje apibrėžta, kad sa-
vivaldybės institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės 
interesais atsakingos institucijos: savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės 
taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės administracijos direktorius, 
savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas (pavaduotojai) (kai ši (šios) parei-
gybė (pareigybės) steigiama (steigiamos) ir kai šiai (šioms) pareigybei (pareigybėms) su-
teikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai), turinčios vietos valdžios ir viešojo admi-
nistravimo teises ir pareigas. Nurodytos institucijos yra viešojo administravimo subjektai, 
todėl savo veikloje vadovaujasi Viešojo administravimo įstatymu (redakcija Nr. X-1035, 
2007 m. sausio 18 d. Žin., 2007, Nr. 17-628), šio įstatymo 3 straipsnyje įtvirtintais demo-
kratinio valstybės administravimo principais. 

Šiai bylai yra aktualūs įstatymo viršenybės bei nepiktnaudžiavimo valdžia prin-
cipai. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktuose yra pateiktos šių 
principų sampratos. Įstatymo viršenybės principas reiškia, kad viešojo administravimo 
subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, vei-
kla atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus, o administraciniai aktai, susi-
ję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais 
(Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 p.). Viešojo administravimo subjektams drau-
džiama atlikti viešojo administravimo funkcijas, neturint šio įstatymo nustatyta tvarka 
suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius sprendimus, 
siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų (Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 3 str. 4 p.). 

Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtinti pagrindiniai principai, kuriais 
grindžiama vietos savivalda (4 str. 1–12 p.). Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste pa-
žymėtinas savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo 
principas (4 str. 6 p.), taip pat savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal įstaty-
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muose apibrėžtą kompetenciją principas (4 str. 2 p.). Vietos savivaldos įstatymas savival-
dybių funkcijas skirsto į savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nustatytas (priskirtas) 
(Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 1–43 p.) ir valstybines (valstybės perduotas savivaldy-
bėms (Vietos savivaldos įstatymo 7 str. 1–33 p.). Pagal minėtas Vietos savivaldos įstatymo 
normas teritorijų planavimas, savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir detaliųjų planų 
sprendinių įgyvendinimas yra savarankiška savivaldybių funkcija (Vietos savivaldos įsta-
tymo 6 str. 19 p.). Šią funkciją savivaldybė atlieka pagal Konstitucijos ir įstatymų suteiktą 
kompetenciją, įsipareigojimus bendruomenei ir šios interesais. Įgyvendindama šią funk-
ciją, savivaldybė turi Konstitucijos ir įstatymų nustatytą sprendimų iniciatyvos, jų priė-
mimo ir įgyvendinimo laisvę ir yra atsakinga už jos atlikimą. Įgyvendinant šią funkciją, 
savivaldybės veiklą saisto įstatymų nustatyti reikalavimai ir tvarka, kuri, kai tai numaty-
ta įstatymuose, nustatoma ir kituose teisės aktuose (Vietos savivaldos įstatymo 5 str. 1 d. 
1 p.). Vykdant teritorijų planavimą, bendrojo plano ir detaliųjų planų sprendinių įgyven-
dinimą savivaldybių veiklos laisvė yra saistoma savivaldybių veiklą bei teritorijų planavi-
mą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir tvarkos. 

LVAT jurisprudencijoje, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo oficialioje konstituci-
nėje doktrinoje pateiktus Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies aiškinimus, ne kartą pažy-
mėta, kad savivaldos institucijų veiklos laisvės ir savarankiškumo principas negali būti 
suabsoliutintas, juo negali būti pateisinamas vietos savivaldos institucijų nesilaikymas 
įstatymų reikalavimų, įstatymų suteiktos kompetencijos nepaisymas, ar įstatymais pri-
skirtų funkcijų neatlikimas. Vietos savivaldos institucijų veikloje turi būti paisoma visų 
Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindinių vietos savivaldos principų, taip pat – 
teisėtumo principo, nustatančio, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešo-
jo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi 
atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.). 
Viešojo administravimo subjektui draudžiama priimti norminio pobūdžio teisės aktus, 
jeigu tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, be to, jis turi pareigą priimant norminio pobū-
džio aktus laikytis apibrėžtų akto priėmimo procedūrų. Viešojo administravimo subjek-
tų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – „Viskas, kas aiškiai nėra 
leista, yra draudžiama“. Todėl viešojo administravimo subjekto atlikti viešojo administra-
vimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir norminių administracinių 
aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti (LVAT 2006 m. liepos 25 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. I-02/2006, 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A520-500/2013). 

Tiriamajame Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4 skyriaus 2.2.2 
punkte nurodyta, kad siekiant išvengti nepagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo 
vandens telkinių apsaugos zonose žemės sklypuose, besiribojančiuose su vandens telki-
niu, naujus rekreacinius pastatus galima statyti pagal detalųjį planą (pakeitus žemės nau-
dojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties), tik jeigu žemės sklypo pakrantės riba (ribos su 
vandens telkiniu linija) yra ilgesnė nei 50 m (b. l. 107–108). Nagrinėjamu atveju svarbu 
nustatyti, ar Lazdijų rajono savivaldybei Bendrojo plano rengimo ir tvirtinimo metu ga-
liojantys teisės aktai suteikė teisę nustatyti ribojimus rekreacinių pastatų statybai žemės 
sklypuose, besiribojančiuose su vandens telkinio pakrante, pakrantės ilgio kriterijaus as-
pektu bendrojo teritorijos planavimo procese.

Savivaldybės tarybos kompetenciją apibrėžia Vietos savivaldos įstatymas. Bendrojo 
plano tvirtinimo metu galiojusi Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 32 punkto re-
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dakcija numato, jog į savivaldybės funkcijas įeina teritorijų planavimo dokumentų tvirti-
nimas įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus specialiųjų ir detaliųjų planų tvirtinimą. 

Pagal Teritorijų planavimo įstatymo (redakcija Nr. X-1796, 2008 m. lapkričio 11 d. 
Žin., 2008, Nr. 135-5232) 5 straipsnio 6 dalį savivaldybės institucijos teritorijų planavi-
mo procese atlieka šias funkcijas: 1) įgyvendina valstybės teritorijų planavimo politiką 
rengiant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus; 2) koordinuoja ir orga-
nizuoja savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimą; 3) pagal kompe-
tenciją atlieka savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo ste-
bėseną (monitoringą); 4) atlieka kitas šio Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas. 
Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bendrųjų planų rengi-
mo, svarstymo, derinimo, tikrinimo, tvirtinimo ir galiojimo tvarką nustato šis Įstatymas 
ir Aplinkos ministerijos patvirtintos apskrities teritorijos, savivaldybės teritorijos ir jos 
dalių bendrųjų planų rengimo taisyklės (toliau – ir Taisyklės) (redakcija Nr. D1-354, 
2007 m. birželio 22 d. Žin., 2007, Nr. 73-2917). Pagal Teritorijų planavimo įstatymo 11 
straipsnio 5 dalyje ir Taisyklių 14 punktą savivaldybės teritorijos arba jos dalių bendrie-
ji planai rengiami savivaldybės tarybos sprendimu. Savivaldybės teritorijos ar jos dalių 
bendrojo plano rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius (planavi-
mo organizatorius) (Teritorijų planavimo įstatymo 11 str. 5 d., Taisyklių 15 p.), kuris vie-
šai paskelbia apie priimtą savivaldybės tarybos sprendimą dėl Bendrojo plano rengimo 
ir planavimo tikslų bei numatomą atlikti sprendinių strateginį pasekmių aplinkai verti-
nimą vietinėje spaudoje bei savivaldybės interneto tinklalapyje (Taisyklių 16.1. p.); raš-
tu dėl planavimo sąlygų išdavimo kreipiasi į apskrities viršininką, atitinkamą teritorinį 
Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentą; Kultūros paveldo depar-
tamento prie Kultūros ministerijos teritorinį padalinį dėl turimų duomenų apie paveldo 
objektus planuojamoje teritorijoje; Lietuvos automobilių kelių direkciją prie Susisiekimo 
ministerijos; Visuomenės sveikatos centrą; inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunika-
cijų valdytojus, kai numatoma išplėsti esamus ar nutiesti naujus inžinerinius tinklus ar 
susisiekimo komunikacijas (Taisyklių 16.2. p.). Gavęs planavimo sąlygas pradeda rengti 
bendrojo teritorijų planavimo dokumentą, parengia ir patvirtina Bendrojo plano darbų 
programą, kurioje nurodomi planavimo tikslai ir uždaviniai, planuojamos teritorijos ypa-
tumai bei su jais susiję reikalavimai, planavimo darbų trukmė ir etapai, atlikimo termi-
nai ir atsiskaitymo tvarka, tekstinės ir grafinės medžiagos (brėžinių nomenklatūra ir jų 
masteliai) apimtis ir kt. (Taisyklių 17 ir 18 p.). Planavimo organizatorius skelbia konkursą 
Bendrojo plano rengėjui parinkti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 
1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Parinkus Bendrojo 
plano rengėją, sudaroma planavimo darbų sutartis (Taisyklių 19 p.). Savivaldybės admi-
nistracijos direktorius bendrojo planavimo rengėjui pateikia bendrojo plano darbų pro-
gramą, planavimo sąlygas ir kitus Taisyklių 21.1.–21.8. punktuose nurodytus dokumentus 
(Taisyklių 21 p.). Planavimo organizatorius atlieka teritorijų planavimo viešumą užtikri-
nančias procedūras (Taisyklių 43 p.); teikia derinimui ir dalyvauja bendrojo plano do-
kumentų derinime (Taisyklių 46 p.) parengtus, viešai apsvarstytus, suderintus Bendrojo 
plano sprendinius teikia tikrinti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai ins-
titucijai (Taisyklių 50 p.); gavęs valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančios ins-
titucijos teigiamą išvadą dėl Bendrojo plano tvirtinimo tikslingumo, teikia Bendrąjį planą 
tvirtinti savivaldybės tarybai (Taisyklių 52 p., Teritorijų planavimo įstatymo 11 str. 5 d.). 

Bendrieji planai privalomi visiems planuojamojoje teritorijoje esančio nekilnojamojo 
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turto savininkams, valdytojams ar naudotojams (Teritorijų planavimo įstatymo 9 str. 2 d.). 
Bendrojo planavimo procesas yra nuosekli ir procedūriškai sureguliuota administracinė 
veikla, skirta teritorijos naudojimo prioritetams, raidos tikslams ir strategijai nustatyti ir 
kuri atliekama taikant teisinės patikros procedūras, skirtas bendrųjų planų teisėtumui bei 
visuomeninių interesų įgyvendinimui, nepažeidžiant žmogaus teisių, užtikrinti. 

Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje bei Taisyklių 5 punkte nurodyti 
bendrojo teritorijų planavimo uždaviniai, kurie, kaip jau buvo nurodyta, yra numatomi 
planavimo organizatoriaus parengtoje, patvirtintoje ir bendrojo plano rengėjui perduo-
toje bendrojo plano darbų programoje (Taisyklių 17 ir 18 p.). Vienas iš uždavinių yra 
numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos išteklių racionalų naudojimą, 
kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros 
paveldo vertybių išsaugojimą (Teritorijų planavimo įstatymo 7 str. 2 d. 3 p., Taisyklių 
5.3. p.), būtent šio uždavinio įgyvendinimu atsakovas grindžia tiriamojo Bendrojo plano 
aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4 skyriaus 2.2.2 punkte nustatyto ribojimo priėmimą.

Anksčiau nurodytų teisės normų sisteminė analizė duoda pagrindą išvadai, kad 
pagal Teritorijų planavimo įstatymo ir Vietos savivaldos įstatymo nuostatas savivaldybė 
turi teisę inicijuoti, rengti ir tvirtinti savivaldybės teritorijos, jos dalių, bendruosius pla-
nus, taip pat bendrojo plano rengėjui perduotoje bendrojo plano darbų programoje nu-
statyti bendrojo planavimo uždavinius, suteikiančius teisę bendrojo plano sprendiniuose 
nustatyti priemones ir apribojimus, kad būtų užtikrintas gamtos išteklių racionalus nau-
dojimas, kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, gamtinio karkaso formavimas, gamtos 
ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimas (Teritorijų planavimo įstatymo 7 str. 2 d. 3 p., 
Taisyklių 5.3. p.). Tačiau, teismo nuomone, įgyvendinant Teritorijų planavimo įstatymo 
7 straipsnio 2 dalies 3 punkte, Taisyklių 5.3. punkte nustatytą uždavinį, bendrojo plano 
sprendiniuose gali būti nustatyti tik tokios priemonės ir apribojimai, kurie yra įtvirtin-
ti įstatymuose bei kituose teritorijų planavimą reglamentuojančiuose aukštesnės galios 
teisės aktuose. Nuostata, kad bendrieji planai turi neprieštarauti teritorijų planavimą 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms įtvirtinta ir Teritorijų planavimo įstatymo 11 
straipsnio 8 dalyje. Konkrečiu atveju būtina įvertinti, kokie ribojimai rekreacinių pastatų 
statybai vandens telkinių apsaugos zonose buvo nustatyti teritorijų planavimą reglamen-
tuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose, ar šiuose teisės aktuose buvo įtvirtin-
tas ribojimas naujų rekreacinių pastatų statybai (pagal detaliuosius planus), žemės skly-
puose, besiribojančiuose su vandens telkiniu, atsižvelgiant į žemės sklypo pakrantės ribos 
(ribos su vandens telkiniu linijos) ilgį.

Pagal Saugomų teritorijų įstatymo (redakcija Nr. IX-628, 2001 m. gruodžio 4 d., 
Žin., 2001, Nr. 108-3902) 20 straipsnio 2 dalį, paviršinio vandens telkinių apsaugos zonų 
ir pakrantės apsaugos juostų nustatymo tvarką tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija, o 
apsaugos reglamentus – Vyriausybė. Apsaugos reglamentuose nustatomi atstumai nuo 
vandens telkinio kranto įvairios paskirties statiniams statyti, želdinių tvarkymo reikalavi-
mai. Šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nurodyta, kad pakrantės apsaugos juostoje draudžia-
ma tverti tvoras, išskyrus atvejus, kai aptverti numatyta normatyviniuose dokumentuose 
dėl eksploatavimo. Pakrantės apsaugos juostoje leidžiama statyti tik hidrotechninius sta-
tinius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telkinius įrenginius, vandenvietes, tiltus, 
prieplaukas, rekreacinėse zonose – paplūdimių įrangą, jachtų ir valčių elingus, kitus re-
kreacinius įrenginius, draustiniuose – su draustinio steigimo tikslais susijusius statinius 
(Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 5 d.). Esamose sodybose už pakrantės apsaugos juos-
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tos ribų, teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose, gali būti statoma tik po 
vieną ne didesnio kaip 25 kvadratinių metrų bendrojo ploto su priklausiniais ir ne aukš-
tesnę kaip 4 metrų (aukštis skaičiuojamas nuo užstatomo sodybos ploto žemės paviršiaus 
vidurkio) asmeninio naudojimo pirtį be rūsio. Kitų statinių dydžiai nustatomi apsaugos 
reglamentuose (Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 6 d.).

Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Vyriausybės 1992 m. ge-
gužės 12 d. nutarimu Nr. 373 (toliau – ir Sąlygos; redakcija Nr. 319, 2008 m. balandžio 
2 d. Žin., 2008, Nr. 4-1643), 132 punkte nurodyta, kad žemės savininkai ir naudotojai, 
Vyriausybės nustatyta tvarka patvirtintose rekreacinėse teritorijose plėtodami ūkinę ir ki-
tokią veiklą, turi šią veiklą tvarkyti taip, kad nebūtų keičiamas rekreacinių teritorijų kraš-
tovaizdis, bloginama jo fizinė būklė bei estetinė vertė ir mažinamas bei naikinamas rekre-
acinis potencialas. Pagal Sąlygų 134.2. punktą rekreacinėse teritorijose žemės naudotojui 
draudžiama statyti pastatus ir įrenginius, nesusijusius su rekreacija, taip pat rekreacijai 
skirtus pastatus ir įrenginius, jeigu jie neatitinka rekreacinių teritorijų normatyvų bei tei-
sinių nuostatų (atstumas nuo vandens, aukštis, kultūros paveldo naudojimas turizmo rei-
kmėms), išskyrus statybą esamose namų valdose, taip pat draudžiama statyti rekreacinių 
teritorijų apsaugos zonose statinius, mažinančius kraštovaizdžio estetinę vertę, ir sodinti 
želdinius, užstojančius istorinę, kultūrinę bei estetinę vertę turinčias panoramas (Sąlygų 
134.3. p.). Sąlygų 126.1. punkte įtvirtintas draudimas pakrantės apsaugos juostose sta-
tyti statinius (išskyrus hidrotechninius, vandens paėmimo ir išleidimo į vandens telki-
nius įrenginius, vandenvietes, paplūdimių įrangą), tverti tvoras. Vandens telkinių apsau-
gos zonose draudžiama: statyti pramonės įmones, cechus, nuodingųjų chemikalų, trąšų 
sandėlius bei aikšteles, pavojingų atliekų surinkimo punktus, naftos produktų sandėlius, 
degalines, mechanines remonto dirbtuves bei technikos aikšteles, taip pat kitus objektus, 
galinčius turėti neigiamos įtakos gamtinei aplinkai, nesuderinus šio klausimo su Aplinkos 
ministerija (tačiau visais atvejais atstumai nuo šių objektų iki vandens telkinio kranto li-
nijos turi būti ne mažesni už nurodytus 127.9 punkte) (Sąlygų 127.3. p.); statyti naujus 
gyvenamuosius namus, vasarnamius, ūkininko ūkio ir kitus pastatus už miestų, miestelių 
ir kaimų ribų arčiau kaip: 100 metrų iki vandens telkinio kranto linijos arba 50 metrų – 
nuo terasos šlaito briaunos (bet visais atvejais – potvynio metu neužliejamoje teritorijo-
je). Esamose sodybose mažesniu atstumu gali būti statomas ir rekonstruojamas gyvena-
masis namas bei jo priklausiniai (tvartas, garažas, lauko virtuvė, klėtis, daržinė, malkinė, 
asmeninio naudojimo pirtis, kurios bendrasis plotas ne didesnis kaip 25 kv. m, ir kt.), kai 
projektuose numatomos neigiamo poveikio aplinkai išvengimo priemonės, suderintos su 
Aplinkos ministerija. Nurodytuosius pastatus taip pat draudžiama statyti vandens telki-
nių šlaituose, kurių nuolydis didesnis kaip 10 laipsnių (127.9.1. p.); 50 metrų nuo kranto 
šlaito viršutinės briaunos, kai vandens telkiniams – sureguliuotoms upėms ir kanalams, 
kurių baseino plotas mažesnis kaip 10 kv. kilometrų, ir ežerams bei tvenkiniams, kurių 
plotas mažesnis kaip 0,5 hektaro – nustatytos tik pakrantės apsaugos juostos (127.9.2. p.).

Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-98 
(2007 m. vasario 14 d. Žin., 2007, Nr. 23-892), 5 punkte reglamentuoti atstumai, kuriais 
paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos išorinės ribos 
turi būti nutolusios nuo pakrantės šlaito, o tais atvejais, kai pakrantės šlaito nėra – nuo 
kranto linijos. Šio aprašo 9 punkte nurodyti atstumai, kuriais nuo kranto linijos turi būti 
nutolusi apsaugos zonų išorinė riba. 
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Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4 skyriaus 4.2.4. punkto „Kitos pa-
skirties naudojimo prioritetą turinčių teritorijų tvarkymo reglamentavimas“ 2 punkte, re-
glamentuojančiame rekreacinių vietovių zonas, nurodoma, kad rekreacinių vietovių zonų 
planavimas ir tvarkymas turi būti vykdomas vadovaujantis Aplinkos ministro 2004 m. 
sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtintais Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavi-
mo ir apsaugos nuostatais (b. l. 105–107), tačiau šiame teisės akte (originali redakcija, 
galiojusi iki 2010 m. kovo 10 d.) ribojimų naujų rekreacinių pastatų statybai, atsižvelgiant 
į žemės sklypo pakrantės ribos ilgį nėra nustatyta. 

Anksčiau nurodytų teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuosta-
tose nėra įtvirtintas ribojimas statyti naujus rekreacinius pastatus pagal detalųjį planą 
(pakeitus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties) sklypuose, esančiuose prie 
vandens telkinių, atsižvelgiant į žemės sklypo pakrantės ribos (ribos su vandens telki-
niu linijos) ilgį, todėl atsakovas savarankiškai pagal savo kompetenciją negalėjo nustatyti 
daugiau (griežtesnių) apribojimų rekreacinių pastatų statyboms rekreacinėje teritorijoje 
nei nustatyta minėtais aukštesnės galios teisės aktais. 

Teismas sutinka su atsakovo pozicija, jog teritorijų planavimą reglamentuojantys 
teisės aktai savivaldybei, kaip teritorijų planavimo subjektui, suteikia teisę savivaldybės 
ribose esančioms teritorijoms numatyti jų vystymo erdvinę koncepciją, teritorijos nau-
dojimo bei apsaugos principus, nustatyti teritorines funkcines zonas, taip pat – tam ti-
kras teritorijas priskirti rekreacinėms zonoms (Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 1 d., 
7 str., 10 str.). Tačiau konkrečiu atveju administracinėje byloje nustatyta, jog ginčo žemės 
sklypas, priskirtas rekreacinei teritorijai, ribojasi su vandens telkiniu – Kaviškio ežeru, 
kuris yra valstybinės reikšmės ežeras, išimtine nuosavybės teise priklausantis valstybei 
(Vandens įstatymo 4 str. 3 d., Vyriausybės 2003 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1268 „Dėl 
valstybinės reikšmės paviršinių vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“ Nr. 61-110), todėl 
ginčo žemės sklypo dalis, sutampanti su ežero pakrantės juosta, patenka į Saugomų teri-
torijų įstatymo reglamentuojamų teisinių santykių apsaugos sferą. Tai patvirtina ir viešo-
jo registro duomenys, iš kurių matyti, jog minėtam sklypui yra nustatyti vandens telkinių 
pakrantės apsaugos juostos ir vandens telkinių apsaugos zonos apribojimai (administra-
cinė byla Nr. I-989-554/2014, b. l. 8). Nustatyti apribojimus valstybės saugomų teritori-
jų vandens telkinių apsaugos zonoje, numatyti juose apsaugos reglamentus, atstumus, 
susijusius su tam tikros veiklos ribojimais, taip pat ir statybos apribojimais, nustatyti 
specialiąsias žemės naudojimo sąlygas priskiriama Seimo ir Vyriausybės kompetencijai 
(Saugomų teritorijų įstatymo 20 str. 2 d., 6 d., Specialiųjų žemės ir miško naudojimo są-
lygų 134.2 p., Teritorijų planavimo įstatymo 2 str. 29 p.). Pažymėtina, jog pagal Teritorijų 
planavimo įstatymo 2 straipsnio 29 punkte apibrėžtą sąvoką, specialiosios žemės naudo-
jimo sąlygos – įstatymais ar vyriausybės nutarimais nustatyti ūkinės ir kitokios veiklos 
apribojimai, priklausantys nuo geografinės padėties, gretimybių, pagrindinės tikslinės že-
mės naudojimo paskirties, žemės sklypo naudojimo būdo ir pobūdžio bei žemės sklype 
esančių statinių ir aplinkos apsaugos poreikių. Taigi tokio pobūdžio apribojimus gali nu-
statyti Seimas ir Vyriausybė, todėl, teismo vertinimu, savivaldybė Bendrojo plano 4.2.4. 
skyriaus 2.2.2 punkto sprendiniu, nustačiusi rekreacinėje teritorijoje pastatų statybos ap-
ribojimą, siejamą su pakrantės ribos su vandens telkiniu ilgiu, įtvirtino papildomą sąlygą 
dėl ūkinės veiklos apribojimo, peržengdama savo kompetencijos ribas. 

Darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju Lazdijų rajono savivaldybė viršijo įstaty-
mų jai suteiktus įgaliojimus teritorijų planavimo procese, nepaisė priimamų sprendimų 
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teisėtumo, įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principų, numatytų Vietos 
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straips-
nio 1 ir 4 punktuose, o tuo pačiu pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 
dalį, nustatančią, kad savivaldybės teritorijos bendrieji planai turi neprieštarauti teritorijų 
planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, todėl Lazdijų rajono savivaldybės 
teritorijos Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktas 
prašoma panaikinti apimtimi, panaikinamas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 115 str. 1 d. 2 p.). 

Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra nurodęs, kad iš teisinės vals-
tybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavimas įstatymų leidėjui, kitiems 
teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios teisės aktų hierarchijos. Šis rei-
kalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės galios teisės aktais reguliuoti tuos 
visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesnės galios teisės aktais, 
taip pat, kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, 
kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. Konstitucinis Teismas 
taip pat yra atkreipęs dėmesį, kad poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir 
sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas).

Nustačius, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas atitinkamą teisės 
aktą, viršijo savo įgaliojimų ribas, nebelieka pagrindo ir teisinės prasmės tirti, ar toks 
aktas atitinka kitų teisės aktų reikalavimus (pvz., LVAT 2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A146-1917/2012, 2008 m. gruodžio 1 d. išplėstinės teisėjų ko-
legijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-3/2008). 

Ginčas individualioje byloje, dėl kurios ir buvo pradėtas norminio akto tyrimas, 
yra susijęs su atsisakymu pareiškėjai išduoti planavimo sąlygas ir sąvadą detaliojo plano 
rengimui rekreacinio pastato statybai dėl bendrajame plane įtvirtinto apribojimo, susiju-
sio su pakrantės ribos ilgiu. Teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, į tai, 
jog panaikinus Bendrojo plano 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkte įtvirtintą sprendinį, pareiškė-
jai netrukdoma kreiptis iš naujo dėl planavimo sąlygų išdavimo, sprendžia, jog nėra pa-
grindo nustatyti ginčijamo administracinio akto panaikinimo nuo jo priėmimo dienos, 
t. y. taikyti ABTĮ 116 straipsnio 2dalį, nes byloje nenustatyta neigiamų pasekmių tikimy-
bė, minėtos normos netaikant. 

III.

Atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės taryba apeliaciniame skunde (I t.,  
b. l. 182–186) prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 
26 d. sprendimą ir priimti naują – Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 
5 d. sprendimu Nr. 5TS-648 patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendro-
jo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktą pripažinti teisėtu. 
Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

1. Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartyje admi-
nistracinėje byloje Nr. Ik-989-554/2014 buvo aiškiai apibrėžtas pradėto administracinio 
akto teisėtumo tyrimo dalykas ir ribos. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįs-
tai tyrė Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkto ati-
tiktį Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, Vietos savivaldos  



166

I. Administracinių teismų praktika

įstatymo 4 straipsnio 6 punktui. Tyrimo ribos teismo posėdžio metu buvo pakeistos be 
jokio pagrindo, t. y. nepriėmus jokios nutarties. Šiuo aspektu atsakovas savo atsiliepimo 
nepatikslino, todėl neturėjo galimybės pateikti savo argumentų. Be to, pareiškėja ar jos 
atstovas neprašė tirti minėto akto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 
1 ir 4 punktams bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui.

2. Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad ben-
drojo plano uždaviniai yra numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius gamtos 
išteklių racionalų naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą bei gamtos verty-
bių išsaugojimą. Lazdijų rajono savivaldybės taryba Bendrojo plano aiškinamojo rašto 
(sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktu siekė minėtoje nuostatoje įtvirtintų uždavinių. 
Savivaldybė, įvertinusi realią situaciją, atsižvelgė ne į atskirų asmenų interesus, bet įver-
tino visų grupių, visuomenės, savivaldybės ir valstybės interesus siekiant užtikrinti gam-
tinių išteklių tinkamą išsaugojimą ir naudojimą, teritorijos specifiškumą, vietas sąlygas. 
Siekdama išvengti nepagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo vandens telkinių ap-
saugos zonose savivaldybė pasirinko priimtiniausią gamtą saugantį būdą. Atkreiptinas 
dėmesys, kad Bendrajame plane numatytose rekreacinėse vietovėse prioritetas teikiamas 
ne gyvenamųjų namų (sodybų) statybai, o rekreacinės paskirties statinių statybai. Jeigu 
nebūtų numatyta ribojimo, susidarytų situacija, kad visos vandens telkinių pakrantės 
virstų urbanizuotomis teritorijomis, pažeidžiant natūralius gamtinius kompleksus. 

3. Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkte nu-
rodoma rekreacinė teritorija ir joje esanti vandens telkinių apsaugos zona. Turizmo įsta-
tymo 2 straipsnio 26 punkte nurodoma rekreacinės teritorijos sąvoka, o aplinkos ministro 
2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtinti Rekreacinių teritorijų naudojimo, pla-
navimo ir apsaugos nuostatai, tačiau pirmosios instancijos teismas rėmėsi tik Saugomų 
teritorijų įstatymu ir aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 patvirtintu 
Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatyto tvar-
kos aprašu. Atsakovo manymu, atliekant norminio administracinio akto teisėtumo tyri-
mą, buvo būtina vadovautis Turizmo įstatymu bei aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. 
įsakymu Nr. D1-35. 

4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad Lazdijų rajono savi-
valdybė viršijo jau suteiktus įgaliojimus teritorijų planavimo procese, nes Bendrąjį planą 
rengė Gedimino technikos universiteto Teritorijų planavimo instituto specialistai, buvo 
gautos Alytaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos vals-
tybinės priežiūros departamento teigiamos išvados. 

Pareiškėja A. A. R. atsiliepime (II t., b. l. 1–4) prašo atmesti atsakovo apeliacinį 
skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

Pareiškėja pažymi, kad byloje, pradėtoje dėl norminio administracinio akto teisė-
tumo tyrimo ryšium su individualia byla, pareiškėju laikomas nutartį pradėti norminio 
administracinio akto teisėtumo tyrimą (ABTĮ 111 str. 3 d.) priėmęs teismas, nepriklau-
somai nuo to, ar norminė byla pradėta (kreiptasi dėl akto teisėtumo patikrinimo) esant 
ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje nurodytam prašymui, ar paties konkrečią individualią bylą 
nagrinėjančio teismo iniciatyva (LVAT 2013 m. sausio 22 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A143-689/2013, ir kt.). Taigi, šioje administracinėje byloje dėl atsakovo priimto 
norminio administracinio akto dalies teisėtumo ištyrimo pareiškėja A. A. R. gali tik iš-
reikti savo nuomonę dėl skundžiamo sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, kadangi spren-
dimas šioje byloje turės įtakos sprendžiant dėl jos teisių ir teisėtų interesų byloje dėl indi-
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vidualus administracinio akto nuginčijimo. 
Esminis apeliacinio skundo argumentas yra tas, kad pirmosios instancijos teismas 

nepagrįstai išplėtė norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo ribas. Net ir esant 
ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje nurodytam prašymui pradėti norminio administracinio akto 
teisėtumo tyrimą, būtent teismas galutinai konstatuoja, kokios norminių aktų nuostatos 
taikytinos byloje ir kaip jos turi būti aiškinamos, todėl būtent teismas galutinai nuspren-
džia, ar jo nagrinėjamos konkrečios bylos išsprendimui reikalinga pradėti atskirą norminio 
administracinio akto teisėtumo tyrimą ir kokia apimtimi toks tyrimas turi būti atliekamas. 
Atsakovo teigimu, nutartyje, kuria teismas pradeda norminio administracinio akto teisėtu-
mo tyrimo bylą pateikiama konkreti teisinė motyvacija, į kurią teismas atsižvelgė ir kuri su-
daro pagrindą teismui abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies teisėtumu. Tačiau 
išdėstyta argumentacija savaime nereiškia, kad norminio administracinio akto ar jo dalies 
teisėtumo tyrimą iš esmės nagrinėjantis teismas negali nukrypti nuo teismo nutartyje pra-
dėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą nustatytų ribų. Teismo nutartis, kuria 
yra pradedamas norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas, yra preliminarus, tačiau 
motyvuotas teismo vertinimas, kuris šioje proceso stadijoje teismui sukelia pagrįstas abe-
jones norminio administracinio akto ar jo dalies teisėtumu. Natūralu ir suprantama, kad iš 
esmės nagrinėjant norminio administracinio akto ar jo dalies teisėtumo klausimą teismui 
gali kilti naujų klausimų ar požiūrio aspektų, susijusių su norminio administracinio akto 
teisėtumu, tačiau tai nereiškia, kad tokią bylą iš esmės nagrinėjantis teismas turi grįžti į nu-
tarties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo priėmimo stadiją. Šios bylos aplin-
kybių kontekste svarbu pažymėti, kad pirmosios instancijos teismas pripažino, kad Lazdijų 
rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 5TS-648 „Dėl Lazdijų 
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Lazdijų rajono sa-
vivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2. 
punktas prieštarauja Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 daliai, sakančiai, kad 
savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrieji planai turi neprieštarauti apskrities lygmens 
bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentų sprendiniams, taip pat teritorijų planavi-
mą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. Būtent pastaroji nuostata iš esmės nustatė 
norminio administracinio akto dalies tyrimo ribas, o Viešojo administravimo įstatymo 
3 straipsnio 1 ir 4 punktuose, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punkte yra įtvir-
tinti bendrieji administracinės teisės principai, susiję su viešojo administravimo subjektų 
įgalinimais ir kompetencija, todėl jų aiškinimas ir taikymas kartu su Teritorijų planavimo 
įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi nagrinėjamu atveju yra savaime suprantamas bei pagrįstas. 
Be to, apie galimą Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo raš-
to (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2. punkto prieštaravimą Viešojo administravimo įstaty-
me įtvirtintiems principams pareiškėja buvo nurodžiusi patikslintame skunde, o apie tai, 
kad teismas išplečia norminio administracinio akto dalies teisėtumo tyrimo ribas atsakovas 
buvo informuotas bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdžio metu ir dėl to turėjo galimy-
bę pateikti bei pateikė savo argumentus ir samprotavimus. Be to, apeliantas apeliaciniame 
skunde taip ir nepateikia jokių naujų argumentų, kurie paneigtų pirmosios instancijos teis-
mo motyvų ir argumentų pagrįstumą. Susipažinus su apeliaciniu skundu taip ir liko neaiš-
ku, kokiu aspektu Turizmo įstatymo bei aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu 
Nr. Dl-35 patvirtintų rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatos ga-
lėjo turėti įtakos skundžiamo teismo sprendimo išvadoms dėl atsakovo priimto norminio 
administracinio akto dalies neteisėtumo. 
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Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV. 

Apeliaciniu skundu atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės taryba ginčija Kauno 
apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimą, kuriuo teismas pri-
pažino, jog Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu 
Nr. 5TS-648 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ 
patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo rašto 
(sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktas ta apimtimi, kuria numatoma, jog siekiant iš-
vengti nepagrįsto rekreacinių teritorijų urbanizavimo vandens telkinių apsaugos zonose, 
nustatomos tokios sąlygos pastatų statybai, kad žemės sklypuose, besiribojančiuose su 
vandens telkiniu, naujus rekreacinius pastatus galima statyti pagal detalųjį planą (pakei-
tus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties), tik jeigu žemės sklypo pakrantės 
riba (ribos su vandens telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 50 m, prieštarauja Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams (Nr. X-1035, 2007 m. sausio 18 d. Žin., 
2007, Nr. 17-628), Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui (Nr. X-1722, 2008 m. 
rugsėjo 15 d. Žin., 2008, Nr. 113-4290; Žin., 2011, Nr. 45) ir Teritorijų planavimo įstaty-
mo 11 straipsnio 8 daliai (Nr. X-1796, 2008 m. lapkričio 11 d. Žin., 2008, Nr. 135-5232). 
Ginčijamu sprendimu Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 
2.2.2 punktas panaikintas. 

Nesutikimą su pirmosios instancijos teismo sprendimu atsakovas pirmiausia grin-
džia galimais proceso įstatymo nuostatų pažeidimais. Atsakovo manymu, teismas per-
žengė norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo ribas ir nepragrįstai tyrė (bei 
konstatavo) Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punkto 
prieštaravimą Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams bei Vietos 
savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui. 

Nagrinėjamu atveju minėto norminio administracinio akto teisėtumo tyrimas 
pradėtas Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartimi admi-
nistracinėje byloje Nr. Ik-989-554/2014 (I t., b. l. 2–5), kurioje teismas nutarė pradėti 
Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. sprendimu Nr. 5TS-648 „Dėl 
Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ patvirtinto Lazdijų 
rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano dalies teisėtumo tyrimo bylą, nustatant, 
ar Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano aiškinamojo rašto sprendinių 
4.2.4 skyriaus 2.2.2. punktas ta apimtimi, kuria numatoma, jog siekiant išvengti nepagrįs-
to rekreacinių teritorijų urbanizavimo vandens telkinių apsaugos zonose, nustatomos to-
kios sąlygos pastatų statybai, kad žemės sklypuose, besiribojančiuose su vandens telkiniu, 
naujus rekreacinius pastatus galima statyti pagal detalųjį planą (pakeitus žemės naudo-
jimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties), tik jeigu žemės sklypo pakrantės riba (ribos su 
vandens telkiniu linija) yra ilgesnė kaip 50 m, neprieštarauja Teritorijų planavimo įstaty-
mo 3 straipsnio 1 dalies 7 punktui, 11 straipsnio 8 daliai, CK 4.37 straipsnio 1 daliai bei 
4.39 straipsniui.

Pasisakydama dėl atsakovo apeliacinio skundo argumentų, susijusių su bylos ribo-
mis, apeliacinio teismo teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Lietuvos vyriausiojo adminis-
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tracinio teismo suformuotą praktiką, kurioje ne kartą pažymėta, jog Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsnio 2 dalis nustato, kad prašymo ištirti 
norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo klausimas yra išsprendžiamas teis-
mo nutartimi, o kitos šio straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatos suponuoja išvadą, jog tokia 
teismo nutartimi gali būti priimami dviejų rūšių procesiniai sprendimai: 1) atmesti pra-
šymą; arba 2) pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą. Įstatymas nenu-
mato procesinio sprendimo rūšies – priimti prašymą dėl norminio administracinio akto 
teisėtumo ištyrimo. Todėl minėtas teisinis reguliavimas sudaro pagrindą teigti, kad pra-
šymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmimo metu nėra apsiribojama 
vien tik prašymo atitikimo formaliems įstatyme nurodytiems procesiniams reikalavi-
mams patikrinimu, kaip tai daroma skundo priėmimo įprastinėse administracinėse by-
lose atveju. Spręsdamas prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą priėmi-
mo klausimą, teismas privalo įvertinti tokio prašymo turinį. ABTĮ 111 straipsnio 2 dalis, 
be kita ko, reikalauja patikrinti, ar prašymas yra susijęs su teisme nagrinėjama konkrečia 
byla, ir įvertinti prašyme pateikiamą motyvaciją (LVAT 2011 m. gruodžio 15 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A442-3065/2011, Administracinė jurisprudencija Nr. 22, 2011, 
p. 374–384).

Pabrėždamas nutarties pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą 
svarbą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą akcentavo, jog nor-
minio administracinio akto teisėtumo tyrimas tame pačiame administraciniame teisme, 
kuriame nagrinėjama individuali byla, gali būti pradėtas tik tuo atveju, kai yra priimta 
konkrečią administracinę bylą nagrinėjančio teismo nutartis pradėti norminio adminis-
tracinio akto teisėtumo tyrimą, kurioje apibrėžtas tokio tyrimo dalykas ir ribos (nurody-
tas konkretus norminis administracinis aktas ar jo dalis, kurių teisėtumas bus tiriamas; 
nurodytos konkrečios įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatos, kurioms galbūt 
prieštarauja atitinkamas norminis administracinis aktas ar jo dalis; pateikta konkreti tei-
sinė motyvacija, sudaranti pagrindą abejoti norminio administracinio akto ar jo dalies 
atitikimu tam tikroms įstatymų ar Vyriausybės norminių aktų nuostatoms). Tokia teismo 
nutartis turi dvejopą pobūdį: ji fiksuoja konkrečios nagrinėjamos administracinės bylos 
proceso eigą ir yra tos bylos procesinis dokumentas, tačiau kartu ši nutartis yra ir kitos 
(norminės) administracinės bylos procesinis dokumentas, kuriuo ta kita byla pradedama 
(žr., pvz., LVAT 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-784/2014).

Vadinasi, norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo individualioje bylo-
je pradėjimo atveju, numatytu ABTĮ 111 straipsnio 3 dalyje, lemiama procesinė reikšmė 
tenka šią individualią bylą nagrinėjančio teismo nutarčiai pradėti norminio administraci-
nio akto teisėtumo tyrimą, nes net ir esant ABTĮ 111 straipsnio 1 dalyje nurodytam pra-
šymui pradėti norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą, būtent teismas galutinai 
nusprendžia, ar jo nagrinėjamos konkrečios bylos išsprendimui yra reikalinga pradėti 
atskirą norminio administracinio akto teisėtumo tyrimą ir kokia apimtimi toks tyrimas 
turi būti atliekamas (žr., pvz., LVAT 2015 m. sausio 22 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-75-502/2015). 

Kita vertus, norminės administracinio akto teisėtumo bylos iškėlimas ir norminio 
administracinio akto teisėtumo patikrinimas nėra savitikslis dalykas. Administracinių 
teismų praktikoje laikomasi pozicijos, jog norminės administracinio akto teisėtumo bylos 
išnagrinėjimas turi padėti teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje, būti naudin-
gas bylos išnagrinėjimo iš esmės ir procesinio sprendimo priėmimo byloje aspektu (žr., 
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pvz., LVAT 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1280/2013).
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, sprendžiant dėl norminio 

administracinio akto teisėtumo tyrimo ribų, pažymėta, jog tais atvejais, kai iš pateikia-
mos konkrečios individualios bylos medžiagos ir paklausimo administraciniam teismui 
(nutarties pradėti norminę bylą) turinio, jo teisinių ir faktinių argumentų matyti, kad 
teismo prašymas nors ir yra tam tikra apimtimi susijęs su nagrinėjama individualia byla, 
tačiau peržengia konkrečios individualios bylos ribas ir apima tuos klausimus, tokį teisi-
nį reguliavimą, kurie nėra susiję su teismo nagrinėjama individualia byla, prašymą gavęs 
administracinis teismas, atsižvelgdamas į teismų bendradarbiavimo ir kooperavimosi po-
reikį, į tai, kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi būti naudingas 
besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama individualia byla, turi teisę, atsi-
žvelgdamas į konkrečias aplinkybes, patikslinti pareikšto prašymo turinį taip, kad jis ati-
tiktų individualios bylos aplinkybes, padėtų tinkamai išspręsti tą individualią bylą, kurio-
je teismas nusprendė kreiptis su prašymu ištirti norminio teisės akto teisėtumą (žr., pvz., 
LVAT 2009 m. vasario 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I575-3/2009, 2012 m. 
lapkričio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. I261-48/2012, 2013 m. sausio 22 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A143-689/2013, 2013 m. kovo 25 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A520-181/2013, 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-1280/2013).

Nagrinėjamos bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos administracinis 
teismas 2014 m. spalio 15 d. nutartyje, kuria pradėjo norminio administracinio akto tei-
sėtumo tyrimą, nenurodė, jog jam kyla abejonių dėl Bendrojo plano aiškinamojo rašto 
sprendinių 4.2.4 skyriaus 2.2.2. punkto (anksčiau nurodyta apimtimi) atitikties Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams bei Vietos savivaldos įstatymo 
4 straipsnio 6 punktui. Kita vertus, teismas minėtoje nutartyje nutarė pradėti Bendrojo 
plano aiškinamojo rašto sprendinių 4.2.4 skyriaus 2.2.2. punkto (anksčiau nurodyta ap-
imtimi) atitikties tyrimą, be kita ko, ir Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 da-
liai, nustatančiai, jog savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrieji planai turi nepriešta-
rauti apskrities lygmens bendrojo ir specialiojo planavimo dokumentų sprendiniams, taip 
pat teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms. 

Šiuo aspektu pažymėtina, jog Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 
4 punktai numato, jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi ne-
piktnaudžiavimo valdžia ir įstatymo viršenybės principais, o Vietos savivaldos įstatymo 
4 straipsnio 6 punktas – kad vietos savivalda grindžiama savivaldybės veiklos ir savival-
dybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principu. Teisėjų kolegijos vertinimu, 
šios nuostatos yra iš esmės susijusios su minėta Teritorijų planavimo įstatymo 11 straips-
nio 8 dalimi, kuri buvo nurodyta Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. 
spalio 15 d. nutartyje pradedant norminio administracinio akto teisėtumo tyrimo bylą. 
Todėl nagrinėjamu atveju Bendrojo plano aiškinamojo rašto sprendinių 4.2.4 skyriaus 
2.2.2. punkto atitikties Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams 
bei Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui tyrimas, kolegijos vertinimu, ne-
peržengė konkrečios individualios bylos ribų. Norminio administracinio akto teisėtumo 
bylą nagrinėjęs administracinis teismas, atsižvelgdamas į teismų bendradarbiavimo ir ko-
operavimosi poreikį, į tai, kad teismo sprendimas norminėje administracinėje byloje turi 
būti naudingas besikreipiančiam teismui ir susijęs su jo nagrinėjama individualia byla, iš 
esmės pagrįstai patikslino pareikšto prašymo turinį taip, kad jis padėtų tinkamai išspręsti 
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tą individualią bylą, kurioje teismas nusprendė kreiptis su prašymu ištirti norminio teisės 
akto teisėtumą.

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinio teismo teisėjų kolegija sprendžia, 
kad nors minėta Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. spalio 15 d. nutartis iš 
dalies neatitiko jai keliamų turinio reikalavimų, tačiau padaryta pažaida negali būti pri-
pažinta savaime sudaranti prielaidą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti 
ir skundžiamą akto dalį pripažinti teisėta. Šis atsakovo apeliacinio skundo argumentas 
atmetamas. 

Iš apeliacinio skundo turinio matyti, jog atsakovas nesutinka ir su pirmosios ins-
tancijos teismo išvada, kad Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 5 d. 
sprendimu Nr. 5TS-648 patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo pla-
no aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 punktas ginčijama apimtimi prieš-
tarauja Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktams, Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 6 punktui ir Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 daliai. 
Atsakovo manymu, ginčijamas Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. sky-
riaus 2.2.2 punktas yra teisėtas. Savo poziciją Lazdijų rajono savivaldybės taryba grindžia 
šiais pagrindiniais apeliacinio skundo argumentais:

pirma, ginčijamo akto 4.2.4 skyriaus 2.2.2. punktas priimtas vykdant Teritorijų pla-
navimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktą, taip pat atsižvelgiant į visos visuomenės 
(viešąjį) interesą; 

antra, Bendrąjį planą parengė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Teritorijų 
planavimo instituto specialistai, be to, buvo gautos teigiamos Alytaus apskrities viršinin-
ko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 
išvados; 

trečia, pirmosios instancijos teismas nesirėmė Turizmo įstatymo 2 straipsnio 26 
dalyje įtvirtinta rekreacinės teritorijos sąvoka bei Aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. 
įsakymu Nr. D1-35 patvirtintais Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos 
nuostatais.

Pasisakydama dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstu-
mo, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo praktiką, kurioje ne kartą pažymėta, jog teismo pareiga 
pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsaky-
ti į kiekvieną argumentą, o atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teis-
mas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (pvz., 
Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas byloje Van de 
Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 19 d. sprendimas byloje Helle prieš Suomiją, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A261-3555/2011 ir kt.).

Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, patikrinusi Kauno apygardos administracinio 
teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimą ABTĮ 136 straipsnyje nustatyta tvarka, sutinka 
su pirmosios instancijos teismo skundžiamame sprendime išdėstytais argumentais ir pa-
darytomis išvadomis, jog savivaldybė turi teisę inicijuoti, rengti ir tvirtinti savivaldybės 
teritorijos, jos dalių bendruosius planus, taip pat bendrojo plano rengėjui perduotoje 
bendrojo plano darbų programoje nustatyti bendrojo planavimo uždavinius, suteikian-
čius teisę bendrojo plano sprendiniuose nustatyti priemones ir apribojimus, kad būtų 
užtikrintas gamtos išteklių racionalus naudojimas, kraštovaizdžio ekologinė pusiausvyra, 
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gamtinio karkaso formavimas, gamtos ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimas. Tačiau, 
kaip teisingai nurodė Kauno apygardos administracinis teismas, kadangi Bendrojo pla-
no priėmimo metu galiojusiuose teritorijų planavimą reglamentuojančiuose teisės ak-
tuose nebuvo įtvirtintas ribojimas statyti naujus rekreacinius pastatus pagal detalųjį pla-
ną (pakeitus žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio paskirties) sklypuose, esančiuose 
prie vandens telkinių, atsižvelgiant į žemės sklypo pakrantės ribos (ribos su vandens tel-
kiniu linijos) ilgį, todėl atsakovas Lazdijų rajono savivaldybės taryba savarankiškai pa-
gal savo kompetenciją negalėjo nustatyti daugiau (griežtesnių) apribojimų rekreacinių 
pastatų statyboms rekreacinėje teritorijoje nei nustatyta aukštesnės galios teisės aktais. 
Apeliacinio teismo teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, jog na-
grinėjamu atveju Lazdijų rajono savivaldybė viršijo įstatymų jai suteiktus įgaliojimus te-
ritorijų planavimo procese, nepaisė priimamų sprendimų teisėtumo, įstatymo viršenybės 
ir nepiktnaudžiavimo valdžia principų, numatytų Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 
6 punkte bei Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 ir 4 punktuose, ir tuo pačiu 
pažeidė Teritorijų planavimo įstatymo 11 straipsnio 8 dalį, nustatančią, kad savivaldybės 
teritorijos bendrieji planai turi neprieštarauti teritorijų planavimą reglamentuojančių tei-
sės aktų nuostatoms.

Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas ginčui aktualias materi-
alinės teisės normas aiškino ir taikė tinkamai, todėl priėmė pagrįstą bei teisingą sprendi-
mą. Teisėjų kolegija su pirmosios instancijos teismo pateiktais argumentais sutinka ir jų 
iš naujo nekartoja, nes iš esmės jau proceso šalims žinomų argumentų kartojimas šiame 
teismo procesiniame sprendime būtų akivaizdžiai perteklinis. 

Pasisakydama dėl apeliacinio skundo pirmojo ir antrojo argumentų, teisėjų kolegi-
ja pažymi, jog Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 punktas, kuriuo ape-
liaciniame skunde remiasi atsakovas (redakcija, galiojusi Bendrojo plano priėmimo metu, 
t. y. nuo 2008 m. lapkričio 25 d. iki 2010 m. sausio 1 d.), nustatė, jog bendrojo teritorijų 
planavimo uždaviniai yra numatyti priemones ir apribojimus, užtikrinančius racionalų 
naudojimą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos 
ir kultūros paveldo vertybių išsaugojimą. Šiuo aspektu Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo praktikoje ne kartą akcentuota, jog Lietuvos Respublikos teisės sistemoje teri-
torijų planavimas yra suprantamas kaip procedūra teritorijos vystymo bendrajai erdvinei 
koncepcijai, žemės naudojimo prioritetams, aplinkosaugos, paminklosaugos ir kitoms 
sąlygoms nustatyti, žemės, miško ir vandens naudmenų, gyvenamųjų vietovių, gamybos 
bei infrastruktūros sistemai formuoti, gyventojų užimtumui reguliuoti, fizinių ir juridi-
nių asmenų veiklos plėtojimo teisėms teritorijoje nustatyti (Teritorijų planavimo įstatymo 
2 str. 35 d.). Atsižvelgiant į nurodytas teritorijų planavimo sritis, ypač į tai, kad teritorijų 
planavimu yra siekiama užtikrinti ypatingą ekologinę, socialinę, kultūrinę ir (ar) ekono-
minę reikšmę aplinkai turinčių teritorijų apsaugos reikalavimus, nustatyti konkrečių te-
ritorijų naudojimo režimus bei veiklos jose apribojimus, tampa aišku, kad šis procesas iš 
tikro yra glaudžiai ir neatskiriamai susijęs su valstybės, visuomenės, žemės sklypų ir kito 
nekilnojamojo turto savininkų (valdytojų, naudotojų) interesų derinimu, įstatymuose ir 
kituose teisės aktuose įtvirtintų jų teisių bei teisėtų lūkesčių apsauga. Todėl būtent teisės 
aktų nuostatų laikymasis teritorijų planavimo procese yra prielaida suderinti ir užtikrin-
ti valstybės, visuomenės, fizinių bei juridinių asmenų teises ir teisėtus interesus (LVAT 
2008 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008). Be to, viena 
iš teritorijų planavimo rūšių yra bendrasis teritorijų planavimas, kuris apibrėžiamas kaip 
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kompleksinis planavimas teritorijos erdvinio vystymo politikai, teritorijos naudojimo ir 
apsaugos prioritetams bei svarbiausioms tvarkymo priemonėms nustatyti (Teritorijų pla-
navimo įstatymo 2 str. 2 d.). Akcentuotina tai, kad bendrasis planas taip pat turi būti pa-
rengtas laikantis Teritorijų planavimo įstatymo nustatytos tvarkos (LVAT 2008 m. liepos 
18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1333/2008).

Taigi, nors atsakovas Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4 skyriaus 
2.2.2. punktą priėmė vykdydamas Teritorijų planavimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 3 
punktą, taip pat atsižvelgdamas į visos visuomenės (viešąjį) interesą, jis taip pat turėjo 
paisyti priimamų sprendimų teisėtumo, įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo val-
džia principų. 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra pabrėžęs 
būtinybę viešojo administravimo subjektams laikytis įstatymų viršenybės principo, nu-
rodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija turi būti nustatyta įstaty-
mu, veikla vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ribose, o bet kokie viešojo admi-
nistravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, 
pripažįstami neteisėtais (LVAT 2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. I1-2/2006, 2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, 
2011 m. gegužės 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-14/2011).

Pažymėtina, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje numatyta, 
jog viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės prin-
cipu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešą-
jį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme 
išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų 
įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Remiantis Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktu, vienas iš pagrindinių vietos savivaldos 
organizavimo ir funkcionavimo principų yra savivaldybės veiklos ir savivaldybės institu-
cijų priimamų sprendimų teisėtumas. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo 
administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi ati-
tikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

Konstitucinis Teismas savo praktikoje taip pat yra ne kartą konstatavęs, jog iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavi-
mas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios 
teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas inter alia reiškia, kad draudžiama žemesnės ga-
lios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik 
aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios tei-
sės aktuose (Konstitucinio Teismo 2004 m. rugsėjo 15 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutari-
mai). Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu 
teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, 
kurios konkuruotų su įstatymo normomis. Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti 
įstatymams, konstituciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami remian-
tis įstatymais, nes poįstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepri-
klausomai nuo to, ar tas aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo 
(Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 30 d., 2005 m. vasario 7 d. nutarimai). 

Šiuo atveju, kaip jau buvo minėta, Lazdijų rajono savivaldybės taryba, viršydama 
savo kompetenciją, Bendrojo plano aiškinamojo rašto (sprendinių) 4.2.4. skyriaus 2.2.2 
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punktu nustatė tokį apribojimą rekreacinių pastatų statyboms rekreacinėje teritorijoje, 
kurio nenustatė Bendrojo plano rengimo ir tvirtinimo metu galioję aukštesnės galios tei-
sės aktai. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinio skundo pirmasis ir antrasis argu-
mentai atmetami.

Kaip nepagrįstą apeliacinio teismo teisėjų kolegija atmeta ir trečiąjį atsakovo ape-
liacinio skundo argumentą – jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nesirėmė 
Turizmo įstatymo 2 straipsnio 26 dalyje įtvirtinta rekreacinės teritorijos sąvoka (gin-
čui aktualioje Turizmo įstatymo redakcijoje, atsakovo nurodoma sąvoka buvo įtvirtina 
2 str. 12 d.) bei aplinkos ministro 2004 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtintais 
Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavimo ir apsaugos nuostatais. Šiuo aspektu teisėjų 
kolegija pažymi, jog Turizmo įstatymo paskirtis nustatyti turizmo verslo organizavimo 
principus, reikalavimus turizmo paslaugų teikimui ir turistų (vartotojų) teisių apsaugai 
bei valstybės, savivaldybių institucijų kompetenciją turizmo reguliavimo, planavimo ir tu-
rizmo išteklių naudojimo srityje. Gi pirmosios instancijos teismas nagrinėjo ir vertino ne 
pavienes (t. y. teismo sprendime aiškiai nurodytas) nagrinėjamai situacijai aktualių teisės 
aktų nuostatas, bet visą šiuose teisės aktuose įtvirtintų nuostatų visumą. Pavyzdžiui, re-
kreacinės teritorijos sąvoka buvo įtvirtinta atsakovo minėtuose aplinkos ministro 2004 m. 
sausio 20 d. įsakymu Nr. D1-35 patvirtintuose Rekreacinių teritorijų naudojimo, planavi-
mo ir apsaugos nuostatuose, kuriuos, priešingai nei teigia atsakovas, pirmosios instan-
cijos teismas taip pat įvertino (žiūrėti Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. 
sausio 26 d. sprendimo administracinėje byloje Nr. I-1719-422/2015 7 puslapio paskutinę 
pastraipą). 

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, apeliacinio teismo teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai ir tinkamai aiškino bei taikė byloje 
aktualias teisės normas, teisingai išsprendė klausimą dėl tikrinamo norminio akto dalies 
teisėtumo, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kurio naikinti ar keisti apeliacinia-
me skunde išdėstytais argumentais nėra pagrindo. Kauno apygardos administracinio teis-
mo 2015 m. sausio 26 d. sprendimas paliekamas nepakeistas, o atsakovo Lazdijų rajono 
savivaldybės tarybos apeliacinis skundas atmetamas. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. sausio 26 d. sprendimą palikti 
nepakeistą, o atsakovo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos apeliacinį skundą atmesti.

Nutartis neskundžiama.
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1.10. dėl rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu 
nr. ts-5.97 patvirtintos rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės 
viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo

Pagal Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo 
išdėstymo žemėtvarkos schemą, ginčo kelias įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 
vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą. Nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad žemė, ku-
rioje yra ginčo kelias, yra išskirta iš fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančio že-
mės sklypo, taip pat nėra duomenų, kad fiziniam asmeniui priklausančiam žemės sklypui 
yra nustatyti kokie nors apribojimai ar specialiosios sąlygos dėl žemės sklype esančio gin-
čo kelio, todėl konstatuotina, jog šiame žemės sklype esantis ginčo kelias yra privati fizinio 
asmens nuosavybė. Vadovaujantis Kelių įstatymo nuostatomis, pagal kurias vietinės reikš-
mės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, darytina išvada, kad neišsprendus 
nuosavybės teisės į žemę, kurioje įrengtas ginčo kelias, klausimo, šis kelias be teisėto pa-
grindo įtrauktas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą.

Administracinė byla Nr. A-1974-525/2015
Teisminio proceso Nr. 3-65-3-00110-2012-4

Procesinio sprendimo kategorija 17.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. gruodžio 2 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios 
Višinskienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos, atstovaujamos Rokiškio skyriaus, apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos 
administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
Panevėžio apygardos administracinio teismo nutartį dėl Rokiškio rajono savivaldybės ta-
rybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės 
teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirti-
nimo“ patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių 
tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos teisėtumo tyrimo atsakovui Rokiškio rajono savi-
valdybei, tretiesiems suinteresuotiems asmenims valstybės įmonei Valstybės žemės fon-
das, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujamai Rokiškio 
skyriaus, E. K. ir B. K.
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Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. kovo 26 d. nutartimi pradė-
jo Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 
„Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdės-
tymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ (toliau – ir Sprendimas) patvirtintos Rokiškio 
rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemė-
tvarkos schemos (toliau – ir Schema) teisėtumo tyrimą, ar Rokiškio rajono savivaldybės 
teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schema ta ap-
imtimi, kuria kelias Nr. RK-162 (toliau – ir Kelias) įrašytas į Rokiškio kaimiškosios se-
niūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą (toliau – ir Kelių sąrašas), neprieštarauja 
Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 
4 straipsnio 3 daliai (I t., b. l. 2–3). Panevėžio apygardos administracinis teismas 2014 m. 
kovo 26 d. nutartimi sustabdė Panevėžio apygardos administracinio teismo nagrinėjamą 
administracinę bylą Nr. I-53-320/2014 (teisminio proceso numeris 3-65-3-00110-2012-4) 
pagal pareiškėjos E. K. skundą atsakovui Rokiškio rajono savivaldybei (toliau – ir 
Savivaldybė), atstovaujamai Savivaldybės tarybos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims 
Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT), B. K., valsty-
bės įmonei (toliau – ir VĮ) Valstybės žemės fondas dėl žalos atlyginimo iki įsiteisės admi-
nistracinio teismo sprendimas dėl Schemos dalies teisėtumo ištyrimo.

Atsakovas Savivaldybė pateikė teismui atsiliepimą (I t., b. l. 7–8).
Nurodė, kad Kelias, esantis (duomenys neskelbtini) kadastro vietovėje, (duome-

nys neskelbtini) kaime ir einantis per E. K. žemės sklypą, kadastro Nr. (duomenys ne-
skelbtini) (toliau – ir Žemės sklypas), Panevėžio apskrities Rokiškio rajono savivaldybės 
(duomenys neskelbtini) kadastro vietovės žemėtvarkos projektų sprendiniuose yra pa-
žymėtas kaip bendro naudojimo. Šis kelias taip pat pažymėtas ir aprašytas Sprendimu 
patvirtintoje Schemoje. Šioje schemoje Kelio plotis – 4 m, ilgis – 686 m, plotas – 0,27 
ha. Per Žemės sklypą einantis viešasis Kelias taip pat eina ir per žemės sklypą, kurio ka-
dastro Nr. (duomenys neskelbtini), tik šiuo keliu privažiuojama prie žemės sklypų: ka-
dastro Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir miško sklypų: kadastro 
Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini). Kaip 
matyti iš Schemoje pateikto teritorijų planavimo dokumento patikrinimo akto Nr. ž7-98, 
šios Schemos planavimo organizatorius – Panevėžio apskrities viršininkas, rengėjas – VĮ 
Valstybinis žemėtvarkos institutas, tikrinanti institucija – Panevėžio apskrities viršininko 
administracijos žemės tvarkymo departamentas, patikrinimo apibendrinimas – projektas 
parengtas nustatyta tvarka, patikrinimo išvada – teigiama, siūlymas tvirtinančiai institu-
cijai – Savivaldybės tarybai Savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo 
išdėstymo žemėtvarkos schemą tvirtinti. Iš Schemos įvadinės dalies matyti, kad Schema 
be kitų dokumentų buvo rengiama naudojantis Savivaldybės kadastro vietovių žemės re-
formos žemėtvarkos projektais 1999–2003 metų bei Rokiškio rajono reljefo žemėlapiais, 
ortofotografiniais žemėlapiais. Kelias, einantis per namų valdos sklypą (duomenys ne-
skelbtini) k., Rokiškio r., yra pažymėtas (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės žemės 
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reformos žemėtvarkos projekto sprendiniuose, tą įrodo ištraukos iš Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės žemės reformos žemėtvar-
kos projektų, patvirtintų Panevėžio apskrities viršininko įsakymais. Šis kelias pradedant 
1998 m. ir vėliau žemės reformos projektuose buvo pažymėtas, kaip bendro naudojimo 
ir patvirtintas Panevėžio viršininko įsakymais. Išlikusio nekilnojamo turto atkūrimo 
metu šis kelias dokumentuose nurodomas jau nuo 1929 m. Atkuriant nuosavybės teises 
J. K. į 15,81 ha Žemės sklypą, dar nebuvo Lietuvos Respublikos kelių įstatymo, Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo įstatymo, nebuvo patvirtinto teritorijų planavimo doku-
mento – žemės reformos žemėtvarkos projekto, taip pat kelių schemos. Teritorijų plana-
vimo dokumentų sprendiniai yra privalomi formuojant naujus žemės sklypus ir yra vir-
šesni, lyginant su anksčiau parengtu sklypo planu (šiuo atveju su sklypo lauko matavimo 
brėžiniu – abrisu ar preliminariu planu). Vertino, kad Schema ta apimtimi, kuria Kelias 
įrašytas į Kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

Trečiasis suinteresuotas asmuo VĮ Valstybės žemės fondas atsiliepime (I t., 
b. l. 9–12) prašė pripažinti Schemą ta apimtimi, kuria Kelias įrašytas į Kelių sąrašą, ne-
prieštaraujančia Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 daliai.

Nurodė, kad Schemą rengė tuometinio VĮ Valstybinio žemėtvarkos instituto (da-
bar Valstybės žemės fondas) Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius (toliau – ir 
Schemos rengėjas). Rėmėsi Kelių įstatymo 3 straipsnio 1, 3 dalimi, 4 straipsnio 3 dali-
mi. Pažymėjo, kad Schema buvo rengiama vadovaujantis Žemėtvarkos schemų rengimo 
taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio mi-
nistro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 3D-518/D1-490 „Dėl že-
mėtvarkos schemų rengimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – ir Taisyklės) bei planavimo 
organizatoriaus Panevėžio apskrities viršininko administracijos (nuo 2010 m. liepos 1 d. 
funkcijos perėmėja – NŽT) (toliau – ir Planavimo organizatorius) 2007 m. birželio 8 d. 
įsakymu Nr. Ž-2499 patvirtinta Panevėžio apskrities rajonų savivaldybių teritorijų vie-
tinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemų planavimo darbų programa 
(toliau – ir Programa). Planavimo organizatorius Programoje nustatė konkrečius uždavi-
nius rengiamai Schemai. Vienas iš uždavinių buvo anksčiau patvirtintas vietinės reikšmės 
kelių tinklo išdėstymo schemas papildyti naujai nutiestais ir žemės reformos žemėtvarkos 
projektuose suprojektuotais bendro naudojimo keliais, strategiškai svarbiais kaimų ben-
druomenėms ar sudarančiais racionalesnius, geresnius privažiavimus prie gyvenamų-
jų vietovių ir žemės valdų. Taip pat Programoje numatyta atsižvelgti į kaimo bendruo-
menių, žemės savininkų ir žemės nuomininkų interesus bei numatyti perspektyvinius 
vietinės reikšmės kelius. Darbo pradžioje su Planavimo organizatoriumi buvo apibrėžti 
kriterijai, kuriais vadovaujantis viešiesiems keliams priskiriami keliai: keliai, jungiantys 
kitus viešuosius arba rajoninius kelius; keliai, jungiantys gyvenamąsias vietoves; keliai į 
sąvartynus; keliai į lankomus gamtos ir kultūros paminklus; keliai į rekreacijos objektus; 
keliai nutiesti prie gyvenamųjų vietovių, jei jie veda prie 3-jų ar daugiau sodybų; realiai 
naudojami keliai. Pažymėjo, kad Kelias yra realiai naudojamas privažiuoti prie žemės 
sklypų, kurių kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), taip pat 
tik šiuo keliu privažiuojama prie žemės sklypų, kurių kadastro Nr. (duomenys neskelb-
tini), Nr. (duomenys neskelbtini), ir miško sklypų. Šis kelias, kaip bendro naudojimo ke-
lias, buvo pažymėtas 1998 m. (duomenys neskelbtini) kadastro vietovės žemės reformos 
preliminariame žemėtvarkos projekte. Kelias nuo seno naudojamas vietos gyventojų ir 
žymimas kartografinėje medžiagoje. Visi Rokiškio kaimiškosios seniūnijos keliai ir jų 
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perspektyva buvo aptarti su Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnu, bendruomenės 
atstovais, viešai eksponuoti seniūnijos skelbimų lentoje, Rokiškio rajono savivaldybės in-
terneto svetainėje. Jokių pastabų, pasiūlymų ar pretenzijų dėl sprendinių viešo svarstymo 
metu negauta. Dėl šių priežasčių Kelias atitinka teisės aktuose numatytus bei Planavimo 
organizatoriaus nustatytus kriterijus, pagal kuriuos buvo atrenkami viešiesiems keliams 
priskiriami keliai bei schemos rengimo metu buvo priskirtas vietinės reikšmės viešajam 
keliui. Vadovaujantis Taisyklių 31 punktu, Žemėtvarkos schemos svarstomos su visuo-
mene. Visuomenės dalyvavimo teritorijų planavimo procese tvarka patvirtinta Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 904 „Dėl visuomenės dalyva-
vimo teritorijų planavimo procese nuostatų patvirtinimo“, o Taisyklių 32 punkte numa-
tyta, kad žemėtvarkos schemos sprendiniai derinami su planavimo sąlygas išdavusiomis 
institucijomis. Schema viešai apsvarstyta ir suderinta laikantis šių Taisyklėse numatytų 
procedūrų, jų metu nebuvo gauta pastabų ar pasiūlymų dėl Kelio priskyrimo vietinės 
reikšmės viešiesiems keliams. Vertino, jog Schema yra teisėtai parengta vadovaujantis tei-
sės aktų reikalavimais. 

II.

Šiaulių apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 9 d. sprendimu (II t., 
b. l. 44–49) pripažino, kad Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 24 d. 
sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės 
viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ patvirtinta Rokiškio 
rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvar-
kos schema ta apimtimi, kuria kelias Nr. RK-162, einantis per E. K. nuosavybės teisėmis 
priklausantį žemės sklypą, kadastrinis Nr. (duomenys neskelbtini), įrašytas į Rokiškio 
kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, prieštarauja Lietuvos 
Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straips-
nio 3 daliai, ir laikė ją panaikinta. Nurodė sprendimui įsiteisėjus, paskelbti jį Teisės aktų 
registre.

Nustatęs, kad Schema yra norminis administracinis aktas, teismas sprendė, ar šio 
akto dalis, kuria Kelias įrašytas į Kelių sąrašą, neprieštarauja Kelių įstatymo (2002 m. spa-
lio 3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai ,,Kelių suskirstymas pagal 
nuosavybės formas”, nurodė, kad tvirtinant Schemą, galiojo ir buvo taikomas 1995 m. 
gegužės 11 d. priimtas Kelių įstatymas (2002 m. spalio 3 d. Lietuvos Respublikos kelių 
įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. IX-1113), atitinkamai sprendžiant bylą taikytinos šios 
redakcijos Kelių įstatymo nuostatas. 

Teismas citavo Kelių įstatymo 1 straipsnio, 2 straipsnio 3 punkto, 3 straipsnio 1 
dalies, 3 straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų, 4 straipsnio nuostatas, remdamasis jomis, priė-
jo prie išvados, kad vietinės reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, o 
fiziniams asmenims gali priklausyti tik vidaus keliai.

Teismas nurodė, kad byloje pateikiamas Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko 2011 m. vasario 17 d. išrašas patvirtina, kad pareiškėja nuosavybės teise 
valdo 15,81 ha ploto žemės sklypą, esantį Rokiškio rajone, (duomenys neskelbtini) kaime, 
žemės sklypas suformuotas atliekant preliminarius matavimus, kadastro duomenys nu-
statyti 1993 m. gruodžio 11 d. Žemės sklype žemės ūkio naudmenos sudaro 10,57 ha, 
miškas – 4,47 ha, kelių plotas – 0,12 ha, užstatyta teritorija – 0,3 ha, vandens telkinių 
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plotas – 0,35 ha. Žemės sklypui įregistruotos specialiosios naudojimo sąlygos – miško 
naudojimo apribojimai, žemės sklype įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sis-
temos bei įrenginiai (administracinė byla Nr. I-53-320/2014). Daugiau išraše nėra infor-
macijos, žymų, pastabų ir nuorodų, įrašų apie valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo 
teisę, kitas daiktines teises. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto re-
gistro įstatymo 4 straipsniu ir, atsižvelgdamas į šias aplinkybes, darė išvadą, kad pareiš-
kėjos sklype esantis kelias yra jos privati nuosavybė, kitų asmenų teisės į šį kelią nėra 
įregistruotos, ir nėra teisinio pagrindo teigti, kad jis – bendro naudojimo. Šias aplinky-
bes taip pat patvirtina Rokiškio rajono valdybos 1992 m. spalio 27 d. potvarkio Nr. 237v 
„Dėl žemės suteikimo naudotis asmenims, susigrąžinantiems arba perkantiems žemę že-
mės ūkio veiklai“ 60 punktas, Žemės ūkio ministerijos 1992 m. rugsėjo 14 d. sprendimas 
Nr. 27-63-2110, kuriuo nuosavybės teisės buvo atstatytos grąžinant žemę ir mišką natūra, 
pagal preliminarinį žemės reformos žemėtvarkos projektą, suteiktos žemės 1992 m. ge-
gužės 27 d. sudarytoje eksplikacijoje (administracinė byla Nr. I-53-320/2014). Pažymėta, 
kad nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad žemės sklypas suformuotas atliekant prelimi-
narius matavimus, teisinės reikšmės neturi, nes nedaro jokios įtakos nuosavybės teisių 
turiniui, t. y. savininkės teisių bei pareigų mastui bei apimčiai. Teismas nenustatė aplin-
kybių, leidžiančių abejoti nurodytais rašytiniais duomenimis. Teismui duomenų apie tai, 
kad administraciniu sprendimu buvo atkurtos nuosavybės teisės į išlikusį nekilnojamąjį 
turtą, nepateikta. Vertinant Nekilnojamojo turto registro duomenis, teismas vadovavosi 
Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnio nuostatomis.

Taip pat nurodyta, kad rengiant Schemą ir ją tvirtinant Savivaldybės tarybos 
2009 m. balandžio 24 d. posėdyje, galiojančioje Žemės reformos žemėtvarkos projektų 
kaimo vietovėse rengimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ir miškų 
ūkio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 207 (akto redakcija, galiojusi nuo 
2008 m. rugpjūčio 15 d. iki 2012 m. sausio 1 d.) (toliau – ir Metodika), buvo įtvirtin-
tos taisyklės, kuriomis vadovaujantis turėjo būti sprendžiama, ar galima prie visų anks-
čiau patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotų žemės sklypų privažiuoti esamais 
ar suprojektuotais keliais arba ar yra nustatyti reikalingi kelio servitutai (20.3 p.). Pagal 
Metodikos 20.3.1 ir 20.3.2 punktus, žemėtvarkos skyrius, išnagrinėjęs kadastro vietovės 
žemėtvarkos projektą rengiančio autoriaus parengtą sąrašą ir pateiktus pasiūlymus, pri-
valėjo nurodyti laisvos valstybinės žemės fondo žemėje suprojektuoti privažiuojamuosius 
kelius prie suprojektuotų žemės sklypų ar kelio servitutus; suprojektuoti reikalingus ser-
vitutus patvirtintame žemėtvarkos projekte suprojektuotiems žemės sklypams, į kuriuos 
dar neatkurtos nuosavybės teisės, bei pakviesti žemės ar miško savininkus, valstybinės 
žemės patikėtinius ir pasiūlyti jiems sudaryti tarpusavio sutartį dėl reikalingo kelio servi-
tuto nustatymo jų nuosavybės ar patikėjimo teise valdomuose žemės ar miško sklypuose. 
Nagrinėjant bylą, teismui nebuvo pateikta duomenų, patvirtinančių, kad pirmiau nuro-
dytos Metodikos nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl kelio servituto nustatymo E. K. 
nuosavybės teise valdomame žemės sklype ar kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, 
Žemės paėmimo visuomenės poreikiams taisyklių nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl 
E. K. nuosavybės teise valdomų žemės sklypų dalies paėmimo visuomenės poreikiams 
tenkinti.

Pažymėta, kad liudytoja R. G. teismo posėdžio metu patvirtino, jog rengiant 
Schemą nesidomėjo, kam priklausė kelias. Nurodė, kad nuo 1993 metų tokie keliai ne 
išskirti, o pridėti prie bendro sklypo ploto. Taip pat pažymėjo, kad plane nurodytos rody-
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klės reiškia, kad abipus kelio sklypas iš abiejų pusių priklauso tam pačiam savininkui.
Apibendrinęs byloje nustatytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų visetą, teis-

mas darė išvadą, kad Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešuoju Keliu 
užimta teritorija patenka į Žemės sklypą, yra įskaičiuotas į šio žemės sklypo plotą, yra jo 
dalis ir nuosavybės teisėmis priklauso fiziniam asmeniui E. K. Todėl Savivaldybės tary-
ba neturėjo teisinio pagrindo šią fiziniam asmeniui nuosavybės teise priklausančią žemės 
sklypo teritoriją priskirti vietinės reikšmės viešajam keliui, nuosavybės teise galinčiam 
priklausyti vietos savivaldybei. 

III.

Trečiasis suinteresuotas asmuo NŽT, atstovaujamas Rokiškio skyriaus, pateikė ape-
liacinį skundą (II t., b. l. 54–58), kuriame prašo panaikinti Šiaulių apygardos administra-
cinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

Apeliaciniame skunde pateikia šiuos pagrindinius argumentus:
1) Teismas nevertino, kad Kelias yra realiai naudojamas privažiuoti prie žemės 

sklypų, kurių kadastro NR. (duomenys neskelbtini), kad tik šiuo keliu privažiuojama prie 
žemės sklypų: kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir miško 
sklypų: kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys 
neskelbtini) (žemėtvarkos projektų ištraukos buvo pateiktos administracinėje byloje dėl 
žalos atlyginimo), nebuvo atsižvelgiama į pirmiau nurodytų žemės sklypų, į kuriuos pa-
tenkama ginčo keliu, savininkų interesus, taip pat į tai, kad kelias nuo seno yra naudoja-
mas vietos gyventojų ir žymimas kartografinėje medžiagoje (išlikusio nekilnojamojo tur-
to atkūrimo metu šis kelias nurodomas jau nuo 1929 m.), kiek seniai keliu, einančiu per 
E. K. Sodybą, naudojamasi kaip esamu pravažiavimu, kaip jis buvo suformuotas.

2) Teismas nevertino, kokiu faktiniu bei teisiniu pagrindu buvo nustatyta, kad šis 
kelias turėjo viešo vietinio kelio statusą, ar buvo bendro naudojimo priimant sprendimą 
dėl nuosavybės teisių atkūrimo, ar nuosavybės teisių atkūrimo metu (1992 m. rugsėjo 14 
d. sprendimas dėl nuosavybės teisių atkūrimo J. K.) nebuvo pažeistos procedūrinės nuos-
tatos, reglamentuojančios žemės sklypo formavimą. Šios aplinkybės yra svarbios tiriant 
Kelių schemos teisėtumą. 

3) Schema Kelias buvo ne naujai projektuojamas, o atliktas esamo kelio įbrėžimas į 
vientisą kelių išdėstymą reglamentuojančią schemą. Tai leidžia teigti, kad Schemoje pažy-
mint ginčo kelią nebuvo ir negalėjo būti pažeistos E. K. teisės. Ginčo kelio pažymėjimas 
Schemoje nepanaikina E. K. nuosavybės į Žemės sklypą, Schema, kaip specialusis terito-
rijų planavimo dokumentas, nenulemia E. K. nuosavybės.

4) Apie Schemos rengimą buvo skelbiama viešai, kiekvienas besidomintis asmuo 
turėjo galimybę susipažinti su rengiama Schema, jos sprendiniais, pateikti savo nuomo-
nę, pasiūlymus. Schemos aiškinamajame rašte nurodyta, kad rengiant Schemą, viešie-
siems keliams priskiriami keliai buvo atrenkami pagal šiuos kriterijus: keliai, jungiantys 
kitus viešuosius kelius; keliai jungiantys gyvenamąsias vietoves; keliai į sąvartynus; ke-
liai į lankomus gamtos ir kultūros paminklus; keliai į rekreacijos objektus; keliai, nutiesti 
prie gyvenamųjų vietovių, jei jie veda prie 3-jų ir daugiau sodybų; realiai naudojami ke-
liai (minėta, Keliu privažiuojama prie žemės sklypų: kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), 
Nr. (duomenys neskelbtini) ir miško sklypų: kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duo-
menys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini).
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5) NŽT Rokiškio skyrius 2014 m. rugsėjo 29 d. gavo Savivaldybės administracijos 
prašymą pateikti paaiškinimą apie galimybę paimti visuomenės poreikiams E. K. žemės 
sklype esančią kelio dalį, kuris, kaip nurodo, pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį, konstatuota, kad E. K. žemės sklype esantis kelias 
yra jos privati nuosavybė, į kurį kitų asmenų teisės nėra įregistruotos. Pridedamame at-
sakyme į paklausimą buvo išdėstytos teisės aktuose įtvirtintos procedūrinės nuostatos dėl 
žemės paėmimo visuomenės poreikiams.

Pareiškėjas Panevėžio apygardos administracinis teismas atsiliepime į apeliacinį 
skundą (II t., b. l. 67–68) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 
9 d. sprendimą palikti nepakeistą, o trečiojo suinteresuoto asmens NŽT Rokiškio sky-
riaus apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

Atsiliepime nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, apibendrinęs byloje nusta-
tytų duomenų ir juos patvirtinančių įrodymų visetą, padarė pagrįstą išvadą, kad Keliu 
užimta teritorija patenka į Žemės sklypą, yra įskaičiuota į šio žemės sklypo plotą, yra jo 
dalis ir nuosavybės teisėmis priklauso fiziniam asmeniui E. K. Byloje nėra įrodymų, kad 
Metodikos nustatyta tvarka buvo sprendžiama dėl kelio servituto nustatymo E. K. nuosa-
vybės teise valdomame žemės sklype, ar kad buvo sprendžiama dėl E. K. nuosavybės teise 
valdomų žemės sklypų dalies paėmimo visuomenės poreikiams tenkinti. Teismas pagrįs-
tai padarė išvadą, kad Savivaldybės taryba neturėjo teisinio pagrindo šią fiziniam asme-
niui nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo teritoriją priskirti vietinės reikšmės vie-
šajam keliui, kuris pagal Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatas turėtų nuosavybės 
teise priklausyti vietos savivaldybei.

Trečiasis suinteresuotas asmuo E. K. atsiliepime į apeliacinį skundą (II t., b. l. 70–
72) prašo Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą pa-
likti nepakeistą.

Atsiliepime pateikia šios pagrindinius argumentus:
1) Remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. lapkričio 21 d. 

nutartimi, teigia, jog pirmosios instancijos teismas buvo saistomas minėtoje nutartyje pa-
teikto išaiškinimo.

2) Apelianto argumentas, jog nebuvo atsižvelgta, į tai, kad Kelias realiai naudoja-
mas ir tik juo galima privažiuoti prie šešių kitiems asmenims priklausančių sklypų, ne-
pagrįstas. Asmens konstitucinės teisės į nuosavybės neliečiamumą pažeidimo negalima 
pateisinti tikrais ar tariamais kitų asmenų interesais. Be to, toks argumentas neparemtas 
byloje esančiais įrodymais. Ginčo kelias nėra vienintelis privažiavimas į apelianto nuro-
dytus sklypus. Manant, kad tai vienintelis privažiavimas į minėtus sklypus ir į juos patekti 
yra viešasis interesas, turi būti sprendžiama dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams, 
prokuroras galėtų kreiptis į teismą dėl servituto nustatymo. Tuo atveju, jei patekimas į 
minėtus sklypus yra privatus interesas, tų sklypų savininkai galėtų tartis su E. K. dėl ser-
vituto nustatymo ar dėl to kreiptis į teismą.

3) Schemos aiškinamasis raštas nesudaro pagrindo abejoti teismo sprendimu, nes 
teismas vertino Schemos atitikimą įstatymo, o ne jos aiškinamojo rašto, reikalavimams.

4) Tai, kad Kelias žymimas kaip egzistuojantis objektas nuo tarpukario, patvirtina 
jo buvimą, bet neturi reikšmės sprendžiant jo nuosavybės klausimą. Taip pat nereikšmin-
ga tai, jog atliktas esamo kelio įbrėžimas į vientisą kelių išdėstymą reguliuojančią schemą. 
E. K. nuosavybės teises pažeidė ne Kelio pažymėjimas, o teisinės reikšmės šiam keliui su-
teikimas, jo, kaip viešojo kelio, kvalifikavimas.
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5) Apeliantas nenurodo, kaip konkrečiai galėjo būti pažeisti žemės sklypų formavi-
mo tvarką reguliuojantys teisės aktai, 1992 m. į ginčo žemės sklypą atkuriant nuosavybės 
teises J. K., Teismas neturėjo ieškoti spėjamų pažeidimų savo iniciatyva. Be to, Teismas 
neturėjo pagrindo nesivadovauti nekilnojamojo turto registro duomenų išsamumo ir tei-
singumo prezumpcija.

6) Teismas Schemos dalį pripažino neteisėta dėl to, kad ji prieštarauja įstatymams, 
o ne dėl to, kad ji priimta pažeidžiant teisės aktais nustatytą procedūrą, tad argumentas 
dėl jos projekto viešinimo procedūros nesvarstytinas.

7) Teismas pagrįstai nurodė, kad nebuvo sprendžiama dėl Žemės sklypo paėmimo 
visuomenės poreikiams, tad pagrįstai konstatuota, kad Schema prieštarauja ne tik Kelių 
įstatymo 4 straipsnio 3 daliai, bet ir 10 straipsniui (rezoliucinėje dalyje tai nenurodyta 
tik siekiant formaliai neperžengti Panevėžio apygardos administracinio teismo nurodytų 
bylos nagrinėjimo ribų).

8) Apeliantas savo rašto Savivaldybės administracijai E. K. nepateikė, todėl ji dėl jo 
pasisakyti negali. Be to, nepateikta argumentų, kodėl šis įrodymas nebuvo pateiktas pir-
mosios instancijos teismui, tad jis nepriimtinas ir nesvarstytinas. Jei Savivaldybė svarsto 
taikyti Kelio paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą, tai faktiškai pripažįsta nepa-
grįstai suteikusi jam vietinės reikšmės kelio statusą.

Teisėjų kolegija 

k o n s t a t u o j a:
IV.

Nagrinėjamoje byloje ginčas kilęs dėl Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
2009 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-5.97 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės terito-
rijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos patvirtinimo“ 
patvirtintos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tin-
klo išdėstymo žemėtvarkos schemos dalies, kuria Rokiškio rajono savivaldybės teritorijos 
vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemoje kelias Nr. RK-162 
įrašytas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą, teisėtu-
mo, t. y. ar ši nuostata neprieštarauja Lietuvos Respublikos kelių įstatymo (2002 m. spalio 
3 d. įstatymo Nr. IX-1113 redakcija) 4 straipsnio 3 daliai.

Kelių įstatymo 1 straipsnyje nurodyta, kad šis įstatymas nustato Lietuvos 
Respublikos automobilių kelių plėtojimo, priežiūros ir naudojimosi jais teisinius pagrin-
dus. Kelių įstatymo 2 straipsnio 3 punkte kelias apibrėžtas kaip inžinerinis statinys, skir-
tas transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui, kurį sudaro žemės sankasa, važiuojamoji da-
lis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, 
poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, techninės eismo reguliavimo 
priemonės, želdynai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eis-
mo apskaitos, apšvietimo bei kiti įrenginiai su šių objektų užimama žeme.

Pagal Kelių įstatymo 3 straipsnį, reglamentuojantį kelių suskirstymą pagal reikšmę, 
keliai į valstybinės reikšmės ir vietinės reikšmės kelius skirstomi, atsižvelgiant į trans-
porto priemonių eismo pralaidumą, socialinę ir ekonominę jų reikšmę (1 d.). Vietinės 
reikšmės keliai naudojami vietiniam susisiekimui ir skirstomi į viešuosius kelius, kuriems 
priskirti keliai, jungiantys rajoninius kelius, gyvenamąsias vietoves, sąvartynus, rekreaci-
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jos objektus, lankomus gamtos, kultūros paminklus, bei gatvės gyvenamosiose vietovėse 
ir kiti keliai, nepriskirti valstybinės reikšmės keliams (3 str. 3 d. 1 p.), ir vidaus kelius, 
kuriems priskirti juridinių ir (ar) fizinių asmenų reikmėms naudojami keliai, t. y. miškų, 
nacionalinių parkų, valstybės saugomų teritorijų, pasienio, karjerų, privažiavimo prie hi-
drotechninių įrenginių, ribotų teritorijų – kiemų keliai ir visi kiti keliai, nepriskirti viešie-
siems keliams (3 str. 3 d. 2 p.).

Kelių įstatymo 4 straipsnio, reglamentuojančio kelių suskirstymą pagal nuosavybės 
formas, 1 dalis nustato: ,,Keliai nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, juri-
diniams ar fiziniams asmenims”, o to paties straipsnio 3 dalis nustatė: ,,Vietinės reikšmės 
viešieji keliai ir gatvės nuosavybės teise priklauso savivaldybėms, o vidaus keliai – valsty-
bei, savivaldybėms, kitiems juridiniams ir (ar) fiziniams asmenims.”

Remiantis nurodytomis Kelių įstatymo nuostatomis, daroma išvada, kad vietinės 
reikšmės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, o fiziniams asmenims gali pri-
klausyti tik vidaus keliai.

Prie šios bylos prijungtoje administracinėje byloje (proceso 
Nr. 3-65-3-00110-2012-4) surinkti įrodymai – Nekilnojamojo turto registro centri-
nio duomenų banko išrašas – tvirtina, kad E. K. (prieš tai J. K.) nuosavybės teise valdo 
15,81 ha žemės sklypą, esantį Rokiškio r. sav. Rokiškio kaimiškojoje sen. (duomenys ne-
skelbtini) k., į kurį be kitų naudmenų įeina ir 0,12 ha kelių. Byloje esantys ištrauka iš vie-
tinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos (administracinė byla, 
proceso Nr. 3-65-3-00110-2012-4, I t., b. l. 9), ištrauka iš žemės kadastro žemėlapio duo-
menų bazės (I t., b. l. 78), ištraukos iš Panevėžio apskrities Rokiškio rajono savivaldybės 
(duomenys neskelbtini) 7357 kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekto (I t., 
b. l. 79, II t., b. l. 9, 44) patvirtina, kad kelias, einantis per E. K. nuosavybės teise priklau-
santį žemės sklypą, yra būtent ginčo kelias RK-162.

Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad žemė, 
kurioje yra kelias RK-162, yra kokiu nors būdu pašalinta iš E. K. nuosavybės teise pri-
klausančio žemės sklypo, kad nėra jokių duomenų, jog E. K. nuosavybės teise priklau-
sančiam žemės sklypui yra nustatyti kokie nors apribojimai ar specialiosios sąlygos dėl 
žemės sklype esančio kelio, konstatuotina, jog E. K. žemės sklype esantis kelias yra privati 
E. K. nuosavybė.

Vadovaujantis Kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalies nuostatomis, jog vietinės reikš-
mės viešasis kelias gali priklausyti tik savivaldybėms, darytina išvada, kad neišsprendus 
nuosavybės teisės į žemę, kurioje įrengtas kelias, klausimo, kelias RK-162 be teisėto pa-
grindo įtrauktas į Rokiškio kaimiškosios seniūnijos vietinės reikšmės viešųjų kelių sąrašą.

Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, 
procesinės teisės normų pažeidimų nepadarė, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

Apeliacinio skundo argumentai, kad kelias RK-162 turi visuomeninį poreikį, kad 
tik juo galima privažiuoti iki kitiems asmenims priklausančių žemės ir miško sklypų, kad 
šis kelias susiformavęs istoriškai yra žymimas kartografijoje dar nuo tarpukario laikų, na-
grinėjamu atveju reikšmės neturi. Ginčo kelias, kaip statinys, teismo sprendimais nėra 
naikinamas bei nesudaro sąlygų jį naikinti ateityje. Ginčas sprendžiamas tik dėl kelio sta-
tuso, atsižvelgiant į nuosavybės formą.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 
straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija 

n u t a r i a:

Trečiojo suinteresuoto asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio mi-
nisterijos, atstovaujamos Rokiškio skyriaus, apeliacinį skundą atmesti.

Šiaulių apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 9 d. sprendimą palikti 
nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

1.11. dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu 
nr. 1-65 patvirtinto Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 20, 
21, 22 punktų teisėtumo

Pagal savivaldybės tarybos nustatytą ginčijamą teisinį reguliavimą nenumatyta, 
kad į bendrai gyvenančių asmenų pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai 
skirti, neįskaitomos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 
1 dalies 3 punkte įtvirtinta esminė nuostata, kad į asmens (šeimos) pajamas neturėtų būti 
įskaičiuojamos išmokos, kurios turi aiškią tikslinę paskirtį, visiškai nesusietą su asmens 
minimalių poreikių tenkinimu. Tokia yra ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė 
kompensacija. Pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos tik tiems neįgaliesiems, kuriems nustatytas spe-
cialus nuolatinės slaugos poreikis, t. y. šios kompensacijos turi tikslinę paskirtį – yra skirtos 
įstatymu apibrėžtos neįgaliųjų grupės slaugai ir priežiūrai namuose. Tikslinės kompen-
sacijos ir išmokos skiriamos siekiant neįgaliesiems kompensuoti specialiųjų poreikių ten-
kinimo išlaidas (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 26 str. 3 d., Valstybinių šalpos 
išmokų įstatymo 11–14 str.). Taigi slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kom-
pensaciją gaunantis asmuo įsipareigoja ją naudoti pagal įstatyme nurodytą jos tikslinę 
paskirtį ir tokia kompensacija negali būti naudojama bendrai gyvenančių asmenų porei-
kiams tenkinti. 

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 
1 dalies 3 punkte įtvirtintą išimtį paneigiantis savivaldybės priimtas poįstatyminis teisinis 
reguliavimas negali būti laikomas teisėtu ir neprieštaraujančiu aukštesnės galios teisi-
niam reglamentavimui. 
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Administracinė byla Nr. A-1544-552/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03376-2014-9

Procesinio sprendimo kategorija 6.6.2; 17.2 ; 35.2

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. gruodžio 15 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Ričardo Piličiausko ir Arūno Sutkevičiaus (kolegijos 
pirmininkas), 

rašytiniame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama administracinę bylą 
pagal atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo administracinėje byloje pagal 
pareiškėjo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašymą atsakovui Vilniaus mies-
to savivaldybei dėl norminio akto teisėtumo ištyrimo,

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) 
2014 m. birželio 30 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A146-533/2014 pagal pa-
reiškėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. 
rugsėjo 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsako-
vui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl sprendimo panaikinimo kreipėsi į 
Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu ištirti, ar Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos (toliau – ir Taryba) 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.1-65 patvirtinto 
Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 20, 21, 
22 punktai ta apimtimi, kuria nėra numatyta, kad į bendrai gyvenančių asmenų pajamas, 
kurios apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai skirti, neįskaitomos slaugos ar priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, neprieštaravo Lietuvos Respublikos pinigi-
nės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 
6 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktui, konstituciniam teisinės 
valstybės principui.

Pareiškėjas nurodė, kad administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsa-
kovui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai (toliau – ir Administracija) dėl spren-
dimo panaikinimo ginčas kilo dėl to, ar Administracija pagrįstai ir teisėtai atsisakė skirti 
pareiškėjui vienkartinę pašalpą. Pareiškėjas A. B. nesutiko su tuo, kad priimant spren-
dimą neskirti jam vienkartinės pašalpos, į jo šeimos, kuri susideda iš neįgalaus pareiš-
kėjo, jo sutuoktinės ir jų neįgalios dukters, vieno šeimos nario pajamas buvo įskaičiuota 
neįgaliojo (pareiškėjo neįgalios dukters) slaugos išlaidų tikslinė kompensacija (765 Lt). 
Įskaičiavus šią tikslinę kompensaciją, vieno šeimos nario gaunamos vidutinės vieno mė-
nesio pajamos viršijo vienkartinės pašalpos skyrimui vienam šeimos nariui nustatytą 
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ribą – 1,5 valstybės remiamų pajamų dydį (525 Lt), todėl neskirta vienkartinė pašalpa. 
LVAT įsitikinimu, sprendžiant kilusį ginčą, pirmiausia turi būti nustatyta, ar teisingai 
buvo apskaičiuotos bendrai gyvenančių asmenų (pareiškėjo, jo sutuoktinės ir jų neįga-
lios dukters) pajamos, į kurias turi būti atsižvelgiama skiriant piniginę socialinę paramą. 
LVAT 2014 m. birželio 30 d. nutartyje nurodė, kad piniginės socialinės paramos teikimo 
principus, finansavimo šaltinius, piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų teises ir 
pareigas, taip pat piniginės socialinės paramos, teikiamos nepasiturintiems gyventojams, 
kai suaugę asmenys yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir 
teikimo sąlygas nustato Įstatymas. LVAT pažymėjo, kad Įstatyme viena iš sąlygų gauti so-
cialinę pašalpą, kad bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos, 
nurodytos ir apskaičiuotos pagal Įstatymo 17 ir 18 straipsnius, yra mažesnės už valstybės 
remiamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui. LVAT 
atkreipė dėmesį, kad Įstatymo 17 straipsnis reglamentuoja, kokios visų bendrai gyvenan-
čių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos įskaitomos (neįskaitomos) 
skiriant piniginę socialinę paramą. Pagal aptariamos įstatymo normos 1 dalies 3 punktą 
skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitoma visų bendrai gyvenančių arba vieno gyve-
nančio asmens pensijos ir (ar) pensijų išmokos, (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslines kompensacijas ir tikslinį priedą). LVAT taip pat nurodė, kad pagal įstaty-
mų nustatytą teisinį reguliavimą savivaldybių taryboms yra suteikti įgaliojimai nustatyti 
socialinės paramos, finansuojamos iš savivaldybių biudžeto lėšų, skyrimo. LVAT rėmėsi 
Aprašo 1 punktu, atkreipė dėmesį, kad Aprašo 20, 21, 22 punktais nustatytas toks tei-
sinis reguliavimas, pagal kurį, priešingai nei nustatyta Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 
punkte, nėra numatyta, jog apskaičiuojant šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas į 
jas neįtraukiamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tiks-
liniai priedai. Pareiškėjui kilo abejonių dėl to, kad savivaldybės administravimo subjekto 
priimto administracinio norminio teisės akto – Aprašo 20, 21, 22 punktai galimai konku-
ruoja su aukštesnės galios teisės aktu nustatytu teisiniu reguliavimu ir, tikėtina, priešta-
rauja konstituciniam teisinės valstybės principui. Savivaldybės administravimo subjektui 
nustačius tokį teisinį reguliavimą, kuriuo į bendrai gyvenančių asmenų, tarp kurių yra 
neįgalus asmuo, pajamas skiriant piniginę socialinę paramą įskaitomos ir slaugos ar prie-
žiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos ir tikslinai priedai, t. y. nustačius tokį 
teisinį reguliavimą, kuriuo nustatyta netaikyti Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte 
numatytos išimties, kyla abejonių, ar nėra suvaržomos bendrai gyvenančių asmenų, tarp 
kurių yra neįgalių asmenų, kuriems mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinė kompensacija, lygios teisės ir galimybės susiklosčius atitinkamoms nepalankioms 
materialine prasme aplinkybėms, gauti vienkartinę pašalpą iš savivaldybės biudžeto. 
Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Valstybinių šalpos pensijų įstatymą slaugos ar priežiū-
ros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos tik tiems neįgaliesiems, kuriems 
nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, t. y. šios kompensacijos turi tikslinę pa-
skirtį – yra skirtos įstatymu apibrėžtos neįgaliųjų grupės slaugai ir priežiūrai namuose 
(Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 26 str. 3 d., Valstybinių šalpos pensijų įstaty-
mo 11–14 str.). Pareiškėjo manymu, slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kom-
pensacija gali ir turi būti naudojama pagal įstatyme nurodytą jos tikslinę paskirtį ir negali 
būti naudojama bendrai gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti. Pareiškėjas darė išvadą, 
kad Aprašo 20, 21, 22 punktai ta apimtimi, kuria nėra numatyta, kad į bendrai gyvenan-
čių asmenų pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai skirti, neįskaitomos 
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slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, prieštarauja Įstatymo 
6 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktui, konstituciniam teisinės 
valstybės principui. Pareiškėjas atkreipė dėmesį, kad Taryba 2013 m. liepos 24 d. spren-
dimu Nr. 1-1393 patvirtino naujos redakcijos Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo 
tvarkos aprašą.

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė atsiliepime į prašymą prašė jį atmesti kaip 
nepagrįstą.

Atsakovas nurodė, kad Įstatymo 5 straipsnyje išskiriamos šios piniginės socialinės 
paramos rūšys: 1) socialinė pašalpa ir 2) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlai-
dų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos, ir darė išvadą, kad Įstatymas numato tikslų 
ir baigtinį socialinės paramos rūšių sąrašą. Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad 
savivaldybių tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybių biudžeto lėšų socialinė parama gali 
būti skiriama ir kitais atvejais (skiriama vienkartinė pašalpa; apmokama skola už būstą; 
kompensuojamos išlaidos už didesnį karšto ir geriamojo vandens kiekį, negu šiame įsta-
tyme nustatytas normatyvas; kompensuojamos šiame įstatyme nenurodytos būsto išlai-
kymo išlaidos ir kita). Atsakovas paaiškino, kad piniginė socialinė parama ir vienkartinės 
pašalpos rūšių parama skiriasi savo pobūdžiu, skyrimo tvarka, pajamų, į kurias atsižvel-
giant priimami sprendimai dėl piniginės paramos skyrimo, apskaičiavimu, paramos dy-
džiu bei finansavimo būdu (t. y. iš skirtingų biudžetų lėšų: piniginė socialinė parama – iš 
valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybės biudžetui, o vienkartinė 
pašalpa – iš savivaldybės biudžeto lėšų, savivaldybei vykdant savarankiškas funkcijas). 
Atsakovas pabrėžė, kad savivaldybės turi teisę, bet ne pareigą skirti vienkartinę pašalpą. 
Vienkartinės pašalpos skyrimas yra savarankiška savivaldybės funkcija, įtvirtinta Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 43 punkte. Pagal minėto įstatymo 
16 straipsnio 2 dalies 38 punktą išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtas 
sprendimų dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo priėmimas, pa-
pildomos socialinės paramos, socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės 
biudžeto tvarkos nustatymas, priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą dydžio 
ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos nustatymas. Atsakovas darė išvadą, kad 
Administracija Tarybos nustatyta tvarka iš savo biudžeto skiria vienkartinę pašalpą, vyk-
dydama savo savarankiškas funkcijas. Šią teisę jai suteikia Įstatymo 23 straipsnio 4 dalis 
bei kiti teisės aktai. Atsakovas pažymėjo, kad Administracija, įgyvendindama savo teisę 
skirti vienkartinę pašalpą, turi teisę savo nuožiūra nustatyti pašalpos skyrimo tvarką, nes 
ši pašalpa skiriama kitais atvejais, t. y. ne Įstatymo nustatytais atvejais, todėl vienkarti-
nė pašalpa gali būti skiriama tik Aprašo nustatyta tvarka. Atsakovo teigimu, Įstatymas 
neįpareigojo Vilniaus miesto savivaldybės Apraše nurodyti, kad svarstant, ar skirti vien-
kartinę išmoką asmeniui, apskaičiuojant jo pajamų dydį neįtraukti slaugos ar priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos. Remdamasis Valstybinių šalpos pensijų įsta-
tymo 2 straipsnio 11 punkte nurodytu šalpos išmokos apibrėžimu bei Valstybinių socia-
linio draudimo pensijų įstatymu, atsakovas nurodė, kad slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinė kompensacija yra periodinė išmoka, mokama asmeniui kiekvieną mėnesį. 
Atsakovas darė išvadą, kad Aprašo 21 punkte pagrįstai nenumatyta, jog į šeimos pajamas 
neįskaičiuojamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.
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II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu pri-
pažino, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr.1-
65 patvirtinto Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 20, 21, 22 punk-
tai ta apimtimi, kuria nėra numatyta, kad į bendrai gyvenančių asmenų pajamas, kurios 
apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai skirti, neįskaitomos slaugos ar priežiūros (pagal-
bos) išlaidų tikslinės kompensacijos, prieštarauja Lietuvos Respublikos piniginės socia-
linės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo 
(2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1772 redakcija) 6 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 
17 straipsnio 1 dalies 3 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui ir laikė juos 
panaikintais.

Teismas rėmėsi Įstatymo 3–6 straipsniais, 17, 18, 23 straipsnio 4 dalimi, pažymėjo, 
kad, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio (2011 m. balandžio 19 d. 
įstatymo Nr. XI-1327 redakcija) 2 dalies 38 punkte nustatytą kompetenciją, Taryba pa-
tvirtino Aprašą. Teismas rėmėsi Aprašo 3, 6, 20, 21, 22 punktais ir darė išvadą, kad iš 
Aprašo 20, 21, 22 punktų turinio matyti, jog juose, priešingai nei nustatyta Įstatymo 17 
straipsnio 1 dalies 3 punkte, nėra reglamentuota, kad apskaičiuojant šeimos (vieno gy-
venančio asmens) pajamas, į jas neįtraukiamos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinės kompensacijos ir tiksliniai priedai. 

Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalimi, 
Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsniu, 4 straipsnio 2, 6, 8, 12 
punktais, rėmėsi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktika, nustatė, kad Aprašas (bylai aktuali Tarybos 
2011 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. 1-65 redakcija) yra poįstatyminis teisės aktas, ku-
ris buvo priimtas realizuojant Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio (bylai aktuali 
2011 m. balandžio 19 d. įstatymo Nr. XI-1327 redakcija) 2 dalies 38 punkto nuostatas. 
Atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo aiškinimus, teismas konstatavo, kad jo (Aprašo nuos-
tatos, tarp jų ir byloje nagrinėjami 20, 21 ir 22 p.) nuostatos negali konkuruoti, t. y. nusta-
tyti kitokį negu Įstatymo nustatytas teisinių santykių reglamentavimą. 

Teismas nurodė, kad savivaldybės administravimo subjektui Apraše nustačius tei-
sinį reguliavimą, pagal kurį į bendrai gyvenančių asmenų, tarp kurių yra neįgalus asmuo, 
pajamas skiriant piniginę socialinę paramą įskaitomos ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinės kompensacijos ir tiksliniai priedai, t. y. nustačius tokį teisinį reguliavimą, 
kuriuo numatyta netaikyti Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos išimties, 
yra suvaržomos bendrai gyvenančių asmenų (sąvoka šio įstatymo taikymo prasme api-
brėžta Įstatymo 2 str. 2 d.), tarp kurių yra neįgalių asmenų, kuriems mokama slaugos ar 
priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija, lygios teisės ir galimybės susiklosčius 
atitinkamoms nepalankioms materialine prasme aplinkybėms, gauti vienkartinę pašalpą 
iš savivaldybės biudžeto. Teismas pažymėjo, kad pagal Valstybinių šalpos pensijų įstaty-
mą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos tik tiems 
neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, t. y. šios kom-
pensacijos turi tikslinę paskirtį – yra skirtos įstatymu apibrėžtos neįgaliųjų grupės slaugai 
ir priežiūrai namuose (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 26 str. 3 d., Valstybinių 
šalpos pensijų įstatymo 11–14 str.). Slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kom-
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pensacija gali ir turi būti naudojama pagal įstatyme nurodytą jos tikslinę paskirtį ir negali 
būti naudojama bendrai gyvenančių asmenų poreikiams tenkinti. Atsižvelgiant į tai, įsta-
tymų leidėjas ir nustatė išimtį, neįtraukdamas šių tikslinių išmokų į šeimos pajamas, nuo 
kurių dydžio priklauso piniginės socialinės pašalpos skyrimas. 

Teismas pripažino, kad Aprašo 20, 21, 22 punktai ta apimtimi, kuria nėra numaty-
ta, kad į bendrai gyvenančių asmenų pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkartinei pa-
šalpai skirti, neįskaitomos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensaci-
jos, prieštarauja Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktui, 
konstituciniam teisinės valstybės principui ir yra pagrindas laikyti juos panaikintais.

III.

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniame skunde prašo pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Atsakovas remiasi Įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 11 punktu, 5 straips-
niu, 4 straipsnio 1, 3, 6 dalimis, 23 straipsnio 4 dalimi ir daro išvadą, kad įstatymų lei-
dėjas Įstatyme išskiria dvi skirtingas sąvokas – „socialinė parama“ ir „piniginė socialinė 
parama“. Atsakovas pažymi, kad pagal Įstatymą pinigine socialine parama laikoma tik 
socialinė pašalpa ir būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens iš-
laidų kompensacijos, o socialinė parama vertintina kaip platesnė sąvoka, kuri apima visas 
kitas galimas paramos formas, nepatenkančias į Įstatymo taikymo sritį. Atsakovas daro 
išvadą, kad Įstatymo 17 straipsnyje įtvirtinta pajamų piniginei socialinei paramai gauti 
apskaičiavimo tvarka taikytina tik santykiams, susijusiems su piniginės socialinės para-
mos, t. y. socialinės pašalpos ir kompensacijų, teikimu nepasiturintiems gyventojams, o 
Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, 23 straipsnio 23 straipsnio 4 dalyje kalbama apie socialinę 
paramą, t. y. visas kitas galimas paramos formas, išskyrus socialinę pašalpą ir kompensa-
cijas. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad įstatymų leidėjas neapibrėžia, kas pagal Įstatymą 
laikoma socialine parama, bet tik pateikia galimos socialinės paramos rūšių pavyzdinį są-
rašą. Atsakovo manymu, socialinės paramos teikimas kitais, t. y. Įstatymo nenumatytais 
atvejais, Įstatymo sureglamentuotas itin glaustai, didesnį socialinės paramos reglamen-
tavimo savarankiškumą ir diskreciją paliekant savivaldybėms. Atsakovo manymu, šios 
nuostatos tikslas yra įgalinti savivaldybes teikti platesnį socialinės paramos rūšių spektrą 
to reikalaujantiems asmenims. Atsakovas pabrėžia, kad pagal Įstatymą savivaldybėms yra 
suteikta teisė, bet ne pareiga savo nuožiūra nustatyti ir skirti socialinę paramą. Atsakovas 
atkreipia dėmesį, kad įstatymų leidėjas, deleguodamas socialinės paramos skyrimo tvar-
kos nustatymą savivaldybėms, neįpareigojo jų nustatyti, jog svarstant, ar skirti socialinę 
paramą asmeniui, apskaičiuojant jo pajamų dydį, turi būti remiamasi Įstatymo 17 straips-
nyje įtvirtinta pajamų skaičiavimo tvarka. Atsakovas daro išvadą, kad Vilniaus miesto sa-
vivaldybė pagal Įstatymą turėjo teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar teiks socialinę paramą 
iš Vilniaus miesto savivaldybės lėšų, jeigu teiks – kokios formos socialinė parama bus 
teikiama. Nusprendusi teikti socialinę paramą, Vilniaus miesto savivaldybė turėjo teisę 
savo nuožiūra nustatyti šios pašalpos skyrimo tvarką. Atsakovo manymu, priešingu atve-
ju būtų prieštaraujama Įstatymo 23 straipsnio 4 daliai, 1 straipsnio 1 daliai, 4 straipsnio 
3 daliai, 5 straipsniui. Atsakovo teigimu, teismas nepagrįstai sutapatino piniginę socialinę 
paramą, kuri turi būti teikiama laikantis Įstatymo 17 straipsnyje nustatytos pajamų ap-
skaičiavimo tvarkos, ir socialinę paramą, kuri, remiantis Įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, 
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gali būti teikiama savivaldybių tarybų nustatyta tvarka. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad 
teismas nenurodė aplinkybių, kurios leistų teigti, jog nagrinėjamu atveju Vilniaus mies-
to savivaldybei Įstatymas nesuteikė teisės nustatyti vienkartinės pašalpos skyrimo tvar-
kos ir tokiu būdu Vilniaus miesto savivaldybė viršijo jai Įstatymu suteiktą kompetenciją. 
Atsakovo manymu, savivaldybės, veikdamos pagal Įstatymo 23 straipsnio 4 dalį, nėra įpa-
reigotos nustatyti analogišką pajamų apskaičiavimo tvarką, kokia yra nustatyta Įstatymo 
17 straipsnyje, bet joms yra suteikta laisvė nuspręsti dėl papildomos socialinės paramos iš 
savo biudžeto teikimo, o nusprendus tokią papildomą socialinę paramą teikti, yra suteik-
ta teisė savo nuožiūra nustatyti tokios paramos teikimo tvarką. Atsakovas pažymi, kad 
šiuo atveju neturėtų būti vertinamas norminio administracinio akto politinis ir ekono-
minis tikslingumas, bet tik tai, ar priimant konkretų norminį administracinį aktą vietos 
savivaldos institucija neviršijo jai suteiktos kompetencijos, ar norminis administracinis 
aktas neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktui. 

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Nagrinėjamoje administracinėje byloje keliamas klausimas dėl Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-65 patvirtinto Vienkartinių 
pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 20, 21, 22 punktų (ta apimtimi, kuria nėra 
numatyta, kad į bendrai gyvenančių asmenų pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkar-
tinei pašalpai skirti, neįskaitomos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kom-
pensacijos) atitikties Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punktui, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktui, 
konstituciniam teisinės valstybės principui. 

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu pri-
pažino, kad Aprašo 20, 21, 22 punktai ta apimtimi, kuria nėra numatyta, kad į bendrai 
gyvenančių asmenų pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai skirti, ne-
įskaitomos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, prieštarau-
ja Įstatymo (2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1772 redakcija) 6 straipsnio 1 dalies 
2 punktui, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui ir 
laikė juos panaikintais.

Atsakovas Vilniaus miesto savivaldybė apeliaciniame skunde su tokiu pirmosios 
instancijos teismo sprendimu nesutinka ir pažymi, jog pirmosios instancijos teismas klai-
dingai aiškino Įstatymo nuostatas, paneigdamas savivaldybių savarankiškumą, nes soci-
alinės paramos teikimas Įstatymo nenumatytais atvejais Įstatymo sureglamentuotas itin 
glaustai, didesnį socialinės paramos reglamentavimo savarankiškumą ir diskreciją palie-
kant savivaldybėms.

Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems 
asmenims įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodyta, jog savivaldybės tarybos nustatyta 
tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų socialinė parama gali būti skiriama ir kitais atvejais 
(skiriama vienkartinė pašalpa; apmokama skola už būstą; kompensuojamos išlaidos už 
didesnį karšto ir geriamojo vandens kiekį, negu šiame įstatyme nustatytas normatyvas; 
kompensuojamos šiame įstatyme nenurodytos būsto išlaikymo išlaidos ir kita). Vilniaus 
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miesto savivaldybės tarybos patvirtinto Aprašo 3 punkte nustatyta, kad vienkartinės pa-
šalpos skiriamos siekiant padėti šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui), atsidūrusiai 
sunkioje materialinėje padėtyje, susidariusioje dėl įvykusios nelaimės, padariusios žalą 
šeimos (vieno gyvenančio asmens) turtui, sveikatai arba dėl asmens sveikatos sutrikimų, 
jeigu šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) nepakanka valstybės teikiamos socialinės 
paramos ir ji yra išnaudojusi visus kitus galimus pajamų šaltinius bei artimųjų ir ben-
druomenės paramą. Vienkartinės pašalpos neužtikrina ilgalaikio ekonominio ir socia-
linio saugumo, o tik padeda šeimai (vienam gyvenančiam asmeniui) išgyventi sunkioje 
materialinėje situacijoje.

Pareiškėjo prašomo ištirti Aprašo 20 punkte numatyta, kad į šeimos (vieno gyve-
nančio asmens) pajamas įskaitomos visų šeimos narių (vieno gyvenančio asmens) faktiš-
kai gautos pajamos. Pagal Aprašo 21 punktą į šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas 
neįskaitoma: vaiko išlaikymui skirtos išmokos; vienkartinės išmokos (vienkartinė išmo-
ka vaikui, vienkartinė išmoka įsikurti, laidojimo pašalpa, vienkartinė pašalpa, mokama 
gaisro, stichinės nelaimės, ligos ir kitais atvejais, kietojo ir kitokio kuro įsigijimo, būsto 
šildymo išlaidų, išlaidų šaltajam vandeniui ir išlaidų karštam vandeniui kompensacijos). 
Aprašo 22 skunde nustatyta, kad į pajamas įskaitomos kartu su pareiškėju viename būste 
gyvenančio(-ų) ir bendrą ūkį vedančio(-ų) asmens(-ų) pajamos.

Pareiškėjas Aprašo 20, 21, 22 punktų atitiktį inter alia Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 
2 punktui, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktui ginčija tuo aspektu, kad Aprašas nenumato, 
jog į bendrai gyvenančių asmenų pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai 
skirti, neįskaitomos slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos.

Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nurodė, jog savivaldybės 
tarybai nustačius tokį teisinį reguliavimą, kuriuo numatyta netaikyti Įstatymo 17 straips-
nio 1 dalies 3 punkte numatytos išimties, yra suvaržomos bendrai gyvenančių asmenų, 
tarp kurių yra neįgalių asmenų, kuriems mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinė kompensacija, lygios teisės ir galimybės susiklosčius atitinkamoms nepalankioms 
materialine prasme aplinkybėms, gauti vienkartinę pašalpą iš savivaldybės biudžeto.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad savivaldy-
bės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiš-
kai. Šiuo aspektu pažymėtina, kad vietos savivalda – įstatymo nustatyto valstybės teritori-
jos administracinio vieneto nuolatinių gyventojų bendruomenės, kuri turi Konstitucijos 
laiduotą savivaldos teisę, savitvarka ir savaveiksmiškumas pagal Konstitucijos ir įstatymų 
apibrėžtą kompetenciją (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 2 d.). Savivaldos teisę įgyven-
dina savivaldybės institucijos (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d.). Vietos savivaldos 
įstatymas savivaldybių funkcijas skirsto į savarankiškąsias (Konstitucijos ir įstatymų nu-
statytas (priskirtas) (Vietos savivaldos įstatymo 6 str.) ir valstybines (valstybės perduo-
tas savivaldybėms) (Vietos savivaldos įstatymo 7 str.). Savivaldybės tarybos kompetenciją 
apibrėžia Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnis, kuris nustato, kad savivaldybės tarybos 
kompetencija yra išimtinė (Vietos savivaldos įstatymo 16 str. 2 d.) ir paprastoji (Vietos 
savivaldos įstatymo 16 str. 3 d.).

Konstitucinis Teismas 1998 m. vasario 18 d. ir 2001 m. birželio 28 d. nutarimuo-
se konstatavo, kad Konstitucijoje vietos savivalda įtvirtinta kaip savaveiksmiškumo pa-
grindais veikianti vietinė viešojo administravimo sistema, kuri tiesiogiai nėra pavaldi 
valstybės valdžios institucijoms. Savivaldybių sistema yra decentralizuota. Konstitucijos 
nuostata, kad savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia 
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laisvai ir savarankiškai, vertintina kaip šių vietos bendruomenių dalyvavimo valdant šias 
teritorijas garantija. Savivaldybių savarankiškumas ir veiklos laisvė pagal Konstitucijos 
bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją – konstituciniai principai. Konstitucinis Teismas 
2000 m. birželio 13 d. nutarime konstatavo, jog Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalies nor-
ma, kad savivaldybės veikia laisvai ir savarankiškai, negali būti atsiejama nuo toje pačioje 
dalyje įtvirtintos nuostatos, kad savivaldybių veikimo laisvė ir savarankiškumas yra sais-
tomi Konstitucijoje bei įstatymuose apibrėžtos jų kompetencijos. Konstitucinė nuostata, 
kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir 
savarankiškai, reiškia ir tai, kad jeigu Konstitucijoje ar įstatymuose tam tikros funkcijos 
yra priskirtos savivaldybėms, tai savivaldybės ir vykdo šias funkcijas ta apimtimi, kuria 
šios yra joms priskirtos. Tai reiškia, kad tam tikra dalis savivaldybių kompetencijos turi 
būti įgyvendinama tiesiogiai, kad savivaldybių tarybų sprendimų, priimtų neperžengiat 
jų kompetencijos ribų, įgyvendinimas neturi būti saistomas kurių nors valstybės insti-
tucijų ar pareigūnų sprendimų (leidimų, sutikimų ir pan.). Tačiau pabrėžtina, kad ir tos 
funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, yra reglamentuojamos įstatymais. 
Nė viena iš šių funkcijų nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai sa-
varankiškos (Konstitucinio Teismo 2002 m. gruodžio 24 d. nutarimas). Vietos savivaldos 
institucijų veikloje turi būti paisoma visų Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų pagrindi-
nių vietos savivaldos principų, tarp jų – teisėtumo principo, nustatančio, kad savivaldy-
bės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų vei-
klos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus 
(Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 6 p.).

Taigi savivaldybės veiklos laisvė ir savarankiškumas nėra absoliutus, o yra riboja-
mas Konstitucijos ir įstatymų jai (savivaldybei) suteiktos kompetencijos. Teisėjų kolegija 
neneigia to, kad savivaldybė yra viešojo administravimo subjektas, kuris turi teisę priimti 
norminius administracinius aktus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, ir kad 
savivaldybės tarybos išimtinei kompetencijai, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 
16 straipsnio 2 dalies 38 punktu, yra priskirta nustatyti papildomos socialinės paramos, 
socialinių pašalpų ir kompensacijų skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarką, tačiau, kaip 
minėta, tokia teisė turi būti įgyvendinama įstatymų leidėjo suteiktos kompetencijos ribo-
se bei neturi pažeisti kitų teisės aktų nuostatų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 360 patvir-
tintoje Socialinės paramos koncepcijos (toliau – ir Koncepcija) 2 punkte įtvirtinta, jog 
socialinė parama – tai socialinės, ekonominės, teisinės ir organizacinės priemonės, kurio-
mis siekiama sudaryti būtiniausias gyvenimo sąlygas asmenims (šeimoms), kurių darbo, 
socialinio draudimo ir kitokios pajamos dėl objektyvių, nuo jų nepriklausančių priežas-
čių yra nepakankamos, kad jie (jos) galėtų pasirūpinti savimi. Piniginės socialinės para-
mos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 1 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šio įstatymo 
paskirtis – nustatyti piniginės socialinės paramos teikimo principus, finansavimo šalti-
nius, piniginę socialinę paramą gaunančių asmenų teises ir pareigas, taip pat piniginės 
socialinės paramos, teikiamos nepasiturintiems gyventojams, kai suaugę asmenys yra iš-
naudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas. Piniginė 
socialinė parama nepasiturintiems gyventojams Įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje apibrėžta 
kaip pinigine ar nepinigine formomis teikiama parama nepasiturintiems gyventojams šio 
įstatymo nustatyta tvarka. Įgyvendinant Įstatymo nuostatas, Lietuvoje taikoma vieninga 
pajamų ir turto įvertinimu pagrįsta piniginės socialinės paramos teikimo sistema.
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Įstatymo 5 straipsnyje nustatyta, kad piniginės socialinės paramos rūšys yra šios: 
1) socialinė pašalpa; ir 2) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto van-
dens išlaidų kompensacijos. Kaip minėta, Įstatymo reglamentavimo sritis – piniginės 
socialinės paramos teikimo teisiniai santykiai. Įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje vartojama 
sąvoka „socialinė parama“, tačiau Įstatyme nepateikiamas šios sąvokos savarankiškas api-
brėžimas. Sistemiškai vertindama Įstatymo nuostatas, teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
Įstatyme vartojama sąvoka „socialinė parama“, kaip teisingai nurodo atsakovas, gali apim-
ti ir kitus, Įstatyme nenumatytus piniginės socialinės paramos atvejus. Tačiau ši Įstatyme 
vartojama sąvoka nesudaro savarankiškos socialinės apsaugos dalies ir nėra platesnė už 
piniginės socialinės paramos sampratą. Atkreiptinas dėmesys, kad Įstatymo 4 straipsnio 3 
dalis, kurioje vartojama „socialinės paramos“ sąvoka, nukreipia į Įstatymo devintąjį skirs-
nį. Pastarajame nėra išskiriama savarankiška „socialinės paramos“ samprata, bet regla-
mentuojami piniginės socialinės paramos teikimo atitinkami teisiniai santykiai. Įstatymo 
4 straipsnio 3 dalis taip pat nukreipia į Įstatymo 23 straipsnio 4 dalį. Kaip matyti iš šio 
straipsnio pavadinimo, Įstatymo 23 straipsnis skirtas reglamentuoti savivaldybės admi-
nistracijos pareigas ir teises teikiant piniginę socialinę paramą. Taigi šiame straipsnyje 
taip pat nėra išskirta savarankiška ir atsieta nuo Įstatymu reguliuojamų piniginės sociali-
nės paramos teisinių santykių socialinės paramos sąvoka. Tai, kad Įstatymo 23 straipsnio 
4 dalyje vartojama sąvoka „socialinė parama“ apima visas kitas galimas piniginės socia-
linės paramos formas, kurios dėl jų įvairumo (pvz., vienkartinė pašalpa įvykus nelaimei, 
padariusiai žalą šeimos turtui, sveikatai; vienkartinė pašalpa įsigyti būtinų vaistų ir kt.) 
tiesiogiai nėra įvardytos Įstatyme, savaime nereiškia, kad tai yra savarankiška sąvoka, ne-
patenkanti į Įstatymo taikymo sritį. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Įstatyme vartojama 
socialinės paramos sąvoka patenka į piniginės socialinės paramos apimtį. Atsakovas ne-
nurodė pakankamai argumentų, pagrindžiančių jo poziciją, jog Įstatyme vartojama sąvo-
ka „socialinė parama“ yra platesnė sąvoka nei „piniginė socialinė parama“. Pažymėtina, 
kad „socialinės paramos“ sąvokos vartojimas Įstatyme taip pat savaime nesudaro pagrin-
do tvirtinti, jog pajamų piniginei socialinei paramai gauti apskaičiavimo tvarka, įtvir-
tinta Įstatymo 17 straipsnyje, netaikytina santykiams, susijusiems su socialinės paramos 
teikimu.

Įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta, jog teisę į socialinę pašalpą turi bendrai gyvenan-
tys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu 
atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus: 1) bendrai gyvenančių asmenų 
arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 
straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo; 2) pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos 
pagal šio įstatymo 17 ir 18 straipsnius, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas ben-
drai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui; 3) kiekvienas vyresnis 
kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) 
nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų ku-
rioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į pinigi-
nę socialinę paramą. Taigi bendrai gyvenantys asmenys teisę į socialinę pašalpą turi inter 
alia tuo atveju, kai pajamas, kurios apskaičiuojamos pagal Įstatymo 17 ir 18 straipsnius, 
yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims.

Įstatymo 17 straipsnis reglamentuoja, kokios visų bendrai gyvenančių asmenų arba 
vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos įskaitomos (neįskaitomos) skiriant piniginę 
socialinę paramą. Pagal aptariamos įstatymo normos 1 dalies 3 punktą skiriant piniginę 
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socialinę paramą, įskaitoma visų bendrai gyvenančių arba vieno gyvenančio asmens pen-
sijos ir (ar) pensijų išmokos, (išskyrus slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines 
kompensacijas ir tikslinį priedą). 

Taigi, kaip matyti iš šių teisės aktų nuostatų, piniginė socialinė parama remiasi 
poreikio principu. Ji teikiama finansinių sunkumų turintiems asmenims, kurių pajamos 
dėl objektyvių priežasčių yra nepakankamos, kad jie galėtų pasirūpinti savimi, ir kitais 
įstatymų numatytais atvejais. Pažymėtina, kad Koncepcijos 19 punkte įtvirtinta testavimo 
svarba tam, kad socialinę paramą gautų tie asmenys ir šeimos, kuriems jos labiausiai rei-
kia. Savivaldybių socialinės paramos tarnybų darbuotojai testuoja asmenų, kurie kreipiasi 
dėl socialinės paramos, pajamas bei turtą ir pagal šio testavimo rezultatus skiria socialinę 
paramą (Koncepcijos 35 p.). Piniginė socialinė parama yra skiriama, atsižvelgiant į šei-
mos pajamas ir turtą. Šeima, prieš kreipdamasi dėl piniginės socialinės paramos skyrimo, 
pirmiausia turi deklaruoti turtą, jei savivaldybė pareikalauja. Tai yra nurodyta Lietuvos 
Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 7 straipsnyje. Gyventojai, pageidau-
jantys gauti piniginę socialinę paramą, ir jų šeimos nariai turi deklaruoti turimą turtą ir 
gautas pajamas už praėjusius 12 mėnesių iki kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos, 
to mėnesio paskutinę dieną, kuris eina prieš mėnesį, kurį kreipiamasi dėl piniginės socia-
linės paramos (Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 7 str. 2 d.). Įstatymo 20 straipsnyje 
aptariamos kreipimosi dėl piniginės socialinės paramos sąlygos, jo 3 dalyje, be kita ko, 
nurodant, kad prie prašymo–paraiškos pridedamos bendrai gyvenančių asmenų pažymos 
apie Įstatymo 17 straipsnyje nurodytas pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mė-
nesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama. Tačiau, kaip matyti iš Įstatymo 17 
straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtintos išimties neįskaityti į gaunamas pajamas slaugos ar 
priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų ir tikslinio priedo, testavimo skiriant 
piniginę socialinę paramą kriterijai negali paneigti pajamų, gautų tikslinės kompensacijos 
pagrindu, paskirties. 

Pažymėtina, kad pagal Valstybinių šalpos išmokų įstatymą, slaugos ar priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos mokamos tik tiems neįgaliesiems, kuriems 
nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis, t. y. šios kompensacijos turi tikslinę pa-
skirtį – yra skirtos įstatymu apibrėžtos neįgaliųjų grupės slaugai ir priežiūrai namuose. 
Tikslinės kompensacijos ir išmokos skiriamos siekiant neįgaliesiems kompensuoti spe-
cialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas (Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 26 str. 3 
d., Valstybinių šalpos išmokų įstatymo 11–14 str.). Taigi slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslinę kompensaciją gaunantis asmuo įsipareigoja ją naudoti pagal įstatyme nu-
rodytą jos tikslinę paskirtį ir tokia kompensacija negali būti naudojama bendrai gyvenan-
čių asmenų poreikiams tenkinti. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad Įstatymo 17 straipsnio 
1 dalies 3 punkte įtvirtinta esminė nuostata, kad į asmens (šeimos) pajamas neturėtų būti 
įskaičiuojamos išmokos, kurios turi aiškią tikslinę paskirtį, visiškai nesusietą su asmens 
minimalių poreikių tenkinimu. Tokia yra ir slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tiksli-
nė kompensacija.

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų 
įstatymo 13 straipsnyje įtvirtinta, kad socialinė šalpa (parama) teikiama iš Lietuvos 
Respublikos savivaldybių biudžetų, iš kurių: mokamos paramos šeimai pašalpos; finan-
suojamos socialinės globos ir rūpybos bei Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo nu-
matytos vietinės reikšmės nedarbo likvidavimo priemonės. Koncepcijos 18 punkte nu-
statyta, kad įstatymų nenustatytais atvejais, kai asmenims arba šeimoms būtina skubi 
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parama (apmokėti už gydymą, maistui, drabužiams, buities reikmenims įsigyti, apmokėti 
už ūkines paslaugas, taip pat stichinės arba ekologinės nelaimės atveju ir kt.), savivaldy-
bių nustatyta tvarka jiems mokama vienkartinė arba terminuota pašalpa. Šios pašalpos 
dydį ir jos mokėjimo tvarką nustato kiekviena savivaldybė. Šioje byloje tiriamas Aprašas 
patvirtintas vadovaujantis tuo metu galiojusios redakcijos Įstatymo 22 straipsnio 4 dali-
mi, nustačiusia, kad savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų 
socialinė parama gali būti skiriama ir kitais šio įstatymo nenustatytais atvejais (skiriama 
vienkartinė pašalpa; padengiamas įsiskolinimas už būstą; kompensuojamos išlaidos už 
didesnį karšto ir šalto vandens kiekį, negu šiame įstatyme nustatytas normatyvas; kom-
pensuojamos šiame įstatyme nenurodytos būsto išlaikymo išlaidos ir kita). Ši nuostata 
buvo iš esmės analogiška byloje aktualios redakcijos Įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje įtvir-
tintai nuostatai. 

Piniginės socialinės paramos, skiriamos vadovaujantis Įstatymo 23 straipsnio, 
įtvirtinančio savivaldybės administracijos pareigas ir teises teikiant piniginę socialinę pa-
ramą, 4 dalimi, t. y. šiuo atveju vadovaujantis Aprašu, reglamentuojančiu piniginės socia-
linės paramos – vienkartinės pašalpos, finansavimas atliekamas iš savivaldybės biudžeto 
lėšų (Įstatymo 4 str. 3 d.). Tapatus piniginės socialinės paramos finansavimo šaltinis nu-
statytas ir Įstatymo devintajame skirsnyje nurodytais atvejais, t. y. teikiant piniginę soci-
alinę paramą vykdant savarankiškąją savivaldybių funkciją. Tačiau šiuo atveju, skirtingai 
nei Įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytu atveju, atitinkamoms savivaldybėms aiškiai 
nustatyta platesnė diskrecijos laisvė, įtvirtinant, kad vykdant savarankiškąją savivaldybių 
funkciją piniginė socialinė parama teikiama taikant Įstatymo nuostatas tiek, kiek jų nere-
glamentuoja Įstatymo devintojo skirsnio nuostatos (Įstatymo 28 str. 3 d.).

Kaip minėta, Įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodyta piniginė socialinė parama, 
nors ir yra išskiriama kartu su Įstatymo devintajame skirsnyje nurodytais atvejais pagal 
skirtingą finansavimo šaltinį, tačiau, priešingai nei Įstatymo devintajame skirsnyje nu-
rodyti atvejai, savivaldybių taryboms nustatant piniginės socialinės paramos tvarką re-
miantis Įstatymo 22 straipsnio 4 dalimi, nėra numatyta galimybė papildomą socialinę pa-
ramą teikti ribotai vadovaujantis Įstatymo nuostatomis ir poįstatyminiame akte įtvirtinti 
su Įstatymo nuostatomis konkuruojantį teisinį reguliavimą. Teisėjų kolegija, įvertinusi 
slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos paskirtį, daro išvadą, kad 
Įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 punkte įtvirtinta išimtis neįtraukti šios tikslinės išmo-
kos į šeimos pajamas, nuo kurių dydžio priklauso piniginės socialinės paramos skyrimas, 
yra esminė nuostata, kurią paneigiantis savivaldybės priimtas poįstatyminis teisinis re-
guliavimas negali būti laikomas teisėtu ir neprieštaraujančiu aukštesnės galios teisiniam 
reglamentavimui. 

Teisėjų kolegija sutinka su apelianto teiginiais, kad Įstatymo 23 straipsnio 4 daly-
je įtvirtintos nuostatos tikslas yra įgalinti savivaldybes teikti platesnį socialinės paramos 
rūšių spektrą, taip pat, kad savivaldybėms yra suteikta teisė, bet ne pareiga savo nuožiū-
ra nustatyti ir skirti socialinę paramą. Vilniaus miesto savivaldybė pagal Įstatymą turėjo 
teisę savo nuožiūra nuspręsti, ar teiks socialinę paramą iš Vilniaus miesto savivaldybės 
biudžeto lėšų, jeigu teiks – kokios formos socialinė parama bus teikiama. Tačiau teisėjų 
kolegija nesutinka, kad tokia savivaldybės teisė gali būti įgyvendinama tokiu būdu, jog 
poįstatyminiame akte būtų nustatyta konkuruojanti su Įstatymo reglamentuojamomis pi-
niginės socialinės paramos teikimo principinėmis nuostatomis socialinės paramos teiki-
mo tvarka.
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Atsakovas neteisingai aiškina pirmosios instancijos teismo sprendimą, tvirtinda-
mas, kad teismas nenurodė aplinkybių, leidžiančių teigti, jog nagrinėjamu atveju Vilniaus 
miesto savivaldybei Įstatymas nesuteikė teisės nustatyti vienkartinės pašalpos skyrimo 
tvarką. Įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje aiškiai įtvirtinta savivaldybės tarybos teisė socia-
linę paramą skirti ir kitais atvejais. Tokią papildomos piniginės socialinės paramos teiki-
mo tvarką nustato kiekviena savivaldybė, nusprendusi teikti atitinkamą socialinę paramą 
iš savivaldybės biudžeto. Pažymėtina, kad poįstatyminis aktas, reglamentuojantis tokios 
socialinės paramos teikimo tvarką, šiuo atveju – Aprašas, yra priimtas vadovaujantis 
Įstatymu. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija negali sutikti su atsakovo pozi-
cija, kad Įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje įtvirtinta teisė savivaldybėms poįstatyminiu aktu 
nustatyti tokią socialinės paramos kitais nei Įstatyme numatytais atvejais skyrimo tvarką, 
kuri prieštarautų Įstatymo nuostatoms. Pažymėtina, kad savivaldybės, veikdamos pagal 
Įstatymo straipsnio 4 dalį, nėra įpareigotos nustatyti analogišką pajamų apskaičiavimo 
tvarką, kokia yra įtvirtinta Įstatymo 17 straipsnyje, tačiau pajamų skaičiavimo tvarkos, 
pažeidžiančios tikslinės kompensacijos paskirtį, nustatymas negali būti laikomas teisėtu 
ir neprieštaraujančiu Įstatymui. Atsakovas nepateikė pakankamų argumentų, sudarančių 
pagrindą šiuo atveju daryti priešingą išvadą.

Kaip jau buvo minėta, savivaldybių savarankiškumo ir veiklos principas nėra ab-
soliutus ir jis neatleidžia viešojo administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto (savi-
valdybės tarybos) nuo pareigos laikytis visų kitų teisės aktų nuostatų bei viešosios teisės 
principų, tarp jų – teisėtumo principo. Savivaldybės taryba turi viešojo administravimo 
teises ir pareigas (Vietos savivaldos įstatymo 3 str. 3 d. 1 p.). Pažymėtina, kad Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje įtvirtinti viešojo administravi-
mo principai, tarp jų – lygiateisiškumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo 
subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui 
visi asmenys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, 
tautybės, kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politi-
nių pažiūrų, veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių (Viešojo 
administravimo įstatymo 3 str. 9 p.).

Kartu pažymėtina, kad Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis nustato, jog įstatymui, 
teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Konstitucinis 
Teismas, aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą nuostatą, ne kartą yra 
pažymėjęs, kad joje yra įtvirtinta formali visų asmenų lygybė. Konstitucinis asmenų ly-
gybės įstatymui principas reikalauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvir-
tintos visiems vienodai (Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 18 d., 2000 m. birže-
lio 30 d., 2008 m. rugsėjo 23 d., 2008 m. gruodžio 24 d. ir 2009 m. kovo 2 d. nutarimai). 
Taip pat Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad šio principo turi būti laiko-
masi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant. Šis principas nepaneigia to, kad įstatyme gali 
būti nustatytas nevienodas teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių 
skirtingose padėtyse, atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. balandžio 23 d., 2003 m. 
liepos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2008 m. gruodžio 24 d., 2009 m. 
kovo 2 d. nutarimai). Tačiau konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas būtų 
pažeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su 
kitais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra to-
kio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objekty-
viai pateisinamas (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d., 2003 m. gruodžio 30 d., 
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2004 m gruodžio 13 d., 2007 m. rugsėjo 26 d., 2008 m. gruodžio 24 d. ir 2009 m. kovo 
2 d. nutarimai).

Taigi iš Konstitucinio Teismo suformuluotos oficialiosios konstitucinės doktrinos 
nuostatų matyti, jog vertinant, ar tam tikru teisiniu reguliavimu nėra pažeidžiamas as-
menų lygiateisiškumo principas, pirmiausia būtina identifikuoti tam tikrų subjektų (jų 
grupių) nevienodą (diferencijuotą) teisinį reguliavimą, o tai identifikavus – vertinti, ar 
toks skirtingas teisinis reguliavimas yra nustatytas pagrįstai (t. y. ar asmenys ar objektai, 
kuriems taikomas skirtingas teisinis reguliavimas, pasižymi tokiais teisinės padėties skir-
tumais, dėl ko toks diferencijuotas teisinis reguliavimas būtų objektyviai pateisinamas, ar 
tokiu skirtingu teisiniu reguliavimu siekiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų 
ar jei tai susiję su reguliuojamų visuomeninių santykių ypatumais).

Teisėjų kolegija pažymi, jog ginčijamos Aprašo 20, 21, 22 punktų nuostatos numa-
to, jog į šeimos (vieno gyvenančio asmens) pajamas įskaitomos visų šeimos narių (vieno 
gyvenančio asmens) faktiškai gautos pajamos, išskyrus vaiko išlaikymui skirtos išmokos ir 
vienkartinės išmokos. Taigi, atsižvelgus į ginčijamus Aprašo punktus, slaugos ar priežiūros 
(pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos įskaitomos į šeimos pajamas, kurios apskaičiuo-
jamos vienkartinei pašalpai skirti. Jau minėta, jog tikslinės slaugos ir priežiūros (pagalbos) 
išlaidų kompensacijos yra skirtos kompensuoti specialiųjų poreikių tenkinimo išlaidas, t. y. 
specialiesiems poreikiams patenkinti. Kadangi į šių tikslinių kompensacijų paskirtį neįeina 
kasdienių poreikių tenkinimo išlaidos, darytina išvada, jog apskaičiuojant faktines pajamas 
vienkartinei pašalpai skirti, įtraukiant slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslines kom-
pensacijas, yra pažeidžiamas lygiateisiškumo principas bendrai gyvenančių asmenų, tarp 
kurių yra neįgalus asmuo, kuriam mokama slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė 
kompensacija, atžvilgiu, nes bendrai gyvenančių asmenų, tarp kurių nėra neįgalių asmenų, 
faktiškai gaunamos pajamas, kurios naudojamos bendriems asmenų poreikiams tenkinti, 
formaliai bus mažesnės nei asmenų, tarp kurių yra neįgalus asmuo (nors faktiškai pastarųjų 
asmenų pajamos, skirtos bendriems asmenų poreikiams tenkinti, yra mažesnės).

Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instan-
cijos teismas pagrįstai sprendė, jog Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 
25 d. sprendimu Nr. 1-65 patvirtinto Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo tvarkos 
aprašo 20, 21, 22 punktai ta apimtimi, kuria nėra numatyta, kad į bendrai gyvenančių as-
menų pajamas, kurios apskaičiuojamos vienkartinei pašalpai skirti, neįskaitomos slaugos 
ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos, prieštarauja Lietuvos Respublikos 
piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asme-
nims įstatymo (2011 m. gruodžio 1 d. įstatymo Nr. XI-1772 redakcija) 6 straipsnio 1 dalies 
2 punktui, 17 straipsnio 1 dalies 3 punktui, konstituciniam teisinės valstybės principui.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovo Vilniaus miesto savivaldybės apeliacinį skundą atmesti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimą pa-

likti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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viešojo administravimo srityje

2.1. Bylos dėl sveikatos apsaugos teisinių santykių

2.1.1. dėl Valstybinės ligonių kasos įsipareigojimo su ja sudariusioms sutartis 
ortopedijos įmonėms apmokėti išlaidas už pagamintas ir apdraustiesiems 
pritaikytas ortopedijos technines priemones

Santykiai, susiklostę valstybės paramos apdraustiesiems įsigyti ortopedijos techni-
nes priemones srityje, yra administracinio teisinio pobūdžio (27 punktas). Nepaisant to, 
jog teisiniai santykiai dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti 
yra reglamentuojami viešosios teisės nuostatomis, tačiau įstatymų leidėjo įgaliotam tei-
sėkūros subjektui pasirinkus tokį nurodytų teisinių santykių reguliavimo mechanizmą, 
pagal kurį nurodyta funkcija yra vykdoma per ortopedijos įmones, pasirašiusias sutartis 
su Valstybine ligonių kasa, tai yra įtvirtinus, jog siekiant įgyvendinti atitinkamą funkciją 
teisiniai santykiai tarp Valstybinės ligonių kasos ir ortopedijos technines priemones gami-
nančių įmonių reguliuojami sutartimis, sprendžiant klausimą, kokios rūšies – sutartinės ar 
deliktinės – civilinės atsakomybės nuostatos taikytinos konkrečiu atveju, būtina nustatyti, 
kokiu pagrindu prašoma priteisti žalą, o būtent – iš kokių veiksmų kildinamas galimai pa-
darytos žalos (nuostolių) atsiradimas (28 punktas). 

Tarp Valstybinės ligonių kasos ir pareiškėjo – ortopedijos įmonės – esant sudarytai 
sutarčiai (sudarytoms sutartims) dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis 
priemonėmis, ir pareiškėjui reikalavimą priteisti kilusią žalą siejant su kitos sutarties ša-
lies – Valstybinės ligonių kasos – netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu (jų nevyk-
dymu), darytina išvada, jog tokiu atveju taikytinos nuostatos dėl sutartinės civilinės atsa-
komybės taikymo (30 punktas). Minėta išvada nepaneigia galimybės ir esant tarp šalių 
sudarytai sutarčiai taikyti deliktinę civilinę atsakomybę tais atvejais, kai atitinkamos žalos 
atsiradimas nėra siejamas su sutarties vykdymu, sutarties tikslų siekimu ir pan., o grin-
džiamas atitinkamų teisės aktų, bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai 
pažeidimu, viršijančiu sutartimi reguliuojamų teisinių santykių ribas (31 punktas). 

Pripažinus, jog taikytina ne valstybės deliktinė atsakomybė, o sutartinė civilinė at-
sakomybė, darytina išvada, jog tinkamas atsakovas byloje turėtų būti konkreti sutarties 
šalis – Valstybinė ligonių kasa (32 punktas).
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Administracinė byla Nr. A-1924-502/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03210-2012-4

Procesinio sprendimo kategorija 5

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. rugsėjo 30 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Anatolijaus Baranovo (kolegijos pirmininkas), Arūno 
Dirvono, Artūro Drigoto (pranešėjas) ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administraci-
nę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Baltic Orthoservice“ ir atsakovo 
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos, apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. 
vasario 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės 
bendrovės „Baltic Orthoservice“ skundą atsakovui Lietuvos valstybei, atstovaujamai 
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, trečiajam suinteresuo-
tam asmeniui Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, dėl turtinės žalos 
atlyginimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Baltic Orthoservice“ (toliau – ir pareiškė-
jas) kreipėsi į teismą su skundu ir patikslintu skundu, kuriuose prašo priteisti iš Lietuvos 
valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerijos (toliau – ir VLK), 1 924 500,71 Lt (1 780 290,68 Lt nuostolių ir 
144 210,03 Lt palūkanų), 6 proc. metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos už 
laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 
bylinėjimosi išlaidas (I t., b. l. 1–4, III t., b. l. 140–145).

2. Skunde nurodė, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mi-
nistro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 234 patvirtintu Valstybės paramos ortopedijos tech-
ninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašu (toliau – ir Aprašas), VLK ir pa-
reiškėjas 2008 m. gruodžio 31 d., 2010 m. sausio 4 d. ir 2011 m. sausio 3 d. sudarė sutartis 
„Dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis“ 2009, 2010 ir 2011 
metams (toliau – ir Sutartys). Sutarčių prieduose Nr. 2 buvo nustatytas atitinkamiems me-
tams planuojamų pagaminti ortopedijos techninių priemonių (toliau – ir OTP) kiekis, kurio 
pareiškėjas negalėjo viršyti. Remdamasis Sutartimis, pareiškėjas pagal užsakymus gamino 
ir išdavė privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims ortopedijos technines 
priemones, kurių pagaminimo išlaidas pagal minėtas sutartis VLK įsipareigojo kompen-
suoti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – ir PSDF) biudžeto lėšų. Pareiškėjas 
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neviršijo minėtų Sutarčių prieduose Nr. 2 nustatyto atitinkamiems metams planuotų pa-
gaminti ortopedijos techninių priemonių kiekio, visi apdraustųjų užsakymai, vadovaujan-
tis Aprašu ir Sutartimis, buvo registruojami VLK SVEIDROS Ortopedijos informacinėje 
sistemoje (toliau – ir Ortopedijos IS), pacientai, kurių užsakymai buvo įvesti į Ortopedijos 
IS, turėjo galiojančius gydytojų paskyrimus OTP įsigyti ir turėjo teisę į šių priemonių įsigi-
jimo kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis. Nuo 2009 m. vasario 1 d. iki 2011 m. rugsėjo 
9–30 d. VLK patvirtino užsakymus, kurių bendra suma 2 843 829,27 Lt. Tačiau pareiškėjui 
įvykdžius užsakymus, VLK sumokėjo tik dalį nurodytos sumos – 1 063 132,59 Lt, o nesu-
mokėta suma už 2009–2011 metais patvirtintus užsakymus – 1 780 290,68 Lt. Taigi dėl ne-
teisėtų VLK veiksmų, nekompensavus už minėtų užsakymų įvykdymą, pareiškėjas negavo 
priklausančių pajamų, t. y. buvo padaryta 1 780 290,68 Lt žala (Civilinio kodekso (toliau – 
ir CK) 6.271 str.). Remdamasis CK 6.210 straipsnio 2 dalimi, 6.37 straipsnio 1 ir 2 dali-
mis bei Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo 
prevencijos įstatymo (toliau – ir Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymas) nuostatomis, 
pareiškėjas taip pat prašė priteisti iš atsakovo 144 210,03 Lt nuostolių (palūkanų), kadan-
gi VLK laiku neįvykdė Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, bei 6 proc. metinių procesinių 
palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo.

3. Atsakovui Lietuvos valstybei atstovaujanti Valstybinė ligonių kasa prie Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atsiliepimuose su skundu ir patikslintu 
skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (III t., b. l. 17–28, IV t., b. l. 2–7). 
Atsiliepimai grindžiami šiais esminiais argumentais:

3.1. Pareiškėjas jau 2011 m. lapkričio 23 d. žinojo apie galimai pažeistas teises gau-
ti apmokėjimą, tačiau per Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 
straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą su skundu į teismą nesikreipė. Be to, VLK 2012 m. 
liepos 24 d. raštu Nr. 4K-26-6118 atsisakė pareiškėjui kompensuoti 2009–2011 m. paga-
mintų ir išduotų OTP įsigijimo išlaidas. Šio individualaus administracinio akto per įsta-
tymo nustatytą terminą pareiškėjas taip pat neskundė teismui. Todėl pareiškėjas praleido 
įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą. 

3.2. Sutartyse VLK nėra prisiėmusi įsipareigojimų apmokėti visas pareiškėjo paga-
mintas ir išduotas OTP. Sutarčių priede Nr. 2 nurodyti tik OTP kiekiai, kurių, atsižvel-
giant į PSDF biudžeto galimybes, pareiškėjas negali viršyti, o VLK, neviršydama PSDF 
biudžete numatytų lėšų, apmoka pareiškėjui už pagamintas ir išduotas OTP. Nuo 2006 
metų iki 2010 m. gegužės 1 d., kai įvestas OTP kainos apskaičiavimas kintamojo balo 
principu, buvo susidariusi situacija, kai įmonės, taip pat ir pareiškėjas, pagamino ir pritai-
kė pacientams OTP, viršydamos PSDF biudžeto lėšas. Tokiu atveju pagal Sutartį ortope-
dijos įmonės turėjo dėl pasibaigusių lėšų kompensacijai informuoti apdraustąjį (pacientą) 
apie laukimo eilę bei galimybę priemonę pacientui įsigyti savo lėšomis. Kitas pacientų ap-
rūpinimo OTP būdas, kurį pasirinko daugelis įmonių, tai – savo rizika ir sąskaita gaminti 
ir išduoti OTP apdraustiesiems, tikintis, kad tam tikra dalis kainos (atsižvelgiant į PSDF 
biudžete skirtus asignavimus) bus kompensuota. Atsižvelgiant į pacientų interesus, kad 
jiems nereikėtų OTP laukti eilėje ir kad būtų patenkinti pacientų teisėti lūkesčiai į svei-
katos priežiūrą ir patenkintas OTP poreikis, VLK minėtas OTP, kurios išduotos viršijant 
PSDF lėšas, automatiniu būdu patvirtino Ortopedijos IS. Įmonės savo ruožtu prisiėmė 
įsipareigojimą nereikšti pretenzijų dėl priemonių, kurios išduotos apdraustiesiems virši-
jant PSDF biudžeto lėšas, kompensavimo.
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3.3. Nuo 2004 m., kai VLK pradėjo vykdyti apdraustųjų aprūpinimą OTP, visos 
lėšos, kurios buvo numatytos PSDF biudžete ir skirtos OTP priemonėms kompensuoti, 
biudžetiniais metais buvo išnaudojamos. Pareiškėjo reikalaujama atlyginti 1 780 696,68 Lt 
suma yra už OTP, kurios apdraustiesiems išduotos viršijant PSDF biudžeto lėšas. Taigi 
nurodyta suma turi būti vertinama kaip neapibrėžti įsipareigojimai, o ne kaip skola (kre-
ditorinis įsiskolinimas). 2013 metams PSDF biudžete buvo numatyta 15 000 000,00 Lt 
suma neapibrėžtiesiems įsipareigojimams kompensuoti, kai bus patikimai nustatyta kom-
pensuotina OTP suma. Be to, pareiškėjas su VLK 2011 m. gruodžio 16 d. pasirašė susita-
rimą Nr. 1SUT-735 dėl 2011 m. sausio 3 d. sutarties pakeitimo. Savo ruožtu dėl reikalavi-
mo priteisti procesines palūkanas pažymėjo, kad mokėjimai pareiškėjui niekada nebuvo 
nutrūkę, pasikeitė tik laikotarpis, už kurį buvo mokama. Paskirsčius minėtą sumą, skirtą 
OTP neapibrėžtiesiems įsipareigojimams kompensuoti, įvertinus tai, kad pareiškėjas ne-
silaikė sutartinių įsipareigojimų nereikšti pretenzijų dėl priemonių, kurios išduotos vir-
šijant PSDF biudžeto lėšas, kompensavimo, kompensacija pareiškėjui bus pakankama, o 
procesinių palūkanų priteisimas prieštarautų viešajam interesui ir leistų pareiškėjui ne-
pagrįstai praturtėti valstybės sąskaita. Be to, VLK su pareiškėju sudarytos Sutartys yra 
administracinės, o ne komercinės, todėl Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymas negali 
būti taikomas.

4. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministe-
rija (toliau – ir SAM) su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (III t., b. l. 127–
131). Nurodė, kad VLK ir ortopedijos įmonių sutartyse dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP 
nenurodoma lėšų suma per metus pagamintų priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti, 
tačiau negali būti viršijama bendra PSDF biudžete numatyta metinė OTP įsigijimo išlaidų 
kompensavimo suma, paskirstyta pagal atskirus šių priemonių poklasius. Mano, kad įverti-
nus Aprašo 23 punktą ir Sutarčių nuostatas, pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog atsakovas yra 
prisiėmęs įsipareigojimą apmokėti visas pareiškėjo pagamintas ir išduotas OTP. Priešingai, 
atsižvelgiant į PSDF biudžeto galimybes, pareiškėjas negali viršyti, o VLK privalo, neviršy-
dama PSDF biudžete numatytų lėšų, apmokėti pareiškėjui už pagamintas ir išduotas OTP. 
Kad ir kiek įmonės suteiktų OTP paslaugų, tačiau VLK atitinkamais metais apmokėtų už jas 
tik tiek, kad nebūtų viršijama bendra PSDF biudžete numatyta metinė ortopedijos techni-
nių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo suma. Sutartyse nustatyta, kad informacija 
apie PSDF biudžeto lėšas, skiriamas pagal priemonių poklasius, ir jų likutį įmonei teikiama 
šiose Sutartyse nustatyta tvarka, o kai priemonių poreikis pagal atskirus jų poklasius viršija 
atitinkamam laikotarpiui skiriamas PSDF biudžeto lėšas, įmonė turi informuoti apdraus-
tąjį apie laukimo eilę, užsakymo registracijos numerį, numatomą priemonės kompensavi-
mo datą ir galimybę priemonę įsigyti savo lėšomis. Ministerija laikė nepagrįstu pareiškėjo 
teiginį, kad VLK nekompensavus įmonei visų įvykdytų OTP užsakymų išlaidų, pareiškėjas 
negavo jam neva priklausančių pajamų – 1 780 696,68 Lt. Pagal valstybės paramos OTP įsi-
gyti organizavimo teisinį reguliavimą ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme 
(toliau – ir SDĮ) numatytus biudžeto subalansavimo principus, valstybė (šiuo atveju VLK) 
atitinkamais metais gali prisiimti tik tiek finansinių įsipareigojimų, kiek atitinkamais metais 
yra skiriama PSDF biudžeto lėšų. Be to, Aprašo 8 punktas nustato, jog valstybei dėl ribo-
tų atitinkamais metais PSDF biudžeto lėšų negalint visiems apdraustiesiems kompensuoti 
OTP įsigijimo išlaidų, OTP įsigijimo išlaidos, vadovaujantis Aprašu, kompensuojamos tie-
siogiai apdraustiesiems, įsigijusiems ortopedijos technines priemones savo lėšomis Aprašo 
nustatyta tvarka.
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II.

5. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. vasario 2 d. sprendi-
mu pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir priteisė iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos 
Valstybinės ligonių kasos, UAB „Baltic Orthoservice“ naudai 515 607,82 Eur (penkis šim-
tus penkiolika tūkstančių šešis šimtus septynis eurus 82 centus) turtinei žalai atlyginti ir 5 
procentų dydžio metines palūkanas už piniginę prievolę atlyginti nuo 2012 m. gruodžio 
19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, o kitą skundo dalį atmetė kaip nepagrįstą.

6. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad pareiškėjas yra ortopedijos technines 
priemones gaminanti įmonė, aprūpinanti privalomuoju sveikatos draudimu apdraustuo-
sius asmenis OTP, kurių pagaminimo bei įsigijimo išlaidos yra kompensuojamos iš PSDF 
biudžeto lėšų. Pareiškėjas su VLK sudarė sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP, ku-
riose yra nustatyta tvarka, pagal kurią pareiškėjas aprūpina apdraustuosius OTP, o VLK 
kompensuoja ir atsiskaito iš PSDF biudžeto lėšų. Taigi vertino, kad ginčas byloje kilo dėl 
pareiškėjui padarytos turtinės žalos (nuostolių), kaip negautų pajamų, atsiradusių dėl ne-
teisėtų viešojo administravimo institucijos veiksmų (neveikimo), priteisimo. Pareiškėjo 
su VLK sudarytas tris sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis prie-
monėmis 2009, 2010 ir 2011 metams pirmosios instancijos teismas kvalifikavo kaip vie-
šojo pirkimo–pardavimo sutartis (CK 6.380–6.382 str.). Todėl nurodė, jog, sprendžiant 
ginčą dėl pareiškėjo patirtų nuostolių, turi būti vertinama, ar šalys tinkamai vykdė sutar-
tines pareigas pagal sutartyje ir teisės aktuose nustatytas sąlygas, ar pareiškėjo nurodomi 
sutarties sąlygų pažeidimai gali būti pripažinti esminiais sutarties pažeidimais, nulėmu-
siais netinkamą sutarties įvykdymą ar jos neįvykdymą apskritai, taip pat tai, ar pareiškėjo 
nurodomas VLK sutarties sąlygų netinkamas vykdymas yra priežastiniame ryšyje su pa-
reiškėjo nurodomais nuostoliais.

7. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad VLK nuo 2009 m. vasario 5 d. iki 
2011 m. rugsėjo 28 d. priėmė pareiškėjo OTP užsakymus 1 780 693,68 Lt sumai. Visi pa-
cientai, kurių užsakymai buvo įvesti, turėjo galiojančius gydytojų paskyrimus OTP įsigyti, 
turėjo teisę į šių priemonių įsigijimo kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis, užsakymų 
vykdymą VLK patvirtino Ortopedijos IS, užsakymus įvykdė UAB „Baltic Orthosevice“ ir 
teisės aktų nustatyta tvarka perdavė juos pacientams. VLK nesutikimą su pareiškėjo rei-
kalavimu atlyginti žalą grindė iš esmės tuo, kad pareiškėjo įvardinti nuostoliai patirti pa-
gaminus OTP, viršijus kompensacijoms skirtą PSDF biudžeto lėšų sumą, o VLK nėra įsi-
pareigojusi kompensuoti visų OTP pagaminimo išlaidų – ji įsipareigojo kompensuoti tik 
tas išlaidas, kurios padarytos neviršijant PSDF biudžeto lėšų, nes taip numatyta Sutartyse. 
Šiuo aspektu teismas pažymėjo, kad PSDF biudžetą kiekvieniems metams įstatymu pa-
tvirtina Seimas, atskira eilute patvirtinama biudžeto suma OTP gamybai. Iš 2012 m. 
gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XII-67 matyti, kad iš išlaidų OTP įsigijimui kompensuoti 
15000 tūkst. Lt skirta neapibrėžtiems įsipareigojimams padengti, ši eilutė numatoma ir 
vėlesniais metais. Tai, teismo nuomone, patvirtina, kad valstybė pripažino esamus įsisko-
linimus už pagamintas OTP ir numatė biudžete lėšas jiems kompensuoti. 

8. Nagrinėdamas, ar buvo valstybės institucijos neteisėti veiksmai, teismas verti-
no tiek Sutarčių, tiek Aprašo, į kurį nukreipia Sutartys, nuostatas, pagal kurias kompen-
suojama neviršijant PSDF biudžeto sumos, skirtos pagal atskirus priemonių poklasius. 
Sutartyse konkretizuojama informacijos apie PSDF biudžeto lėšas teikimo tvarka – in-
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formacija turi būti teikiama per Ortopedijos IS (Sutarčių 4.2. p.) ir šios sutarties nuos-
tatos yra sutarčių skyriuose „VLK įsipareigojimai“. Tai reiškia, kad VLK įsipareigojo 
per Ortopedijos IS informuoti apie PSDF lėšų likutį būtent tai užsakomai priemonei. 
Įvertinęs proceso šalių paaiškinimus ir byloje esančią medžiagą, teismas darė išvadą, kad 
VLK netinkamai vykdė Sutartis, kadangi pareiškėjui niekada nebuvo pateikta informa-
cija, kad užsakymų įmonei vykdyti negalima, nes pasibaigė tam mėnesiui, ketvirčiui ar 
metams skirtos PSDF biudžeto lėšos. VLK, patvirtindama užsakymus, juos priimdama, 
įsipareigojo pagal šiuos užsakymus kompensuoti pareiškėjui turėtas išlaidas. Vertindamas 
atsakovo argumentą, jog pareiškėjas žinojo apie tai, kad užsakymai pateikti (ir nuostoliai 
patirti) viršijus OTP kompensacijoms skirtą PSDF biudžeto lėšų sumą, bet vis tiek prisi-
ėmė riziką gaminti OTP, teismas pažymėjo, kad konkrečiai byloje nebuvo nurodyta, nors 
teismas ne kartą to prašė, kokie užsakymai patvirtinti viršijant PSDF biudžeto lėšas, o 
paaiškinimas, kaip pareiškėjas galėjo apie tai sužinoti iš nuorodos, kad kompensavimo 
laikotarpis nežinomas, negali būti vertinamas kaip pranešimas apie PSDFV biudžeto lėšų 
pasibaigimą tam mėnesiui, ketvirčiui ar metams tai konkrečiai užsakomai OTP. Kadangi 
tokia informacija nebuvo teikiama, pareiškėjas turėjo teisėtą lūkestį manyti, kad PSDF 
biudžeto lėšos, skirtos tai priemonei, nėra viršytos, tuo labiau, kad žinojo, jog iš tų lėšų 
mokami ir įsiskolinimai. 

9. Be to, teismas nurodė, kad VLK įsipareigojimų pagal byloje nagrinėjamas 
Sutartis apimtys vertintinos atsižvelgiant į įstatymų nustatytos apdraustųjų teisės į OTP 
kompensavimą apimtį. SDĮ ir Aprašo nuostatos įtvirtina kiekvieno apdraustojo teisę į 
jam reikalingos OTP pilną ar dalinį kompensavimą nepriklausomai nuo PSDF biudžeto 
lėšų kiekio. Aplinkybė, kad PSDF biudžetas yra išnaudotas, lemia tik tai, kad asmeniui 
siūloma arba palaukti eilėje, arba OTP įsigyti savo lėšomis ir laukti kompensacijos už 
savo lėšomis įsigytą OTP eilės. Todėl VLK tenka pareiga bet kuriuo atveju kompensuoti 
OTP įsigijimą ir ši pareiga negali būti paneigta PSDF biudžeto lėšų trūkumu. Teismas 
pažymėjo ir tai, kad VLK turi ir pareigą planuoti PSDF biudžeto panaudojimą tokiu 
būdu, kuris atitiktų teisės aktų reikalavimus, tarp jų ir SDĮ 9 straipsnio 3 dalies 4 punk-
te įtvirtinto įsipareigojimo aprūpinti apdraustuosius kompensuojamomis OTP tinkamą 
vykdymą. Įvertinęs SDĮ 14 straipsnio 2 ir 3 dalį, 31 straipsnio 1 dalies 1 punktą, taip pat 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvir-
tintų Vyriausybės 2003 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 589, 8.1 punktą, teismas darė išva-
dą, kad šie teisės aktai įpareigoja VLK veikti tokiu būdu, kad planuojant ir vykdant PSDF 
biudžetą būtų pasiekiamas biudžeto balansas. Kadangi byloje nustatyta, kad trejus metus 
OTP gaminančiai įmonei nebuvo kompensuojama didelė dalis jos išlaidų už pagamintas 
ir atiduotas apdraustiesiems OTP, sprendė, kad PSDF biudžetas buvo suplanuotas netei-
singai, jis nesubalansuotas arba jo išlaidų valdymas buvo nekontroliuojamas, dėl ko ne-
tinkamą PSDF biudžeto planavimą ir vykdymą pripažino neteisėtais veiksmais. 

10. Remdamasis teisės aktų bei Sutarčių nuostatomis, teismas darė išvadą, kad 
VLK pareiga atsiskaityti už OTP kyla tada, kai ji patvirtina užsakymo pagrįstumą (ir tuo 
pačiu atitiktį teisės aktų nuostatoms). Iš bylos medžiagos teismas sprendė, kad šalys, vyk-
dydamos Sutartis, faktiškai buvo susitarusios, jog pareiškėjas gamins visas užsakomas 
OTP, kurioms gaunamas patvirtinimas Ortopedijos IS, o VLK atsiskaitys už pagamintas 
ir apdraustiesiems perduotas OTP, atsižvelgiant į jų pagaminimo datą, kadangi tarp pa-
reiškėjo ir VLK vyko tarpusavio atsiskaitymų suderinimai. CK 6.193 straipsnio 5 dalis 
nurodo, kad aiškinant sutartis, taip pat turi būti atsižvelgiama į šalių tarpusavio santykių 
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praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius. VLK nei atsiliepime, nei teis-
mo posėdyje neneigė, kad apmokėdavo už anksčiausiai pagamintas ir išduotas OTP. Taigi 
pareiškėjas turėjo teisėtą lūkestį, jog jo pagamintos ir VLK patvirtintos OTP (priimti ir 
patvirtinti užsakymai) bus apmokamos ateityje. Tai liudijo ir VLK elgesys vykdant tar-
pusavio įsipareigojimus bei rengiant teisės aktų projektus, pateikiant informaciją institu-
cijoms. Kartu vėluojantis atsiskaitymas už OTP rodo, jog PSDF biudžetas, už kurio pro-
jektą pagal SDĮ 30 straipsnio 1 dalies 1 punktą buvo atsakinga VLK, buvo planuojamas 
netinkamai, kadangi jame buvo numatyta ženkliai mažesnė suma, nei buvo reikalinga 
OTP kompensuoti, tuo tarpu pati VLK užsakymus tvirtino. Be to, tai, kad pareiškėjas iš-
kėlė Konkurencijos taryboje klausimą dėl OTP kainų kartelio, už kurį kitos OTP įmonės 
nubaustos Konkurencijos tarybos 2011 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 2S-2, negali turė-
ti įtakos pareiškėjo reikalavimo teisei. Šiuo nutarimu konstatuota, kad VLK žinojo apie 
įmonių susitarimą dėl ortopedijos avalynės kainų ir jam pritarė, o vėliau panaudojo ren-
giant bazinių kainų projektą, nustatytos kitos aplinkybės, ir tai taip pat patvirtina PSDF 
biudžeto netinkamą rengimą ir vykdymą. Todėl vertindamas neteisėtų veiksmų buvimą 
pagal CK 6.271 straipsnį, teismas darė išvadą, kad VLK, organizuodama SDĮ 9 straipsnio 
3 dalies 4 punkte įtvirtinto įpareigojimo aprūpinti apdraustuosius kompensuojamomis 
OTP vykdymą, netinkamai vykdė Aprašo 23 punkto nuostatas, kadangi neužtikrino, jog 
Sutartimis su pareiškėju nebūtų viršijama bendra PSDF biudžete numatyta metinė OTP 
įsigijimo išlaidų kompensavimo suma, paskirstyta pagal atskirus šių priemonių pokla-
sius. Tuo pačiu neįgyvendino tinkamo Sutarčių vykdymo, kadangi pažeisdama Sutarčių 
nuostatas, neinformavo pareiškėjo apie PSDF biudžeto lėšas, paskirstytas pagal priemo-
nių poklasius, taip pat pažeidė 4.1 punktą, įpareigojantį apmokėti įmonei už šios sutar-
ties nustatyta tvarka pagamintas ir pritaikytas bei apdraustiesiems išduotas priemones ne 
vėliau kaip per 30 dienų nuo sąskaitos ir kompensuotinų priemonių užsakymų vykdy-
mo ataskaitos gavimo dienos, neviršijant pagal atskirus poklasius skirtos PSDF biudže-
to sumos. Dėl to padaryta išvada, kad pareiškėjui nekompensuota už pagamintas OTP 
dėl to, kad VLK netinkamai vykdė SDĮ 30 straipsnio 1 dalies 1 punkte bei Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 8.1 punkte numatytą 
pareigą parengti PSDF biudžeto projektą taip, kad būtų tinkamai įvykdytas SDĮ 9 straips-
nio 3 dalies 4 punkte įtvirtintas įpareigojimas laiku aprūpinti apdraustuosius kompen-
suojamomis OTP. Nurodyti VLK veiksmai pripažinti neteisėtais, atlikti dėl aplaidumo ir 
nerūpestingumo.

11. Teismas vertino, kad faktinis priežastinis ryšys nagrinėjamu atveju yra nustaty-
tas, nes jei VLK būtų nurodžiusi Ortopedijos IS, jog tam tikrai priemonei pasibaigė PSDF 
biudžeto lėšos, pareiškėjas turėtų tik dvi galimybes: arba rizikuoti ir gaminti priemonę ti-
kintis (nepagrįstai) kompensavimo, arba siūlyti apdraustajam sumokėti už priemonę savo 
lėšomis ir laukti kompensavimo tiesiogiai, ar laukti eilėje, kol įmonė gaus informaciją 
apie užsakymo priėmimą. Nagrinėjamu atveju VLK patvirtino užsakymus ir tai leido da-
ryti išvadą, kad PSDF biudžeto lėšos nėra viršytos, kad gamyba galima, o kompensavimas 
privalomas. Tarp atsiradusių nuostolių, t. y. negautų pajamų už pagamintas OTP, ir VLK 
veiksmų yra ir teisinis ryšys, kadangi VLK netinkamai administravo PSDF biudžeto lėšas, 
pažeidė teismo aptartus teisės aktus ir Sutarčių nuostatas, keldama pareiškėjui neįmano-
mus reikalavimus savarankiškai apskaičiuoti PSDF biudžeto lėšas, žinoti, ar dar yra jų li-
kutis. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, teismas konstatavo, kad pareiškėjas patyrė 
nuostolių, kuriuos, atsižvelgiant į CK 6.271 straipsnio nuostatas, Lietuvos valstybė turi 
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atlyginti. Konstatavus, kad VLK neįvykdė Sutartimis prisiimtų įsipareigojimų, padaryta 
išvada, kad sutartiniai santykiai tarp VLK ir pareiškėjo nėra pasibaigę, todėl nėra pagrin-
do teigti, kad pareiškėjas yra praleidęs CK 1.125 straipsnio 8 dalyje nustatytą 3 metų ieš-
kinio senaties terminą kreiptis dėl žalos atlyginimo. Taip pat nepagrįstais pripažinti VLK 
ir SAM argumentai, kad pareiškėjas praleido terminus skųsti bet kokius VLK veiksmus, 
t. y. atsisakymą atlikti veiksmus (priimti sąskaitas, kitus VLK teikiamus raštus), kiekvieną 
kartą ABTĮ nustatytais terminais. 

12. Dėl palūkanų, kurias pareiškėjas prašė priteisti pagal Mokėjimų vėlavimo pre-
vencijos įstatymo nuostatas, teismas pažymėjo, kad šio įstatymo tikslas yra reglamentuoti 
palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus už perduo-
tas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, taip pat nustatyti kreditoriaus teises, kai 
apmokama pavėluotai (1 str. 1 d.), tačiau deliktinei atsakomybei jis netaikytinas. Kadangi 
byloje buvo konstatuoti valdžios institucijos neteisėti veiksmai, o ne komercinių sandorių 
netinkamas vykdymas, 144 210,03 Lt suma, kaip patirtas nuostolis, negali būti priteisia-
ma, todėl ši reikalavimo dalis buvo atmesta. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dali-
mi ir 6.37 straipsnio 2 dalimi, pareiškėjui priteistos 5 procentų dydžio metinės palūkanos 
nuo 2012 m. gruodžio 19 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

III.

13. Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ padavė apeliacinį skundą (VII t., b. l. 60–
64), kuriame prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. 
sprendimą – panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas priteisti 144 210,03 Lt 
(41 766,11 Eur) palūkanas ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – priteisti iš Lietuvos 
Respublikos, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos, 41 466,11 Eur palūkanas.

14. Apeliaciniame skunde nurodo, kad Sutartys dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP 
yra priskiriamos viešosioms sutartims ir jų turinį bei vykdymo procedūrą lemia įvai-
raus lygio teisinis reguliavimas, tačiau viešojo administravimo normų taikymas sudarant 
šias sutartis nepanaikina įmonės ir VLK santykių sutartinio pobūdžio. Tarp pareiškėjo 
ir VLK yra kilęs ne vienas ginčas dėl netinkamo sutarčių vykdymo. Iškėlus ginčą ben-
drosios kompetencijos teisme, buvo nuspręsta, kad ginčas teismingas administraciniam 
teismui. Taigi nors ginčas su VLK kyla iš sutarties ir pareiškėjo tikslas yra ginti savo kaip 
sutarties šalies teises, tačiau aplinkybė, jog viena iš sutarties šalių yra viešojo adminis-
travimo institucija bei kad sutarčių tam tikros sąlygos nulemtos viešosios teisės normų, 
sudaro pagrindą taikyti CK 6.271 straipsnio normas bei ginčą nagrinėti administracinia-
me teisme. Tačiau tai nekeičia ginčo esmės ir pareiškėjo intereso gauti sumas, kurios pri-
klauso pagal sutartį, bei netesybas dėl pavėluoto atsiskaitymo. Taigi valstybės atsakomybė 
yra mišri – tiek sutartinė (pagal pažeidimo kilmę ir pobūdį), tiek deliktinė (pagal teisme 
formuluojamo reikalavimo pobūdį, nulemtą ABTĮ bei CK 6.271 straipsnio normų taiky-
mo). Teismas palūkanų nepriteisė remdamasis tuo, jog Mokėjimų vėlavimo prevencijos 
įstatymas netaikytinas deliktinės atsakomybės atveju, tačiau ginčo dalykas yra netinka-
mas atsiskaitymas su pareiškėju, o atsiskaitymo pagal sutartis vėlavimo prevencija ir yra 
minėto įstatymo tikslas. Pagal minėto įstatymo 1 straipsnio 2 dalį, įstatymas taikomas 
visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir viešųjų subjektų sudarytoms komerci-
nėms sutartims, o tarp išimčių nėra numatyta valstybės deliktinė atsakomybė netinkamai 
vykdant sutartis. Be to, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2012 m. sausio 26 d. 
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sprendime administracinėje byloje Nr. A492-376/2012 tenkino pareiškėjo reikalavimą pri-
teisti palūkanas pagal minėtą įstatymą.

15. Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos, atsiliepime į pa-
reiškėjo apeliacinį skundą (VII t., b. l. 69–73) prašoma jį atmesti. Atsiliepime nurodoma, 
kad pareiškėjas į teismą kreipėsi dėl valstybės deliktinės atsakomybės, o Mokėjimų vė-
lavimo prevencijos įstatymas taikomas visoms tarp ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir 
viešųjų subjektų sudarytoms komercinėms sutartimis, be to, jis netaikomas palūkanoms, 
susijusioms su mokėjimais nuostoliams atlyginti. 

16. Lietuvos valstybės atstovas Valstybinė ligonių kasa apeliaciniame skunde (VII t., 
b. l. 41–57) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 
2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice“ skun-
dą ir patikslintą skundą atmesti, remiantis šiais esminiais argumentais:

16.1. Teismo ieškinio senaties instituto aiškinimas apskritai paneigia senaties taiky-
mo principus ir esmę, kadangi paneigiamas senaties pradžios momentas ir neaišku, kokiu 
pagrindu teismas sieja faktą, jog sutartiniai santykiai tarp VLK ir ortopedijos įmonės ne-
pasibaigę, su ieškinio senatimi. Pasak pareiškėjo, jis į VLK nuo 2009 m. vasario 1 d. turė-
jo reikalavimo teisę, tačiau priežasčių, dėl kurių jis nereiškė reikalavimo kompensuoti už 
OTP, nenurodė. Būtent nuo šios dienos ir turi būti skaičiuojama ieškinio senaties termi-
no pradžia (CK 1.127 str.). Taigi pareiškėjas daliai reikalavimo akivaizdžiai praleido trejų 
metų ieškinio senaties terminą. 

16.2. Teismo išvada, jog 2012 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-697 Aprašą papildžius 
241 punktu, tai (t. y. tik nuo 2012 m. liepos 5 d.) leido OTP gaminančioms įmonėms suži-
noti apie einamajam mėnesiui skirtos PSDF biudžeto lėšų sumos panaudojimą, nepagrįs-
ta. Be to, nepagrįstai teigiama, kad PSDF biudžeto rodiklių įstatyme OTP neapibrėžtiems 
įsipareigojimams numatoma skirti 15 mln. litų suma patvirtina, jog valstybė pripažino 
esamus įsiskolinimus už pagamintas OTP ir numatė biudžete lėšas jiems kompensuoti. 
Nurodytu būdu planuoti PSDF biudžetą (numatant neapibrėžtus įsipareigojimus ir nuro-
dant jiems skirtinas sumas) paskatino jau prasidėję teisminiai ginčai tarp VLK ir ortope-
dijos įmonių dėl žalos atlyginimo. Tokios išvados – kad valstybė pripažino savo skolinius 
įsipareigojimus – nepatvirtina ir faktas, kad tarp VLK ir kai kurių ortopedijos įmonių 
buvo pasirašytos taikos sutartys.

16.3. Teismas, vertindamas aplinkybę, kad pareiškėjas Ortopedijos IS negalėjo ma-
tyti, kada viršijamos PSDF biudžeto lėšos, išskirtinai vadovavosi šios informacinės siste-
mos Vartotojo vadovo nuostatomis, iškeldamas jį virš norminio teisės akto – Aprašo – 
nuostatų ir taip pažeisdamas teisės aktų hierarchijos principą, tačiau nevertino įrodymų 
ir aplinkybių viseto. Iš pareiškėjo patikslinto skundo, papildomų paaiškinimų ir jo atsto-
vų pasisakymo teismo posėdžio metu darytina išvada, jog pareiškėjas, gamindamas dalį 
ortopedijos techninių priemonių (dėl kurių kompensavimo keliamas ginčas), žinojo, kad 
viršytas PSDF biudžetas, tačiau užsakymus vykdydavo, atsižvelgdamas į tarp sutarties ša-
lių susiklosčiusią dalykinę praktiką, t. y. sau prisiimdamas kompensacijos laukimo riziką. 
Teismas nepagrįstai rėmėsi nuostata, kad užsakymo patvirtinimas reiškia, kad jį galima 
gaminti ir gauti kompensaciją – pagal Aprašo 27 punktą, patvirtintas užsakymas tik nu-
rodo, kad pateikti užsakymo duomenys atitinka teisės aktų nuostatas, tačiau nereiškia, 
kad neviršijamos PSDF biudžeto lėšos ir OTP galės būti kompensuojama. Ortopedijos IS 
skirta ortopedijos techninių priemonių kompensavimui kontroliuoti. VLK byloje pateikė 
informaciją apie penkis atsitiktinius užsakymus, kurių viršuje nurodyta „Prognozuojamas 
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kompensavimo laikotarpis: Nežinomas“. Tokį kompensavimo laikotarpį Ortopedijos IS 
sugeneruoja automatiškai, kai PSDF lėšos jau yra pasibaigusios ir jį mato tiek VLK, tiek 
ortopedijos įmonių darbuotojai. Iš tokio įrašo įmonė turėjo suprasti, kad PSDF biudžeto 
lėšos ginčo OTP kompensuoti jau yra išnaudotos, kadangi prognozuojamas kompensa-
vimo laikotarpis, vėlesnis nei 30 dienų, kaip numatyta Sutarties 4.1 punkte, reiškia, kad 
užsakymas priimtas ir įvykdytas pareiškėjo rizika viršijant PSDF biudžeto lėšas. Be to, 
neaišku, kokių įrodymų pagrindu teismas darė išvadą, jog prognozė apie kompensavimo 
laikotarpį kaip nežinomą atsirado tik po to, kai paaiškėjo dideli VLK įsiskolinimai (nuo 
2012 m.). Taip pat nepagrįstas teismo argumentas, kad prognozuojamas kompensavimo 
laikotarpis turi būti vertinamas kaip momentinis lėšų trūkumas, o ne kaip metų biu-
džeto pasibaigimas. Šis laikotarpis Ortopedijos IS nuo 2006 metų nuolat ilgėjo, kol tapo 
„Nežinomas“, ir tai negalėjo sudaryti prielaidos įmonėms, taip pat ir pareiškėjui, manyti, 
jog tai tik momentinis lėšų trūkumas. 

16.4. Teismas nurodė, kad netinkamas PSDF biudžeto planavimas ir vykdymas 
laikytinas VLK padarytu teisės pažeidimu bei apdraustųjų ir kitų privalomojo sveikatos 
draudimo sistemoje dalyvaujančių įmonių teisių pažeidimu, taigi ir neteisėtais veiksmais, 
su kurių buvimu siejama žalos atlyginimo pareiga. Tačiau kaip išplaukia iš Sveikatos 
draudimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies, PSDF biudžetas turi būti subalansuotas ir tik 
toks gali būti patvirtintas Lietuvos Respublikos Seime. Be to, ir Sveikatos draudimo įsta-
tymo 27 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad atsiskaitymai su asmens sveikatos priežiūros 
įstaigomis už suteiktas paslaugas turi būti vykdomi neviršijant patvirtinto PSDF biudžeto 
asignavimų, t. y. ir asignavimų, skirtų OTP įsigijimo išlaidoms kompensuoti. Būtent dėl 
šio teisinio reguliavimo ir buvo įtvirtintos Aprašo ir Sutarčių nuostatos, kad kai OTP po-
reikis viršija pagal atskirus jų poklasius tam tikram laikotarpiui skiriamas lėšas, ortopedi-
jos įmonės darbuotojas apie tai informuoja apdraustuosius, o ortopedijos įmonės įsipar-
eigoja nereikšti pretenzijų dėl priemonių, kurios išduotos viršijant PSDF biudžeto lėšas, 
kompensavimo.

16.5. Net pripažinus, kad Valstybinės ligonių kasos veiksmai, kai ji iš ateinančių 
metų PSDF biudžeto kompensuodavo už ankstesniais metais pagamintas OTP, galėjo su-
kurti pareiškėjui tam tikrą lūkestį ir dėl to jis ryžosi prisiimti papildomą riziką, valstybei 
dėl to civilinė atsakomybė negali būti taikoma. Vienas iš pagrindų, kuriems esant nega-
li būti taikoma civilinė atsakomybė – tai nukentėjusio asmens veiksmai (CK 6.253 str.). 
Įpareigojimas atsakovui apmokėti pažeidžiant sutartinius įsipareigojimus pagamintų 
OTP išlaidas prieštarautų viešajam interesui, nebūtų suderinamas su skaidriu valstybės 
finansinių išteklių valdymu. 

17. Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ atsiliepime į atsakovo apeliacinį skun-
dą (VII t., b. l. 87–99) su juo nesutinka ir prašo atmesti, nurodydamas, kad nors VLK 
daug kartų teigia, kad ginčui aktualiu laikotarpiu PSDF biudžeto lėšos, skirtos OTP kom-
pensuoti, buvo viršytos, tačiau nenurodo nė vieno įrodymo, kuris tai patvirtintų. Tais 
atvejais, kai pareiškėjas ir kitos įmonės į Ortopedijos IS vesdavo ir VLK patvirtindavo 
užsakymus, kuriais buvo viršijama tam mėnesiui skirta PSDF biudžeto lėšų suma, VLK 
tokius užsakymus anuliuodavo. Pareiškėjo reiškiamo reikalavimo apimtyje tokių anuliuo-
tų užsakymų nėra. Dėl VLK teiginio, kad pareiškėjas žinojo apie PSDF biudžeto viršijimo 
faktą, kadangi pareiškėjui per Ortopedijos IS buvo teikiama informacija apie užsakymų 
kompensavimo laikotarpį, nurodė, kad tokių duomenų byloje nėra. Atsakovo apeliacinis 
skundas taip pat grindžiamas tuo, kad daliai reikalavimo yra praleistas ieškinio senaties 
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terminas, tačiau VLK atliko ir atlieka veiksmus, kurie rodo, kad ji pripažįsta savo sutar-
tinę prievolę. Anksčiausias momentas, kai galėjo paaiškėti pareiškėjo teisių pažeidimas, 
yra VLK 2012 m. liepos 24 d. atsakymas į pareiškėjo pretenziją dėl skolos apmokėjimo, 
kuriame pirmą kartą nurodyta, kad teisės aktai nenumato 2009–2011 m. pagamintų OTP 
įsigijimo kompensavimo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ginčas iš esmės kilęs iš sutarčių 
vykdymo, VLK nepagrindė argumento, kad turi būti taikomas trijų, o ne bendras dešim-
ties metų ieškinio senaties terminas. 

18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos apsaugos ministerija atsiliepime (VII 
t., b. l. 75–85) nesutinka su pareiškėjo apeliaciniu skundu, o atsakovo apeliacinį skundą 
prašo tenkinti. Atsiliepimas grindžiamas šiais argumentais:

18.1. Sistemiškai vertinant Aprašo 23, 24, 42 ir 48 punktus, taip pat analizuojant 
Sutarčių nuostatas, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, jog VLK yra 
prisiėmusi įsipareigojimą apmokėti už visas pagamintas ir išduotas OTP. Priešingai – at-
sižvelgiant į PSDF biudžeto galimybes, pareiškėjas negali viršyti, o VLK privalo neviršy-
dama PSDF biudžete numatytų lėšų apmokėti už OTP. Taigi esminė aplinkybė, į kurią 
atsižvelgiant turi būti vertinama Lietuvos valstybės atsakomybė, yra tai, ar 2009–2011 
metais PSDF biudžeto lėšos, skirtos ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti, 
buvo panaudotos visa apimtimi ir ar pareiškėjas apie šį faktą turėjo informacijos, t. y. ži-
nojo ir suvokė, kad įstatymu OTP skirtos lėšos yra išnaudotos, bei ar pareiškėjas tinkamai 
vykdė savo pareigas, ar neveikė savo rizika, teikdamas OTP pacientams, neinformuoda-
mas apie kitus priemonių gavimo būdus ir šaltinius. 

18.2. Pareiškėjas žinojo, kiek atitinkamais metais turėjo gauti PSDF biudžeto lėšų, t. 
y. ikisutartinių santykių stadijoje turėjo informaciją apie 2009–2011 m. iš PSDF biudžeto 
lėšas skirtinas lėšas, ką patvirtina aplinkybės, nustatytos Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo 2012 m. gegužės 17 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-1301/2012. 
Taip pat 2007–2012 m. buvo išnaudotos visos OTP kompensuoti skirtos PSDF biudžeto 
lėšos – tai patvirtina 2013 m. liepos 12 d. valstybinio audito ataskaita Nr. FA-P-10-5-72, 
ir tai paneigia pirmosios instancijos teismo teiginius, jog nepateikti duomenys dėl PSDF 
biudžeto viršijimo. Vertinant pareiškėjo teisėtų lūkesčių ir prisiimtos verslo rizikos santy-
kį ir reikšmę tinkamam Sutarties šalių įsipareigojimų vykdymui, esminę reikšmę turi tai, 
jog pareiškėjas dar iki pasirašant ginčo sutartis žinojo konkrečią PSDF lėšų sumą, kurią 
pagal Sutartis su VLK gaus. Atitinkamai nagrinėjamoje byloje pareiškėjas siekia gauti di-
desnes pajamas, nei 2009–2011 metais buvo skirta PSDF lėšų.

18.3. Teismo teiginys, jog valstybė pripažino esamus įsiskolinimus už pagamintas 
OTP ir numatė biudžete lėšas jiems kompensuoti, nepagrįstas. Lėšos PSDF biudžete, skir-
tos OTP gamybos ir pritaikymo išlaidoms, kurių apmokėjimas priskiriamas neapibrėž-
tiems įsipareigojimams padengti, ortopedijos įmonėms būtų skiriamos tuo atveju, jeigu 
būtų priimti galutiniai ir neskundžiami teismų sprendimai tenkinti įmonių skundus dėl 
kompensacijų už 2009–2011 m. pagamintas ir viršijant PSDF išlaidas išduotas OTP.

18.4. Teismas nevertino pareiškėjo veiksmų, ignoruojant Aprašo 42 ir 43 punk-
tus, pagal kuriuos įmonė, OTP poreikiui viršijant skiriamas PSDF biudžeto lėšas, turi in-
formuoti apdraustuosius apie galimybę priemones įsigyti savo lėšomis. Taigi neįvertinti 
pareiškėjo veiksmai, kai jis, žinodamas apie PSDF biudžeto lėšų trūkumą, nesivadovavo 
minėtomis galimybėmis ir veikė savo rizika. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendime administracinėje byloje Nr. A858-390/2012 iš es-
mės konstatuota, kad atitinkamais metais (minėtoje byloje – 2010 m.) OTP skirtos biu-
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džeto lėšos buvo viršytos ir apie šį faktą pareiškėjui buvo žinoma. Nepagrįstos ir teismo 
išvados dėl apdraustųjų teisės į OTP kompensavimą apimties, t. y. kad Valstybinei ligo-
nių kasai tenka pareiga bet kuriuo atveju kompensuoti OTP įsigijimą ir ši pareiga negali 
būti paneigta PSDF biudžeto trūkumu. Tokios išvados prieštarauja Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 53 straipsnio 1 dalies sampratai ir ją aiškinančiam Konstitucinio Teismo 
2013 m. gegužės 16 d. nutarimui ir 2014 m. vasario 26 d. sprendimui. 

18.5. Remiantis Civilinio kodekso nuostatomis (6.253 str. 1 ir 5 d., 6.4 str., 6.63 str. 
4 d., 6.158 str., 6.200 str. 1 d., 6.259 str. 1 d., 6.282 str.) bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
praktika (2007 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2007), Lietuvos vals-
tybė turėtų būti atleista nuo atsakomybės arba atsakomybės laipsnis turėtų būti mažinamas, 
atsižvelgiant į pareiškėjo veiksmus vykdant sutartinius įsipareigojimus. Taip pat tuo atve-
ju, jei būtų nuspręsta atmesti atsakovo apeliacinį skundą, prašoma, atsižvelgiant į Civilinio 
proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalį, į tai, kad priteisiama žala gali turėti esminės reikšmės 
PSDF biudžeto stabilumui, taip pat ribotus valstybės išteklius, sprendimo įvykdymą išdės-
tyti dalimis – PSDF biudžete iš anksto numatant ir tam skiriant lėšas 5 metų laikotarpiui. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

19. Nagrinėjamoje administracinėje byloje pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ 
prašo priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos, žalą, kilusią, 
pasak pareiškėjo, Valstybinei ligonių kasai netinkamai vykdant su pareiškėju sudarytas 
Sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis ir neatsiskai-
čius (nekompensavus) už ortopedijos technines priemones, kurias 2009–2011 metais pa-
reiškėjas pagamino ir pritaikė apdraustiesiems, taip pat pažeidus atitinkamų teisės aktų 
nuostatas. Be to, pareiškėjas pareiškė reikalavimus priteisti palūkanas nuo priteistos su-
mos pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įsta-
tymo nuostatas, bei procesines palūkanas, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme die-
nos iki teismo sprendimo įvykdymo.

20. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies – priteisė pa-
reiškėjo prašytą turtinę žalą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėli-
mo dienos iki teismo sprendimo įvykdymo, o skundo dalį dėl palūkanų (nuostolių) pa-
gal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 
nuostatas atmetė kaip nepagrįstą. Apeliacinius skundus administracinėje byloje padavė 
ir pareiškėjas – dalyje dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo dalis skun-
do buvo atmesta, ir atsakovas, prašydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą pa-
naikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Taigi apeliacine tvarka 
ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas – atsakovo Lietuvos valstybės at-
stovas Valstybinė ligonių kasa apeliaciniame skunde iš esmės ginčija tą sprendimo dalį, 
kuria pareiškėjui iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos, priteis-
ta 515 607,82 Eur turtinei žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 
2012 m. gruodžio 19 d. iki teismo sprendimo įvykdymo, o pareiškėjas – dalį, kuria atmes-
tas jo skundas dėl 144 210,03 Lt nuostolių (palūkanų) pagal Mokėjimų, atliekamų pagal 
komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo nuostatas priteisimo. 
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21. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama apeliantų procesiniuose dokumentuose 
pateiktus argumentus, inter alia tai, jog, pareiškėjo teigimu, valstybės atsakomybė nagri-
nėjamu atveju yra mišri – tiek sutartinė (pagal pažeidimo kilmę ir pobūdį), tiek deliktinė 
(pagal teisme formuluojamo reikalavimo pobūdį, nulemtą ABTĮ bei CK 6.271 straipsnio 
normų taikymo), o Valstybinė ligonių kasa nurodo, jog byloje keliamas klausimas dėl 
valstybės deliktinės atsakomybės, sprendžia, jog pirmiausia būtina kvalifikuoti nagrinėja-
moje byloje susiklosčiusius teisinius santykius. 

Dėl teisinių santykių kvalifikavimo 

22. Civilinė atsakomybė pagal Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 1 dalį – tai turti-
nė prievolė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius (žalą) ar sumokėti 
netesybas (baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti padarytus nuostolius (žalą) 
ar sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šio straipsnio 2 dalis nustato, jog civilinė at-
sakomybė yra dviejų rūšių: sutartinė ir deliktinė. Sutartinė civilinė atsakomybė yra tur-
tinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, 
kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, 
delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvyk-
dymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 str. 
3 d.). Deliktinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl žalos, kuri ne-
susijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė at-
sakomybė atsiranda ir dėl žalos, susijusios su sutartiniais santykiais (CK 6.245 str. 4 d.). 
Taigi Civilinis kodeksas aiškiai diferencijuoja, kokiais atvejais atsiranda sutartinė civilinė 
atsakomybė, kokiais – deliktinė, o vertinant minėtas Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 
3 ir 4 dalių nuostatas, apibrėžiančias sutartinės civilinės atsakomybės ir deliktinės civi-
linės atsakomybės esmę, darytina išvada, jog tais atvejais, kai prašoma atlyginti žala yra 
susijusi su sutartiniais santykiais, taikytina sutartinė, o ne deliktinė civilinė atsakomybė 
(nebent įstatymai nustato kitaip). 

23. Nustatyta, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje ginčas keliamas dėl 
515 607,82 Eur (1 780 290,68 Lt) sumos, kuriai pareiškėjas nuo 2009 m. vasario mėne-
sio iki 2011 m. rugsėjo mėnesio (I t., b. l. 43–200, II t., b. l. 1–200) priėmė užsakymus 
dėl ortopedijos techninių priemonių pagaminimo ir pritaikymo apdraustiesiems privalo-
muoju sveikatos draudimu, vykdydamas su Valstybine ligonių kasa sudarytas sutartis dėl 
apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis. Taigi byloje ginčas yra 
kilęs teisinių santykių dėl apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo or-
topedijos techninėmis priemonėmis srityje.

24. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punk-
tas nustato, kad iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokama valstybės 
parama ortopedijos technikos priemonėms įsigyti Sveikatos apsaugos ministerijos nusta-
tyta tvarka. Atitinkama ortopedijos techninių priemonių įsigijimo kompensavimo tvarka 
įtvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymu 
Nr. V-234 patvirtintame Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti 
organizavimo tvarkos apraše, kuris, kaip išplaukia iš jo 1 punkto, nustato apdraustųjų pri-
valomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis prin-
cipus bei šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo biudžeto lėšomis tvarką. 
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25. Vertinant apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis 
tvarką, įtvirtintą Apraše, kurio reikalavimų yra saistomos tiek Valstybinė ligonių kasa, 
tiek ortopedijos technines priemones gaminančios įmonės, sudariusios sutartis su VLK 
(Aprašo 2 p.), pažymėtini šie esminiai apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninė-
mis priemonėmis tvarkos principai. Aprašo 5 punktas (2010 m. balandžio 28 d. įsakymo 
Nr. V-345 redakcija) nustato, kad valstybės parama ortopedijos techninėms priemonėms 
įsigyti teikiama visiškai ar iš dalies kompensuojant pagal užsakymą pagamintų ortope-
dijos techninių priemonių gamybos ir pritaikymo išlaidas pagal šių priemonių bazines 
kainas (pagal 2005 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 redakcijos Aprašo 5 punktą, vals-
tybės parama ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti teikiama visiškai ar iš dalies 
kompensuojant tik pagal užsakymą pagamintas ortopedijos technines priemones). Teisę į 
valstybės paramą ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti turi tik Sveikatos draudimo 
įstatymo nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys (Aprašo 
6 p.); ortopedijos techninės priemonės apdraustiesiems kompensuojamos bazinėmis kai-
nomis šio Aprašo nustatyta tvarka (Aprašo 7 p.), o pagal Aprašo 8 punktą, ortopedijos 
techninių priemonių įsigijimo išlaidos šio Aprašo nustatyta tvarka kompensuojamos per 
ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su VLK. Atitinkamai Aprašo 21 punktas nusta-
to, jog kompensuojamąsias ortopedijos technines priemones apdraustieji gali įsigyti or-
topedijos įmonėse, kurios dėl apdraustųjų aprūpinimo OTP yra pasirašiusios sutartis su 
Valstybine ligonių kasa. 

26. Byloje nustatyta, kad Valstybinė ligonių kasa ir pareiškėjas UAB „Baltic 
Orthoservice“ 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė sutartį Nr. 254 Dėl apdraustųjų aprūpini-
mo ortopedijos techninėmis priemonėmis (I t., b. l. 5–17) (galiojimo laikas nuo 2009 m. 
sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.), 2010 m. sausio 4 d. sudarė sutartį Nr. 5 Dėl ap-
draustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis (I t., b. l. 18–31) (galiojimo 
laikas nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d.) ir 2011 m. sausio 3 d. sudarė 
sutartį Nr. 1SUT-8 Dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis 
(I t., b. l. 32–41) (galiojimo laikas nuo 2011 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d.). 
Sutarčių objektas, kaip matyti iš jų 1.1 punkto, – apdraustųjų privalomuoju sveikatos 
draudimu aprūpinimas ortopedijos techninėmis priemonėmis – šių priemonių pagami-
nimas ir pritaikymas bei kompensavimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biu-
džeto lėšų; kompensuojamos priemonės: galūnių protezinės sistemos, kietosios įtvarinės 
sistemos, siūtinės įtvarinės sistemos, ortopedinė avalynė ir avalynės dėklai. Pagal Sutartis 
pagal užsakymą gaminamos ortopedijos techninės priemonės yra kompensuojamos tik 
Sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdraus-
tiems asmenims; asmenims, kurie privalomuoju sveikatos draudimu nėra apdrausti, šios 
priemonės iš PSDF biudžeto nekompensuojamos (1.2 p.). 

27. Pažymėtina, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje sutar-
tys, sudarytos tarp Valstybinės ligonių kasos ir ortopedijos technines priemones gami-
nančių įmonių, vertinamos kaip viešojo pirkimo-pardavimo sutartys (žr. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A756-34/2011, 2012 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A492-376/2012). Kita vertus, vertinant minėtas Sveikatos draudimo įstatymo 
bei Aprašo nuostatas, atsižvelgtina į, be kita ko, Sveikatos draudimo įstatymo 4 straipsnio 
1 dalies 2 punktą, pagal kurį Valstybinė ligonių kasa yra privalomąjį sveikatos draudi-
mą vykdanti institucija, taigi tai yra viešojo administravimo institucija, kuriai įstatymais 
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bei kitais teisės aktais (inter alia Sveikatos draudimo įstatymo 30 straipsniu, įtvirtinančiu 
šios institucijos funkcijas, bei 31 straipsniu, įtvirtinančiu teises) pavesti tam tikri viešojo 
administravimo įgaliojimai sveikatos draudimo srityje, inter alia atitinkamos kontrolės 
funkcijos vykdant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. Taigi tai lemia, jog 
atitinkami santykiai, susiklostę valstybės paramos apdraustiesiems įsigyti ortopedijos 
technines priemones srityje, yra administracinio teisinio pobūdžio. 

28. Atsižvelgdama į nurodytų argumentų visumą, išplėstinė teisėjų kolegija pažy-
mi, jog, nepaisant to, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje aktualūs teisiniai santy-
kiai dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti yra reglamentuo-
jami viešosios teisės nuostatomis, tačiau įstatymų leidėjo įgaliotam teisėkūros subjektui 
pasirinkus tokį nurodytų teisinių santykių reguliavimo mechanizmą, pagal kurį nurodyta 
funkcija yra vykdoma per ortopedijos įmones, pasirašiusias sutartis su Valstybine ligonių 
kasa, tai yra įtvirtinus, jog siekiant įgyvendinti atitinkamą funkciją teisiniai santykiai tarp 
Valstybinės ligonių kasos ir ortopedijos technines priemones gaminančių įmonių regu-
liuojami sutartimis, sprendžiant klausimą, kokios rūšies – sutartinės ar deliktinės – civili-
nės atsakomybės nuostatos taikytinos konkrečiu atveju, būtina nustatyti, kokiu pagrindu 
prašoma priteisti žalą, o būtent – iš kokių veiksmų kildinamas galimai padarytos žalos 
(nuostolių) atsiradimas. 

29. Kaip matyti iš pareiškėjo skundo bei patikslinto skundo motyvų, žala siejama 
su tuo, jog, pasak pareiškėjo, remiantis Sveikatos draudimo įstatymo bei Aprašo normo-
mis, taip pat Sutarčių sąlygomis, Valstybinė ligonių kasa turėjo sumokėti (kompensuoti) 
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų pareiškėjui už ortopedijos tech-
nines priemones, pagamintas ir pritaikytas apdraustiesiems vykdant Sutartis, tačiau šios 
pareigos nevykdė. Taigi darytina išvada, jog pareiškėjas galimą valstybės atsakomybę sie-
ja tiek su tuo, jog Valstybinė ligonių kasa neveikė taip, kaip pagal teisės aktus ji privalėjo 
veikti, tiek ir su atitinkamų pareiškėjo ir Valstybinės ligonių kasos sudarytų Sutarčių sąly-
gų pažeidimu. 

30. Minėta, jog iš Civilinio kodekso 6.245 straipsnio 3 ir 4 dalių išplaukia, kad kai 
prašoma atlyginti žalą, siejamą su sutartiniais santykiais, teisiniai santykiai kvalifikuotini 
kaip kilę sutartinės civilinės atsakomybės srityje. Taigi tarp Valstybinės ligonių kasos ir 
pareiškėjo – ortopedijos įmonės – esant sudarytai sutarčiai (sudarytoms sutartims) dėl 
apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, ir pareiškėjui reikalavi-
mą priteisti kilusią žalą siejant su kitos sutarties šalies – Valstybinės ligonių kasos – ne-
tinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu (jų nevykdymu), darytina išvada, jog tokiu 
atveju taikytinos nuostatos dėl sutartinės civilinės atsakomybės taikymo. Svarbu pažy-
mėti, jog aplinkybė, kad atitinkami teisiniai santykiai (dėl valstybės paramos ortopedi-
jos techninėms priemonėms įsigyti) yra detaliai reguliuojami imperatyvaus pobūdžio 
viešosios teisės aktų nuostatomis, taigi šalis sieja ir administraciniai teisiniai santykiai, 
nepaneigia galimybės taikyti sutartinę civilinę atsakomybę. Pagal Civilinio kodekso 6.189 
straipsnio 1 dalį, sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje nustatyta, bet ir 
visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai. Taigi ši nuostata leidžia daryti išvadą, jog 
tais atvejais, kai prašoma atlyginti žala siejama su sutartiniais santykiais, nepriklausomai 
nuo to, su kokių nuostatų – įstatymų ar kitų imperatyviųjų teisės aktų ar sutarties – pa-
žeidimu siejamas sutartinių įsipareigojimų nevykdymas (netinkamas vykdymas), atsako-
mybė laikytina sutartine. Šiame kontekste pažymėtina ir tai, kad pagal Civilinio kodek-
so 1.1 straipsnio 2 dalį, turtiniams santykiams, kurie pagrįsti įstatymų nustatytu asmenų 
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pavaldumu valstybės institucijoms ir kurie tiesiogiai atsiranda, kai valstybės institucijos 
atlieka valdžios funkcijas (realizuojamas pavaldumas) arba įstatymų nustatytas asmenims 
pareigas valstybei, <...> bei kitokiems santykiams, kuriuos reglamentuoja viešosios teisės 
normos, šio kodekso normos taikomos tiek, kiek šių santykių nereglamentuoja atitinka-
mi įstatymai <...>. Taigi nurodyta nuostata patvirtina, jog ir viešosios teisės normos regu-
liuojamų teisinių santykių srityje tiek, kiek šių santykių nereguliuoja atitinkami įstatymai 
(kiti teisės aktai), gali būti taikomos Civilinio kodekso nuostatos.

31. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog minėta išvada nepaneigia galimy-
bės ir esant tarp šalių sudarytai sutarčiai taikyti deliktinę civilinę atsakomybę tais atve-
jais, kai atitinkamos žalos atsiradimas nėra siejamas su sutarties vykdymu, sutarties tikslų 
siekimu ir pan., o grindžiamas atitinkamų teisės aktų, bendro pobūdžio pareigos elgtis 
atidžiai ir rūpestingai pažeidimu, išeinančiu iš sutartimi reguliuojamų teisinių santykių 
ribų. Nagrinėjamu atveju, kaip minėta, pareiškėjas prašo atlyginti su sutartiniais santy-
kiais dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis susijusią žalą, 
kilusią, pasak pareiškėjo, Valstybinei ligonių kasai neįvykdžius įsipareigojimo apmokėti 
už tam tikrą dalį pagamintų ortopedijos techninių priemonių. Taigi pareiškėjo nurodomi 
Valstybinės ligonių kasos padaryti pažeidimai patenka į Sutartimis reguliuojamų teisinių 
santykių sritį, todėl nėra pagrindo išvadai, jog taikytinas teisinis reguliavimas dėl valsty-
bės deliktinės atsakomybės.

32. Pareiškėjas nurodytą žalą, susidariusią nesumokėjus jam už pagamintas ir ap-
draustiesiems pritaikytas ortopedijos technines priemones, prašo atlyginti iš Lietuvos 
valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos. Tačiau nagrinėjamu atveju pripažinus, 
jog taikytina ne valstybės deliktinė atsakomybė, o sutartinė civilinė atsakomybė, darytina 
išvada, jog tinkamas atsakovas byloje turėtų būti konkreti sutarties šalis – Valstybinė li-
gonių kasa. Atsižvelgiant į tai, jog Valstybinė ligonių kasa byloje dalyvauja kaip Lietuvos 
valstybės atstovė, taigi tinkamas atsakovas – Valstybinė ligonių kasa – turėjo galimybę 
pasisakyti visais reikšmingais byloje keliamais klausimais ir tokia galimybe naudojosi, 
juolab jog nėra pagrindo išvadai, kad jos kaip atsakovo Lietuvos valstybės atstovo ir kaip 
atsakovo šioje byloje pozicijos ir interesai galėtų skirtis, spręstina, kad nurodytas proce-
sinis pažeidimas nelaikytinas esminiu ir nesudaro pagrindo, įvertinus, be kita ko, teismo 
proceso operatyvumo ir ekonomiškumo principus, bylą grąžinti iš naujo nagrinėti pir-
mosios instancijos teismui. 

Dėl nuostolių priteisimo

33. Pareiškėjas administracinėje byloje prašo, kaip minėta, priteisti 515 607,82 Eur 
(1 780 290,68 Lt) sumą, susidariusią nuo 2009 m. vasario mėnesio iki 2011 m. rugsėjo 
mėnesio pareiškėjui priėmus užsakymus iš apdraustųjų privalomuoju sveikatos drau-
dimu dėl jiems teisės aktais nustatyta tvarka paskirtų ortopedijos techninių priemo-
nių pagaminimo bei pritaikymo, bei šiuos užsakymus įvykdžius. Pastebėtina, jog ginčo 
dėl konkrečios susidariusios sumos, dėl to, kad apdraustieji asmenys, kurie užsakė ati-
tinkamas ortopedijos technines priemones, turėjo teisę į šių priemonių kompensavimą 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, taip pat kad minėtos priemonės 
buvo pagamintos ir pritaikytos asmenims bei jiems išduotos, byloje nėra. Ginčas byloje 
yra keliamas iš esmės tuo aspektu, jog, pasak Valstybinės ligonių kasos bei trečiojo suin-
teresuoto asmens Sveikatos apsaugos ministerijos, nurodyta suma, kurią prašo priteisti 
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pareiškėjas, susidarė už tų ortopedijos techninių priemonių, kurių užsakymus pareiškė-
jas priėmė viršijant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšas, pagaminimą 
ir pritaikymą, nors Valstybinė ligonių kasa nėra įsipareigojusi kompensuoti visų ortope-
dijos techninių priemonių pagaminimo išlaidų – kaip numatyta Apraše bei su pareiškėju 
sudarytose Sutartyse dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis, 
kompensuojamos tik išlaidos, kurios padarytos neviršijant Privalomojo sveikatos draudi-
mo fondo biudžeto lėšų. Taigi pripažintina, jog nagrinėjamu atveju esminės ginčijamos 
aplinkybės yra susijusios su tuo, ar ginčo ortopedijos techninės priemonės, už kurių pa-
gaminimą bei pritaikymą apdraustiesiems pareiškėjas siekia prisiteisti kompensaciją iš 
Valstybinės ligonių kasos, traktuotinos kaip ortopedijos techninės priemonės, dėl kurių 
kompensavimo buvo susitarta Sutartimis, atitinkamai, ar Valstybinė ligonių kasa pagal 
teisės aktuose nustatytą teisinį reguliavimą bei Sutarčių nuostatas laikytina įsipareigojusia 
už jas sumokėti (kompensuoti) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. 
Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog nekvestionuojama, kad valstybės 
parama apdraustiesiems ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti turi būti vykdoma 
teisės aktų, reglamentuojančių ortopedijos techninių priemonių kompensavimą, taip pat 
Sutarčių, sudarytų tarp Valstybinės ligonių kasos ir pareiškėjo, nustatyta tvarka, atvejais 
ir būdais. Taigi vertinant byloje kilusį ginčą, aktualus yra tiek Apraše įtvirtintas teisinis 
reguliavimas, tiek atitinkamos Sutarčių nuostatos, ypač detalizuojančios ir individuali-
zuojančios teisės aktuose nustatytą ortopedijos techninių priemonių kompensavimo ap-
draustiesiems mechanizmą. 

34. Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo ir kompensavimo tvarka 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis įtvirtinta Aprašo 20–24 ir 42–
45 punktuose. Išplėstinė teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog pagal Aprašo 23 punktą 
(2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V-465 redakcija, taip pat originali 2006 m. kovo 31 d. 
įsakymo Nr. V-234 redakcija), reglamentuojantį sutarčių tarp Valstybinės ligonių kasos 
ir ortopedijos įmonių dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonė-
mis sudarymą, šiose sutartyse nenurodoma lėšų suma per metus pagamintų priemonių 
įsigijimo išlaidoms kompensuoti, tačiau negali būti viršijama bendra PSDF biudžete nu-
matyta metinė ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo suma, 
paskirstyta pagal atskirus šių priemonių poklasius. Ši nuostata įtvirtinta ir sudarytose 
Sutartyse, pagal kurias kompensuojama neviršijant metinės visoms apdraustųjų aprūpi-
nimo priemonėmis dalyvaujančioms įmonėms pagal atskirus priemonių poklasius skir-
tos PSDF biudžeto sumos (2009 m. sutarties 2.2 p., 2010 ir 2011 m. sutarčių 2.1 p.). Taigi 
šiuo aspektu nekvestionuotini tiek Valstybinės ligonių kasos, tiek ir Sveikatos apsaugos 
ministerijos argumentai, jog Valstybinė ligonių kasa nei teisės aktais, nei Sutartimis nėra 
įsipareigojusi sumokėti (kompensuoti) pareiškėjui už visas apdraustiesiems privalomuoju 
sveikatos draudimu pagamintas ir išduotas ortopedijos technines priemones, o yra saisto-
ma reikalavimo kompensuoti už minėtas priemones neviršijant PSDF biudžete numatytų 
lėšų. Todėl vertinant byloje susiklosčiusią situaciją, pripažintina, jog būtina įvertinti, ar 
Valstybinė ligonių kasa tinkamai veikė, siekdama užtikrinti nurodyto principo įgyvendi-
nimą inter alia vykdydama Sutartimis prisiimtus įsipareigojimus, tiesiogiai susijusius su 
minėtu reikalavimu. 

35. Aprašo 42 punktas nustato, kad kai ortopedijos techninių priemonių poreikis pa-
gal atskirus jų poklasius viršija tam tikram laikotarpiui skiriamas lėšas, ortopedijos įmonės 
darbuotojas apie tai informuoja apdraustuosius ir nurodo apdraustojo užsakymo registraci-
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jos numerį pagal Ortopedijos informacinėje sistemoje registruojamų užsakymų sąrašą bei 
numatomą ortopedijos techninių priemonių kompensavimo datą. Jei apdraustasis, turintis 
teisę į ortopedijos techninių priemonių kompensavimą, nutaria nelaukti, kol jam eilės tvar-
ka bus pagaminta reikiama ortopedijos techninė priemonė, ir nusprendžia ją įsigyti savo 
lėšomis, įmonė jį supažindina su ortopedijos techninių priemonių įsigijimo savo lėšomis 
procedūra ir pateikia jam užpildyti šio Aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą paga-
minti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis (Aprašo 43 p.). Kartu su prašy-
mu pagaminti ortopedijos techninę priemonę ortopedijos įmonė apdraustajam pateikia šio 
Aprašo 4 priede nustatytos formos prašymo kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortope-
dijos techninę priemonę blanką; prašymą kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortopedijos 
techninę priemonę apdraustasis teikia VLK (Aprašo 44 p.). 

36. Taigi sistemiškai įvertinus Aprašo 23 punkto bei 42–44 punktų nuostatas, da-
rytina išvada, jog teisės aktais iš esmės nustatyti du ortopedijos techninių priemonių 
kompensavimo apdraustiesiems būdai: 1) kai kompensuojama per ortopedijos įmones, 
sudariusias sutartis su Valstybine ligonių kasa (tiek tais atvejais, kai atitinkamo laikotar-
pio PSDF biudžeto lėšos neviršijamos ir užsakymas gali būti iš karto priimamas ir vyk-
domas, tiek tais atvejais, kai minėtos lėšos viršijamos, o apdraustasis nusprendžia lauk-
ti, kol jam eilės tvarka galės būti pagamintos ortopedijos techninės priemonės), ir 2) kai 
kompensuojama tiesiogiai apdraustajam asmeniui, tais atvejais, kai, viršijant atitinkamo 
laikotarpio PSDF biudžeto lėšas, apdraustasis nusprendžia nelaukti, kol jam eilės tvarka 
bus pagaminta reikiama ortopedijos techninė priemonė (ir kompensuota ją pagaminusiai 
ortopedijos įmonei), o nusprendžia ją įsigyti savo lėšomis. Pažymėtina, jog su nurody-
tos tvarkos užtikrinimu neatsiejamai susijusios tiek iš cituotų Aprašo 42–44 punktų, tiek 
iš Sutarčių nuostatų (2009 m. sutarties 3.2, 3.11–3.12 punktai, 2010 m. sutarties 3.2 p., 
3.8–3.9 p., 2011 m. sutarties 3.2 p., 3.9–3.10 p.) išplaukiančios ortopedijos įmonės (šiuo 
atveju – pareiškėjo) pareigos, susijusios su apdraustojo informavimu apie kompensavi-
mo tvarką. Taigi atsakovui bei trečiajam suinteresuotam asmeniui nesutikimą su skun-
do reikalavimais grindžiant tuo, jog, žinodamas apie atitinkamo laikotarpio PSDF biu-
džeto lėšų ortopedijos techninių priemonių įsigijimui viršijimą, pareiškėjas turėjo arba 
nepriimti užsakymų, apdraustajam nusprendus laukti užsakymo pagaminimo eilės, arba 
priimti užsakymą tik apdraustajam sutikus apmokėti už jį savo lėšomis, būtina įvertinti 
aplinkybes, susijusias su tuo, ar tokia informacija – apie PSDF biudžeto lėšų atitinkamu 
laikotarpiu viršijimą – pareiškėjui buvo žinoma, kadangi tik tuo atveju, jei pareiškėjas, 
žinodamas apie tai, priėmė atitinkamus užsakymus, būtų pakankamas pagrindas daryti 
išvadą, jog pareiškėjas pažeidė Sutarčių nuostatas, ir, atitinkamai, jog nurodyti užsakymai 
nepatenka į Sutartimis Valstybinės ligonių kasos prisiimtus įsipareigojimus. 

37. Įvertinusi pirmosios instancijos teismo atliktą tiek teisinio reguliavimo, tiek 
Sutarčių bei susiklosčiusios šalių praktikos vertinimą, išplėstinė teisėjų kolegija iš esmės 
sutinka su padaryta išvada, jog pareiškėjui priimant konkrečius užsakymus, kiek tai su-
siję su ginčo ortopedijos techninėmis priemonėmis, nebuvo pateikta aiški ir konkreti 
informacija apie tai, jog užsakymų vykdyti iš karto negalima, nes pasibaigė atitinkamo 
laikotarpio PSDF biudžeto lėšos. Tai leidžia konstatuoti, jog tais atvejais, kai, kaip nuro-
do atsakovas, buvo viršijamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos, apie 
tai pareiškėjas nebuvo informuotas Sutarčių 4.2 punkte nustatyta tvarka, pateikiant infor-
maciją apie PSDF biudžeto lėšas per Ortopedijos IS. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios 
instancijos teismas, nors Valstybinė ligonių kasa ir Sveikatos apsaugos ministerija nuro-
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dė, jog pareiškėjas, siekdamas įvykdyti sutartį sąžiningai, informaciją apie tai, kad PSDF 
biudžeto lėšos OTP kompensacijai yra išnaudotos, turėjo visas galimybes ir priemones 
gauti iš Ortopedijos IS, tačiau konkrečių įrodymų, jog atitinkami užsakymai buvo pradėti 
vykdyti pareiškėjui turint konkrečią informaciją apie būtent nurodytu momentu viršija-
mas PSDF biudžeto lėšas – nepateikė. Net jei atsakovas traktavo, jog įvedant užsakymus 
į Ortopedijos informacinę sistemą (kuri pagal Aprašo 3.13 punktą skirta, be kita ko, or-
topedijos techninių priemonių kompensavimui kontroliuoti) pateikiamos nuorodos apie 
prognozuojamą kompensavimo laikotarpį ar kad šis laikotarpis yra nežinomas (nors, 
pastebėtina, įrodymai apie tai, ar užsakymų įvedimo į Ortopedijos IS metu tokia infor-
macija buvo matoma, byloje prieštaringi) ir buvo ta informacija, kurios pagrindu pareiš-
kėjas turėjo suprasti apie atitinkamo laikotarpio lėšų viršijimą, byloje nėra pakankamų 
ir vienareikšmių įrodymų, jog tokiu būdu nurodytą informaciją traktavo ir pareiškėjas 
ar kad atsakovas aiškiai nurodė pareiškėjui apie tokios informacijos (apie kompensavimo 
laikotarpio nurodymą Ortopedijos IS) tikrąją reikšmę. Juolab pastebėtina, jog tam tikrais 
atvejais, kai užsakymai į Ortopedijos IS buvo įvesti viršijus atitinkamo laikotarpio PSDF 
biudžeto lėšas, tokie užsakymai buvo anuliuoti (dėl jų nagrinėjamoje byloje nekeliamas 
ginčas), aiškiai nurodžius jų anuliavimo priežastį – lėšų viršijimą (VI t., b. l. 178–187). 
Nors atsakovas teigia, jog nurodytų užsakymų anuliavimas nėra susijęs su pareiškėjo rei-
kalaujama žala, tačiau niekaip šio savo teiginio nedetalizavo. Kita vertus, minėti įrodymai 
vertintini kaip viena iš reikšmingų aplinkybių, leidžiančių atskleisti tarp šalių susiklos-
čiusią dalykinę praktiką. 

38. Sutarčių aiškinimo taisyklės įtvirtintos Civilinio kodekso 6.193 straipsnyje, pa-
gal kurį sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai; aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti na-
grinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto 
aiškinimu (1 d.). Aiškinant sutartį turi būti atsižvelgiama į, be kita ko, šalių tarpusavio 
santykių praktiką, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir papročius (CK 6.193 str. 5 d.). 
Taigi faktiniai sutarties šalių veiksmai, susiję inter alia su sutarčių vykdymu, taip pat šalių 
elgesys po sutarties sudarymo yra vienos iš reikšmingų aplinkybių, turinčių įtakos nusta-
tant tikrąją sutarties šalių valią. Todėl šiuo aspektu pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
atkreipė dėmesį į tarp šalių susiklosčiusią faktinę Sutarčių vykdymo praktiką. 

39. Pažymėtina, jog atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą pažymėjo, kad, at-
sižvelgdamas į pacientų lūkesčius, kad jiems nereikėtų OTP laukti eilėje, kad būtų pa-
tenkinti pacientų teisėti lūkesčiai į sveikatos priežiūrą ir patenkintas OTP poreikis, jis 
ginčo ortopedijos technines priemones, kurios, pasak atsakovo, išduotos viršijant PSDF 
biudžeto lėšas, automatiniu būdu patvirtino Ortopedijos IS. Tai, išplėstinės teisėjų kole-
gijos vertinimu, iš esmės leidžia konstatuoti, jog pagal susiklosčiusią sutarties šalių (pa-
reiškėjo ir Valstybinės ligonių kasos) dalykinę praktiką, automatiniu būdu Ortopedijos 
informacinėje sistemoje buvo tvirtinami visi apdraustųjų privalomuoju sveikatos drau-
dimu užsakymai ortopedijos techninėms priemonėms pagaminti, nepaisant to, jog nuro-
dytų priemonių kompensavimas dėl ribotų PSDF biudžeto lėšų buvo galimas tik ateityje. 
Tokia praktika, pastebėtina, tenkino abi sutartinių santykių šalis. Atitinkamai šiuo aspek-
tu pastebėtina ir tai, kad nors pareiškėjas savo reikalavimus grindžia tuo, jog Valstybinė 
ligonių kasa pažeidė Sutarčių nuostatas dėl atsiskaitymo tvarkos ir terminų, praktikoje 
tarp šalių esminiu ginčo laikotarpiu buvo susiklosčiusi kitokia atsiskaitymų tvarka, nei 
įtvirtinta Sutartyse – buvo apmokama eilės tvarka už anksčiausiai išduotas ortopedijos 
technines priemones.
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40. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo 
jurisprudenciją teismo pareiga motyvuoti priimtą spendimą nėra suprantama kaip rei-
kalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną apelianto argumentą, apeliacinės instancijos teis-
mo sprendimo motyvavimui gali pakakti pažymėti, jog teismas sutinka su žemesnės ins-
tancijos teismo motyvais, juos tiesiog įrašant į sprendimą arba nurodant, jog su tokiais 
motyvais sutinkama. Pareigos nurodyti priimto sprendimo motyvus apimtis gali skirtis 
priklausomai nuo sprendimo prigimties ir turi būti analizuojama konkrečių bylos aplin-
kybių kontekste. Teismo pareiga pagrįsti priimtą sprendimą neturėtų būti suprantama, 
kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (žr., pvz., 1994 m. balandžio 
19 d. sprendimą byloje Nr. 16034/90 Van de Hurk prieš Nyderlandus, 1997 m. gruodžio 
19 d. sprendimą byloje Nr.20772/92 Heile prieš Suomiją, 1999 m. sausio 21 d. sprendimą 
byloje Nr.30544/96 Garcia Ruiz prieš Ispaniją). Šių nuostatų laikomasi ir administracinių 
teismų praktikoje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 
26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012, 2011 m. gegužės 25 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. P438-211/2010, 2013 m. sausio 10 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A444-341/2013 ir kt.).

41. Atsižvelgdama į pirmiau nurodytus argumentus bei į išaiškinimus dėl teismo 
pareigos motyvuoti sprendimą, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios ins-
tancijos teismas, nors ne visai tinkamai kvalifikavo teisinius santykius, iš esmės teisin-
gai įvertino byloje aktualų teisinį reguliavimą, taip pat tiek aktualias faktines aplinkybes 
dėl teisės aktuose bei Sutartyse nustatytos Valstybinės ligonių kasos pareigos informuo-
ti pareiškėją apie PSDF biudžeto lėšas netinkamo vykdymo, tiek ir aplinkybes, susijusias 
su tuo, kokia reikšmė teiktina užsakymų dėl ortopedijos techninių priemonių įvedimo 
į Ortopedijos IS automatiniam patvirtinimui – tai yra jog toks patvirtinimas tarp šalių 
susiklosčiusios praktikos kontekste suteikė pareiškėjui pakankamą pagrindą manyti, jog 
konkreti ortopedijos techninė priemonė patenka į Sutartimis apibrėžtą jų objektą (t. y. 
kad tai kompensuotinos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis orto-
pedijos techninės priemonės), taigi suteikė pagrįstą lūkestį į tokių ortopedijos techninių 
priemonių kompensavimą PSDF biudžeto lėšomis, jas teisės aktų nustatyta tvarka paga-
minus ir pritaikius bei išdavus apdraustiesiems. Tai patvirtina ir jau minėta atsakovo nu-
rodyta aplinkybė apie tai, jog minėti užsakymai buvo patvirtinti Ortopedijos IS, siekiant 
užtikrinti apdraustųjų lūkesčius ir kad jiems nereiktų laukti eilėje, juolab jog nėra įrody-
mų manyti, kad pareiškėjas tokį automatinį patvirtinimą Ortopedijos IS galėjo ir turėjo 
traktuoti kitaip, nei kad leidimą gaminti nurodytą priemonę ir kad už jos pagaminimą 
bei pritaikymą apdraustajam bus kompensuota. Taigi sutiktina su išvada, jog Valstybinė 
ligonių kasa, patvirtindama užsakymus ir nenurodydama, jog konkretūs užsakymai pri-
imti viršijus atitinkamo laikotarpio PSDF biudžeto lėšas, skirtas ortopedijos techninėms 
priemonėms įsigyti (pagal poklasius), įsipareigojo kompensuoti už tokių užsakymų įvyk-
dymą. Šių aplinkybių pagrindu darytina išvada, jog Valstybinei ligonių kasai pagal ak-
tualų teisinį reguliavimą bei Sutartimis prisiimtus įsipareigojimus kilo pareiga sumokėti 
pareiškėjui už ginčo ortopedijos technines priemones (įvykdytus užsakymus). Šios parei-
gos negali paneigti atsakovo bei trečiojo suinteresuoto asmens nurodomi argumentai dėl 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ribotumo bei lėšų trūkumo, kadangi vi-
sos susidariusioje situacijoje kilusios naštos perkėlimas pareiškėjui neatitiktų teisingumo, 
sąžiningumo bei protingumo kriterijų. 

42. Pripažinus, jog pareiškėjo interesai nagrinėjamu atveju buvo pažeisti, taip pat 
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atsižvelgiant į tai, jog byloje pareikštas reikalavimas atlyginti dėl Sutarčių pažeidimo ki-
lusią žalą (nuostolius), o atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, išplėstinė teisėjų kole-
gija taip pat pasisako dėl taikytino Civilinio kodekso 1.125 straipsnio 8 dalyje įtvirtinto 
ieškinio senaties termino. Vertinant apelianto Valstybinės ligonių kasos argumentus dėl 
pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria pasisakyta dėl ieškinio senaties ter-
mino, sutiktina su tuo, jog pirmosios instancijos teismo pateiktas ieškinio senaties termi-
no (jo pradžios) aiškinimas iš esmės paneigia šio instituto esmę. Pagal Civilinio kodekso 
1.127 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradi-
mo dienos; teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo su-
žinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal byloje esančius įrodymus, pareiškėjas apie tai, kad 
Valstybinė ligonių kasa atsisako apmokėti už ortopedijos technines priemones, pagamin-
tas 2009–2011 metais, neabejotinai sužinojo 2011 m. lapkričio mėnesį (III t., b. l. 124, 
IV t., b. l. 70–76). Esant duomenų, jog iki nurodyto laiko iš esmės Valstybinė ligonių kasa 
neneigė savo įsipareigojimų, nėra pagrindo išvadai, jog apie savo teisių pažeidimą pareiš-
kėjas galėjo sužinoti anksčiau. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog ieškinio senaties termino 
pareiškėjas nepraleido. 

43. Civilinio kodekso 6.256 straipsnis nustato sutartinės civilinės atsakomybės 
atsiradimo pagrindą – pagal šio straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir 
laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo 
sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti 
netesybas (baudą, delspinigius). Atsižvelgiant į tai, pripažintina, jog pirmosios instancijos 
teismas iš esmės pagrįstai sprendė, jog dėl Valstybinės ligonių kasos netinkamai vykdytų 
pareigų, kylančių iš teisės aktų bei Sutarčių, atsisakius pareiškėjui sumokėti už pagamin-
tas ir apdraustiesiems išduotas ortopedijos technines priemones, pareiškėjas patyrė nuos-
tolius – 515 607,82 Eur.

44. Civilinio kodekso 6.253 straipsnio 2 dalis nustato, kad civilinė atsakomybė ne-
taikoma, taip pat asmuo gali būti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomybės 
inter alia dėl nukentėjusio asmens veiksmų. Nukentėjusio asmens veiksmai – veiksmai, 
dėl kurių kaltas pats nukentėjęs asmuo ir dėl kurių jam atsirado ar padidėjo nuostoliai 
(CK 6.253 str. 5 d.). Civilinio kodekso 6.259 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad jeigu prie-
volė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl abiejų šalių kaltės, skolininko atsakomy-
bė atitinkamai gali būti sumažinta arba jis gali būti visiškai atleistas nuo atsakomybės. 
Taigi nukentėjusiojo asmens veiksmai (kaltė) yra reikšminga aplinkybė, galinti lemti 
skolininko atleidimą nuo civilinės atsakomybės ar jos sumažinimą. Nagrinėjamu atveju 
tiek Valstybinė ligonių kasa, tiek Sveikatos apsaugos ministerija nurodo, jog, atsižvelgiant 
į pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice“ veiksmus, vykdant sutartinius įsipareigojimus, 
Valstybinė ligonių kasa turėtų būti atleista nuo atsakomybės arba atsakomybės laipsnis 
turėtų būti sumažintas. Šiuos argumentus išplėstinė teisėjų kolegija pripažįsta iš dalies 
pagrįstais. 

45. Minėta, jog esminės aplinkybės, lėmusios atitinkamų Valstybinės ligonių kasos 
įsiskolinimų pareiškėjui atsiradimą, sietinos būtent su Valstybinės ligonių kasos veiks-
mais įgyvendinant jai pavestas funkcijas apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninė-
mis priemonėmis PSDF biudžeto lėšomis srityje, taigi iš esmės atitinkamas įsiskolini-
mas pareiškėjui atsirado šiai institucijai netinkamai vykdant teisės aktuose bei Sutartyse 
įtvirtintas nuostatas. Kita vertus, nagrinėjamu atveju išplėstinė teisėjų kolegija vertina, 
jog svarbios ir aplinkybės dėl pareiškėjo veiksmų sutartinių santykių su Valstybine ligo-
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nių kasa srityje, kurie vertintini kaip tam tikru mastu prisidėję prie pareiškėjo nuostolių 
padidėjimo.

46. Nepaisant to, jog, kaip minėta, vienas iš argumentų, lėmusių išvadą, jog nuos-
toliai susidarė dėl Valstybinės ligonių kasos veiksmų, netinkamai veikiant pagal teisės ak-
tuose bei Sutartyse apibrėžtas sąlygas, buvo tai, kad pareiškėjas nebuvo informuotas apie 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų viršijimą priimant konkretų užsaky-
mą, visgi nepaneigta aplinkybė, jog pati susiklosčiusi atsiskaitymo už ortopedijos techni-
nių priemonių pagaminimą bei pritaikymą apdraustiesiems praktika (kai už pagamintas 
ortopedijos technines priemones buvo kompensuojama praėjus pakankamai reikšmin-
gam laiko tarpui, t. y. nesilaikant Sutartimis nustatytų terminų, o einamojo laikotarpio 
PSDF biudžeto lėšos buvo skiriamos, be kita ko, įsiskolinimų mokėjimui) pareiškėjui, 
kaip nurodytoje srityje pakankamai ilgą laiką vykdžiusiam ekonominę veiklą subjektui, 
kuriam, be kita ko, taikytini aukštesni atidumo, rūpestingumo bei profesionalumo stan-
dartai, turėjo suponuoti išvadą, jog lėšos ortopedijos techninėms priemonėms viršijamos. 
Tai leidžia vertinti, jog nurodyta susiklosčiusi Valstybinės ligonių kasos ir ortopedijos 
įmonių (taip pat ir pareiškėjo) santykių (sutartinių įsipareigojimo vykdymo) valstybės 
paramos apdraustiesiems ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti srityje praktika 
reikšmingai prisidėjo prie įsiskolinimų ortopedijos įmonėms susiformavimo. Atitinkamai 
minėti pareiškėjui keliami atidumo bei rūpestingumo standartai, taip pat Civilinio ko-
dekso 6.200 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta imperatyvi sutarties šalių bendradarbiavimo 
sutarties vykdymo metu pareiga suponuoja, jog susidariusioje situacijoje, siekdamas tin-
kamai įvykdyti sutartį bei teisės aktų reikalavimus, pareiškėjas turėjo imtis veiksmų ir 
domėtis dėl aplinkybių, susijusių su atitinkamo laikotarpio PSDF biudžeto lėšomis (jų 
pakankamumu) ortopedijos techninėms priemonėms. Nesant duomenų, jog ginčo laiko-
tarpiu pareiškėjas siekė išsiaiškinti nurodytas sutarčių tinkamam įvykdymui reikšmingas 
aplinkybes, tai leidžia konstatuoti, jog jis nebuvo pakankamai atidus bei rūpestingas. 

47. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, jog tarp šalių susiklosčiusi praktika, pagal 
kurią einamojo laikotarpio PSDF biudžeto lėšomis buvo kompensuojama už ankstesniais 
metais pagamintas ortopedijos technines priemones, turėjo kelti pagrįstų abejonių, ar tei-
sės aktuose įtvirtintas reguliavimas dėl ortopedijos techninių priemonių kompensavimo 
atitinkamo laikotarpio PSDF biudžeto lėšomis, skirtomis ortopedijos techninėms prie-
monėms, iš esmės gali būti tinkamai įgyvendintas. Taigi šiuo aspektu negali būti ignoruo-
jama ir pareiškėjo veiksmų, sutinkant su tokia Sutarčių vykdymo (ortopedijos techninių 
priemonių kompensavimo PSDF biudžeto lėšomis) praktika (pritariant jai), įtaka susi-
klosčiusiai situacijai, prisidėjusiai prie pareiškėjo nuostolių atsiradimo (jų padidėjimo). 

48. Tačiau, kaip minėta, atsakovas yra viešojo administravimo institucija, vykdanti 
privalomąjį sveikatos draudimą, jai, be kita ko, pavesti atitinkami įgaliojimai bei funkcijos 
nurodytoje srityje, taigi nekvestionuotina, jog šie reikšmingi nagrinėjamo klausimo pras-
me atsakovo statuso ypatumai lemia Valstybinės ligonių kasos pareigą prisiimti esminę 
atsakomybę dėl netinkamo veikimo nurodytoje srityje, atitinkamai negali būti vertinama, 
jog būtų teisinga perkelti didesnę nuostolių naštą pareiškėjui. Atsižvelgiant į tai, spręsti-
na, jog pareiškėjo kaltė dėl nuostolių atsiradimo (padidėjimo) laikytina 10 procentų, o 
atsakovo Valstybinės ligonių kasos – 90 procentų. Atsižvelgiant į tai, atitinkama dalimi 
(dešimčia procentų) mažintina pareiškėjui priteistina nuostolių suma ir spręstina, jog pa-
reiškėjui iš Valstybinės ligonių kasos priteistina 464 047,04 Eur nuostolių (515 607,82 Eur 
x 90 proc. / 100 proc.). Šia apimtimi pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas.
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Dėl palūkanų priteisimo pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, 
vėlavimo prevencijos įstatymą 

49. Vilniaus apygardos administracinis teismas skundžiamu sprendimu atmetė pa-
reiškėjo reikalavimą priteisti palūkanas pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius 
sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymą (pavadinimo redakcija iki 2013 m. kovo 1 d.; 
įstatymą išdėsčius 2012 m. spalio 17 d. įstatymo Nr. XI-2287 redakcija – Mokėjimų, atlie-
kamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymas), remdamasis tuo, jog šis 
įstatymas deliktinei atsakomybei netaikomas. Atsižvelgiant į tai, jog, kaip minėta, nagri-
nėjamu atveju ginčas kilo sutartinės, o ne deliktinės civilinės atsakomybės srityje, pirmo-
sios instancijos teismo nurodytas minėto įstatymo netaikymo susiklosčiusių teisinių san-
tykių srityje motyvas pripažintinas nepagrįstu. 

50. Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanas pagal prievoles 
gali nustatyti įstatymai arba šalių susitarimai. Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo 
(nagrinėjamu atveju aktuali 2003 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. IX-1873 redakcija, galio-
jusi iki 2013 m. kovo 1 d.) 1 straipsnio 1 dalis nustato šio įstatymo tikslą – reglamentuo-
ti palūkanas už atliekamus pagal komercinius sandorius pavėluotus mokėjimus už per-
duotas prekes, suteiktas paslaugas ir atliktus darbus, taip pat nustatyti kreditoriaus teises, 
kai apmokama pavėluotai, o pagal šio straipsnio 2 dalį, įstatymas taikomas visiems tarp 
ūkio subjektų arba ūkio subjektų ir valstybės institucijų sudarytiems komerciniams san-
doriams, pagal kuriuos už atlyginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atlie-
kami darbai ir atliekami mokėjimai. Taigi esminė prielaida taikyti Mokėjimų, atliekamų 
pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatyme įtvirtintą teisinį reguliavimą, 
inter alia nuostatas dėl atitinkamo dydžio palūkanų mokėjimo, yra aplinkybė, jog sando-
riai, pagal kuriuos vėluojama mokėti, yra komerciniai. 

51. Komerciniai sandoriai įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžti kaip sandoriai 
tarp ūkio subjektų arba tarp ūkio subjektų ir valstybės institucijų, pagal kuriuos už atly-
ginimą perduodamos prekės, teikiamos paslaugos ar atliekami darbai. Išplėstinė teisėjų 
kolegija pastebi, jog, kaip pagrįstai pastebėjo pareiškėjas, iš cituotų Mokėjimų vėlavimo 
prevencijos įstatymo nuostatų (1 str. 2 d. ir 2 str. 1 d.) išplaukia, jog šis įstatymas gali būti 
taikomas, kai tai susiję su mokėjimais, atliekamais pagal sutartis, sudarytas tarp ūkio su-
bjektų ir valstybės institucijų. Taigi vien aplinkybė, kad viena iš sutarties šalių yra viešojo 
administravimo institucija (valstybės institucija), neeliminuoja galimybės taikyti minėto 
įstatymo nuostatas. Kita vertus, vertinant, ar konkrečiu atveju teisiniai santykiai dėl at-
siskaitymo pagal pareiškėjo ir Valstybinės ligonių kasos sudarytas Sutartis gali būti ver-
tinami kaip patenkantys į minėto įstatymo reguliavimo sritį, o būtent – ar pareiškėjo ir 
Valstybinės ligonių kasos sudarytos Sutartys laikytinos komercinėmis sutartimis minėto 
įstatymo prasme, išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į šių sutarčių specifinį tikslą. 
Sutartimis, kaip minėta, siekiama užtikrinti apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudi-
mu aprūpinimą ortopedijos techninėmis priemonėmis Privalomojo sveikatos draudimo 
biudžeto lėšomis, pareiškėjui įsipareigojus apdraustiesiems, atitinkantiems teisės aktuose 
nustatytas sąlygas, pagaminti ir pritaikyti ortopedijos technines priemones, o Valstybinei 
ligonių kasai įsipareigojus apmokėti už ortopedijos technines priemones iš Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų pagal teisės aktuose bei Sutartyse nustatytas sąly-
gas. Taigi nepaisant to, jog, kaip išplaukia iš jau minėto teisinio reguliavimo bei Sutarčių 
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nuostatų, Valstybinė ligonių kasa, įgyvendindama savo funkcijas apdraustųjų aprūpinimo 
ortopedijos techninėmis priemonėmis srityje, iš atitinkamų ortopedijos įmonių, sudariu-
sių Sutartis, iš esmės pirko atitinkamas ortopedijos techninių priemonių gamybos bei 
pritaikymo paslaugas, visgi akcentuotina, jog galutiniai ir tikrieji ortopedijos techninių 
priemonių (jų pagaminimo ir pritaikymo paslaugų) gavėjai yra apdraustieji privalomuoju 
sveikatos draudimu asmenys. Nurodyti argumentai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertini-
mu, leidžia daryti išvadą, jog nurodyto pobūdžio sutartys vertintinos kaip patenkančios į 
išimtį, kai Mokėjimų vėlavimo prevencijos įstatymo netaikomas, numatytą šio įstatymo 1 
straipsnio 3 dalies 1 punkte, o būtent – įstatymas netaikomas sandoriams su vartotojais, 
perkančiais prekes, paslaugas ar darbus nesusijusiems su verslu ar profesija savo asmeni-
niams, šeimos ar namų ūkio poreikiams tenkinti. 

52. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog pagal Civilinio kodekso 6.210 
straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mo-
kėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas ter-
minas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Vertinant nurody-
tos nuostatos taikymo galimybę, pastebėtina, jog, kaip minėta, tarp šalių – pareiškėjo ir 
Valstybinės ligonių kasos – susiklostė tokia įsipareigojimų vykdymo, o būtent – atsis-
kaitymo už pareiškėjo pagamintas ir apdraustiesiems pritaikytas ortopedijos technines 
priemones praktika, pagal kurią buvo apmokama ne griežtai pagal sudarytose Sutartyse 
įtvirtintas nuostatas, o eilės tvarka už anksčiausiai išduotas priemones, tenkinusi abi šalis. 
Nesant byloje duomenų apie Valstybinės ligonių kasos sutartinę pareigą aiškiai ir kon-
krečiai apibrėžtu terminu sumokėti už konkrečias ortopedijos technines priemones, pa-
gamintas pagal apdraustųjų užsakymus, taigi nesant įrodymų, pakankamų daryti išvadą, 
ar (ir kada) atsakovas gali būti laikomas pažeidęs nurodytą pareigą, spręstina, kad nagri-
nėjamu atveju neįrodyta Civilinio kodekso 6.210 straipsnio 1 dalies taikymo (atsakovo 
pareigos sumokėti palūkanas už termino įvykdyti prievolę praleidimą) galimybė. 

53. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, konstatuotina, jog pirmosios instancijos 
teismas, atmesdamas pareiškėjo skundo reikalavimą priteisti 144 210,03 Lt nuostolių (pa-
lūkanų) pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos 
įstatymą, nors ir kitais motyvais, tačiau priėmė iš esmės pagrįstą sprendimą, todėl pa-
reiškėjo apeliacinis skundas netenkintinas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas šia 
apimtimi paliekamas nepakeistas.

Dėl sprendimo vykdymo atidėjimo

54. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Sveikatos apsaugos ministerija, vadovau-
damasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalimi, atsiliepi-
me į apeliacinius skundus suformulavo prašymą tuo atveju, jei būtų paliktas pirmosios 
instancijos teismo sprendimas, sprendimo įvykdymą išdėstyti dalimis, PSDF biudžete 
iš anksto numatant ir tam skiriant lėšas 5 metų laikotarpiui, atsižvelgiant į tai, kad pri-
teistina žala gali turėti reikšmės Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto finan-
sų stabilumui, taip pat į ribotus valstybės išteklius. Nurodė, kad vadovaujantis Sveikatos 
draudimo įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Sveikatos apsaugos ministerija Valstybinės li-
gonių kasos parengtą PSDF biudžeto projektą ir PSDF biudžeto ateinančių dvejų metų 
prognozuojamus rodiklius, kartu su Privalomojo sveikatos draudimo tarybos išvada, tei-
kia Vyriausybei, kuri apsvarsčiusi atitinkamų metų PSDF projektą ir PSDF biudžeto atei-
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nančių dvejų metų prognozuojamus rodiklius, ne vėliau kaip likus 75 kalendorinėms die-
noms iki biudžetinių metų pabaigos teikia Seimui svarstyti kartu su Lietuvos Respublikos 
atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirti-
nimo įstatymo projektu. 

55. Teismo priimtas sprendimas turi būti toks, kurį būtų galima realiai įvykdyti, tuo 
pačiu nesukeliant neproporcingų ir reikšmingų visuomenei ar jos daliai sunkumų (šiuo 
aspektu žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegi-
jos 2013 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-519/2013, 2014 m. balan-
džio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A143-816/2014). 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 851 straipsnis (2013 m. gruodžio 3 d. įstatymo 
Nr. XII-632 redakcija) nustato, kad teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo 
klausimas sprendžiamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso normomis. Civilinio 
proceso kodekso 284 straipsnio 1 dalis (2013 m. gruodžio 3 d. įstatymo Nr. XII-633 re-
dakcija) nustato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo 
iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo 
įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo įvykdymo tvarką; jeigu teismo 
sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistinos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalin-
gos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsa-
kovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams. Atsižvelgdama į nurody-
tus argumentus, į tai, kad teismo sprendimo šioje byloje įvykdymas reikalauja papildomų 
piniginių lėšų, įvertinusi Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sudarymo ir 
vykdymo tvarką bei procedūras, taip pat tai, jog nėra duomenų, kad sprendimo vykdymo 
atidėjimas iš esmės pažeistų pareiškėjo interesus ir sukeltų jam reikšmingų neigiamų pa-
darinių, išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas atidėti 
šio teismo sprendimo vykdymą ir nustatyti, kad teismo sprendimas turi būti įvykdytas iki 
2016 m. gruodžio 31 d.

56. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog pareiškėjui priteistini jo patir-
ti nuostoliai, taip pat iš dalies tenkino pareiškėjo prašymą dėl procesinių palūkanų pri-
teisimo – priteisė 5 procentų metinių palūkanų nuo 2012 m. gruodžio 19 d. iki teismo 
sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgdama į Civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalį ir 
6.210 straipsnio 1 dalį, išplėstinė teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su šia pirmo-
sios instancijos teismo sprendimo dalimi. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo UAB „Baltic Orthoservice“ apeliacinį skundą atmesti, Valstybinės ligo-
nių kasos apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimo 
dalį, kuria iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Valstybinės ligonių kasos, UAB „Baltic 
Orthoservice“ naudai priteista 515 607,82 Eur (penki šimtai penkiolika tūkstančių šeši 
šimtai septyni eurai ir 82 centai) turtinei žalai atlyginti ir 5 procentų dydžio metinės pa-
lūkanos už piniginę prievolę atlyginti nuo 2012 m. gruodžio 19 d. iki teismo sprendimo 
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visiško įvykdymo, pakeisti ir ją išdėstyti taip:
„Priteisti iš Valstybinės ligonių kasos uždarosios akcinės bendrovės „Baltic 

Orthoservice“ naudai 464 047,04 Eur (keturis šimtus šešiasdešimt keturis tūkstančius 
keturiasdešimt septynis eurus ir 4 centus) ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo 
priteistos sumos už laikotarpį nuo 2012 m. gruodžio 19 d. iki teismo sprendimo visiško 
įvykdymo.“

Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. vasario 2 d. sprendimo 
dalį palikti nepakeistą.

Atsakovui Valstybinei ligonių kasai nustatyti šio sprendimo įvykdymo terminą iki 
2016 m. gruodžio 31 d.

Nutartis neskundžiama.

2.2. Bylos dėl socialinės apsaugos teisinių santykių

2.2.1. dėl valstybinės socialinio draudimo pensijos permokos išieškojimo

Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 2 dalį, jeigu socialinio 
draudimo išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, susidariusi permoka Fondo 
valdybos teritorinio skyriaus sprendimu išieškoma iš bet kurios gavėjo gaunamos soci-
alinio draudimo išmokos, mokamos tam asmeniui iš Fondo lėšų. Pažymėtina, jog iš šios 
nuostatos neišplaukia, jog socialinio draudimo išmokų (taigi ir pensijų) permoka sietina 
tik su atvejais, kai esant teisiniam pagrindui mokėti socialinę išmoką, sumokama per di-
delė jų suma. Priešingai – ši nuostata, pagal kurią permokos susidarymas siejamas su so-
cialinio draudimo išmokų neteisėtu išmokėjimu, suponuoja, jog kaip socialinio draudimo 
išmokų permoka traktuotini ir atvejai, kai socialinės išmokos sumokamos nesant tam iš 
viso teisinio pagrindo (27 punktas).

Teisinis reguliavimas, įtvirtintas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 
straipsnyje bei 36 straipsnio 6 dalyje, taip pat Valstybinių socialinio draudimo pensijų įsta-
tymo 44 straipsnyje, aiškiai nustato, jog galimybė išieškoti iš socialinio draudimo išmokų 
gavėjo susidariusią atitinkamų išmokų permoką yra saistoma sąlygos – minėta permoka 
turi būti susidariusi dėl išmokų gavėjo kaltės. Šis principas, kiek tai susiję su valstybinėmis 
socialinio draudimo pensijomis, yra neatsiejamas nuo Valstybinių socialinio draudimo 
pensijų įstatymo 44 straipsnio 3 dalies, pagal kurią jeigu valstybinė socialinio draudimo 
pensija yra permokama dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, permokėtas 
dydis iš pensijos gavėjo neišieškomas (29 punktas).

Būtina prielaida bei sąlyga įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo admi-
nistravimo įstaigos teisei priimti sprendimus dėl permokėtų socialinio draudimo išmo-
kų sumų išieškojimo iš jas gavusio asmens – nustatymas, jog šias išmokas gavęs asmuo 
kaltas dėl permokos susidarymo. Nurodytos sąlygos – asmens kaltės – buvimas turi būti 
itin atidžiai ir rūpestingai įvertintas, atsižvelgiant ne tik į objektyvias aplinkybes, dėl kurių 
susidarė atitinkama socialinio draudimo išmokų permoka ar asmens elgesio objektyvius 
požymius, tačiau ir asmens elgesio subjektyvaus pobūdžio aplinkybes, kurios, be kita ko, 
apsprendžiamos ir tokių asmenį individualizuojančių savybių, kaip amžius, išsilavinimas, 
patirtis ir pan. Tais atvejais, kai asmens, kuriam buvo permokėtos atitinkamos išmokos, 
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galima kaltė pasireiškia tuo, jog jis nepateikė atitinkamos informacijos ar duomenų, turi 
būti itin atidžiai įvertinta, ar yra pagrįstų ir pakankamų duomenų teigti, jog asmuo buvo 
informuotas ir / ar žinojo apie pareigą pateikti minėtus duomenis bei tai, jog šie duome-
nys yra esmingai reikšmingi atitinkamos socialinio draudimo išmokos paskyrimui, mokėji-
mui ar jos dydžiui. Nesant tokių duomenų, tai galėtų būti pakankamas pagrindas išvadai 
apie nesąžiningumo asmens veiksmuose nebuvimą, taigi ir išvadai, jog asmuo nėra kaltas 
dėl permokos susidarymo (37 punktas). 

Net nustačius išmokų gavėjo kaltę, t. y. nustačius įstatyme numatytą būtiną sąlygą, 
kuriai esant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniam skyriui įstatymas 
suteikia įgaliojimus spręsti klausimą dėl permokos išieškojimo iš ją gavusio asmens, tai 
neatleidžia įgaliotos institucijos nuo pareigos minėtą klausimą spręsti atsižvelgiant į kon-
krečią susiklosčiusią situaciją, užtikrinant, be kita ko, kad taikoma poveikio priemonė – 
permokos išieškojimas – būtų proporcinga. Tiek įgaliotai Valstybinio socialinio draudimo 
fondo administravimo įstaigai sprendžiant klausimą dėl permokėtų socialinio draudimo 
išmokų išieškojimo iš asmens galimybės, tiek nagrinėjant ginčą dėl priimtų įgaliotos insti-
tucijos sprendimų nurodytu klausimu teisėtumo bei pagrįstumo, turi būti vertinama ir tai, 
ar konkretaus asmens atžvilgiu pritaikyta priemonė nesukelia jam pernelyg didelės naštos 
(38 punktas). 

Vertinant Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos galimybę 
priimti sprendimą dėl socialinio draudimo išmokų permokos išieškojimo iš jų gavėjo, turi 
būti atidžiai įvertinta ir tai, ar ši institucija, kuriai įstatymais pavesta inter alia užtikrinti tei-
singą socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams (Valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo 28 str., 30 str.), tinkamai atliko jai priskirtas funkcijas, ar spręsdama klau-
simą dėl atitinkamos išmokos (taip pat ir socialinio draudimo pensijos) skyrimo, atidžiai ir 
rūpestingai įvertino pateiktus dokumentus. Be to, vertinant nurodyto pobūdžio sprendimus 
proporcingumo aspektu, būtina įvertinti ir įgaliotos institucijos veiksmus iš gero administra-
vimo principo kylančio reikalavimo veikti operatyviai aspektu, todėl tais atvejais, kai tam ti-
krų sumų permokėjimas nustatomas praėjus itin reikšmingam laiko tarpui nuo šių išmokų 
paskyrimo ir išmokėjimo, turi būti išsamiai įvertinta, ar to nelėmė įgaliotos institucijos nepa-
kankamai atidus ir rūpestingas funkcijų atlikimas, kontrolės nebuvimas ir pan., dėl ko visos 
naštos perkėlimas asmeniui konkrečioje situacijoje galėtų būti vertinamas kaip neatitinkan-
tis socialinio teisingumo bei proporcingumo principų (39 punktas). 

Įgaliotai institucijai – Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įs-
taigai – priimant sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos permokos išskaičiavimo iš 
asmens gaunamų socialinio draudimo išmokų, asmuo turi turėti galimybę išsakyti savo 
argumentus inter alia dėl ieškinio senaties taikymo, o institucija privalo šiuos argumen-
tus motyvuotai įvertinti, taip užtikrinant asmens teisę į tinkamą procedūrą (40 punktas). 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta nuostata „neap-
ribojant kokiu nors terminu“ negali paneigti ieškinio senaties termino taikymo galimybės 
(41 punktas). 

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 4 dalies 3 punkte nuro-
dytos aplinkybės, kada Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius ir jo 
pavaduotojai turi teisę atsisakyti socialinio draudimo išmokos permokos išieškojimo. 
Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigai sprendžiant klausimą dėl 
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permokos išieškojimo iš asmens ir turint duomenų ar esant prielaidų manyti apie nurody-
tų aplinkybių buvimą konkrečiu atveju, galimybė atsisakyti išmokos permokos išieškojimo 
privalo būti tinkamai ir išsamiai įvertinta, prieš institucijai priimant galutinį sprendimą dėl 
permokos išieškojimo (inter alia išskaičiavimo iš asmens gaunamų socialinio draudimo 
išmokų), suteikiant galimybę ir asmeniui pareikšti atitinkamus argumentus ir / ar duome-
nis, aktualius nurodytam klausimui spręsti (42 punktas). 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimai, kuriuose nustatyta, 
kad susidarė atitinkamo dydžio našlių pensijos permoka, taip pat kad permoka susidarė 
dėl pensijos gavėjo kaltės, bet nesuformuluoti jokie viešojo administravimo institucijos 
valdingi patvarkymai, jais nenustatytos, nepakeistos ir nepanaikintos pareiškėjo teisės ar 
pareigos, savo esme yra tarpiniai sprendimai, nesukeliantys pareiškėjui materialinių teisi-
nių pasekmių, ir negali būti savarankišku ginčo administraciniame teisme dalyku (50, 51 
punktai). 

Administracinė byla Nr. eA-1324-502/2015
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00894-2014-3

Procesinio sprendimo kategorija 6.3

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. rugsėjo 7 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, suside-
danti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (pranešėjas), Stasio Gagio, Ričardo 
Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ir trečiojo suintere-
suoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos apeliacinius skundus dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 
2014 m. lapkričio 25 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo V. M. skundą 
atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriui, trečiajam 
suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimų panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas V. M. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašyda-
mas panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus (to-
liau – ir VSDFV Klaipėdos skyrius) 2014 m. gegužės 20 d. sprendimą Nr. PE_SP4-38, 
2014 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. PE_SP5-6 ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą 
Nr. (10.4)10-24-1741, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės ap-
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saugos ir darbo ministerijos (toliau – ir VSDFV, Fondo valdyba) 2014 m. rugpjūčio 1 d. 
sprendimą Nr. (6.5)I-6656 ir 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. (6.5)I-7300. 

2. Skunde pareiškėjas paaiškino, kad jam buvo paskirta našlių pensija, nes 1987 m. 
gegužės 1 d. tapo našliu. 1989 m. balandžio 8 d. sudarė naują santuoką su Z. M., tačiau 
nuo 1995–1996 m. sutuoktiniai kartu nebegyveno, nors santuoką išregistravo tik 2001 m. 
rugsėjo 28 d. 1999 m. kovo 16 d. pareiškėjas kreipėsi į VSDFV Šilutės skyrių dėl pen-
sijos skyrimo ir jam buvo paaiškinta, jog turi teisę gauti našlių pensiją. Pareiškėjas pa-
brėžė, jog informavo VSDFV darbuotojus apie tai, kad kreipimosi dėl pensijos skyrimo 
metu nebegyveno santuokinio gyvenimo su Z. M. Skundžiamais atsakovo sprendimais 
jam buvo nustatyta valstybinės socialinio draudimo pensijos permoka, susidariusi per 
1999 m. kovo 8 d. – 2014 m. kovo 30 d. Šie sprendimai yra neteisėti, nes VSDFV darbuo-
tojai turėjo galimybę patikrinti dokumentus ne tik prašymo skirti našlių pensiją patei-
kimo metu, bet ir vėliau, kontroliuodami pensijos paskyrimo teisėtumą. Būdamas seny-
vo amžiaus ir neturėdamas pakankamai žinių, pareiškėjas neturėjo galimybių spręsti, ar 
gauna pagrįsto dydžio pensiją. Pensijos permoka susidarė dėl atsakovo darbuotojų veiks-
mų, o pareiškėjo elgesyje nėra nesąžiningumo elementų, todėl pensijos permoka negali 
būti išskaičiuota. Atsakovas 2014 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. PE_SP5-6 nusprendė 
išskaityti 1999 m. kovo 8 d. – 2014 m. balandžio 30 d. susidariusią 9 368,21 Lt permoką 
po 20 procentų per mėnesį iš pareiškėjo gaunamos pensijos, neatsižvelgdamas į Lietuvos 
Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas) 1.125 straipsnio 9 dalyje 
nustatytą penkerių metų ieškinio senaties terminą, taikomą reikalavimams dėl palūkanų 
ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. 

3. Atsakovas VSDFV Klaipėdos skyrius ir trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV 
su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti.

4. Atsiliepimuose paaiškino, kad nuo 1997 m. liepos 1 d. įsigaliojęs Lietuvos 
Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (toliau – ir Valstybinių so-
cialinio draudimo pensijų įstatymas, Pensijų įstatymas) 451 straipsnis nustatė, kad našlei 
ar našliui, gaunančiam našlių pensiją už mirusį iki 1995 m. sausio 1 d. sutuoktinį, pen-
sijos mokėjimas nutraukiamas naujai susituokus. Pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalis 
nustato pareigą pensijos gavėjui pranešti VSDFV teritoriniam skyriui, kuris moka jam 
pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų 
nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Pareiškėjas, pateikdamas 1999 m. kovo 16 d. pra-
šymą skirti našlių pensiją, VSDFV Šilutės skyriui pateikė dokumentus, patvirtinančius 
jo santuokos bei sutuoktinės R. M. faktus, tačiau duomenų apie naujai sudarytą santuo-
ką nepridėjo, tuo nuslėpdamas aplinkybes, turinčias įtakos teisei į šią pensiją nustaty-
ti. VSDFV Klaipėdos skyriui patikrinus pareiškėjui paskirtos našlių pensijos teisėtumą, 
nustatyta, kad pareiškėjas buvo sudaręs antrą santuoką, todėl prarado našlio statusą. 
Našlių pensijos mokėjimas jam nutrauktas nuo 2014 m. gegužės 1 d., o už laikotarpį nuo 
1999 m. kovo 8 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. nustatyta 9 368,21 Lt našlių pensijos per-
moka. Remiantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, 
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 
(toliau – ir Nuostatai), 100 ir 101 punktais, nuspręsta nuo 2014 m. birželio 1 d. išskaityti 
20 procentų per mėnesį iš pareiškėjo gaunamos senatvės pensijos nustatytą našlių pen-
sijos permoką. Pasak atsakovo, pareiškėjo prašymas taikyti sutrumpintą penkerių metų 
ieškinio senaties terminą atmestinas, kadangi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio 
draudimo įstatymo (toliau – ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymas) 36 straipsnio 
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6 dalyje nustatyta VSDFV teritorinių skyrių direktorių ir jų pavaduotojų teisė priimti 
sprendimus dėl socialinio draudimo išmokų gavėjų kaltės permokėtų socialinio drau-
dimo ir kitų išmokų išieškojimo, neapribojant kokiu nors terminu. Atsakovo nuomone, 
sprendimas, kuriuo buvo nustatytas našlių pensijos permokos faktas, pareiškėjui nesu-
kelia teisinių pasekmių, todėl administracinės bylos dalis dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus 
2014 m. gegužės 20 d. ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimų nutrauktina.

II.

5. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. sprendimu 
pareiškėjo V. M. skundą tenkino iš dalies: panaikino VSDFV Klaipėdos skyriaus 2014 m. 
gegužės 20 d. sprendimą Nr. PE_SP4-38, 2014 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. PE_SP5-6 
ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (10.4)10-24-1741, o administracinės bylos dalį 
dėl VSDFV 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. (6.5)I-6656 ir 2014 m. rugsėjo 4 d. 
sprendimo Nr. (6.5)I-7300 panaikinimo nutraukė, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu. Taip 
pat teismas priteisė pareiškėjui iš atsakovo VSDFV Klaipėdos skyriaus 450 Lt bylinėjimo-
si išlaidoms atlyginti.

6. Teismas nurodė, kad Pensijų įstatymo redakcijos, galiojusios nuo 1997 m. lie-
pos 1 d., 451 straipsnis numatė valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos gavimo 
sąlygas, taip pat nustatė, kad našlei ar našliui, gaunančiam našlių pensiją už mirusį iki 
1995 m. sausio 1 d. sutuoktinį, pensijos mokėjimas nutraukiamas naujai susituokus. 
Taigi įstatymas aiškiai įvardija imperatyvią sankciją – našlių pensijos nutraukimą, esant 
tam tikroms sąlygoms – našlys iš naujo susituokia. Nuostatų (Vyriausybės 1999 m. va-
sario 10 d. nutarimo Nr. 144 redakcija, galiojusi nuo 1999 m. vasario 20 d.) 44 punktas 
reglamentavo, jog prašymą dėl pensijos skyrimo su visais reikiamais dokumentais asmuo 
paduoda nuolatinės gyvenamosios vietos socialinio draudimo skyriui. Teismas pažymė-
jo, kad byloje pateiktas sutuoktuvių liudijimas patvirtina, jog pareiškėjas 1961 m. liepos 
29 d. Šilutės rajono civilinės metrikacijos biure įregistravo santuoką su R. K. (po santuo-
kos – R. M.), kuri 1987 m. gegužės 1 d. mirė. 1989 m. balandžio 8 d. pareiškėjas suda-
rė naują santuoką su Z. M., kurią nutraukė 2001 m. rugsėjo 28 d. Iš pensijos bylos me-
džiagos matyti, jog 1999 m. kovo 16 d. VSDFV Šilutės skyriuje įregistruotas prašymas 
Nr. 142370, kuriuo V. M. prašo skirti našlio pensiją. Šis prašymas pareiškėjo nepasirašy-
tas – šios aplinkybės neginčija nei pareiškėjas, nei atsakovo atstovė. Pirmosios instancijos 
teismas vertino, kad nors toks prašymas formaliai neišreiškė pareiškėjo valios ir neatitiko 
nurodyto imperatyvaus teisinio reguliavimo nuostatų, tačiau iš pareiškėjo elgesio buvo 
akivaizdu, jog jis turėjo tikslą gauti našlio pensiją. Byloje nustatyta, jog pareiškėjui našlio 
pensija buvo paskirta kaip R. M. mirties momentu buvusiam sutuoktiniui, sukakusiam 
įstatyme nustatytą amžių. Tačiau bylos duomenys patvirtina, kad jau pareiškėjui kreipian-
tis į VSDFV Šilutės skyrių dėl našlio pensijos skyrimo, jis buvo sudaręs antrą santuoką su 
Z. M., t. y. jis faktiškai neatitiko Pensijų įstatymo 451 straipsnio reikalavimų. 

7. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjo ginčijami atsakovo sprendimai dėl permokos 
nustatymo ir permokos išieškojimo priimti pagal Pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalį, 
kuri nustato, kad pensijos gavėjas privalo pranešti VSDFV teritoriniam skyriui, kuris 
moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 
dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus 
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pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstai-
gos vadovo sprendimu. Nuostatų 100 punktas nustato, jog Pensijų įstatymo 44 straipsnio 
2 dalyje ir 64 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais, taip pat kompetentingoms instituci-
joms teisės aktų nustatyta tvarka nustačius, kad asmuo pateikė dokumentus su suklasto-
tais ar neteisingais duomenimis, turinčiais įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, pensijos 
permokos išieškomos socialinio draudimo skyriaus direktoriaus sprendimu – ne daugiau 
kaip 20 procentų pensijos per mėnesį. Byloje nustatyta, kad pareiškėjui našlių pensija 
buvo permokėta, nes jos skyrimo metu atsakovas neturėjo duomenų apie pareiškėjo antrą 
santuoką. Kadangi nei Pensijų įstatymas, nei Nuostatai neapibrėžia pensijų permokos są-
vokos, teismas rėmėsi Lietuvių kalbos žodyne pateikta žodžio „permoka“ samprata, pagal 
kurią tai yra užmokėjimas daugiau negu reikia, permokėjimas (www.lkz.lt). Todėl teis-
mas vertino, kad permoka gali būti nustatoma tuo atveju, kai pagrįstai mokama pensija, o 
vėliau nustatomos tam tikros aplinkybės, turinčios įtakos pensijos mokėjimui, kurios nu-
lėmė pensijos sumokėjimą per daug. Nagrinėjamu atveju pareiškėjui našlio pensija buvo 
paskirta nesant Pensijų įstatyme numatyto pagrindo, todėl atsakovas negalėjo 9 368,21 Lt 
sumos vertinti kaip pensijos permokos Pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalies prasme. 
Teismas, nustatęs, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjui sumokėta suma nelaikytina permo-
ka Pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalies prasme, sprendė, jog Nuostatų 100 punkto tai-
kymas negalimas. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad VSDFV Klaipėdos skyriaus 
2014 m. gegužės 20 d., 2014 m. gegužės 26 d. ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimai nea-
titinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo admi-
nistravimo įstatymas) 8 straipsnio reikalavimų, taip pat minėto įstatymo 4 straipsnio 1 
ir 4 punktuose numatytų principų, nes atsakovas atliko veiksmus, kurie nėra priskirti jo 
kompetencijai, todėl sprendimus panaikino, pripažinęs, kad atsakovas netinkamai reali-
zavo Pensijų įstatyme numatytas teises. 

8. Pirmosios instancijos teismas taip pat padarė išvadą, kad nagrinėjamos bylos 
kontekste VSDFV 2014 m. rugpjūčio 1 d. ir 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimai neturi įtakos 
pareiškėjo teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, jokių teisinių pasekmių nesuke-
lia, todėl jie negali būti ginčo administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus 
dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens 
teisių apginti negalėtų, nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo 
teisių ir pareigų bei įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats 
procesas būtų iš esmės beprasmis. Atsižvelgiant į tai, minėta bylos dalis nutraukta kaip 
nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai.

III.

9. Atsakovas VSDFV Klaipėdos skyrius padavė apeliacinį skundą, kuriame prašo 
panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendi-
mą ir priimti naują sprendimą: administracinės bylos dalį dėl VSDFV Klaipėdos skyriaus 
2014 m. gegužės 20 d. ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimų panaikinimo nutraukti, o 
skundo reikalavimus panaikinti VSDFV Klaipėdos skyriaus 2014 m. gegužės 26 d. spren-
dimą, VSDFV 2014 m. rugpjūčio 1 d. ir 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimus atmesti kaip 
nepagrįstus.

10. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
 Pagal Pensijų įstatymo 35 straipsnio 4 dalį, našlei ar našliui pensija neskiriama, 
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o paskirtosios pensijos mokėjimas nutraukiamas dar kartą susituokus. Pensijų įstatymo 
44 straipsnio 2 dalis nustato pareigą pensijos gavėjui pranešti VSDFV teritoriniam sky-
riui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui ar mokė-
jimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos. Jei apie tokias aplinkybes laiku 
nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mo-
kančios įstaigos vadovo sprendimu. Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straips-
niu, 30 straipsnio 1 dalies, 31 straipsnio 1 dalies 1 ir 8 punktais VSDFV teritoriniams 
skyriams pavesta esant įstatymų nustatytiems pagrindams išieškoti dėl gavėjų kaltės per-
mokėtas pensijų, pašalpų ir kitų išmokų sumas.

VSDFV Klaipėdos skyriui patikrinus V. M. našlių pensijos bylos Nr. 423700 doku-
mentus bei Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų minis-
terijos pateiktus duomenis apie civilinę būklę, nustatyta, kad 1989 m. balandžio 8 d., po 
R. M. mirties, V. M. buvo sudaręs naują santuoką, t. y. buvo praradęs R. M. našlio statusą, 
ir apie šį faktą neinformavo 1999 m. kovo 16 d. kreipdamasis į VSDFV Šilutės skyrių su 
prašymu skirti našlių pensiją. Todėl pripažinus, kad jam nepagrįstai nuo 1999 m. kovo 
8 d. paskirta našlių pensija, VSDFV Klaipėdos skyrius pagrįstai ir teisėtai našlių pensijos 
mokėjimą V. M. nutraukė nuo 2014 m. gegužės 1 d. ir už laikotarpį nuo 1999 m. kovo 8 d. 
iki 2014 m. balandžio 30 d. nustatė 9 368,21 Lt našlių pensijos permoką.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje yra įtvirtinta 
VSDFV teritorinių skyrių direktorių ir jų pavaduotojų teisė priimti sprendimus dėl so-
cialinio draudimo išmokų gavėjų kaltės permokėtų socialinio draudimo ir kitų išmokų, 
kurių skyrimas ir mokėjimas pavestas šiems teritoriniams skyriams, sumų išieškojimo, 
neapsiribojant kokiu nors terminu. Pagrindas permokos nustatymui atsirado VSDFV 
Klaipėdos skyriui sužinojus, kad V. M., į VSDFV Šilutės skyrių 1999 m. kovo 16 d. kreip-
damasis su prašymu skirti našlių pensiją, buvo sudaręs naują santuoką ir apie šį fak-
tą VSDFV Šilutės skyriaus neinformavo. Taigi skundžiami VSDFV Klaipėdos skyriaus 
sprendimai atitinka jiems keliamus turinio ir formos reikalavimus bei Viešojo adminis-
travimo įstatymo 4 straipsnio 1 ir 4 punktuose numatytus principus.

11. Trečiasis suinteresuotas asmuo VSDFV padavė apeliacinį skundą, kuriame pra-
šo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. spren-
dimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą atmesti. Apeliacinis skundas grin-
džiamas šiais pagrindiniais argumentais:

VSDFV Klaipėdos skyrius, patikrinęs V. M. našlių pensijos bylos dokumentus ir jų 
duomenis sutikrinęs su Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenimis apie civili-
nę būklę (našlių pensijos skyrimo metu Valstybinio socialinio draudimo fondo adminis-
travimo įstaigos tokiais duomenimis nedisponavo), 2014 m. gegužės 20 d. nustatė, kad 
pareiškėjas 1989 m. balandžio 8 d. susituokė su Z. M . Taigi 1999 m. kovo 16 d., teikda-
mas prašymą skirti našlių pensiją už R. M., pareiškėjas nuslėpė aplinkybę, kad po R. M. 
mirties jis buvo sudaręs naują santuoką. Ši aplinkybė turėjo lemiamą įtaką jo teisei į naš-
lių pensiją nustatyti, kadangi sudaręs naują santuoką pareiškėjas prarado R. M. našlio 
statusą.

Permokos apibrėžimas pateikiamas Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigų 
vykdomų išmokų permokų nustatymo, apskaitos, išieškojimo ir nurašymo tvarkoje, pa-
tvirtintoje VSDFV direktoriaus 2002 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 603. Šio teisės akto 
2.2 punkte nurodyta, kad permokomis laikomos gavėjams išmokėtos nepagrįstai paskirtų 
ir / ar neteisingai apskaičiuotų ar nepagrįstai išmokėtų išmokų sumos dėl išmokos gavėjo 
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kaltės, jeigu jis laiku nepranešė apie aplinkybes, turėjusias įtakos išmokos dydžiui ar mo-
kėjimui. Iš šios normos akivaizdu, kad permoka laikytina ne tik pagrįstai mokėtos pensi-
jos permokėta suma, bet ir visa nepagrįstai paskirta ir mokama išmoka (pensija). 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. sausio 11 d. nutartyje admi-
nistracinėje byloje Nr. A2-717/2006, spręsdamas ginčą dėl senatvės pensijos permokos, 
kuri buvo paskirta pareiškėjui neatitikus įstatymo nustatytų aplinkybių senatvės pensi-
jai skirti, pareiškėjo aiškinimą, kad permoka gali būti laikoma tik tokia suma, kai pen-
sijos gavėjui išmokama didesnė pensija negu priklauso, o tokie atvejai, kai visa pensija 
mokama nepagrįstai, permokomis nepripažintini, atmetė. Teisės aktuose, reglamentuo-
jančiuose valstybinio socialinio draudimo pensijų mokėjimą, „permokos“ sąvoka nėra 
pateikiama, o Dabartinės lietuvių kalbos žodyne yra toks aiškinimas: „permoka – užmo-
kėjimas daugiau negu reikia, permokėjimas“. Todėl pensijos permoka laikytina bet kokia 
suma, išmokėta be pagrindo. Klaipėdos apygardos administracinis teismas neteisingai 
įvertino permokos sąvoką, neteisingai nusprendė, jog atsakovo sprendimuose nepagrįs-
tai taikomos normos, skirtos reglamentuoti permokų nustatymą ir išieškojimą. Nuostatų 
100 punkte aiškiai įvardyta, jog kompetenciją priimti sprendimą pensijos permokai išieš-
koti turi VSDFV teritorinio skyriaus direktorius.

Dėl pareiškėjo skundžiamo VSDFV Klaipėdos skyriaus 2014 m. rugpjūčio 19 d. 
sprendimo Nr. (10.4) 10-24-1741 teismas iš esmės nepasisakė, šio pareiškėjo reikalavimo 
nevertino, nusprendė sprendimą panaikinti neargumentuotai ir nepagrįstai. Taigi aptarta 
dalimi teismo sprendimas yra be motyvų (ABTĮ 142 str. 2 d. 5 p.).

12. Pareiškėjas V. M. prašo VSDFV Klaipėdos skyriaus ir VSDFV apeliacinius 
skundus atmesti kaip nepagrįstus ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti ne-
pakeistą. Atsiliepime pažymi, kad Klaipėdos apygardos administracinis teismas teisingai 
įvertino susidariusią situaciją ir byloje esančius įrodymus. VSDFV darbuotojai yra atsa-
kingi už visos informacijos surinkimą prieš priimdami sprendimą skirti bet kokią pašal-
pą, o jis savo parašu nepatvirtino, kad pateikti duomenys yra teisingi. Nors pareiškėjas ir 
turėjo tikslą gauti našlių pensiją, tačiau nesiekė, kad ji būtų skirta pažeidžiant teisės ak-
tus, todėl jo kaltės šiuo atveju nėra. Nuspręsdamas panaikinti skundžiamus sprendimus, 
teismas tinkamai taikė teisės aktus, nurodydamas, kad pagal teisės normų turinį įstaigos 
vadovas savo sprendimu turi teisę išskaičiuoti pensijos permokas, jeigu atsiranda naujos 
aplinkybės, turinčios reikšmę pensijos dydžiui ir jos mokėjimui. Nagrinėjamu atveju nau-
jų aplinkybių po VSDFV Šilutės skyriaus 1999 m. kovo 17 d. sprendimo Nr. 142370 skirti 
V. M. našlių pensiją neatsirado.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

13. Ginčas nagrinėjamoje administracinėje byloje kilo dėl atsakovo – Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus – sprendimų, priimtų dėl pareiš-
kėjui permokėtos valstybinio socialinio draudimo našlio pensijos nustatymo bei susida-
riusios permokos išieškojimo, taip pat dėl atitinkamų Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos sprendimų, priimtų ginčą išnagrinėjus ne teismo tvarka. 

14. Byloje nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės 
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skyriuje 1999 m. kovo 16 d. gautas pareiškėjo prašymas skirti našlių pensiją. Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyrius 1999 m. kovo 17 d. sprendimu 
Nr. 142370 pareiškėjui nuo 1999 m. kovo 8 d. iki gyvos galvos paskyrė našlių pensiją už 
mirusį iki 1995 m. sausio 1 d. sutuoktinį (R. M., duomenys neskelbtini). 

15. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius, nustatęs, 
jog pareiškėjas V. M. 1989 m. balandžio 8 d. (t. y. po sutuoktinės R. M. mirties) buvo su-
daręs naują santuoką su Z. S. (po santuokos – Z. M.; santuoka nutraukta 2001 m. rugsėjo 
28 d.), 2014 m. gegužės 16 d. sprendimu Nr. PE_SP3-2628, vadovaudamasis Valstybinių 
socialinio draudimo pensijų įstatymu bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų sky-
rimo ir mokėjimo nuostatais, nusprendė nutraukti pareiškėjui našlių pensijos mokėjimą 
nuo 2014 m. gegužės 1 d., priežastį nurodant – naujos santuokos sudarymą. 

16. Atsakovas 2014 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. PE_SP4-38 „Dėl V. M. naš-
lių arba našlaičių pensijos permokos nustatymo“ nustatė, kad nuo 1999 m. kovo 8 d. iki 
2014 m. balandžio 30 d. susidarė 9 368,21 Lt pensijos permoka; permoka susidarė dėl 
išmokos gavėjo kaltės, o 2014 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. PE_SP5-6 „Dėl V. M. vals-
tybinės socialinio draudimo našlių pensijos permokos išieškojimo“, vadovaudamasis 
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi bei Valstybinių 
socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 100 punktu, nusprendė nuo 
2014 m. birželio 1 d. išskaityti 20 procentų per mėnesį iš pareiškėjo gaunamos valstybinės 
socialinio draudimo senatvės pensijos nustatytą 9 368,21 Lt valstybinės socialinio drau-
dimo našlių pensijos permoką, susidariusią nuo 1999 m. kovo 8 d. iki 2014 m. balandžio 
30 d.

17. Pareiškėjas 2014 m. liepos 1 d. skundu kreipėsi į Valstybinio socialinio draudi-
mo fondo valdybą dėl atsakovo 2014 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. PE_SP5-6, prašy-
damas permoką perskaičiuoti už penkerių metų laikotarpį (nuo 2009 m. balandžio 30 d. 
iki 2014 m. balandžio 30 d.), atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (to-
liau – ir CK) 1.125 straipsnio 9 dalyje nustatytą penkerių metų ieškinio senaties termi-
ną reikalavimams dėl palūkanų ir kitokių periodinių išmokų išieškojimo. Fondo valdyba 
2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimu Nr. (6.5)I-6656, pažymėjusi, be kita ko, jog Valstybinio 
socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje nustatyta Fondo valdybos teritorinių 
skyrių direktorių ir jų pavaduotojų teisė priimti sprendimus dėl gavėjų kaltės permokėtų 
socialinio draudimo ir kitų išmokų, kurių skyrimas ir mokėjimas pavestas šiems teritori-
niams skyriaus, sumų išieškojimo, neapribojant kokiu nors terminu, iš esmės nurodė, jog 
naikinti ar keisti skundžiamo sprendimo dėl našlių pensijos permokos išieškojimo nėra 
teisinio pagrindo. Šiame sprendime, be kita ko, nustačius, jog Fondo valdybos Klaipėdos 
skyriaus 2014 m. gegužės 20 d. sprendime Nr. PE_SP4-38 dėl našlių ir našlaičių pensijos 
permokos nustatymo neteisingai nurodytas permokos nustatymo teisinis pagrindas, ne-
nurodytos permokos susidarymo priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka, atsako-
vas buvo įpareigotas iki 2014 m. rugpjūčio 31 d. nurodyti našlių pensijos permokos susi-
darymo priežastis, šio sprendimo teisinį pagrindą ir sprendimo apskundimo tvarką bei 
apie sprendimą informuoti pareiškėją. Atsakovas, vykdydamas Fondo valdybos įpareigo-
jimą, 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimu Nr. (10.4)10-24-1741 pakeitė 2014 m. gegužės 
20 d. sprendimą Nr. PE_SP4-38, papildydamas argumentus dėl permokos susidarymo 
priežasčių bei nurodydamas sprendimo teisinį pagrindą ir apskundimo tvarką. 

18. Fondo valdyba, išnagrinėjusi pareiškėjo skundą dėl atsakovo 2014 m. rugpjūčio 
19 d. sprendimo Nr. (10.4)10-24-1741, 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. (6.5)I-7300 
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jo netenkino, dėl naujo pareiškėjo argumento, kad Fondo valdybos teritorinio skyriaus 
darbuotojai yra atsakingi už visos informacijos surinkimą prieš priimant sprendimą skir-
ti bet kokią pašalpą, nurodžiusi, jog Fondo valdybos teritorinių skyrių tarnautojai neturi 
galimybių patikrinti visus asmenų teikiamus dokumentus ir duomenis, be to, teisė tikrinti 
duomenis neatleidžia asmenų nuo pareigos būti sąžiningais, rūpestingais ir teikti teisin-
gus duomenis bei informaciją, taigi pareiškėjas, pateikęs neteisingą informaciją, nebuvo 
sąžiningas, nes negalėjo nežinoti, jog po R. M. mirties sudaręs naują santuoką, neteko 
R. M. našlio statuso ir teisės į našlių pensiją už ją.

19. Pažymėtina, jog pareiškėjas, paduodamas skundą bei patikslintą skundą pir-
mosios instancijos teismui, neginčijo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Klaipėdos skyriaus sprendimo, kuriuo pareiškėjui nutrauktas našlių pensijos mokėjimas, 
taip pat iš esmės nekvestionavo faktinių aplinkybių ir jų įvertinimo tuo aspektu, jog jis 
neturėjo teisės į valstybinę socialinio draudimo našlių pensiją, tačiau nesutiko su spren-
dimais dėl našlių pensijos permokos išskaičiavimo iš jo gaunamos valstybinės socialinio 
draudimo senatvės pensijos, remdamasis tuo, jog, jo nuomone, minėta permoka susidarė 
ne dėl jo kaltės, be to, prašė taikyti ieškinio senatį. 

20. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 25 d. spren-
dimu tenkino pareiškėjo skundą iš dalies – panaikino Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Klaipėdos skyriaus sprendimus dėl pareiškėjui išmokėtos valstybinio so-
cialinio draudimo našlių pensijos permokos nustatymo bei išieškojimo, o bylos dalį dėl 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos sprendimų nutraukė. Pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimas panaikinti skundžiamus atsakovo sprendimus dėl pareiškėjo 
našlių pensijos permokos nustatymo bei išieškojimo iš esmės grindžiamas tuo, jog šiuos 
sprendimus atsakovas nagrinėjamoje situacijoje priėmė neturėdamas Valstybinių socia-
linio draudimo pensijų įstatymo suteiktų įgaliojimų. Atsižvelgdama į nurodytas aplinky-
bes, į pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvus bei apeliaciniuose skunduose dėl 
šio sprendimo pateiktą apeliantų motyvaciją, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog admi-
nistracinėje byloje yra kilę, be kita ko, teisinio reguliavimo dėl Fondo administravimo įs-
taigų kompetencijos valstybinio socialinio draudimo išmokų permokos išieškojimo srity-
je apimties bei įgaliojimų įgyvendinimo aiškinimo klausimai, todėl jais būtina pasisakyti.

V.

21. Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 451 straipsnis (1997 m. balan-
džio 22 d. įstatymo Nr. VIII-188 redakcija, galiojusi sprendimo dėl našlių pensijos skyri-
mo pareiškėjui priėmimo metu) nustatė našlių pensijos už mirusius iki 1995 m. sausio 
1 d. sutuoktinius skyrimo sąlygas, o 34 straipsnio 3 dalis (1998 m. spalio 22 d. įstatymo 
Nr. VIII-905 redakcija) nustatė, kad našlei ar našliui, taip pat faktiniam sutuoktiniui, gau-
nančiam našlių pensiją, pensijos mokėjimas nutraukiamas naujai susituokus. Šiuo metu 
galiojančios redakcijos Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 35 straipsnio 
(2006 m. gruodžio 12 d. įstatymo Nr. X-979 redakcija) 4 dalis taip pat nustato, kad našlei 
ar našliui našlių pensija neskiriama, o paskirtosios pensijos mokėjimas nutraukiamas dar 
kartą susituokus. Taigi nurodytas teisinis reguliavimas aiškiai įtvirtina, jog naujos san-
tuokos sudarymas lemia teisės į valstybinio socialinio draudimo našlių pensiją neįgijimą 
(netekimą). 

22. Kaip matyti iš administracinėje byloje surinktų įrodymų, pareiškėjo sutuokti-
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nė, už kurią jis prašė skirti našlių pensiją, mirė 1987 m. gegužės 1 d., o 1989 m. balandžio 
8 d. pareiškėjas sudarė naują santuoką. Pareiškėjo prašymas dėl valstybinės socialinio 
draudimo našlių pensijos Fondo vadybos Šilutės skyriuje užregistruotas 1999 m. kovo 
16 d., t. y. jau po naujos santuokos sudarymo, todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį regu-
liavimą, darytina išvada, jog, kaip pagrįstai pripažino atsakovas, jau kreipimosi dėl minė-
tos pensijos skyrimo metu pareiškėjas neturėjo teisės į našlių pensiją. Kaip minėta, dėl to 
iš esmės ginčo nekelia ir pareiškėjas, neginčydamas, be kita ko, atsakovo 2014 m. gegužės 
16 d. sprendimo Nr. PE_SP3-2628, kuriuo jam nutrauktas valstybinės socialinio draudi-
mo našlių pensijos mokėjimas. 

23. Pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnį, juridiniai arba fi-
ziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo ap-
draustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais 
buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta 
tvarka (1 d.); jeigu socialinio draudimo išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, 
susidariusi permoka Fondo valdybos teritorinio skyriaus direktoriaus sprendimu išieško-
ma iš bet kurios gavėjo gaunamos socialinio draudimo išmokos, mokamos tam asme-
niui iš Fondo lėšų; išieškomos sumos dydis per mėnesį negali viršyti 50 procentų gavėjui 
priklausančios socialinio draudimo išmokų sumos; jeigu asmuo jokių socialinio draudi-
mo išmokų negauna, permoka išieškoma teismo tvarka (2 d.). Šio įstatymo 36 straipsnio, 
įtvirtinančio Fondo administravimo įstaigų teises, 6 dalis (2011 m. gruodžio 22 d. įstaty-
mo Nr. XI-1844 redakcija) nustato, kad Fondo valdybos teritorinių skyrių direktoriai ir 
jų pavaduotojai turi teisę priimti sprendimus dėl socialinio draudimo išmokų gavėjų kal-
tės permokėtų socialinio draudimo ir kitų išmokų, kurių skyrimas ir mokėjimas pavestas 
šiems teritoriniams skyriams, sumų išieškojimo, neapribojant kokiu nors terminu. 

24. Kiek tai susiję su valstybinių socialinio draudimo pensijų permokėjimu, pažy-
mėtina, jog pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalį 
(ginčijamų sprendimų priėmimo bei šiuo metu galiojanti 2005 m. gegužės 19 d. įstatymo 
Nr. X-209 redakcija), pensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias 
įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, per 10 dienų nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos; 
jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija yra permokama, permokėtas dydis 
iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vadovo sprendimu (iš esmės analogiška 
nuostata buvo įtvirtinta ir našlių pensijos pareiškėjui skyrimo metu galiojusios redakcijos 
Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 42 str. 2 d.). 

25. Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų, patvir-
tintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156, 100 
punktas (ginčijamų sprendimų priėmimo metu galiojusi ir šiuo metu galiojanti 2009 m. 
kovo 4 d. nutarimo Nr. 152 redakcija) nustato, jog Pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje 
ir 64 straipsnio 4 dalyje nustatytais atvejais, taip pat kompetentingoms institucijoms tei-
sės aktų nustatyta tvarka nustačius, kad asmuo pateikė dokumentus su suklastotais ar ne-
teisingais duomenimis, turinčiais įtakos pensijos dydžiui ar mokėjimui, pensijos permo-
kos išieškomos socialinio draudimo skyriaus direktoriaus sprendimu – ne daugiau kaip 
20 procentų pensijos per mėnesį. 

26. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nagrinėjamoje administracinėje by-
loje susidariusi nepagrįstai išmokėta našlių pensijos suma negali būti vertinama kaip per-
moka Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalies prasme, to-
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dėl atsakovas negalėjo įgyvendinti įgaliojimų, nustatytų Valstybinių socialinio draudimo 
pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyri-
mo ir mokėjimo nuostatų 100 punkte, t. y. priimti sprendimo dėl našlių pensijos permo-
kos išieškojimo (išskaičiavimo). Pažymėtina, jog ši pirmosios instancijos teismo išvada 
grindžiama iš esmės žodžio „permoka“ samprata, pateikta Lietuvių kalbos žodyne, pagal 
kurią žodis „permoka“ suprantamas kaip užmokėjimas daugiau negu reikia, permokėji-
mas. Šio apibrėžimo pagrindu buvo padaryta išvada, jog permoka gali būti nustatoma tik 
tuo atveju, kai pensija mokama pagrįstai, tačiau vėliau nustatomos aplinkybės, turinčios 
įtakos pensijos mokėjimui, dėl ko sumokama per didelė pensijos suma. Išplėstinė teisėjų 
kolegija su tokiu pirmosios instancijos teismo pateiktu socialinio draudimo išmokų (na-
grinėjamu atveju – našlių pensijos) permokos sampratos aiškinimu nesutinka. 

27. Minėta, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnio 2 
dalį, jeigu socialinio draudimo išmokos neteisėtai išmokėtos dėl jų gavėjų kaltės, susi-
dariusi permoka Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu išieškoma iš bet kurios 
gavėjo gaunamos socialinio draudimo išmokos, mokamos tam asmeniui iš Fondo lėšų. 
Pažymėtina, jog iš šios nuostatos neišplaukia, jog socialinio draudimo išmokų (taigi ir 
pensijų) permoka sietina tik su atvejais, kai esant teisiniam pagrindui mokėti socialinę 
išmoką, sumokama per didelė jų suma. Priešingai – ši nuostata, pagal kurią permokos 
susidarymas siejamas su socialinio draudimo išmokų neteisėtu išmokėjimu, suponuo-
ja, jog kaip socialinio draudimo išmokų permoka traktuotini ir atvejai, kai socialinės 
išmokos sumokamos nesant tam iš viso teisinio pagrindo. Tokią išvadą iš esmės pa-
tvirtina ir Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalis, nu-
statanti, jog „[p]ensijos gavėjas privalo pranešti Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos teritoriniam skyriui, kuris moka jam pensiją, apie aplinkybes, turinčias įtakos 
pensijos dydžiui ar mokėjimui <...>. Jei apie tokias aplinkybes laiku nepranešus pensija 
yra permokama, permokėtas dydis iš gavėjo išieškomas pensiją mokančios įstaigos vado-
vo sprendimų“, kadangi pagal šioje nuostatoje įstatymų leidėjo naudojamas lingvistines 
konstrukcijas, permokėta suma (permoka) siejama su nepranešimu apie aplinkybes, tu-
rinčias įtakos ne tik pensijos dydžiui, tačiau ir apskritai mokėjimui. Taigi įstatymų lei-
dėjui nurodytose Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatose permoką pakan-
kamai aiškiai apibrėžiant kaip neteisėtai išmokėtas socialinio draudimo išmokas, nėra 
teisinio pagrindo permokos sampratą aiškinti pirmosios instancijos teismo nurodytu 
būdu, siaurinamai, juolab jog ir pirmosios instancijos teismo sprendime pateikta žodžio 
„permoka“ samprata pagal Lietuvių kalbos žodyną („užmokėjimas daugiau, negu reikia, 
permokėjimas“) nepaneigia aiškinimo, jog permoka laikytina bet kokia suma, išmokėta 
be pagrindo (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. sausio 11 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A2-717/2006). 

28. Dėl nurodytų teisinių argumentų konstatuotina, jog pirmosios instancijos teis-
mas, spręsdamas, kad pareiškėjui nepagrįstai išmokėta valstybinės socialinio draudimo 
našlių pensijos suma negali būti traktuojama kaip permoka Valstybinių socialinio drau-
dimo pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalies ir Nuostatų 100 punkto prasme, netinkamai 
aiškino aktualų teisinį reguliavimą ir nepagrįstai sprendė, jog nurodytu aspektu atsako-
vas, priimdamas sprendimą dėl valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permo-
kos išieškojimo, atliko veiksmus, kurie nepriskirti jo kompetencijai. 
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VI.

29. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama Valstybinio socialinio draudimo fon-
do administravimo įstaigų kompetenciją neteisėtai išmokėtų socialinio draudimo iš-
mokų išieškojimo klausimu, pažymi, jog nurodytas teisinis reguliavimas, įtvirtintas 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnyje bei 36 straipsnio 6 dalyje, taip 
pat Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnyje, aiškiai nustato, jog 
galimybė išieškoti iš socialinio draudimo išmokų gavėjo susidariusią atitinkamų išmokų 
permoką yra saistoma sąlygos – minėta permoka turi būti susidariusi dėl išmokų gavėjo 
kaltės. Pažymėtina, jog šis principas, kiek tai susiję su valstybinėmis socialinio draudi-
mo pensijomis, yra neatsiejamas nuo Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 
44 straipsnio 3 dalies (2007 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. X-1393 redakcija), pagal ku-
rią jeigu valstybinė socialinio draudimo pensija yra permokama dėl pensiją skiriančios ar 
mokančios įstaigos kaltės, permokėtas dydis iš pensijos gavėjo neišieškomas. 

30. Be to, iš Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnyje įtvirtinto tei-
sinio reguliavimo išplaukia, kad įstatymų leidėjas iš esmės pasirinko tokį permokėtų (dėl 
išmokų gavėjų kaltės) valstybinio socialinio draudimo išmokų sumų išieškojimo mecha-
nizmą, pagal kurį tam tikrais atvejais, o būtent – kai asmuo gauna kitas (teisėtai paskirtas 
ir mokamas) socialinio draudimo išmokas, Valstybinio socialinio draudimo fondo val-
dybos teritoriniams skyriams suteikta kompetencija priimti sprendimus dėl susidariusių 
permokų išieškojimo (išskaičiavimo) iš asmeniui mokamų socialinio draudimo išmokų 
(neviršijant tam tikro nustatyto dydžio). Savo ruožtu, jeigu asmenys negauna valstybi-
nio socialinio draudimo išmokų, permokos gali būti išieškomos tik teismo tvarka. Taigi 
aplinkybė, jog asmuo gauna tam tikras valstybinio socialinio draudimo išmokas, įstaty-
mų leidėjo valia lemia įgaliotos Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo 
įstaigos teisę taikyti tam tikrą operatyvesnę permokos išieškojimo iš jos gavėjo procedū-
rą (pastebėtina, jog nurodyta teisė Fondo administravimo įstaigoms priimti sprendimą 
dėl permokos išskaičiavimo iš asmeniui mokamų socialinio draudimo išmokų nesupo-
nuoja, jog Fondo valdybos administravimo įstaiga negali ir tokiais atvejais pasinaudoti 
teise dėl permokos išieškojimo kreiptis į teismą). Kita vertus, išplėstinės teisėjų kolegi-
jos vertinimu, nėra jokių teisinių argumentų išvadai, jog nurodyta aplinkybė – ar asmuo 
gauna socialinio draudimo išmokas, ar ne – galėtų pateisinti kitokį šių asmenų grupių 
traktavimą asmens teisės į tinkamą ir išsamią klausimo dėl susidariusios permokos iš jo 
išieškojimo sprendimo procedūrą aspektu. Vien tik aplinkybė, kad asmuo gauna atitinka-
mas socialinio draudimo išmokas, negali lemti to, kad tokių asmenų teisės būtų ginamos 
ne tokia pačia apimtimi bei jų atžvilgiu nebūtų taikomos tokios pačios garantijos, kaip ir 
asmenims, iš kurių permokos gali būti išieškomos tik kreipiantis į teismą. Šiuo aspektu 
pastebėtina, jog tokio vertinimo nepaneigia tai, jog dėl Fondo administravimo įstaigos 
sprendimų permokos išieškojimo (išskaičiavimo iš gaunamų socialinio draudimo išmo-
kų) klausimu gali būti paduodamas skundas administraciniam teismui. 

31. Pažymėtina, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai bei jos teri-
toriniams skyriams, kaip viešojo administravimo institucijoms, yra keliami, be kita ko, 
Viešojo administravimo įstatymo nustatyti reikalavimai, inter alia šio įstatymo 3 straips-
nyje įtvirtinta pareiga vadovautis viešojo administravimo principais (įstatymų viršenybės, 
objektyvumo, proporcingumo ir kt.), taip pat šio įstatymo 8 straipsnyje nustatyta pareiga 
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priimamus individualius administracinius aktus pagrįsti objektyviais duomenimis (fak-
tais) ir teisės aktų normomis, o taikomas priemones motyvuoti. Be to, šios instituci-
jos yra saistomos ir gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Konstitucijos 
5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, rei-
kalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimda-
mos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad 
administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. spalio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012, 2013 m. kovo 26 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A756-708/2013, 2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A143-816/2014). 

32. Nagrinėjamoje byloje keliamo klausimo dėl galimybės iš asmens išieško-
ti susidariusią našlių pensijos permoką, ją (atitinkamą dalį) išskaičiuojant iš asmeniui  
teisėtai ir pagrįstai paskirtos ir mokamos valstybinio socialinio draudimo senatvės pensi-
jos, kontekste būtina pažymėti, jog asmens teisė į atitinkamą valstybinio socialinio drau-
dimo pensiją yra įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, taigi jai pripažįstamas 
konstitucinės vertybės statusas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir 
Konstitucinis Teismas), aiškindamas Konstitucijos 52 straipsnį, įtvirtinantį, jog valstybė 
laiduoja piliečių teisę gauti senatvės ir invalidumo pensijas, socialinę paramą nedarbo, 
ligos, našlystės, maitintojo netekimo ir kitais įstatymų numatytais atvejais, ne kartą yra 
nurodęs, jog šioje nuostatoje yra nustatyti pensinio aprūpinimo ir socialinės paramos 
pagrindai (pvz., Konstitucinio Teismo 2003 m. liepos 4 d. nutarimas, 2010 m. balandžio 
20 d. sprendimas, 2012 m. vasario 6 d. nutarimas ir kt.). Kai Konstitucijai neprieštarau-
jančiu įstatymu nustatyta pensija yra paskirta ir mokama, ši asmens įgyta teisė ir teisėtas 
lūkestis yra sietini ir su šio asmens nuosavybės teisių apsauga (pvz., Konstitucinio Teismo 
2003 m. liepos 4 d., 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. spalio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. 
nutarimai, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2010 m. birželio 29 d. nutarimas ir kt.). 
Teisė reikalauti mokėti Konstitucijoje ir jai neprieštaraujančiuose įstatymuose nustatytas 
pensinio aprūpinimo išmokas kyla iš Konstitucijos 52 straipsnio, o pagal Konstitucijos 
23 straipsnį ginami šios teisės turtiniai aspektai (pvz., Konstitucinio Teismo 2003 m. lie-
pos 4 d., 2003 m. gruodžio 3 d., 2007 m. spalio 22 d., 2008 m. gruodžio 24 d. nutari-
mai, 2010 m. balandžio 20 d. sprendimas, 2010 m. birželio 29 d., 2012 m. vasario 6 d. 
nutarimai).

33. Pasisakydamas dėl Konstitucijos 23 straipsnyje įtvirtinto nuosavybės neliečia-
mybės principo, Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad pagal Konstituciją 
nuosavybės teisė nėra absoliuti; ji gali būti įstatymu ribojama dėl nuosavybės objekto 
pobūdžio, dėl padarytų teisei priešingų veikų, dėl visuomenei būtino ir konstituciškai 
pagrįsto poreikio ir (arba) dėl kitų priežasčių, kai neapribojus šios teisės nebūtų galima 
apsaugoti Konstitucijoje įtvirtintų vertybių, būtų pakenkta viešajam interesui; nuosavy-
bės teisės ribojimas nėra negalimas, tačiau visais atvejais turi būti laikomasi šių sąlygų: 
nuosavybės teisė gali būti ribojama tik remiantis įstatymu; ribojimai turi būti būtini de-
mokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves, Konstitucijoje 
įtvirtintas vertybes ir (arba) konstituciškai svarbius tikslus; turi būti laikomasi proporcin-
gumo principo, pagal kurį įstatymuose numatytos priemonės turi atitikti siekiamus vi-
suomenei būtinus ir konstituciškai pagrįstus tikslus (pvz., Konstitucinio Teismo 2011 m. 
sausio 31 d., 2013 m. gruodžio 20 d. nutarimai ir kt.).
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34. Nuosavybės teisių apsaugą garantuoja, be kita ko, ir Europos žmogaus teisių ir 
pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Pirmojo protokolo 1 straipsnis, iš kurio išplau-
kia iš esmės analogiško pobūdžio reikalavimai, keliami galimybei riboti asmens nuosa-
vybės teisę. Pažymėtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje išsamiai 
vertina, ar konkrečioje situacijoje laikomasi nurodytų nuosavybės teisės ribojimui tai-
komų sąlygų inter alia socialinės apsaugos srityje, tais atvejais, kai pripažįstama, jog as-
muo turi teisę į socialinės apsaugos išmoką kaip nuosavybę Pirmojo protokolo prasme 
(pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 2009 m. rugsėjo 15 d. sprendimas byloje Moskal 
prieš Lenkiją, pareiškimo Nr. 10373/05, 2012 m. vasario 14 d. sprendimas byloje B. prieš 
Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 36571/06). 

35. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama nagrinėjamoje administracinėje byloje 
susiklosčiusią situaciją, pažymi, jog nors asmuo, neatitikęs įstatyme nustatytų būtinų są-
lygų teisei į atitinkamą valstybinio socialinio draudimo išmoką įgyti, negali turėti teisėtų 
lūkesčių į jam permokėtą šių išmokų sumą, tačiau, atsižvelgiant į tai, jog įstatymo nu-
statytais atvejais bei pagrindu susidariusi permoka gali būti išieškoma (išskaičiuojama) 
iš jam teisėtai bei pagrįstai mokamų kitų socialinio draudimo išmokų (inter alia valsty-
binės socialinio draudimo pensijos), tai sudaro pagrindą vertinti, jog savo pobūdžiu ši 
priemonė (išieškojimas iš socialinio draudimo išmokų) gali būti vertinama kaip asmens 
nuosavybės teisių ribojimas, kurio pateisinimui, atitinkamai, turi būti keliamos ankščiau 
nurodytos sąlygos. 

36. Atsižvelgdama į nurodytų argumentų visumą, išplėstinė teisėjų kolegija konsta-
tuoja, jog įgyvendindama priskirtą kompetenciją permokėtų socialinio draudimo išmokų 
sumų išieškojimo srityje, inter alia spręsdama klausimą dėl galimybės išieškoti socialinio 
draudimo išmokų permoką ne teismo tvarka, įgaliota institucija, saistoma nurodytų rei-
kalavimų, taip pat atsižvelgdama į tai, jog nurodytas klausimas turi itin reikšmingą po-
veikį asmeniui, privalo užtikrinti tinkamą procedūrą – turi būti užtikrinama, jog bus nu-
statytos ir tinkamai bei išsamiai ištirtos visos reikšmingos aplinkybės, taip pat pateiktas 
asmens, kurio teisėms ir pareigoms priimamas sprendimas turi įtakos, nurodytų gynybos 
argumentų motyvuotas įvertinimas, o priimti sprendimai, turintys įtakos asmenų teisėms 
bei pareigoms, bus motyvuoti bei pagrįsti objektyviais duomenimis.

37. Minėta, jog būtina prielaida bei sąlyga įgaliotos Fondo administravimo įstaigos 
teisei priimti sprendimus dėl permokėtų socialinio draudimo išmokų sumų išieškojimo 
iš jas gavusio asmens – nustatymas, jog šias išmokas gavęs asmuo kaltas dėl permokos 
susidarymo. Išplėstinė teisėjų kolegija šiame kontekste pažymi, jog pirmiau minėti vie-
šojo administravimo institucijai keliami reikalavimai suponuoja, jog nurodytos sąlygos – 
asmens kaltės – buvimas turi būti itin atidžiai ir rūpestingai įvertintas, atsižvelgiant ne 
tik į objektyvias aplinkybes, dėl kurių susidarė atitinkama socialinio draudimo išmokų 
permoka ar asmens elgesio objektyvius požymius, tačiau ir asmens elgesio subjektyvaus 
pobūdžio aplinkybes, kurios, be kita ko, apsprendžiamos ir tokių asmenį individualizuo-
jančių savybių, kaip amžius, išsilavinimas, patirtis ir pan. Be to, atkreiptinas dėmesys ir į 
tai, jog tais atvejais, kai asmens, kuriam buvo permokėtos atitinkamos išmokos, galima 
kaltė pasireiškia tuo, jog jis nepateikė atitinkamos informacijos ar duomenų, turi būti itin 
atidžiai įvertinta, ar yra pagrįstų ir pakankamų duomenų teigti, jog asmuo buvo infor-
muotas ir / ar žinojo apie pareigą pateikti minėtus duomenis bei tai, jog šie duomenys yra 
esmingai reikšmingi atitinkamos socialinio draudimo išmokos paskyrimui, mokėjimui ar 
jos dydžiui. Nesant tokių duomenų, tai galėtų būti pakankamas pagrindas išvadai apie 
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nesąžiningumo asmens veiksmuose nebuvimą, taigi ir išvadai, jog asmuo nėra kaltas dėl 
permokos susidarymo. Pastebėtina, jog nurodytos išvados negali paneigti tai, kad pagal 
Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15 straipsnį (2004 m. lapkričio 4 d. įstatymo 
Nr. IX-2535 redakcija), apdraustieji asmenys ir socialinio draudimo išmokų gavėjai soci-
alinį draudimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka privalo lai-
ku pateikti fondo administravimo įstaigoms teisingą informaciją, reikalingą socialiniam 
draudimui vykdyti, kadangi akivaizdu, jog minėtos pareigos vykdymas, ypač tais atvejais, 
kai asmuo ne pateikia tam tikrą neteisingą informaciją, o tam tikrų duomenų iš viso ne-
pateikia, yra saistomas asmens žinojimo ir / ar galimybės žinoti apie būtinybę tokius duo-
menis pateikti, jų įtaką socialinio draudimo išmokų skyrimui ir pan. 

38. Pažymėtina ir tai, jog net nustačius išmokų gavėjo kaltę, t. y. nustačius įstaty-
me numatytą būtiną sąlygą, kuriai esant Fondo valdybos teritoriniam skyriui įstatymas 
suteikia įgaliojimus spręsti klausimą dėl permokos išieškojimo iš ją gavusio asmens, tai 
neatleidžia įgaliotos institucijos nuo pareigos minėtą klausimą spręsti atsižvelgiant į kon-
krečią susiklosčiusią situaciją, užtikrinant, be kita ko, kad taikoma poveikio priemonė – 
permokos išieškojimas – būtų proporcinga. Taigi tiek įgaliotai Fondo administravimo 
įstaigai sprendžiant klausimą dėl permokėtų socialinio draudimo išmokų išieškojimo iš 
asmens galimybės, tiek nagrinėjant ginčą dėl priimtų įgaliotos institucijos sprendimų nu-
rodytu klausimu teisėtumo bei pagrįstumo, turi būti vertinama ir tai, ar konkretaus as-
mens atžvilgiu pritaikyta priemonė nesukelia jam pernelyg didelės naštos. 

39. Vertinant Fondo administravimo įstaigos galimybę priimti sprendimą dėl so-
cialinio draudimo išmokų permokos išieškojimo iš jų gavėjo, turi būti atidžiai įvertinta ir 
tai, ar ši institucija, kuriai įstatymais pavesta inter alia užtikrinti teisingą socialinio drau-
dimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams (Valstybinio socialinio draudimo įsta-
tymo 28 str., 30 str.), tinkamai atliko jai priskirtas funkcijas, ar spręsdama klausimą dėl 
atitinkamos išmokos (taip pat ir socialinio draudimo pensijos) skyrimo, atidžiai ir rūpes-
tingai įvertino pateiktus dokumentus, ar konkrečiu atveju nebuvo pagrindo suabejoti dėl 
pateiktų duomenų / informacijos teisingumo ir išsamumo, kas duotų pagrindą išvadai, 
jog turėjo būti pasinaudota teisės aktais suteikta teise tikrinti duomenis, kurių pagrindu 
skiriamos socialinio draudimo išmokos (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 str. 
1 d.), pareikalauti papildomos informacijos ir pan. Be to, vertinant nurodyto pobūdžio 
sprendimus proporcingumo aspektu, būtina įvertinti ir įgaliotos institucijos veiksmus iš 
gero administravimo principo kylančio reikalavimo veikti operatyviai aspektu, todėl tais 
atvejais, kai tam tikrų sumų permokėjimas nustatomas praėjus itin reikšmingam laiko 
tarpui nuo šių išmokų paskyrimo ir išmokėjimo, turi būti išsamiai įvertinta, ar to nelė-
mė įgaliotos institucijos nepakankamai atidus ir rūpestingas funkcijų atlikimas, kontrolės 
nebuvimas ir pan., dėl ko visos naštos perkėlimas asmeniui konkrečioje situacijoje galėtų 
būti vertinamas kaip neatitinkantis socialinio teisingumo bei proporcingumo principų. 

40. Minėta, jog Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 straipsnyje įtvirtintos 
skirtingos tvarkos dėl žalos Valstybinio socialinio draudimo fondui atlyginimo: tais atve-
jais, kai žala pasireiškia tuo, jog permokamos socialinio draudimo išmokos dėl jų gavėjų 
kaltės, ir šie asmenys gauna kitas socialinio draudimo išmokas – Fondo valdybos terito-
riniai skyriai turi teisę priimti sprendimus dėl šių permokų išskaičiavimo iš gavėjų gau-
namų išmokų nesikreipiant į teismą; visais kitais atvejais žala – tiek, kai ji padaryta dėl 
jų gavėjų kaltės, tačiau jie negauna kitų socialinio draudimo išmokų, tiek, kai ji padaryta 
kitų juridinių ar fizinių asmenų, – gali būti išieškoma tik teismo tvarka, kas, atitinkamai, 
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lemia, jog šiais atvejais gali būti remiamasi inter alia ieškinio senatimi. Išplėstinė teisėjų 
kolegija pažymi, jog, atsižvelgiant į, be kita ko, būtinybę užtikrinti asmenų lygiateisišku-
mą, taip pat teisingumo, teisinio saugumo bei aiškumo, teisėtų lūkesčių principus, gali-
mybės asmeniui gintis ieškinio senatimi negali paneigti tai, jog įstatymų leidėjas numatė, 
jog tam tikrais atvejais permokos gali būti išieškomos įgaliotos institucijos sprendimu, 
nesikreipiant į teismą. Tai lemia, jog įgaliotai institucijai – Fondo administravimo įstai-
gai – priimant sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos permokos išskaičiavimo iš 
asmens gaunamų socialinio draudimo išmokų, asmuo turi turėti galimybę išsakyti savo 
argumentus inter alia dėl ieškinio senaties taikymo, o institucija privalo šiuos argumentus 
motyvuotai įvertinti, taip užtikrinant asmens teisę į tinkamą procedūrą.

41. Pažymėtina, jog nagrinėjamoje administracinėje byloje Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdyba, išnagrinėjusi ne teismo tvarka pareiškėjo skundo argumentus 
dėl ieškinio senaties taikymo, juos iš esmės atmetė, nurodydama, jog Valstybinio soci-
alinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 6 dalyje nustatyta Fondo valdybos teritorinių 
skyrių direktorių ir jų pavaduotojų teisė priimti sprendimus dėl gavėjų kaltės permokėtų 
socialinio draudimo ir kitų išmokų sumų išieškojimo, neapribojant kokiu nors terminu. 
Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo turi teisę 
apginti pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (Civilinio kodekso 1.124 str.). Atsižvelgdama 
į tai, išplėstinė teisėjų kolegija pastebi, jog minėtoje Valstybinio socialinio draudimo įsta-
tymo 36 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta nuostata „neapribojant kokiu nors terminu“ negali 
paneigti ieškinio senaties termino taikymo galimybės, kadangi savo esme bei prigimtimi 
tai iš esmės skirtingi institutai. 

42. Nagrinėjimo klausimo kontekste išplėstinė teisėjų kolegija taip pat atkreipia 
dėmesį, jog pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 straipsnio 4 dalies 3 punk-
tą, Fondo valdybos direktorius ir jo pavaduotojai turi teisę atsisakyti socialinio draudi-
mo išmokos permokos išieškojimo, jeigu išmokos permokos teisės aktų nustatyta tvarka 
nėra galimybės išieškoti arba jeigu ji yra susidariusi ne dėl išmokos gavėjo kaltės (nesą-
žiningumo) ir nėra galimybės teisės aktų nustatyta tvarka jos išieškoti iš kaltų asmenų 
(jų teisių ir pareigų perėmėjų), arba jeigu jos neįmanoma išieškoti dėl objektyvių prie-
žasčių, arba ją išieškoti netikslinga socialiniu ir (arba) ekonominiu požiūriu, kai: nerasta 
asmens turto arba rastas turtas yra nelikvidus (mažai likvidus); išieškojimo išlaidos di-
desnės už išmokos permoką; netikslinga išieškoti išmokos permoką, kadangi sunki fizi-
nio asmens ekonominė (socialinė) padėtis: fiziniam asmeniui reikia valstybės paramos 
(asmuo yra pensinio amžiaus, neįgalusis (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidas), asmeniui 
reikalingas gydymas, medicininė profilaktika ir reabilitacija, asmuo yra bedarbis, gauna 
socialinę pašalpą) arba tokia parama jau teikiama. Nors galimybė atsisakyti išmokos per-
mokos išieškojimo šioje įstatymo nuostatoje įtvirtinta kaip Fondo valdybos direktoriaus 
ar jo pavaduotojo teisė, tačiau atsižvelgiant į, be kita ko, gero administravimo principą, 
kurio saistomos Fondo administravimo įstaigos, taip pat įvertinus tai, jog įstatymų leidė-
jas įtvirtino pakankamai detalų ir konkrečiai apibrėžtą sąrašą aplinkybių, kurioms esant 
minėta teisė gali būti realizuojama, tai suponuoja išvadą, jog Fondo administravimo įstai-
gai sprendžiant klausimą dėl permokos išieškojimo iš asmens ir turint duomenų ar esant 
prielaidų manyti apie nurodytų aplinkybių buvimą konkrečiu atveju, galimybė atsisakyti 
išmokos permokos išieškojimo privalo būti tinkamai ir išsamiai įvertinta, prieš instituci-
jai priimant galutinį sprendimą dėl permokos išieškojimo (inter alia išskaičiavimo iš as-
mens gaunamų socialinio draudimo išmokų), suteikiant galimybę ir asmeniui pareikšti 
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atitinkamus argumentus ir / ar duomenis, aktualius nurodytam klausimui spręsti. 
43. Kaip minėta, teisė į pensiją, o būtent – jos turtiniai aspektai, sietini su asmens 

nuosavybės teise, o vertinant susidariusios socialinio draudimo išmokų permokos išieš-
kojimo (išskaičiavimo) iš asmens gaunamų socialinio draudimo išmokų galimybę, pri-
pažintina, jog sprendžiama dėl asmens teisių, kurioms pripažįstamas konstitucinės verty-
bės statusas. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija akcentuoja, jog įgaliotai Fondo 
administravimo įstaigai sprendžiant klausimą dėl permokos išieškojimo iš asmens, būtina 
išsamiai, atidžiai ir rūpestingai nustatyti visas reikšmingas aplinkybes ir jų pagrindu pri-
imti motyvuotą ir pagrįstą sprendimą, užtikrinus, be kita ko, suinteresuoto asmens teisę 
būti išklausytam. Priešingu atveju atitinkamas sprendimas negali būti pripažintas teisėtu 
bei pagrįstu.

VII.

44. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertindama nagrinėjamoje administracinėje byloje 
susiklosčiusią faktinę situaciją, pirmiausia pažymi, jog, pasak atsakovo, pareiškėjo kaltė 
pasireiškė tuo, kad jis nuslėpė informaciją, jog neatitinka sąlygų, būtinų teisei į valstybinę 
socialinio draudimo našlių pensiją įgyti, o būtent – kad po sutuoktinės R. M. mirties jis 
sudarė naują santuoką. Sprendžiant, ar nagrinėjamu atveju yra pagrindas konstatuoti pa-
kankamą pareiškėjo kaltę dėl susidariusios našlių pensijos permokos, kaip minėta, būtina 
įvertinti ne tik objektyvias aplinkybes, lėmusias atitinkamos socialinio draudimo išmokų 
permokos susidarymą, asmens elgesio objektyviuosius požymius, tačiau ir subjektyvaus 
pobūdžio aplinkybes. 

45. Byloje nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės 
skyriui 1999 m. kovo 16 d. pareiškėjo vardu pateiktas prašymas skirti našlių pensi-
ją. Pažymėtina, kad šis prašymas, kaip atkreipė dėmesį ir pirmosios instancijos teismas 
skundžiamame sprendime, pareiškėjo nepasirašytas. Nors sutiktina su pirmosios instan-
cijos teismo išvada, jog pareiškėjui nepasirašius šio prašymo, iš jo elgesio akivaizdu, kad 
jis turėjo tikslą gauti našlio pensiją, visgi pripažintina, jog nurodyta aplinkybė yra itin 
reikšminga sprendžiant klausimą dėl pareiškėjo kaltės nagrinėjamoje situacijoje. Minėto 
prašymo dėl pensijos skyrimo formoje yra dalis, skirta nurodyti asmens, pateikiančio 
prašymą dėl pensijos skyrimo, įsipareigojimus, kurią asmuo turi atskirai (be to, kad turi 
būti pasirašytas ir pats prašymas) pasirašyti, kurioje nurodyta: „Įsipareigoju ne vėliau 
kaip per 10 dienų pranešti apie: naujos santuokos sudarymą <...>. Žinau, kad nepranešus 
apie aplinkybes, turinčias įtakos mano pensijos mokėjimui, permokėta pensijos suma bus 
išskaityta iš mano pensijos Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 42 straips-
nyje nustatyta tvarka. Tvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga.“ Atsižvelgdama į 
tai, jog nei prašymas, nei nurodyta dalis, kurioje įtvirtinti asmens, prašančio skirti pen-
siją, įsipareigojimai bei patvirtinimas dėl informacijos teisingumo, pareiškėjo nepasira-
šyti, taip pat pirmiau nurodytus išaiškinimus, jog tais atvejais, kai permokos susidaro dėl 
to, kad asmuo nepraneša apie tam tikrą reikšmingą informaciją ar nepateikia tam tikrų 
duomenų, itin svarbu išsiaiškinti, ar asmuo žinojo apie tokios informacijos bei duomenų 
svarbą ir reikšmę socialinio draudimo išmokų skyrimui, mokėjimui ar apskaičiavimui, 
išplėstinė teisėjų kolegija sprendžia, jog nagrinėjamu atveju susiklosčiusioje situacijo-
je nėra pagrindo išvadai, kad pareiškėjas yra kaltas dėl susidariusios permokos, kadangi 
nėra pakankamų ir patikimų duomenų, jog jis žinojo apie faktinės aplinkybės dėl naujos 
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santuokos sudarymo esminę įtaką klausimo dėl valstybinės socialinio draudimo našlių 
pensijos skyrimo sprendimui (t. y. jog tai yra pagrindas neskirti šios pensijos ar jos mo-
kėjimą nutraukti). Ši išvada lemia, jog pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 
straipsnio 2 dalį, Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 straipsnio 2 dalį 
bei Nuostatų 100 punktą, pareiškėjui permokėta valstybinės socialinio draudimo našlių 
pensijos suma iš jo negali būti išieškoma, todėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos Klaipėdos skyriaus 2014 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. PE_SP5-6 „Dėl V. M. 
valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permokos išieškojimo“ negali būti pripa-
žintas teisėtu bei pagrįstu. 

46. Atsižvelgdama į nurodytus motyvus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, jog 
nors ir kitais motyvais, tačiau pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 25 d. spren-
dimo dalis, kuria Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 
2014 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. PE_SP5-6 „Dėl V. M. valstybinės socialinio drau-
dimo našlių pensijos permokos išieškojimo“ panaikintas, yra iš esmės teisėta ir pagrįsta. 

VIII.

47. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog atsakovas atliko veiksmus, ne-
priskirtus jo kompetencijai, panaikino, be kita ko, ir atsakovo 2014 m. gegužės 20 d. 
sprendimą Nr. PE_SP4-38 „Dėl V. M. našlių arba našlaičių pensijos permokos nusta-
tymo“ ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimą Nr. (10.4)10-24-1741 „Dėl Valstybinio soci-
alinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo  
Nr. PE_SP4-38 „Dėl V. M. našlių arba našlaičių pensijos permokos nustatymo“ pakeitimo“. 

48. Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kie-
kvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad 
būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Aiškindamas 
minėtą nuostatą, taip pat Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį, pa-
gal kurią skundą (prašymą) dėl viešojo administravimo subjekto priimto administracinio 
akto ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, taip pat kiti viešojo adminis-
travimo subjektai, įskaitant valstybės ir savivaldybių viešojo administravimo tarnautojus, 
pareigūnus ir įstaigų vadovus, kai jie mano, kad jų teisės ar įstatymų saugomi interesai 
yra pažeisti, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai pažymi, jog admi-
nistraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešojo administra-
vimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių įtaką asmenų 
teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžiamas aktas ar veiks-
mas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administracinia-
me teisme objektu (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 17 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1238/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 21, 2011, p. 254–264, 2011 m. birželio 20 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 
2011, p. 359–378 ir kt.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kar-
tą yra nurodęs, jog vientisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant 
galutinį sprendimą, gali būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo 
institucijos dokumentas. Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptar-
naujantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įformina-
mi baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo 
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klausimu, dėl kurio buvo pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami 
įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, 
pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau 
jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių 
nesukelia (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 21, 2011, p. 359–378). 

49. Viešojo administravimo subjekto priimto akto kvalifikavimo ir teisinio įverti-
nimo kaip sprendimo, dėl kurio gali būti paduotas skundas administraciniuose teismuo-
se, negali lemti vien tam tikri formalūs kriterijai – jo pavadinimas, nurodyta apskundimo 
tvarka ir pan., o išvada turi būti daroma atsižvelgiant į tokio sprendimo turinį. 

50. Kaip matyti iš pareiškėjo skundžiamo Valstybinio socialinio draudimo fon-
do valdybos Klaipėdos skyriaus 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. PE_SP4-38 turi-
nio, juo, vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 35 straipsnio 4 
dalimi ir 44 straipsnio 2 dalimi, nustatyta, kad nuo 1999 m. kovo 8 d. iki 2014 m. ba-
landžio 30 d. susidarė 9 368,21 Lt našlių arba našlaičių pensijos permoka; permoka su-
sidarė dėl išmokos gavėjo kaltės. Savo ruožtu minėtame 2014 m. rugpjūčio 19 d. spren-
dime Nr. (10.4)10-24-1741, priimtame vykdant Fondo valdybos įpareigojimą atsakovui 
2014 m. gegužės 20 d. sprendime Nr. PE_SP4-38 nurodyti permokos susidarymo prie-
žastis, šio sprendimo teisinį pagrindą ir sprendimo apskundimo tvarką, atsakovas papildė 
(detalizavo) argumentus, kuriais grindė savo išvadą, jog permoka susidarė dėl pareiškėjo 
kaltės, nurodė sprendimo teisinį pagrindą ir apskundimo tvarką. Taigi šiuose sprendi-
muose atsakovas nustatė tam tikras aplinkybes – kad pareiškėjui neturint teisės į našlių 
pensiją, susidarė atitinkamo dydžio našlių pensijos permoka, taip pat kad permoka susi-
darė dėl pensijos gavėjo kaltės. Šiais sprendimais, nors ir nurodyta atsakovo pozicija, jog 
tam tikra našlių pensijos permoka susidarė dėl pareiškėjo kaltės, nenustatytos jokios par-
eigos pareiškėjui, susijusios su minėtos permokos susidarymo faktu. Taigi šiais sprendi-
mais nesuformuluoti jokie viešojo administravimo institucijos – atsakovo, kompetentin-
go priimti sprendimus dėl permokėtų socialinio draudimo išmokų išieškojimo, – valdingi 
patvarkymai, jais nenustatytos, nepakeistos ir nepanaikintos pareiškėjo teisės ar pareigos, 
ir tai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, sudaro pagrindą išvadai, jog nurodyti spren-
dimai savo esme yra tarpiniai sprendimai, nesukeliantys pareiškėjui materialinių teisinių 
pasekmių. Šiame kontekste išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog nurodyta išvada 
negali būti vertinama kaip ribojanti ar paneigianti asmens teisių ir teisėtų interesų teis-
minės gynybos principą, kadangi argumentai dėl tokio pobūdžio sprendimų, jų galimo 
neteisėtumo ir nepagrįstumo, gali būti reiškiami ir vertinami nagrinėjant ginčą dėl galu-
tinio sprendimo (galutinių sprendimų).

51. Nurodyti argumentai lemia, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdy-
bos Klaipėdos skyriaus 2014 m. gegužės 20 d. sprendimas Nr. PE_SP4-38 ir 2014 m. rug-
pjūčio 19 d. sprendimas Nr. (10.4)10-24-1741 negali būti savarankišku ginčo administra-
ciniame teisme dalyku, todėl administracinė byla dalyje dėl šių sprendimų panaikinimo 
nutrauktina (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.), o pirmosios instanci-
jos teismo sprendimas atitinkamai keistinas.

52. Taip pat išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog pirmosios instancijos teismas 
ginčijamus trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo val-
dybos sprendimus –2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą Nr. (6.5)I-6656 ir 2014 m. rugsė-
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jo 4 d. sprendimą Nr. (6.5)I-7300), priimtus išnagrinėjus pareiškėjo skundus dėl atsakovo 
sprendimų išankstine ne teismo tvarka, vertino kaip neturinčius įtakos pareiškėjo teisėms 
ar įstatymų saugomiems interesams bei jokių teisinių pasekmių jam nesukeliančius, to-
dėl administracinės bylos dalį dėl šių sprendimų panaikinimo nutraukė (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 101 str. 1 p.). Tačiau su tokia pirmosios instancijos teismo išva-
da išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka, kadangi nėra jokių teisinių argumentų teigti, jog 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, kaip ginčus išankstine ne teismo tvarka 
nagrinėjančios institucijos priimti sprendimai išnagrinėjus pareiškėjo skundus dėl tei-
sines pasekmes jam sukėlusio Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimo išieško-
ti iš jo susidariusią valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos permoką, nesukelia 
jokių teisinių pasekmių. Todėl, atsižvelgiant į nurodytus argumentus, dėl kurių pripa-
žinta, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 2014 m. 
gegužės 26 d. sprendimas Nr. PE_SP5-6 „Dėl V. M. valstybinės socialinio draudimo naš-
lių pensijos permokos išieškojimo“ negali būti laikomas teisėtu ir pagrįstu, naikintini 
ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimas 
Nr. (6.5)I-6656 ir 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimas Nr. (6.5)I-7300, priimti išankstine ne 
teismo tvarka išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl minėto atsakovo sprendimo. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė 
teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus 
ir trečiojo suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apeliacinius skundus tenkinti iš dalies. 

Pakeisti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. 
sprendimą. 

Panaikinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsau-
gos ir darbo ministerijos 2014 m. rugpjūčio 1 d. sprendimą Nr. (6.5)I-6656 ir 2014 m. 
rugsėjo 4 d. sprendimą Nr. (6.5)I-7300.

Administracinės bylos dalį dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
Klaipėdos skyriaus 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. PE_SP4-38 „Dėl V. M. naš-
lių arba našlaičių pensijos permokos nustatymo“ ir 2014 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo 
Nr. (10.4)10-24-1741 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos 
skyriaus 2014 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. PE_SP4-38 „Dėl V. M. našlių arba našlai-
čių pensijos permokos nustatymo“ pakeitimo“ nutraukti.

Kitą Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 25 d. sprendi-
mo dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.
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2.3. Bylos dėl konkurencijos teisinių santykių

2.3.1. dėl turto ar jo dalies kontrolės įgijimo, nepranešus apie tai lietuvos 
respublikos konkurencijos tarybai

Remiantis Konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 45 patvir-
tintos Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo ir bendrųjų pajamų apskai-
čiavimo tvarkos 6.1.1, 7, 8, 20 punktais, turto ar jo dalies kontrolės įgijimas yra laikomas 
koncentracija tuomet, kai šis turtas ar jo dalis yra savarankiškas ūkinės veiklos vienetas, 
kuriam aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje (38 punktas).

Sprendžiant, ar konkretus turtas gali būti laikomas savarankišku ūkinės veiklos vie-
netu, yra svarbu atsižvelgti į faktinių ir teisinių aplinkybių visumą, t. y. į konkretaus turto ir 
ūkinės veiklos savybes, teisinį reglamentavimą, konkrečios rinkos ypatumus (39 punktas) 
inter alia ir į tai, kokio turto, būtino verslui, kontrolė buvo įgyta bei kokia yra šio turto eko-
nominė reikšmė siekiant dalyvauti konkrečioje rinkoje (41 punktas).

Kadangi koncentracijų kontrolė pagal Konkurencijos įstatymą yra vykdoma 
prieš koncentracijų įgyvendinimą, tai vertinant, ar pareiškėjui kilo pareiga pranešti 
Konkurencijos tarybai apie numatomą koncentracijos įgyvendinimą, atsižvelgtina į aplin-
kybes, egzistavusias konkretaus sandorio sudarymo metu, ir, kaip nustatyta Konkurencijos 
įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje, į bendrąsias pajamas paskutiniais prieš koncentraciją ūki-
niais metais (66 punktas).

Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontro-
lės 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šiame reglamente bendra apyvarta susideda iš 
sumų, kurias konkrečios įmonės gauna ankstesniais finansiniais metais iš produktų 
pardavimo ir paslaugų teikimo, kai tai yra įmonių įprastinė veikla, atėmus pardavimo 
nuolaidas, pridėtinės vertės mokestį ir kitus tiesiogiai su apyvarta susijusius mokesčius. 
Nagrinėjamu atveju ginčo degalines iki jų kontrolę perimant pareiškėjui valdę ūkio su-
bjektai neturėjo prievolės mokėti akcizo mokestį už ginčo degalinėse parduodamas pre-
kes ir jo nemokėjo, todėl akcizo mokesčio dydis įsigyjamų ir parduodamų prekių kainoje 
laikytinas prekės kainos dalimi – atitinkamai ūkio subjekto sąnaudomis ir pajamomis 
(72 punktas). Todėl koncentracijų kontrolės tikslais apskaičiuojant ginčo degalinių ben-
drąsias pajamas, akcizo mokesčio dydžio sumos, kurias sumokėjo kiti ūkio subjektai 
ankstesnėje pardavimo grandyje, neturėtų būti išskaičiuojamos iš ginčo degalinių ben-
drųjų pajamų (73 punktas).
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Administracinė byla Nr. A-1699-822/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01503-2013-8

Procesinio sprendimo kategorija 7.4

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. gruodžio 17 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedan-
ti iš teisėjų Artūro Drigoto, Romano Klišausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirminin-
kas), Dalios Višinskienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja), 
sekretoriaujant Gretai Maselskienei,
dalyvaujant pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lukoil Baltija“ atstovams A. L., 
advokatams I. N., M. I., I. S.,
atsakovo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovėms L. S., G. J.,

viešame teismo posėdyje žodinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo admi-
nistracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lukoil Baltija“ apeliacinį 
skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. sprendimo 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Lukoil Baltija“ 
skundą atsakovui Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybai, tretiesiems suintere-
suotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Okseta“, uždarajai akcinei bendrovei 
„Luktarna“, uždarajai akcinei bendrovei „Bendita“ dėl nutarimo dalies panaikinimo.

Išplėstinė teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Lukoil Baltija“ (toliau – ir UAB „Lukoil 
Baltija“, pareiškėjas, apeliantas) padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti 2013 m. 
balandžio 18 d. nutarimo Nr. 2S-4 „Dėl UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Luktarna“ veiksmų 
atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 
2 dalies reikalavimams“ (toliau – ir Nutarimas) dalį, kurioje Lietuvos Respublikos kon-
kurencijos taryba (toliau – ir Konkurencijos taryba) nutarė: 1) pripažinti, kad pareiškėjas 
pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 
2 dalies reikalavimus, t. y. įgijęs uždarosios akcinės bendrovės „Okseta“ (toliau – ir UAB 
„Okseta“) nuosavybės teise priklausančių degalinių, esančių Pramonės pr. 44, Kaune, ir 
Veiverių g. 117, Kaune, kontrolę apie tai nepranešė Konkurencijos tarybai ir negavo jos 
leidimo vykdyti koncentraciją (Nutarimo rezoliucinės dalies 1.1 p.); įgijusi UAB „Okseta“ 
nuosavybės teise priklausančios degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, kontro-
lę apie tai nepranešė Konkurencijos tarybai ir negavo jos leidimo vykdyti koncentraciją 
(Nutarimo rezoliucinės dalies 1.2 p.); 2) skirti pareiškėjui už nutarimo rezoliucinės dalies 
1.1 punkte nurodytą pažeidimą 983 500 Lt baudą (Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 p.); 
už nutarimo rezoliucinės dalies 1.2 punkte nurodytą pažeidimą – 194 100 Lt baudą 
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(Nutarimo rezoliucinės dalies 2.2 p.); 3) įpareigoti pareiškėją per vieną mėnesį nuo nuta-
rimo paskelbimo nutraukti nutarimo rezoliucinės dalies 1.1 ir 1.2 punktuose nurodytus 
pažeidimus (Nutarimo rezoliucinės dalies 3 p.); 4) įpareigoti pareiškėją per 5 dienas nuo 
nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 ir 2.2 punktuose numatytų baudų sumokėjimo ir rezo-
liucinės dalies 3 punkte nustatytų įpareigojimų įvykdymo pranešti apie tai Konkurencijos 
tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Nutarimo rezoliucinės dalies 6 p.). 
Nutarime Konkurencijos taryba pripažino, kad UAB „Lukoil Baltija“, pagal 2004 m. 
sausio 1 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. 04-00/5 (toliau – ir Jungtinės veiklos sutartis) 
priedo Nr. 3 pakeitimus įgijusi UAB „Okseta“ nuosavybės teise priklausančių degalinių, 
esančių Pramonės pr. 44, Kaune, Veiverių g. 117, Kaune, ir Nemuno g. 139, Klaipėdoje, 
kontrolę, ir apie tai nepranešusi Konkurencijos tarybai bei negavusi jos leidimo vykdyti 
koncentraciją, pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 
ir 9 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

2. Pareiškėjas nurodė, kad degalinės negali būti laikomos savarankiškais ūkinės 
veiklos vienetais; paaiškino, kad perėmė UAB „Okseta“ degalines kaip pavienį turtą, o ne 
kaip turtinius kompleksus, t. y. be personalo, sutarčių, integruotų verslo procesų, prekės 
ženklo, programinės įrangos, išorinių mokėjimo terminalų, licencijų, dėl to pats savai-
me toks turtas nebuvo savarankiškas ūkinės veiklos vienetas. Atitinkamai, tokio turto 
kontrolės įgijimas negali būti kvalifikuojamas kaip koncentracija. Vertindamas degalinių 
bendrąsias pajamas atsakovas nepagrįstai skaičiavo iki degalinių įnešimo į jungtinę vei-
klą jose ūkinę veiklą vykdžiusių ūkio subjektų metines pajamas, nors pareiškėjui buvo 
perduotas tik pavienis turtas be jame vykdyto verslo. Pareiškėjas rėmėsi Konkurencijos 
įstatymo 3 straipsnio 4, 8, 9 ir 10 dalimis, Konkurencijos tarybos 2000 m. balandžio 
27 d. nutarimu Nr. 45 patvirtinta Pranešimo apie koncentraciją pateikimo, nagrinėjimo 
ir bendrųjų pajamų apskaičiavimo tvarka (toliau – ir Koncentracijų nagrinėjimo tvar-
ka), Tarybos reglamentu (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (to-
liau – ir ES susijungimų reglamentas), Europos Sąjungos teismų ir Europos Komisijos iš-
aiškinimais, Komisijos suvestiniu pranešimu dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (toliau – ir Komisijos pra-
nešimas). Konkurencijos taryba Nutarime UAB „Okseta“ degalinių įnešimą į jungtinę 
veiklą kvalifikavo kaip koncentraciją, atitinkančią Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 
4 dalies 2 punktą, t. y. koncentracija, kai ūkio subjektas įgyja kito ūkio subjekto kontro-
lę įsigydamas to ūkio subjekto turto dalį. Tačiau, pareiškėjo teigimu, ne bet kokios turto 
dalies kontrolės įgijimas pagal Konkurencijos įstatymą ir ES susijungimų reglamentą yra 
laikomas koncentracija. Pareiškėjas rėmėsi Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 6.1.1, 7 ir 
8 punktais, Komisijos pranešimo 24 punktu ir paaiškino, kad rinkoje dalyvaujantis verslas 
gali būti tik toks, kuriam galima aiškiai priskirti rinkos apyvartą. Įgyjamo turto gebėjimas 
būti savarankišku ūkio subjektu (ekonominiu vienetu) yra vienas svarbiausių požymių, 
leidžiančių kvalifikuoti turto naudojimo teisės perdavimą, kaip sukuriantį prielaidas įgyti 
kito ūkio subjekto (ar jo savarankiško verslo) kontrolę. Pagrindinis kriterijus, lemiantis 
tai, kad atitinkamas subjektas (vienetas) savarankiškai vykdo ūkinę veiklą, yra jo finansi-
niai resursai, personalo ištekliai, materialus ir nematerialus turtas. Būtent todėl koncen-
tracija negali būti laikoma vien tik pavienio turto, tokio, kaip, pavyzdžiui, nekilnojamųjų 
daiktų, įrenginių perleidimas be personalo, įvairių intelektinės nuosavybės teisių ir pan., 
nes toks turtas paprastai nelaikytinas ūkio subjekto savarankiška dalimi. Komercinis ne-
kilnojamasis turtas gali veiksmingai funkcionuoti kaip savarankiškas ekonominis vie-
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netas tik siauroje – nekilnojamojo turto nuomos, valdymo ar prekybos – rinkoje, tačiau 
pats savaime paprastai negali lemti savarankiškos ekonominės veiklos kitose rinkose, nes 
tam reikia papildomų išteklių, kurių apimtis ir turinys gali būti skirtingi atsižvelgiant į 
atitinkamos rinkos ypatumus. Atsižvelgiant į tai, turto sandoriai gali tenkinti koncentra-
cijos požymius tik tada, kai turtas perduodamas ne pavienis, o kartu su patalpose vykdy-
ta veikla susijusiu turtu, darbuotojais, sutartimis ir pan., nes tik tokio komplekso kontro-
lės įgijimas gali nulemti ilgalaikius pokyčius rinkos struktūroje. Atsakovo atlikto tyrimo 
metu nustatytos aplinkybės rodo, kad pareiškėjas perėmė UAB „Okseta“ priklausančias 
degalines kaip pavienį turtą, o ne kaip turtinius kompleksus, kadangi pats pareiškėjas 
faktiškai priėmė ir įdarbino personalą, nustatė darbo režimą, savarankiškai organizavo ir 
apmokėjo naftos produktų (benzino, dyzelino) tiekimą į eksploatuojamas degalines, vie-
našališkai priiminėjo sprendimus dėl parduodamų prekių ir paslaugų kainų bei nuolai-
dų, naudojo savo prekės ženklą, programinę įrangą, išorinius mokėjimo terminalus, pats 
gavo licencijas mažmeninei prekybai naftos produktais degalinėse. Tai, ar infrastruktūra 
yra lemiamas elementas, ar ne, yra vertinamasis požymis. Tuo tarpu Nutarime, pareiškėjo 
nuomone, nėra įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, kad infrastruktūra iš tikrųjų yra 
lemiamas elementas mažmeninės prekybos degalais veikloje. Verslo požiūriu taip pat la-
bai svarbios yra sutartys su tiekėjais, kad būtų galima gauti degalus kainomis, leidžiančio-
mis konkuruoti rinkoje; aptarnavimo tinklas (prekės ženklas), kad būtų galima pritrauk-
ti klientus; personalas, kuris geba dirbti, yra patyręs; sutartys su klientais, kurie naudoja 
tam tikras lojalumo (nuolaidų) korteles, kadangi tam tikrą dalį visų degalinės generuo-
jamų pajamų sudaro pajamos iš vadinamųjų „kortelinių“ klientų, t. y. klientų, kurie turi 
Lukoil mokėjimo arba nuolaidų korteles. Pareiškėjo nuomone, skundžiamas Nutarimas 
prieštarauja pačios Konkurencijos tarybos praktikai. Konkurencijos taryba 2013 m. kovo 
1 d. priėmė sprendimą, kuriuo atsisakė nagrinėti pateiktą pranešimą apie koncentraci-
ją, nustačiusi, kad ketinamas įgyvendinti komercinės paskirties patalpų nuomos sando-
ris nėra laikytinas koncentracija. Prieštaringa Konkurencijos tarybos praktika vertinant 
komercinės paskirties nekilnojamojo turto sandorius koncentracijų kontrolės sistemoje 
akivaizdžiai yra nesuderinama su konkurencijos teisės sistemai keliamais nuspėjamumo, 
teisinio tikrumo ir aiškumo standartais. 

3. Degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, įnešimas į jungtinę veiklą nesu-
kėlė ilgalaikių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių. Nutarime nurodomos aplinkybės 
nėra išsamios, kadangi degalinę, esančią Nemuno g. 139, Klaipėdoje, pareiškėjas eksplo-
atuoja dar nuo 2004 m. Nuo 2004 m. iki 2005 m. gegužės degalinę valdė ir naudojo pa-
reiškėjo dukterinė įmonė UAB „Lukoil Baltija“ Servisas, vėliau, nuo 2005 m. gegužės iki 
2007 m., – pats pareiškėjas. Degalinės savininkas UAB „Kimula“ 2007 m. nusprendė pats 
išbandyti mažmeninės prekybos naftos produktais veiklą šioje degalinėje, todėl jungtinės 
veiklos sutartis buvo nutraukta. Tačiau jau labai greitai, nepraėjus nei dvejiems metams, 
UAB „Kimula“ tokio sumanymo atsisakė ir 2009 m. gegužės 8 d. pardavė degalinę įmonei 
UAB „Okseta“, o ši netrukus ją perdavė pareiškėjui pagal Jungtinės veiklos sutartį. Todėl 
2009 m. įmonei UAB „Okseta“ įnešus degalinę į jungtinę veiklą, pareiškėjas ne įgijo, bet 
veikiau tik susigrąžino degalinės naudojimo teisę, kurią jis turėjo dar nuo 2004 m. Dėl 
šios priežasties pareiškėjo valdymas turi būti vertinamas jo visumoje, t. y. kaip apiman-
tis laikotarpį nuo 2004 m., o tokio valdymo išskaidymas į du atskirus laikotarpius būtų 
dirbtinis bei neatspindintis tikrovės. Taigi pareiškėjas tiesiogiai ar per susijusius asme-
nis degalinę, esančią Nemuno g. 139, Klaipėdoje, eksploatuoja jau daugiau nei šešerius 
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metus, kai tuo tarpu UAB „Kimula“ valdymas netruko nei dvejų metų. Atitinkamai, ne 
2009 m. veiksmai, kai degalinė buvo įnešta į jungtinę veiklą jau antrąjį kartą, bet 2004 m. 
veiksmai, kai degalinė įnešta pirmąjį kartą, sukėlė ilgalaikius pokyčius kontrolėje ir rin-
kos struktūroje. Todėl 2009 m. veiksmai nėra koncentracija, kuri patenka į koncentracijų 
kontrolės nuostatų reguliavimo apimtį. Paskutiniais prieš degalinės perdavimą pareiškėjui 
ūkiniais metais, t. y. 2003 m., šios degalinės bendrosios pajamos neviršijo Konkurencijos 
įstatyme nustatytų pajamų ribų, todėl apie šios degalinės perėmimą nereikėjo pranešti 
Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimo.

4. Pareiškėjas pažymėjo, kad degalinės, esančios Pramonės pr. 44, Kaune, ir dega-
linės, esančios Veiverių g. 117, Kaune, pajamos nepagrįstai skaičiuotos kartu. Pareiškėjas 
nurodė Konkurencijos tarybos nustatytas abiejų degalinių bendrąsias pajamas paskuti-
niais metais prieš degalinės įnešimą į jungtinę veiklą ir pažymėjo, kad net ir sutapatinant 
ankstesnių degalinių naudotojų pajamas su pačių degalinių pajamomis (nors pareiškėjas 
su tuo kategoriškai nesutinka), nei vienos iš minėtų degalinių bendrosios pajamos pa-
skutiniais prieš degalinių įnešimą į jungtinę veiklą metais neviršijo Konkurencijos įstaty-
mo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos penkių milijonų litų ribos. Atitinkamai, iš pareiškėjo 
negalėjo būti reikalaujama apie šių degalinių perėmimą naudoti pranešti Konkurencijos 
tarybai ir gauti jos leidimą, kadangi nebuvo tenkinama antroji iš dviejų tokią parei-
gą lemiančių kumuliatyvių sąlygų. Pareiškėjas rėmėsi Komisijos pranešimo 38 punktu, 
Europos Sąjungos Bendrojo Teismo sprendimu Cementbouw byloje, ES susijungimų re-
glamento preambulės 20 punktu. Pareiškėjas nurodė, jog Bendrojo Teismo Cementbouw 
sprendime nurodytas reikalavimas, kad sandoriai turi būti tarpusavyje susiję, atitinka 
ES susijungimų reglamento preambulės 20 punkte pateiktą paaiškinimą dėl sandorių 
sąlyginumo vienas kito atžvilgiu. Nagrinėjamu atveju UAB „Okseta“ degalinės, esančios 
Pramonės pr. 44, Kaune, ir degalinės, esančios Veiverių g. 117, Kaune, perdavimas pa-
reiškėjui eksploatuoti nebuvo vienijančio pobūdžio, kadangi vienos degalinės perdavimas 
nebuvo susijęs su kitos degalinės perdavimu tokiu būdu, kad UAB „Okseta“ neperdavus 
kurios nors vienos iš šių degalinių, negalėtų būti buvusi perduota kita. Toks nurodytų 
sandorių sąlyginumas vienas kito atžvilgiu nebuvo numatytas nei Jungtinės veiklos sutar-
tyje, nei jos 2005 m. balandžio 12 d. priede Nr. 3, įtvirtinančiame į jungtinę veiklą įneš-
tų UAB „Okseta“ degalinių sąrašą, nei 2007 m. lapkričio 1 d. sudarytame priedo Nr. 3 
pakeitime dėl šių konkrečių degalinių įnešimo į jungtinę veiklą. Atskirų UAB „Okseta“ 
degalinių perdavimą pareiškėjui naudoti atsakovas vertino kaip vieną koncentraciją dėl 
šių priežasčių: abiejų degalinių įsigijimas buvo įvykdytas vienu metu; tuo pačiu sutarties 
priedu; sandorių šalys buvo tos pačios; abiejų degalinių kontrolę įgijo pareiškėjas; sando-
riu buvo siekiama vieno ekonominio tikslo – išplėsti pareiškėjo degalinių tinklą ir efek-
tyviai naudoti UAB „Okseta“ nuosavybės teise priklausantį turtą. Pareiškėjo įsitikinimu, 
šios atsakovo nutarime nurodomos aplinkybės visiškai nepaaiškina aptariamų sandorių 
vienijančio pobūdžio. Tokiu būdu iš Nutarimo lieka neaišku, kodėl atsakovas laiko, kad 
aptariamos dvi degalinės negalėjo būti įneštos į jungtinę veiklą atskirai. Pareiškėjas nuro-
dė, kad šie du sandoriai buvo visiškai savarankiški, rėmėsi Jungtinės veiklos sutarties 4.6 
punktu. Jungtinės veiklos sutartis numatė UAB „Okseta“ galimybę ateityje įnešti į jungti-
nę veiklą ir kitas degalines, o toks galimas papildomų degalinių įnešimas į jungtinę veiklą 
ateityje nebuvo kliūtis pareiškėjui perimti (duomenys neskelbtini) UAB „Okseta“ priklau-
sančių degalinių jau nuo 2004 m. Ilgametė šalių bendradarbiavimo praktika rodo, kad 
2004–2009 m. laikotarpiu papildomos UAB „Okseta“ degalinės įneštos į jungtinę veiklą 
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ne vieną kartą. Vienijančio pobūdžio sandoriai rinkos struktūros pokyčius nulemia abu 
kartu. Tačiau aptariamų degalinių perdavimas abiejų kartu nebuvo būtinas rinkos struk-
tūros pokyčiams nulemti. Rinkos struktūros pokyčius galėjo sukelti ir sukėlė kiekvienos 
iš šių degalinių perdavimas atskirai vien jau dėl to, kad minėtos degalinės yra skirtingose 
geografinėse rinkose. Šios degalinės yra skirtingose Kauno miesto pusėse. Akivaizdu, kad 
dideliuose miestuose, kaip nagrinėjamu atveju Kaune, kur degalinių pasiūla yra didžiulė, 
ir vartotojas turi platų pasirinkimą, jis nevažiuos piltis degalų iš vieno miesto galo į kitą. 
Todėl tarpusavio pakeičiamumo tarp šių dviejų degalinių nėra. Tai, kad mažmeninės pre-
kybos degalais geografinė rinka yra siauresnė negu viso miesto teritorija ir yra apibrėžia-
ma maždaug 4–5 km spinduliu aplink degalinę, patvirtina ir su skundu pateikiami degalų 
pirkimo konkursų dokumentai, kuriuose reikalaujama, kad degalų užpylimas būtų vyk-
domas degalinėse, esančiose ne didesniu kaip 4 ar 5 km atstumu nuo konkurso sąlygose 
nurodytos vietos. Be to, iš Kauno miesto degalinių schemos matyti, kad 800 m spinduliu 
nuo degalinės, esančios Veiverių g. 117, Kaune, yra dar dvi konkuruojančios degalinės, o 
200 m spinduliu nuo degalinės, esančios Pramonės pr. 44, Kaune, yra dar trys konkuruo-
jančios degalinės. Visos šios aplinkybės rodo, kad nurodytos dvi degalinės yra skirtingose 
geografinėse rinkose. Kadangi nurodytos degalinės yra skirtingose geografinėse rinkose, 
tai ir pokyčius atitinkamų rinkų struktūroje sukėlė kiekvienos iš šių degalinių perdavi-
mas atskirai. Tai dar kartą patvirtina, kad aptariami sandoriai nėra vienijančio pobūdžio. 
Todėl Konkurencijos taryba nepagrįstai pripažino dviejų atskirų UAB „Okseta“ degalinių 
įnešimą į jungtinę veiklą viena koncentracija ir nepagrįstai vertino šių degalinių bendrą-
sias pajamas kartu. 

5. Apskaičiuodama degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, pajamas 
Konkurencijos taryba ėmė buvusio degalinės savininko UAB „Kimula“ 2008 m. pajamas 
iš degalų apyvartos. Palyginus šias pajamas su degalinės 2004–2007 m. ir 2009–2012 m. 
apyvartomis, kai degalinę eksploatavo pareiškėjas, matyti, kad 2008 m. UAB „Kimula“ 
pasiekta apyvarta ženkliai viršija įprastines šios degalinės pajamas kitais laikotarpiais. 
Degalinę eksploatuojant pareiškėjui, net pačiais pelningiausiais metais pajamos iš dega-
linėje vykdytos ūkinės veiklos nesiekė (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas, perimdamas 
eksploatuoti degalinę, esančią Nemuno g. 139, Klaipėdoje, krovininių automobilių plovy-
klos eksploatacijos neperėmė. Tuo pačiu pareiškėjas neperėmė ir stambiųjų verslo klientų, 
pritrauktų dėl išskirtinio UAB „Kimula“ taikyto verslo modelio. Todėl net ir priskiriant 
degalinei apyvartą, kuri buvo pasiekta ankstesnio degalinės operatoriaus UAB „Kimula“, 
kaip kad tą daro Konkurencijos taryba, minėtai degalinei turėtų būti priskiriama tik tokia 
suma, kokia būtų buvusi sugeneruota degalinę eksploatuojant be krovininių automobilių 
plovyklos. Tuo tarpu tokios pajamų sumos Konkurencijos taryba nesiaiškino ir neskai-
čiavo. Todėl atsakovas neturėjo pagrindo konstatuoti, kad šios degalinės bendrosios pa-
jamos paskutiniais prieš degalinės įnešimą į jungtinę veiklą metais viršijo Konkurencijos 
įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatytą penkių milijonų litų ribą. Pareiškėjo nuomone, 
Konkurencijos taryba, skirdama 1 177 600 Lt baudą pareiškėjui, buvo neobjektyvi ir ša-
liška, kadangi nukrypo nuo savo praktikos ir tokiu būdu pažeidė ūkio subjektų lygybės 
principą, taip pat pažeidė proporcingumo principą. Pareiškėjas nurodė Konkurencijos 
tarybos 2010 m. liepos 15 d. nutarimą City Service byloje, 2008 m. spalio 16 d. nutarimą 
Maxima byloje, 2012 m. kovo 29 d. nutarimą Corporation of European Pharmaceutical 
Distributors byloje. Rėmėsi Europos Komisijos Samsung/AST, A.P.Møller bei Electrabel 
bylomis. Pareiškėjas nurodė, kad nuoširdžiai manė, jog, kadangi teisė naudoti UAB 
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„Okseta“ priklausančias degalines įgyta be jokių kitų papildomų teisių, todėl leidimas 
koncentracijai nėra reikalingas. 

6. Pareiškėjas teigė, kad neturėjo jokio aiškaus ketinimo ar tikslo pažeisti konku-
renciją reglamentuojančius teisės aktus, todėl tai turėtų būti laikoma svarbia atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe. Pareiškėjo nuomone, nagrinėjamu atveju įtariamas pažeidimas, 
jeigu vis dėlto būtų nustatytas (nors pareiškėjas su tuo kategoriškai nesutinka), neturėtų 
būti laikomas pavojingu (sunkiu), kadangi nesukėlė nepataisomos ar ilgalaikės žalos kon-
kurencijai. Europos Komisija savo praktikoje yra išaiškinusi, kad pažeidimas negali būti 
laikomas sunkiu, jei be leidimo įvykdyta koncentracija nesukelia ilgalaikės žalos konku-
rencijai. Be to, tokiu atveju turi būti įvertinta, ar neteisėti koncentracijos įgyvendinimo 
veiksmai buvo atlikti tyčia, siekiant išvengti Europos Komisijos kontrolės, ar dėl neap-
dairumo. Vertinama, ar ūkio subjekto neapdairumas (nerūpestingumas) buvo nulemtas 
klaidos ar abejingumo. Taip pat svarbu nustatyti, ar galima pagrįstai tikėtis, kad ūkio su-
bjektas gerai išmano teisinį reguliavimą įmonių susijungimo kontrolės srityje ir turi pa-
kankamus teisinius išteklius apsvarstyti pareigos pranešti apie koncentraciją įvykdymo 
reikalingumą. Be to, būtina nustatyti, ar kontrolės įsigijimas buvo iš anksto numatytas, 
t. y. ar ūkio subjektas suprato, kad įgyja išimtinę kontrolę į kitą ūkio subjektą, bei tai, ar 
įvertino galimybę kreiptis dėl konsultacijos su institucija dėl kontrolės įgijimo, kaip kad 
yra įprastai reikalaujama. Europos Komisija Electrabel byloje yra išaiškinusi, kad žalos 
konkurencijai buvimas iš tikrųjų darytų pažeidimą sunkesnį, jokios tokios žalos nebuvi-
mas yra svarbus faktorius, į kurį turėtų būti atsižvelgiama, nustatant baudos dydį. Tokios 
pozicijos laikosi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. Nors nagrinėjamu atveju 
dėl tariamos koncentracijos konkurencija nebuvo ribojama ar kitaip jai nebuvo daroma 
žala, į šią aplinkybę Nutarime nėra atsižvelgta. Konkurencijos tarybos išvada dėl tariamo 
pažeidimo pavojingumo nepagrįsta ir todėl, kad ji padaryta remiantis neteisingu geogra-
finės rinkos apibrėžimu. Pagal Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos 
įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 64 (toliau – ir Baudų dydžio nustatymo 
aprašas) 10 punktą, pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant, be kita ko, į pa-
žeidimo geografinį plotą. Nutarime Konkurencijos taryba nurodo, kad „Šiuo atveju su 
UAB „Lukoil Baltija“ padarytais pažeidimais susijusia geografine rinka tikslinga laikyti 
Kauno ir Klaipėdos miestų teritorijas <...>“. Tačiau, kaip jau paaiškinta skunde, mažmeni-
nės prekybos degalais geografinė rinka yra siauresnė negu viso miesto teritorija ir yra api-
brėžiama maždaug 4–5 km spinduliu aplink konkrečią degalinę. Ankstesnėse Maxima ir 
City Service bylose Konkurencijos taryba aiškiai konstatavo, kad „koncentracijos kontro-
lei skirtų teisės normų pažeidimai pagal savo pobūdį vertintini kaip lengvi.“ Sprendimas 
Maxima byloje buvo paskelbtas 2008 m. spalio 16 d., o sprendimas City Service byloje 
buvo paskelbtas 2010 m. liepos 15 dieną. Atitinkamos Konkurencijos įstatymo nuostatos 
nuo tų sprendimų paskelbimo nepasikeitė. Vis dėlto Nutarime Konkurencijos taryba pa-
darė išvadą, kad šiuo atveju tariamas pažeidimas yra laikomas pavojingu. Konkurencijos 
taryba remiasi Bendrojo Teismo sprendimu Electrabel byloje, kuriuo jis patvirtino atitin-
kamą Europos Komisijos sprendimą. Tačiau Europos Komisijos sprendimas buvo priim-
tas dar 2009 m. birželio 10 d. ir priimant sprendimą dėl koncentracijos kontrolei skirtų 
teisės normų pažeidimų lengvo pobūdžio City Service byloje jis Konkurencijos tarybai 
buvo gerai žinomas, o Europos Komisijos nuomonė Electrabel byloje nebuvo kliūtis pri-
pažįstant, kad koncentracijų kontrolei skirtų teisės normų pažeidimai pagal savo pobūdį 
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vertintini kaip lengvi. Pareiškėjo nuomone, Konkurencijos taryba Nutarime nepagrįstai 
teigia, kad nagrinėjamu atveju nėra pagrindo mažinti baudos dydį dėl atsakomybę len-
gvinančių aplinkybių. Mano, kad tokia aplinkybe buvo geranoriškas bendradarbiavimas 
su Konkurencijos taryba. Savo praktikoje Europos Komisija visada vertina tai, ar ūkio su-
bjektas bendradarbiavo su Europos Komisija tyrimo metu, t. y. nedelsiant reagavo į insti-
tucijos prašymus savanoriškai suteikti informaciją bei atsakė į visus Europos Komisijai ki-
lusius klausimus. Pareiškėjas stengėsi atsakyti į Konkurencijos tarybos raštus maksimaliai 
operatyviai, kiek greitai tai praktiškai buvo įmanoma. Todėl Konkurencijos taryba turėjo 
į tai atsižvelgti ir sumažinti baudą. Pareiškėjo nuomone, atsakomybę lengvinančia aplin-
kybe taip pat turėtų būti laikoma tai, kad nėra susiformavusios aiškios Konkurencijos 
tarybos praktikos, susijusios su komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos 
(naudojimo) sandorių vertinimu pagal koncentracijų kontrolės teisės normas. Europos 
Komisijos praktikoje iš esmės nėra atvejų, kai vien pati nekilnojamojo turto nuoma 
(naudojimo teisė) be papildomų teisių įgijimo būtų kvalifikuojama kaip koncentracija. 
Todėl Konkurencijos taryba turėjo į tai atsižvelgti ir sumažinti baudą. Europos Komisija 
kaip lengvinančią aplinkybę yra taikiusi praktikos nebuvimą. Konkurencijos taryba 
Nutarime taip pat turėjo atsižvelgti į tai, kad atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra. 
Konkurencijos taryba padidino pareiškėjui apskaičiuotą bazinį baudos dydį 20 proc. dėl 
atgrasymo pagal Baudų dydžio nustatymo aprašo 14 punktą, kuris nustato, kad siekiant 
užtikrinti baudų atgrasomąjį poveikį, baudos bazinis dydis didinamas, kai ūkio subjekto 
pajamos iš nesusijusių su pažeidimu prekių pardavimo sudaro daugiau kaip 95 proc. ben-
drųjų ūkio subjekto pajamų. Baudų dydžio nustatymo aprašo nuostatos didžiąja dalimi 
yra perkeltos iš Europos Komisijos „Pagal Reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnio 2 dalies 
a punktą skirtų baudų apskaičiavimo gairių“ (toliau – ir „Komisijos baudų gairės“), todėl 
aiškinant Baudų dydžio nustatymo aprašo nuostatas turi būti atsižvelgiama į Komisijos 
baudų gaires. Pagal Komisijos baudų gairių 30 punktą Komisija turi teisę, bet neprivalo 
didinti baudos dydžio dėl atgrasymo. Analogiškai ir Konkurencijos taryba neprivalo di-
dinti baudos dydžio visais atvejais, kai ūkio subjekto pajamos iš nesusijusių su pažeidimu 
prekių pardavimo sudaro daugiau kaip 95 proc. jo bendrųjų pajamų. Konkurencijos tary-
bos paskirtų baudų dėl jų dydžio poveikis yra pakankamai atgrasomas. Kita vertus, atgra-
symas šiuo atveju apskritai nėra aktualus, kadangi pareiškėjas neturėjo jokio ketinimo ar 
tikslo pažeisti konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus, todėl Konkurencijos taryba 
neturėjo taikyti sankcijų, kurios yra numatytos už Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 
dalies ir 9 straipsnio 2 dalies pažeidimus. Nusprendusi jas taikyti, Konkurencijos taryba 
turėjo skirti švelnias sankcijas.

7. Atsakovas Konkurencijos taryba atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti 
kaip nepagrįstą. Paaiškino, kad pagal Konkurencijos įstatymą vienas iš būdų, kai koncen-
tracija gali būti įgyvendinama, yra tada, kai ūkio subjektas įgyja kito ūkio subjekto kon-
trolę įgydamas to ūkio subjekto turto dalį. Remiantis Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 
6.1.1, 7, 8 ir 20 punktais, turto kontrolės įgijimas laikomas koncentracija tada, jei šis tur-
tas ar jo dalis gali būti laikomas savarankiškos ūkinės veiklos vienetu. Pagal Komisijos 
pranešimo 24 punktą turto kontrolės įgijimas gali būti koncentracija tik tuomet, jei šis 
turtas ar jo dalis yra rinkoje dalyvaujantis verslas, kuriam galima aiškiai priskirti rinkos 
apyvartą. Pagal Komisijos pranešimo 24 ir 26 punktus, vertinant, ar tokio ar panašaus 
pobūdžio sandoriai, kai perduodama tam tikro turto (materialaus ar nematerialaus) kon-
trolė kitam ūkio subjektui, laikytina koncentracija konkurencijos teisės prasme, svarbu 
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tai, ar toks turtas sudaro verslą su rinkos apyvarta, kuris gali dalyvauti rinkoje. Todėl pri-
klausomai nuo to, kokio pobūdžio verslo dalį sudaro perduodamas turtas, priklauso ir 
tai, ar atitinkamo turto perdavimas laikytinas koncentracija ar ne. Pagal Komisijos prane-
šime nurodytus pavyzdžius, koncentracija laikytini tokie atvejai, kai perduodamas turtas 
sudaro esmines verslo (ūkinės veiklos) sudedamąsias dalis, kurios leistų turtą periman-
čiam ūkio subjektui pakankamai greitai patekti, pradėti dalyvauti atitinkamoje rinkoje. 
Jei perduodamas turtas (kaip Nutarime nagrinėtu atveju – degalinės) sudaro esminį ati-
tinkamo verslo (ūkinės veiklos) sudėtinį elementą, tokio turto perdavimas laikytinas pa-
kankamu, kad būtų pripažinta, jog jo perdavimas yra koncentracija konkurencijos teisės 
prasme. Todėl turto kontrolės įgijimas laikytinas koncentracija Konkurencijos įstatymo 
prasme, kai perduodama ne bet kokia turto dalis, o tokia, kuri leidžia ūkio subjektui per 
pakankamai neilgą laikotarpį pradėti dalyvauti rinkoje, t. y. sudaro pagrindinį savaran-
kiškos ūkinės veiklos vieneto elementą priklausomai nuo rinkos specifikos, nors kitos su-
dėtinės verslo dalys (pavyzdžiui, licencijos, darbuotojai ir prekės ženklas), kurios nėra es-
minės, nebuvo perduotos. Kadangi Nutarime buvo padaryta išvada, kad perduotos 
degalinės buvo esminis ir pakankamas atitinkamos ūkinės veiklos (mažmeninės preky-
bos degalais) sudėtinis elementas, kuris pripažintinas savarankišku ūkinės veiklos viene-
tu, buvo pripažinta, kad jų perdavimas buvo koncentracija Konkurencijos įstatymo pras-
me. Toks vertinimas buvo atliekamas vertinant perduodamo turto savybes ir ūkinės 
veiklos vykdymo sąlygas. Buvo vertinama, ar pagal Jungtinės veiklos sutartį UAB „Lukoil 
Baltija“ įgijus teisę eksploatuoti UAB „Okseta“ nuosavybės teise priklausančią turto dalį, 
kuri laikytina savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, buvo įgyvendinta koncentracija. 
Siekiant nustatyti, ar degalinė laikytina savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, buvo verti-
namos Jungtinės veiklos sutarties nuostatos ir kitų reikšmingų aplinkybių visuma. Visų 
pirma, pagal Jungtinės veiklos sutartį degalinė reiškia „nekilnojamojo ir kilnojamojo tur-
to kompleksą, kuris yra skirtas verstis mažmenine prekyba naftos produktais ir kitomis 
prekėmis“, o degalinių tinklas reiškia UAB „Okseta“ „nuosavybės teise ar kitokiu teisiniu 
pagrindu valdomas degalines, atitinkančias prekybai naftos produktais keliamiems aplin-
kosaugos ir kitiems reikalavimams“. Pareiškėjui perduotas buvo ne bet koks kilnojamasis 
ar nekilnojamasis turtas, o turto kompleksai – pastatytos degalinės, kurios atitinka visus 
teisės aktų reikalavimus, kad būtų galima verstis mažmenine prekyba. Atsižvelgiant į 
Jungtinės veiklos sutartyje ir Degalinių eksploatavimo taisyklėse, patvirtintose energeti-
kos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 (toliau – ir Degalinių eksploatavi-
mo taisyklės), įtvirtintas sąvokas, degalinė yra specifinės paskirties bei sudėtingos infras-
truktūros turtinis kompleksas, kurį sudaro ne tik degalinės pastatas, bet ir degalinės 
teritorija, antžeminės ir požeminės talpyklos, rezervuarai, degalų kolonėlės, kiti degalinės 
skystojo kuro įrenginiai. Mažmeninė prekyba naftos produktais Lietuvos Respublikoje 
yra licencijuojama. Kiekvienai degalinei privaloma gauti atskirą licenciją. Pagal Leidimų 
verstis prekybos naftos produktais veikla išdavimo taisyklių, patvirtintų energetikos mi-
nistro 2012 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-19 (toliau – ir Leidimų išdavimo taisyklės) 
21.3.2 punktą, asmenys, siekiantys gauti licenciją vykdyti mažmeninę prekybą degalais, 
nuosavybės teise privalo turėti ar sutarčių pagrindu naudoti skystojo kuro degalinę. Toks 
pat reikalavimas buvo numatytas ir degalinių, esančių Pramonės pr. 44, Kaune, Veiverių 
g. 117, Kaune ir Nemuno g. 139, Klaipėdoje, įnešimo į jungtinę veiklą metu galiojusiame 
teisės akte. Teisės aktai kiekvienai degalinei skirtingai nuo paprastų komercinės paskirties 
patalpų nustato papildomus specifinius reikalavimus, pavyzdžiui, inžinerinius, techni-
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nius, sanitarinius, teritorijų planavimo bei aplinkosaugos. Savivaldybės, vadovaudamosi 
atitinkamais teisės aktais, priima sprendimus dėl degalinių išdėstymo, tvirtindamos spe-
cialųjį planą. Iš Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinto Kauno miesto 
degalinių išdėstymo specialiojo plano matyti, kad savivaldybė nustato maksimalų degali-
nių skaičių, taip pat nustato teritorijas, kuriose galima ir kuriose draudžiama statyti dega-
lines. Todėl tam, kad degalinei būtų suteikiama licencija vykdyti mažmeninę prekybą de-
galais, ji turi būti pastatyta taip, jog atitiktų teisės aktų reikalavimus, taip pat gali būti 
pastatyta tik tam tikrose leistinose vietose. Be to, atsižvelgiant į nustatytus specifinius rei-
kalavimus degalinės infrastruktūrai, nėra pagrindo teigti, kad perdavus eksploatuoti de-
galinės patalpas būtų užsiimama kita ūkine veikla nei mažmenine prekyba degalais. 
Todėl, priešingai nei nurodo pareiškėjas, atsižvelgiant į veiklos pobūdį ir jos specifiką, ly-
ginant su kitomis mažmeninės prekybos rūšimis, degalinė, kaip nekilnojamojo ir kilnoja-
mojo turto kompleksas, yra lemiamas ir svarbiausias mažmeninės prekybos degalais vyk-
dymo rinkoje elementas, be kurio ūkio subjektas apskritai negalėtų gauti licencijos bei 
vykdyti atitinkamos ūkinės veiklos. Kiti reikalavimai degalinės veiklai vykdyti yra paly-
ginti neesminiai ir įgyvendinami neskiriant didesnių finansinių bei laiko sąnaudų, todėl 
pačių degalinių perdavimas pareiškėjui sudarė sąlygas greitai pradėti vykdyti ūkinę veiklą 
perduotose degalinėse. Darbuotojų perdavimas kitam ūkio subjektui kartu su degaline 
negali būti laikomas būtinu reikalavimu siekiant įvertinti, ar valdyti perduodama degali-
nė laikytina savarankišku ūkinės veiklos vienetu, nes degalinė yra laikytina pagrindine 
turto dalimi (esminiu ūkinės veiklos sudėtiniu elementu), kurią perdavus valdyti pareiš-
kėjui, pareiškėjas galėjo per trumpą laiką pradėti vykdyti mažmeninę prekybą degalais. 
Be to, vadovaujantis Degalinių eksploatavimo taisyklėmis, eksploatuoti degalinę gali ne 
jaunesni kaip 18 metų kvalifikuoti darbuotojai. Kvalifikuotas darbuotojas – tai asmuo, 
atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka ir įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių darbui su eksplo-
atuojamais įrenginiais. Naftos produktų degalinės operatoriaus kvalifikacija gali būti įgy-
jama vidutiniškai per 2,5 savaitės. Minimalus išsilavinimas – pagrindinis išsilavinimas. 
Prieš leidžiant naujiems darbuotojams savarankiškai dirbti, jiems skiriama ne mažiau 
kaip 10 darbo dienų (pamainų) stažuotė, prižiūrint kvalifikuotam degalinės darbuotojui. 
Taigi ūkio subjektas, įgijęs degalinę be darbuotojų, pakankamai greitai gali priimti kvali-
fikuotus darbuotojus ir pradėti veiklą. Net ir tuo atveju, jei darbuotojas neturėtų kvalifi-
kacijos, ūkio subjektas gali pakankamai greitai ir be didelių investicijų apmokyti ir įdar-
binti naujus darbuotojus bei pradėti vykdyti mažmeninę prekybą degalais. Remiantis 
Leidimų išdavimo taisyklėmis, licencijos verstis mažmenine prekyba degalais kartu su 
degaline nėra perduodamos, todėl kiekvienas naujas degalinės valdytojas, siekdamas ją 
eksploatuoti, nepriklausomai nuo to, ar perimti darbuotojai, privalo pats gauti minėtą li-
cenciją. Be to, pareiškėjas gavo licenciją per trumpą laiką ir nereikėjo didelių finansinių 
sąnaudų jai gauti. Pareiškėjas verčiasi mažmenine prekyba degalais, todėl bendrovė, perė-
musi UAB „Okseta“ priklausančių degalinių eksploatavimą, jas integravo į savo degalinių 
tinklą ir pritaikė veikti pagal UAB „Lukoil Baltija“ verslo modelį. Degalinės nuo priėmi-
mo–perdavimo aktų pasirašymo datos veiklą pradėjo su Lukoil prekės ženklu ir Lukoil 
pavadinimu, vėliau jose buvo įdiegti Lukoil išoriniai mokėjimo terminalai, degalinių val-
dymo, apskaitos sistema ir kiti Lukoil verslo komponentai. Todėl pareiškėjas, net neperė-
męs minėtų verslo komponentų iš ankstesnių degalinių valdytojų, galėjo greitai, turėda-
mas degalines, kaip kilnojamojo ir nekilnojamojo turto kompleksą, pritaikyti jas pagal 
savo verslo modelį ir pradėti veiklą perimtose degalinėse. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė, 
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kad nebuvo perduotas prekės ženklas, taip pat nesudaro pagrindo teigti, kad degalinė, 
kaip sudedamoji ūkinės veiklos dalis, nėra pagrindinis elementas, nes degalinė, atitinkan-
ti visus teisės aktų reikalavimus, yra toks mažmeninės prekybos degalais elementas, be 
kurio apskritai ūkio subjektas negalėtų gauti licencijos ir pradėti vykdyti ūkinę veiklą. 
Kiekvienai degalinei jos valdytojas gali aiškiai priskirti tam tikrą apyvartą rinkoje, be kita 
ko, atskirai vedama kiekvienos degalinės apskaita, todėl pagrįsta yra Nutarimo išvada, jog 
pagal Jungtinės veiklos sutartį perduotos pareiškėjui valdyti degalinės sudarė tokią ūkio 
subjekto turto dalį, kuri laikytina savarankiškos ūkinės veiklos vienetu. Aplinkybę, jog 
degalinės gali būti laikomos savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, patvirtina ir tai, kad 
pats pareiškėjas yra pranešęs Konkurencijos tarybai apie ketinamą vykdyti koncentraciją 
išsinuomojant 9 AB „Lietuvos kuras“ degalines ir gavęs leidimą vykdyti šią koncentraciją 
2001 m. rugpjūčio 23 d. 

8. Atsakovas paaiškino dėl Nutarimo prieštaravimo pačios Konkurencijos tary-
bos praktikai. Pareiškėjas nurodė, kad Konkurencijos taryba 2013 m. kovo 1 d. priėmė 
sprendimą, kuriuo atsisakė nagrinėti pateiktą pranešimą apie koncentraciją, nustačiusi, 
kad ketinamas įgyvendinti komercinės paskirties patalpų nuomos sandoris nėra laikyti-
nas koncentracija. Tai, ar ūkio subjekto veiksmai laikytini koncentracija Konkurencijos 
įstatymo prasme, yra vertinama kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į faktines ir ki-
tas svarbias aplinkybes priklausomai nuo rinkos specifikos. Aplinkybė, kad vienu atve-
ju Konkurencijos taryba nustatė, kad sudarius konkrečią nuomos sutartį nebus įgyjama 
kito ūkio subjekto ar jo dalies kontrolė, nesudaro pagrindo teigti, kad visos nuomos ar 
panašaus turinio sutartys nėra laikomos koncentracija. Be to, siekiant nustatyti, ar turto 
kontrolės įgijimas yra laikytinas koncentracija, vertinama, ar įgyjama turto dalis laiko-
ma pagrindine ir pakankama sudėtine verslo dalimi, kuri leidžia per trumpą laikotarpį 
turto įgijėjui pradėti vykdyti veiklą. Kita vertus, apie 2013 m. kovo 1 d. priimtą sprendi-
mą Konkurencijos taryba paskelbė savo tinklalapyje. Konkurencijos taryba 2013 m. kovo 
6 d. pranešime spaudai atkreipė dėmesį, kad „koncentracija, be kita ko, gali būti įvyk-
dyta ir tokiu būdu, kai viena įmonė įgyja teisę naudoti visą ar dalį kitos įmonės turto, 
pavyzdžiui, sudarydama nuomos sandorį dėl turto, kuris gali būti laikomas savarankiškos 
ūkinės veiklos vienetu, ir taip įgydama kontrolę tokiam turtui. Vis dėlto kiekvienu atveju 
turi būti vertinama individualiai, ar teisę naudoti turtą suteikiančio sandorio pagrindu 
buvo įgyta galimybė daryti lemiamą įtaką kito ūkio subjekto veiklai“. Tai tik patvirtina, 
kad Konkurencijos taryba visada laikėsi tos pačios pozicijos, kad tai, ar turto perdavi-
mo (pvz., nuoma) sandoriai yra koncentracija, priklauso nuo kiekvieno konkretaus atve-
jo. Laikotarpiu iki pareiškėjo teisės įgijimo valdyti degalines, esančias Pramonės pr. 44, 
Kaune, Veiverių g. 117, Kaune ir Nemuno g. 139, Klaipėdoje, ir pareiškėjas, ir kiti ūkio 
subjektai teikė pranešimus apie koncentraciją išsinuomojant ir kitais būdais įgyjant dega-
lines, o tai taip pat parodo, kad Konkurencijos tarybos praktika nėra prieštaringa, bei tai, 
kad ir pareiškėjui Nutarime nagrinėtų koncentracijų įgyvendinimo metu turėjo būti ži-
noma, kad degalinių valdymo pasikeitimas gali būti laikomas koncentracija, kurios nega-
lima įgyvendinti negavus Konkurencijos tarybos leidimo. Skiriasi Konkurencijos tarybos 
2013 m. kovo 1 d. sprendime nagrinėtos ir šioje byloje nagrinėjamos faktinės aplinkybės. 
Nagrinėjamu atveju buvo perduota valdyti degalinė, o 2013 m. kovo 1 d. sprendimo atve-
ju – komercinės paskirties patalpos ir kiemo aikštelė. Degalinė yra specifinės paskirties 
infrastruktūra, skirta vykdyti mažmeninę prekybą degalais, tai Nutarime nagrinėtu atveju 
lėmė degalinių pripažinimą savarankiškos ūkinės veiklos vienetais, tuo tarpu komercinės 
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paskirties patalpos gali būti naudojamos įvairiai ūkinei veiklai. Todėl nėra pagrindo išva-
dai, kad Konkurencijos tarybos praktika yra prieštaringa.

9. Paaiškino dėl ilgalaikių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių, įgijus teisę valdy-
ti degalinę, esančią Nemuno g. 139, Klaipėdoje. Pagal 2009 m. gegužės 8 d. pirkimo–par-
davimo sutartį, degalinę iš UAB „Kimula“ įsigijo UAB „Okseta“, kuri šią degalinę 2009 m. 
birželio 19 d. įnešė į jungtinę veiklą su UAB „Lukoil Baltija“ ir perdavė degalinę valdyti 
UAB „Lukoil Baltija“. Nagrinėjamu atveju buvo vertinamas degalinės kontroliuojančių 
asmenų pokytis 2009 m. ir atsižvelgiant į tai, jog prieš įnešant degalinę į jungtinę veiklą 
2009 m. birželio 19 d., degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, kontrolę turėjo kiti 
ūkio subjektai, o nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo kontrolę įgijo UAB „Lukoil 
Baltija“, pasikeitė degalinę kontroliuojantys asmenys ir buvo įgyvendinta koncentracija. 
Aplinkybė, kad iki 2007 m. degalinę eksploatavo UAB „Lukoil Baltija“, neįrodo, jog nepa-
sikeitė degalinę kontroliuojantys asmenys ir nebuvo įgyvendinta koncentracija 2009 m. 
dėl toliau nurodytų priežasčių. Remiantis Komisijos pranešimo 28 punktu, koncentraci-
ja apibrėžiama kaip apimanti sandorius, po kurių įvyksta ilgalaikių koncentracijoje daly-
vaujančių įmonių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių. Koncentracija nelaikomi atvejai, 
kai kontrolė pakinta laikinai. Todėl aplinkybė, jog net 2 metus pareiškėjas neeksploatavo 
degalinės, rodo, kad laikotarpis, kai ne pareiškėjas eksploatavo degalinę, negali būti laiko-
mas laikinu, trumpalaikiu, todėl 2009 m. degalinės kontroliuojančių asmenų pasikeitimas 
yra laikytinas koncentracija, nes nėra pagrindo teigti, kad laikotarpiu iki 2009 m. kon-
trolę turėjo pareiškėjas. 2007 m. UAB „Kimula“ nutraukė su UAB „Lukoil Baltija“ suda-
rytą jungtinės veiklos sutartį, kurią nutraukiant galimybė grąžinti degalinę UAB „Lukoil 
Baltija“ nebuvo numatyta, t. y. nebuvo numatyta, kad degalinę UAB „Kimula“ perima iš 
UAB „Lukoil Baltija“ eksploatuoti tik laikinai. Ši aplinkybė parodo, kad UAB „Kimula“ 
galėjo eksploatuoti degalinę ilgiau ir nebūtinai parduoti po 2 metų, be to, galėjo ir nepar-
duoti degalinės UAB „Okseta“ arba net ir pardavus UAB „Okseta“, pastaroji galėjo ir ne-
įnešti degalinės į jungtinę veiklą su UAB „Lukoil Baltija“. Aplinkybė, kad 2007–2009 m. 
degalinę valdė UAB „Kimula“, o atitinkamai iki 2007 m. ir nuo 2009 m. – UAB „Lukoil 
Baltija“, nesudaro pagrindo teigti, jog nebuvo įgyvendinta koncentracija 2009 m. 

10. Dėl degalinių pajamų skaičiavimo paaiškino, kad remiantis Koncentracijų  
nagrinėjimo tvarkos 6.1.1 punktu, tais atvejais, kai suteikiama teisė naudoti turto dalį, 
kuri gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kuriai aiškiai priskiriama 
tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais 
yra laikomi įsigyjantis ūkio subjektas ir įsigyjamo ūkio subjekto dalis. Todėl nagrinėjamu 
atveju koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais laikomi yra pareiškėjas ir degalinės 
(kaip turto dalis), o remiantis Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 20 punktu, tais atvejais, 
kai įsigyjantis ūkio subjektas įsigyja kito ūkio subjekto (įmonės) dalį arba ūkio subjekto 
turto dalį arba gauna teisę ilgą laiką naudoti kito ūkio subjekto turto dalį, kurios gali būti 
laikomos savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kurioms aiškiai priskiriama tam tikra 
apyvarta atitinkamoje rinkoje, tai skaičiuojamos įsigyjamo ūkio subjekto daliai tenkan-
čios bendrosios pajamos. Nagrinėjamu atveju yra vertinamas kontroliuojančių asmenų 
pokytis turto dalių, t. y. degalinių, atžvilgiu. Atliekant tyrimą nustatyta, kad Kaune esan-
čias degalines iki perdavimo pareiškėjui eksploatavo UAB „Global Petroleum“, o degalinę, 
esančią Klaipėdoje, – UAB „Kimula“. Aplinkybė, kad pareiškėjas degalinių kontrolę įgijo 
ne tiesiogiai iš UAB „Global Petroleum“ ir UAB „Kimula“, o iš UAB „Okseta“, neturi le-
miamos reikšmės nustatant bendrąsias pajamas koncentracijų kontrolės tikslais, kadan-
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gi nagrinėjamu atveju vertintinos pajamos, gautos iš degalinių, kaip savarankiškos vers-
lo dalies, veiklos ir nesiejamos su ūkio subjektu, kuris tokias pajamas gavo. Be to, nors 
pareiškėjas teisę eksploatuoti degalines pagal jungtinę veiklą įgijo iš UAB „Okseta“, ta-
čiau praktiškai degalinių kontrolę perėmė iš UAB „Global Petroleum“ ir UAB „Kimula“, 
kadangi pastarosios eksploatavo atitinkamai degalines, esančias Pramonės pr. 44, Kaune, 
Veiverių g. 117, Kaune, Nemuno g. 139, Klaipėdoje, iki jų įnešimo į jungtinę veiklą. 
Nors pajamas generavo ne pati UAB „Okseta“, o kiti ūkio subjektai, tačiau tai nekeičia 
Konkurencijos tarybos išvados, kad degalinės pajamas generavo ir šios pajamos gali būti 
aiškiai priskirtos konkrečioms degalinėms. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei į tai, kad 
nagrinėjamu atveju degalinė laikytina savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, vertintinos 
pajamos, gautos vykdant mažmeninę prekybą degalinėse, tuo tarpu pareiškėjo nurodytos 
aplinkybės nesudaro pagrindo teigti, kad nagrinėjamu atveju degalinių pajamos turėjo 
būti skaičiuojamos kitaip nei skaičiavo Konkurencijos taryba. 

11. Dėl degalinių, esančių Pramonės pr. 44, Kaune, ir Veiverių g. 117, Kaune, 
bendrųjų pajamų atsakovas paaiškino, kad remiantis Komisijos pranešimo 38 punktu, 
nesvarbu, ar kontrolė buvo įsigyta sudarant vieną ar kelis teisinius sandorius, jei jo re-
zultatas yra viena koncentracija. Du ar daugiau sandorių sudaro vieną koncentraciją, jei 
jie yra vienijančio pobūdžio. Todėl reikėtų nustatyti, ar dėl jų vienai arba kelioms įmo-
nėms tiesiogiai ar netiesiogiai perduodama ekonominė kitos ar kitų įmonių kontrolė. 
Vertinant reikia nustatyti ekonomines sąlygas ir pagal jas – šalių siekiamus ekonominius 
tikslus. Pagal šio pranešimo 39–41 punktus, tais atvejais, kai sudaromi keli sandoriai, vie-
na koncentracija laikytini sandoriai, glaudžiai susiję dėl sąlygų. Sandoriai, susiję dėl ša-
lių siekiamų ekonominių tikslų taip pat turėtų būti nagrinėjami vienos procedūros metu. 
Remiantis Komisijos pranešimo 38 ir 41 punktais, keli sandoriai gali būti nagrinėjami 
kaip viena koncentracija tik jei kontrolę galiausiai įsigyja ta pati įmonė. Nagrinėjamu 
atveju buvo sudarytas vienas sandoris (Jungtinės veiklos sutarties 2007 m. lapkričio 1 d. 
papildomas susitarimas), kuriame jau buvo numatytos konkrečios datos, nuo kada UAB 
„Okseta“ įneša į jungtinę veiklą degalines ir perduoda eksploatuoti UAB „Lukoil Baltija“, 
be kita ko, degalinių priėmimo–perdavimo aktai buvo pasirašyti būtent tomis dienomis, 
kurios buvo numatytos Jungtinės veiklos sutarties 2007 m. lapkričio 1 d. papildomame 
susitarime. Dėl šių priežasčių nėra pagrindo vertinti, ar keli sandoriai yra vienijančio po-
būdžio, nes šiuo atveju net nebuvo kelių sandorių. Tačiau net ir vertinant, ar sandoriai yra 
vienijančio pobūdžio, atsižvelgiant į Komisijos pranešimą, degalinių, esančių Pramonės 
pr. 44, Kaune, ir Veiverių g. 117, Kaune, kontrolės įgijimas vis tiek laikytinas viena kon-
centracija, nes bet kuriuo atveju turi tą patį ekonominį tikslą ir tą patį kontrolę įgijusį 
ūkio subjektą. Nutarimo 5.2 dalyje nustatyta, kad degalinių tinklas laikytinas vienu vers-
lu, sudarytu iš tam tikro skaičiaus degalinių, ir dalies degalinių įgijimas yra laikytinas to 
verslo dalies įgijimu. Degalinė, kaip degalinių tinklo turto dalis, yra laikytina savarankiš-
kos ūkinės veiklos vienetu, be kita ko, vertinamas kontroliuojančių asmenų pasikeitimas 
būtent turto dalies atžvilgiu. Nagrinėjamu atveju 2007 m. lapkričio 1 d. susitarimu dėl 
Jungtinės veiklos sutarties priedo Nr. 3 pakeitimo UAB „Okseta“ ir pareiškėjas susitarė 
dėl dviejų degalinių įnešimo į jungtinę veiklą. Degalinė, esanti Pramonės pr. 44, Kaune, 
į jungtinę veiklą buvo įnešta 2008 m. sausio 7 d., o degalinė, esanti Veiverių g. 117, 
Kaune, – nuo 2008 m. sausio 14 d. Šias dvi degalines UAB „Okseta“ 2007 m. spalio 19 d. 
(t. y. beveik prieš pat minėto susitarimo su UAB „Lukoil Baltija“ sudarymą) pirkimo–
pardavimo sutarties pagrindu nuosavybės teise įsigijo iš UAB „Global Petroleum“. Šiuo 
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atveju įgyta verslo dalis yra sudaryta iš 2 savarankiškų ūkinės veiklos vienetų (degalinių). 
Šio turto dalies, sudarytos iš 2 degalinių, įsigijimas buvo įvykdytas vienu metu, pagal tą 
patį sutarties priedą, sandorių šalys taip pat buvo tos pačios, abi degalines iki įnešimo 
į jungtinę veiklą eksploatavo UAB „Global Petroleum“, tuo tarpu šių degalinių kontrolę 
įgijo tas pats ūkio subjektas UAB „Lukoil Baltija“. Taip pat tokiu sandoriu buvo siekiama 
vieno ekonominio tikslo (kurį be kita ko patvirtina ir tai, kad buvo sudarytas tik vienas 
sandoris dėl abiejų degalinių) – šiomis degalinėmis išplėsti UAB „Lukoil Baltija“ degali-
nių tinklą ir efektyviai naudoti UAB „Okseta“ nuosavybės teise priklausantį turtą. Todėl 
nėra pagrindo teigti, kad tokio pobūdžio vienu sandoriu perimta dviejų degalinių kon-
trolė turėtų būti vertinama kaip dvi atskiros koncentracijos. Atitinkamai, net ir vertinant 
šių degalinių įsigijimo ekonominius tikslus, kaip tai atliekama kelių sandorių vertinimo 
kaip vienos koncentracijos atveju (nors, kaip minėta šio vertinimo atlikti apskritai nėra 
pagrindo, nes abiejų degalinių kontrolė buvo įgyta vienu (o ne keliais) sandoriu), nėra 
pagrindo teigti, kad šie tikslai būtų skirtingi, ypač atsižvelgus į tai, kad bet kuriuo atveju 
abi degalines iš esmės tuo pačiu metu perėmė ta pati įmonė – UAB „Lukoil Baltija“. Dėl 
šių priežasčių pareiškėjo argumentai, susiję su tuo, kad nagrinėjama situacija dėl Kaune 
esančių degalinių kontrolės perėmimo turėtų būti vertinama kaip dvi atskiros koncen-
tracijos, yra nepagrįsti. Siekiant nustatyti, ar kontrolės įgijimas yra laikytinas viena kon-
centracija, lemiamos reikšmės neturi tai, kad degalinės yra skirtingose teritorijose ir gali-
mai skirtingose atitinkamose geografinėse rinkose, kadangi įsigyjami ūkio subjektai (šiuo 
atveju – degalinės, sudarančios savarankiškus ūkinės veiklos vienetus) nebūtinai turi būti 
susiję su ta pačia geografine teritorija.

12. Dėl degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, bendrųjų pajamų atsakovas 
paaiškino, kad Konkurencijos įstatymas numato, jog apie ketinamą įgyvendinti koncen-
traciją reikia pranešti Konkurencijos tarybai, jei dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios 
pajamos praėjusiais ūkiniais metais buvo faktiškai didesnės nei penki milijonai litų. Be 
to, vadovaujantis Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 20 punktu, tais atvejais, kai įgyja-
ma kito ūkio subjekto turto dalies kontrolė, skaičiuojamos įsigyjamo ūkio subjekto daliai 
tenkančios pajamos, nepriklausomai nuo to, už kokias konkrečias prekes ar paslaugas jos 
buvo gautos. Teisės aktai nenumato pareigos diferencijuoti pajamas ar kaip nors kitaip 
skaičiuoti įsigyjamo turto dalies bendrąsias pajamas. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu 
atveju buvo nustatyta, kad šios degalinės pajamos vien iš mažmeninės prekybos degali-
nėje (neįskaitant pajamų iš krovininių automobilių plovyklos bei kitų produktų pardavi-
mo pajamų) buvo didesnės nei penki milijonai litų, Nutarime bet kuriuo atveju padaryta 
pagrįsta išvada, jog pareiškėjas turėjo pranešti Konkurencijos tarybai apie teisės valdyti 
degalinę, esančią Nemuno g. 139, Klaipėdoje, įgijimą. 

13. Atsakovas nurodė, kad bauda už konkurencijos taisyklių pažeidimą skiria-
ma atsižvelgiant į bylos konkrečias aplinkybes, todėl negali būti vienoda visais atvejais 
ir skirdama baudas Konkurencijos taryba nesivadovauja ankstesne praktika kaip teisiniu 
pagrindu. Pareiškėjas nurodė, kad neturėjo jokio aiškaus ketinimo ar tikslo pažeisti kon-
kurenciją reglamentuojančių teisės aktų, todėl tai turėtų būti laikoma svarbia atsakomybę 
lengvinančia aplinkybe. Pareiškėjo nurodyta aplinkybė negali būti laikoma atsakomybę 
lengvinančia, kadangi nagrinėjamu atveju pažeidimu laikytinas koncentracijos įgyvendi-
nimas nesilaikant teisės aktų reikalavimų, nepriklausomai nuo subjektyvių ūkio subjekto 
siekių. Be to, pareiškėjo nurodyta aplinkybė pagal Konkurencijos įstatymą nėra laikytina 
atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Konkurencijos įstatyme numatyta maksimali bauda 
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už koncentracijos įgyvendinimą nepranešus Konkurencijos tarybai ir negavus leidimo 
yra tokio pat dydžio kaip ir už Konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnių pažeidimus, ku-
rie laikytini pavojingiausiais pažeidimais konkurencijai. Be to, tai, jog koncentracijos įgy-
vendinimas nepranešus Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo gali būti laikytinas 
pavojingu pažeidimu, patvirtino ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2013 m. 
balandžio 25 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A520-634/2013. Dėl pareiškėjo argu-
mentų, kad geografinė rinka yra siauresnė nei viso miesto teritorija, todėl paskirtų bau-
dų dydžiai už pavojingumą nėra pagrįsti, paaiškino, kad pagal Baudų dydžio nustatymo 
aprašo 10 punktą, pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į visas su konkrečiu 
pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių 
bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas ir kitas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju 
Konkurencijos taryba, skirdama pareiškėjui baudas, nustatė baudos dydį už pažeidimo 
pavojingumą – 1 proc. nuo pareiškėjo pardavimo pajamų, gautų 2011 m. eksploatuojant 
degalines, esančias Pramonės pr. 44, Kaune, ir Veiverių g. 117, Kaune, bei 1 proc. nuo 
pareiškėjo pardavimo pajamų, gautų 2011 m. eksploatuojant degalinę, esančią Nemuno 
g. 139, Klaipėdoje, įvertinus pažeidimo pobūdį, taip pat atsižvelgus į tai, jog pažeidimo 
geografinis plotas yra ne nacionalinė teritorija, o lokalinės teritorijos. Pareiškėjo padary-
ti koncentracijų kontrolės taisyklių pažeidimai ir koncentracijų Jungtinės veiklos sutar-
timi įgijus degalinių kontrolę įgyvendinimas nepranešus apie tai Konkurencijos tarybai 
bei negavus jos leidimo pagal savo pobūdį yra pavojingi Konkurencijos įstatymo pažeidi-
mai, nes buvo pažeistas pagrindinis ex ante koncentracijų kontrolės mechanizmas, kurio 
privalomumas nepriklauso nuo to, kokio dydžio yra atitinkama koncentracijos rinka ir 
kokias pasekmes jai gali sukelti koncentracija. Todėl Konkurencijos taryba pagrįstai nu-
statė pareiškėjui skirtų baudų dydžius už pavojingumą. Dėl pareiškėjo argumentų, kad 
Europos Komisija skirdama baudą vertina aplinkybes, susijusias su nerūpestingumu 
ir neapdairumu, paaiškino, kad Konkurencijos taryba baudą nustato vadovaudamasi 
Konkurencijos įstatymu ir Baudų dydžio nustatymo aprašu, kuriuose neįtvirtintos tokios 
aplinkybės. Pareiškėjas privalėjo pateikti Konkurencijos tarybai informaciją, tokios parei-
gos atlikimas nėra laikytinas geranorišku bendradarbiavimu su Konkurencijos taryba, be 
kita ko, atsakomybe lengvinančia aplinkybe (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2012 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2818/2012, 2011 m. sau-
sio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1702/2010, 2007 m. liepos 13 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A2-709/2007). Pareiškėjo nuomone, Konkurencijos tary-
ba, skirdama baudą, turėjo atsižvelgti į tai, jog nėra suformuotos Konkurencijos tarybos 
praktikos, susijusios su komercinės paskirties nekilnojamojo turto nuomos sandorių ver-
tinimu pagal koncentracijų kontrolės teisės normas. Pareiškėjo atstovas Konkurencijos 
tarybos 2013 m. kovo 28 d. posėdyje vertindamas Konkurencijos tarybos argumentą, kad 
pareiškėjas yra pateikęs pranešimą apie koncentraciją išsinuomojant degalines, nurodė, 
jog pateikė pranešimą dėl to, kad tokia buvo praktika, įsigyjant turtą ar nuomos sutarties, 
ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu (kai yra kitos būtinos sąlygos). Atsižvelgiant į tai, 
jog ir pareiškėjas, ir kiti ūkio subjektai teikė pranešimus apie koncentraciją išsinuomo-
jant degalines iki pareiškėjui įgijus degalinių, esančių Pramonės pr. 44, Kaune, Veiverių g. 
117, Kaune ir Nemuno g. 139, Klaipėdoje, kontrolę, bei įvertinus tai, kad posėdyje buvo 
nurodyta, kad jungtinės veiklos sutartis savo turiniu iš esmės yra nuomos sutartis, nėra 
pagrindo teigti, kad nebuvo praktikos, susijusios su komercinės paskirties nekilnojamojo 
turto nuomos sandorių vertinimu pagal koncentracijų kontrolės teisės normas, be kita 
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ko, laikyti tai lengvinančia aplinkybe. Atsakovas nesutiko su pareiškėjo argumentu, kad 
Konkurencijos taryba galėjo netaikyti atgrasymo ir nedidinti baudos dydžio, atsižvelgiant 
į tai, kad paskirta bauda yra daug didesnė palyginus su ankstesnėmis baudomis už pa-
našaus pobūdžio pažeidimus. Konkurencijos taryba skaičiuodama skirtiną baudą vado-
vaujasi nacionaliniais teisės aktais. Priešingai nei nurodo pareiškėjas, Baudų nustatymo 
tvarkos aprašo 14 punktas nesuteikia Konkurencijos tarybai diskrecijos sprendžiant, ar 
ūkio subjektams skirtina bauda didinama tuo atveju, kai su pažeidimu tiesiogiai ar netie-
siogiai susijusių prekių pardavimų pajamos sudaro mažiau kaip 5 proc. bendrųjų pajamų. 
Tai aiškintina tuo, kad pajamų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su pažeidimu, vertės 
dalis bendrosiose ūkio subjekto pajamose yra objektyvi aplinkybė – arba su pažeidimu 
susijusios pajamos sudaro daugiau kaip 5 proc. bendrųjų pajamų, arba nesudaro. Tokios 
aplinkybės egzistavimas nepriklauso nuo Konkurencijos tarybos vertinimo. Remdamasi 
tokia Baudų nustatymo tvarkos aprašo nuostata ir nustačiusi, kad pareiškėjo pajamos iš 
veiklos, susijusios su pažeidimu, buvo mažiau nei 5 proc., Konkurencijos taryba skirti-
nų baudų bazinį dydį proporcingai padidino. Konkurencijos taryba rėmėsi objektyviomis 
aplinkybėmis, susijusiomis su pajamomis, ir galiojančiu teisiniu reguliavimu, todėl nėra 
pagrindo teigti, kad galėjo netaikyti atgrasymo ir nedidinti baudos 20 proc. Tad atsakovas 
vadovaudamasis teisės aktais tinkamai nustatė bazinį baudos dydį, įvertinęs pažeidimų 
pobūdį ir geografinį plotą, be kita ko, pagrįstai padidino baudą siekiant atgrasymo, o taip 
pat tinkamai įvertino, kad nėra atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių.

II.

14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. birželio 4 d. sprendime pa-
reiškėjo skundą atmetė. Teismo nuomone, pagal sutartį pareiškėjui suteiktos teisės, sutar-
ties tikslai, kurie detaliai analizuojami Nutarime, patvirtina, kad pareiškėjas įgijo degali-
nių kontrolę, o pagal sutartį nustatytas pelno paskirstymas, be kitų toliau analizuojamų 
aplinkybių, teismo nuomone, taip pat patvirtina, kad esminę šio verslo dalį sudaro de-
galinė kaip verslas. Pasisakydamas dėl Nutarime esančio sprendimo, kad UAB „Okseta“ į 
jungtinę veiklą įneštos degalinės yra savarankiški ūkinės veiklos vienetai, teismas vertino, 
kad pareiškėjo argumentai apie tai, kad įgijus teisę eksploatuoti degalines joks verslas ne-
buvo perimtas (perimtas tik nekilnojamas ir kilnojamas turtas be darbuotojų, be sutar-
čių, veikla vykdyta naudojant pareiškėjo prekės ženklą ir kt.), yra nepagrįsti. Degalinės 
iki perėmimo buvo naudojamos pagal jų tiesioginę paskirtį, jos turėjo aiškiai apibrėžiamą 
rinkos apyvartą, pareiškėjui jas perėmus, jos vėl beveik iš karto buvo naudojamos pagal jų 
tiesioginę paskirtį, o tas faktas, kad pareiškėjui perėmus degalines pasikeitė apyvarta, ne-
turi reikšmės, nes iki perėmimo degalinėms buvo galima aiškiai priskirti apyvartos dalį. 
Nutarime atsižvelgta į pagrindinę pareiškėjo vykdomą ūkinę veiklą, reiškia, atsižvelgta, 
kad perimtos degalinės pateks į pareiškėjo verslo kompleksą. Pareiškėjo argumentai ne-
paneigia Konkurencijos tarybos išvados, kad degalinės pačios savaime jau yra esminiai 
verslo elementai, nes be visus reikalavimus atitinkančios degalinės ir visų joje turinčių 
būti ir turinčių atitinkamai funkcionuoti įrengimų jokia mažmeninė prekyba naftos ir 
kitais produktais nebūtų įmanoma. Ir pareiškėjo, ir UAB „Okseta“ tikslas buvo organi-
zuoti efektyvią ir pelningą mažmeninę prekybą naftos produktais, toks tikslas nurodytas 
Jungtinės veiklos sutartyje. Iš pareiškėjo pateikiamų argumentų negalima daryti išvados, 
kad nagrinėjamu atveju kontroliuojamas ūkio subjektas negalėjo veikti savarankiškai. 
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Kaip nurodyta Nutarime, tam, kad degalinės pradėtų veikti visiškai savarankiškai, pareiš-
kėjui reikėjo įdėti labai nedaug pastangų: gauti licencijas (o jas gauti reikėtų bet kuriuo 
atveju pasikeitus degalinę kontroliuojančiam asmeniui), parinkti ir apmokyti personalą, 
kas pareiškėjui, turinčiam didelę patirtį mažmeninės prekybos naftos produktais srityje, 
iš viso neturėjo sudaryti kokių nors sunkumų, ir į tai įdėti palyginus nedidelius finansi-
nius išteklius. Taip pat pareiškėjas nepateikė jokių įrodymų, kad savarankiškai degalinių 
veiklai pradėti būtų sutrukdęs naftos produktų tiekimas, t. y. sutarčių su tiekėjais papildy-
mas ar naujų sutarčių sudarymas, savo prekės ženklo naudojimas, klientų pritraukimas. 
Nepagrįsti pareiškėjo argumentai ir dėl to, kad pareiškėjas degalines perėmė kaip pavienį 
turtą, todėl jos negali būti laikomos savarankišku verslu. Jungtinės veiklos sutartyje kal-
bama apie degalinių tinklą, pareiškėjas pagal šią sutartį įgijo kontrolę ne tik 3 degalinių, 
dėl kurių priimtas skundžiamas nutarimas, bet perėmė ir kitų UAB „Okseta“ degalinių 
eksploatavimą, ir visas šias degalines pareiškėjas apjungė į savo degalinių tinklą, jos visos 
veikia pagal UAB „Lukoil Baltija“ verslo modelį. Šis faktas taip pat patvirtina, kad nagri-
nėjamu atveju degalinės galėjo pradėti savarankišką ūkinę veiklą ir ją realiai pradėjo be-
veik iš karto po jų perdavimo pareiškėjui. Tai nepavyktų, jeigu pareiškėjas perimtų kitokį 
nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, neatitinkantį degalinėms keliamų reikalavimų, nepai-
sant pareiškėjo turimų ar perimtų darbuotojų, prekės ženklo, sutarčių su tiekėjais, turimo 
verslo modelio. Todėl pareiškėjo skunde nurodomi faktai dėl to, kokį indėlį pareiškėjas 
įdėjo į tų degalinių veiklą (personalo parengimas, darbo režimo nustatymas, naftos pro-
duktų tiekimo organizavimas ir kt.), nepaneigia išvados, kad savarankišką ūkinę veiklą 
degalinėse pradėti galima buvo tik įgijus kontrolę tokio verslo komplekso kaip degalinė. 
Nepriimtini pareiškėjo argumentai, kad degalinės buvo įneštos į jungtinę veiklą be licen-
cijų (t. y. šiuo metu būtina gauti leidimą). Įnešant ginčo degalines į jungtinę veiklą ga-
liojo Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 113 patvirtinta Licencijavimo tvar-
ka, pagal kurią kiekvienai degalinei atskirai buvo būtina gauti licenciją, suteikiančią teisę 
verstis mažmenine prekyba naftos produktais, nors ūkio subjektas ir turi licenciją verstis 
mažmenine prekyba degalais. Bendro pobūdžio licenciją pareiškėjas turėjo, todėl, esant 
sąlygai, kad perimama degalinė atitiko visus teisės aktuose nustatytus reikalavimus, gau-
ti licenciją būtent tai konkrečiai degalinei buvo nesudėtinga, tą patvirtina ir nustatytos 
faktinės aplinkybės. Pareiškėjo argumentas, kad UAB „Okseta“ (duomenys neskelbtini), 
todėl pareiškėjas jos verslo neperėmė, nagrinėjamu atveju nėra teisiškai reikšmingas, nes 
savarankišku verslu Konkurencijos taryba laikė ne UAB „Okseta“ vykdomą ūkinę veiklą, 
o degalinėse vykdomą ūkinę veiklą. Teismas atmetė pareiškėjo argumentus, kad pareiškė-
jas degalinių pajamas generuoja iš vadinamųjų „kortelinių“ klientų, ir tai paneigia išvadą, 
jog infrastruktūra yra lemiamas elementas. Taip pat, kad naudojant prekės ženklą apy-
varta išaugo 20 procentų. Pažymėjo, kad be tokio turto komplekso kaip degalinė pareiš-
kėjo nurodyti verslo elementai iš viso jokios reikšmės apyvartai neturėtų. Teismas verti-
no, kad pareiškėjas skunde nepagrįstai teikia palyginimą su paprasto nekilnojamojo turto 
objekto perėmimu. Pažymėjo, kad sprendžiant konkurencijos teisėje dėl koncentracijos, 
reikia atsižvelgti ir į teisinį reguliavimą (bet kokį), ir į sandorius ir kt. ir visa tai įvertinti 
kompleksiškai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, pareiškėjo argumentai, jog degalinių 
negalima buvo priskirti savarankiškai ūkinei veiklai, atmesti kaip nepagrįsti. Teismas pa-
žymėjo, kad pareiškėjo skundo argumentai dėl Nutarimo prieštaravimo Konkurencijos 
tarybos praktikai nėra teisiškai reikšmingi, nes Konkurencijos tarybai privaloma laikytis 
tik Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotos ir paskelbtos to teismo biu-
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letenyje praktikos (Administracinių bylų teisenos įstatymo 13 str. 2 d.). Pareiškėjo nuro-
domi Konkurencijos taryboje nagrinėti atvejai neturėjo suklaidinti pareiškėjo dėl spren-
dimo nesikreipti į Konkurencijos tarybą dėl leidimo koncentracijai gavimo priimti, nes 
jie pagal pareiškėjo nurodomas aplinkybes yra visiškai skirtingi. 

15. Dėl degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, įnešimo į jungtinę veiklą, 
teismas pažymėjo, kad pagal atsakovo ištirtas faktines aplinkybes, Jungtinės veiklos sutar-
ties nuostatas, šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad kontrolė pakito laikinai. Nagrinėjamu 
atveju pareiškėjas kontrolę nurodytai degalinei įgijo nuo 2009 metų ir Jungtinės veiklos 
sutartyje, pagal kurią ši kontrolė įgyta, nėra pasakyta, kad ji įgyjama kažkokiam kon-
krečiam terminui, apibrėžiamam konkrečia data ar įvykiu. Taip pat ir anksčiau, kai UAB 
„Kimula“ eksploatavo šią degalinę, nebuvo jokių susitarimų, kad tai vyks tik laikinai. Bet 
kuriuo atveju, pagal Jungtinės veiklos sutartį, nuo 2009 m. pareiškėjui perduota nurodyta 
degalinė neterminuotai, pareiškėjas ją eksploatuoja jau daug metų (priimant nutarimą – 
4 metus), todėl sandoris, vertinant, ar jis sukelia ilgalaikius pokyčius rinkoje, vertintinas į 
ateitį, o ne retrospektyviai. Pareiškėjui turėjo būti aišku, kad perimant 2009 m. šią degali-
nę gali įvykti ilgalaikių koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir rinkos struktū-
ros pokyčių, nes degalinės perdavimo naudotis terminas nebuvo apibrėžtas. 

16. Teismas pažymėjo, kad Nutarime yra konstatuota, jog savarankišku ūkinės 
veiklos vienetu nagrinėjamu atveju yra degalinė, taigi koncentracijoje dalyvaujančiais 
ūkio subjektais Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme buvo UAB „Lukoil 
Baltija“ ir konkrečios degalinės, esančios Pramonės pr. 44, Kaune, Veiverių g. 117, Kaune, 
ir Nemuno g. 139, Klaipėdoje (Nutarimo 164 pastraipa). Todėl Nutarime pagrįstai vertin-
tos pajamos, kurios buvo gautos šioms degalinėms vykdant tą pačią ūkinę veiklą paskuti-
niais ūkiniais metais prieš koncentraciją. Pareiškėjo teiginiai, kad šiuo atveju reikėtų skai-
čiuoti degalinių nuomos pajamas ar panašias pajamas, yra nepagrįsti, nes ne tokiai veiklai 
vykdyti pareiškėjas įgijo kontrolę. Teismas padarė išvadą, kad kitokiu būdu apskaičiuoti 
degalinėse vykdytos veiklos generuojamų bendrųjų pajamų nagrinėjamu atveju nebūtų 
galimybės. Šiuo atveju nėra esminis klausimas, kad vienas ūkio subjektas, eksploatuojan-
tis tą pačią degalinę, gauna didesnes, kitas mažesnes pajamas. 

17. Pareiškėjas skunde teismui nurodė, kad degalinių, esančių Pramonės pr. 44, 
Kaune, Veiverių g. 117, Kaune, pajamos nepagrįstai skaičiuotos kartu. Teismas pažy-
mėjo, kad degalinių kontrolę pareiškėjas perėmė pagal vieną Jungtinės veiklos sutarties 
(priedas Nr. 3 yra sutarties dalimi) punktą, tačiau pagal šią sutartį visų perimtų degalinių 
atsakovas nepriskyrė koncentracijai. Konkurencijos taryba šių dviejų degalinių perėmi-
mą laikė viena koncentracija, nes ši turto dalis įgyta vienu metu, pagal tą patį sutarties 
priedo punktą, sandoriu buvo siekiama vieno tikslo – išplėsti pareiškėjo degalinių tinklą, 
pareiškėjas pagal Jungtinės veiklos sutartį įsipareigojo efektyviai naudoti UAB „Okseta“ 
priklausančias degalines (Jungtinės veiklos sutarties 4.5 d.). Pareiškėjo argumentas, kad 
to tikslo siekiama ne vien perėmus dvi Kauno degalines, bet apskritai visų degalinių per-
ėmimu, nagrinėjamu atveju nieko nekeičia, nes atsakovas vertino sandorį dėl šių dviejų 
degalinių perėmimo ir šį sandorį pagrįstai įvertino kaip vieną koncentraciją, nes jos per-
imtos pagal vieną papildomą susitarimą papildant sutartį. Kadangi šių dviejų degalinių 
kontrolė įgyta pagal vieną sandorį, sudarytą tarp tų pačių šalių, nėra pagrindo vertinti 
pareiškėjo argumentų dėl sandorių vienijančio pobūdžio, ar vienas sandoris galėtų būti 
įgyvendintas be kito ar kt. Vertinant pareiškėjo argumentus neturi reikšmės ir tai, kad 
Konkurencijos taryba, tirdama Konkurencijos įstatymo pažeidimą – nepranešimą apie 
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koncentraciją, leidimo negavimą, nenustatinėjo, kokioje rinkoje veikė dvi Kauno degali-
nės. Rinka būtų nustatinėjama tik svarstant galimybę išduoti leidimą koncentracijai. Dėl 
to ši aplinkybė bei kitos nurodytos aplinkybės nepaneigia Konkurencijos tarybos išvados, 
jog dviejų Kauno degalinių kontrolės įgijimas pripažintas viena koncentracija. 

18. Pareiškėjas nesutiko su degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, ben-
drųjų pajamų skaičiavimu todėl, kad buvęs degalinės savininkas UAB „Kimula“ pajamas 
viršijančias 5 mln. litų gavo, pareiškėjo manymu, vien dėl to, kad klientams siūlė papil-
domą paslaugą – sunkiasvorio transporto priemonių plovimą. Pareiškėjui perėmus šios 
degalinės eksploatavimą, net pačiais pelningiausiais metais nebuvo gauta tiek pajamų. 
Atsakovas paaiškino, kad apskaičiuojant šios degalinės pajamas, plovyklos pajamos ne-
buvo skaičiuojamos. Pareiškėjas, perėmęs šios degalinės kontrolę, įdiegė joje savo verslo 
modelį ir, kaip matyti iš skundo argumentų (skundo 3.1.1.3 p.), pajamos taip pat virši-
jo 5 mln. Lt per metus (2011, 2012 metais). Todėl teismas nenustatė pagrindo išvadai, 
kad UAB „Kimula“ gautos pajamos turėjo būti skaičiuojamos įvertinus jų teiktas papil-
domas paslaugas. Teismas pažymėjo, kad sprendžiant dėl šioje byloje nagrinėjamo pa-
žeidimo, rinkos apibrėžimas nėra aktualus, nes pranešti apie koncentraciją būtina esant 
Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje esančioms sąlygoms bei įvertinant koncen-
tracijos apibrėžimą kontrolės įgijimo atveju, kur rinkos sąvoka tiesiogiai netaikoma, taip 
pat jis neturi reikšmės vertinant, ar perimamo turto dalis yra savarankiškas ūkinės vei-
klos subjektas. 

19. Teismas padarė išvadą, kad piniginės baudos pareiškėjui skirtos pagrįstai, jų 
dydis nustatytas laikantis teisės aktų reikalavimų. Nutarime baudos dydis buvo nusta-
tytas bazinį dydį apskaičiuojant remiantis su pažeidimais susijusiomis pajamomis, t. y. 
UAB „Lukoil Baltija“ pardavimo pajamomis, gautomis iš mažmeninės prekybos degalais 
trijose degalinėse, atsižvelgiant į pažeidimo trukmę. Nutarime detaliai analizuojamas 
bazinio baudos dydžio nustatymas. Lyginti pareiškėjo nurodomus kitus atvejus su na-
grinėjamu atveju nėra galimybės, nes šioje byloje nebuvo nagrinėjamos ir negalėjo būti 
nagrinėjamos faktinės pareiškėjo nurodomų bylų aplinkybės, o Europos Sąjungos tei-
sė šiuo atveju netaikoma, ji naudojama tik aiškinant Konkurencijos įstatymo nuostatas. 
Baudos skirtos už nepranešimą apie koncentraciją, todėl skiriant baudas geografinė rin-
ka nėra svarbi. Tačiau pažeidimas pagal savo pobūdį pagrįstai pripažintas pavojingu, nes 
Konkurencijos taryba, kuriai įstatymas pavedė vykdyti valstybinę konkurencijos politiką 
ir prižiūrėti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo (Konkurencijos įstatymo 17 str.), ne-
turėjo galimybės patikrinti, ar vykdant tokią koncentraciją nebus ribojama konkurencija. 
Nutarime, atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą, baudos dydis nustatytas 1 procentas 
nuo pardavimų, gautų eksploatuojant degalines 2011 metais Kaune ir Klaipėdoje. Taigi 
atsižvelgiant į įstatyme numatytą galimybę už tokio pobūdžio pažeidimą skirti iki 10 
procentų dydžio nuo bendrųjų metinių pajamų baudą, nėra pagrindo išvadai, kad nu-
statytas baudos bazinis dydis yra per didelis ir neatitinka padaryto pažeidimo pavojingu-
mo. Pažeidimų trukmė nustatyta atitinkamai 5,5 ir 4 metai. Dėl to bazinis baudos dydis 
dauginamas iš trukmės. Remiantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 14 punktu, atsižvel-
giant į tai, kad pareiškėjo pajamos iš nesusijusių su pažeidimu prekių pardavimo suda-
ro daugiau kaip 95 procentus bendrųjų pajamų, nutarta bazinį baudos dydį padidinti 20 
procentų. Šis reikalavimas nustatytas siekiant užtikrinti baudų atgrasomąjį poveikį. Nėra 
pagrindo išvadai, kad 20 procentų didinimas nustatytas pažeidžiant teisingumo, objek-
tyvumo ir proporcingumo principus. Taip pat nėra pagrindo išvadai, kad Konkurencijos 



263

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

taryba Nutarime nepagrįstai konstatavo, kad nėra pareiškėjo atsakomybę lengvinančių 
ir sunkinančių aplinkybių. Kadangi pareiškėjas viso tyrimo metu neigė pažeidimo pa-
darymą, teismas sprendė, kad Konkurencijos taryba pagrįstai padarė išvadą, kad tyrimo 
metu pareiškėjas nepadėjo kontroliuojančiai institucijai Konkurencijos įstatyme numa-
tyta prasme. Padarytų pažeidimų sudėtis yra formalioji – pažeistas įstatyme nustatytas 
reikalavimas pranešti apie vykdomą koncentraciją ir gauti leidimą. Todėl tokio pobūdžio 
pažeidimui įvertinti nėra būtinybės nustatyti pažeidėjo kaltės formą, taip pat nėra reika-
laujama nustatyti, ar pažeidimu padaryta žala. Pareiškėjas turėjo galimybę įvertinti peri-
mamo kontroliuoti turto, kaip verslo, vertę, taip pat ir kitas aplinkybes, kurių reikalauja 
Konkurencijos įstatymas, kuriame apibūdinta, kas laikytina koncentracija, įgyjant kon-
trolę, kadangi įstatyme jau yra pasakyta, jog ir turto dalies įgijimas gali būti vertinamas 
kaip kontrolės įgijimas bei kt. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, padaryta išvada, kad 
Konkurencijos taryba, nustatydama piniginės baudos dydį, teisės aktų reikalavimų nepa-
žeidė, taip pat nepažeidė nešališkumo, objektyvumo ir proporcingumo principų.

III.

20. Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teis-
mo sprendimu, pateikė apeliacinį skundą, kuriame prašo minėtą pirmosios instancijos 
teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą tenkinti. 
Nurodo, kad Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripaži-
no UAB „Okseta“ į jungtinę veiklą įneštas degalines savarankiškais ūkinės veiklos viene-
tais, todėl padarė klaidingą išvadą, kad pareiškėjui perdavus eksploatuoti šias degalines 
buvo įgyvendintos koncentracijos. Pareiškėjas perėmė eksploatuoti UAB „Okseta“ valdy-
tas degalines kaip pavienį turtą, o ne kaip turtinius kompleksus. Atitinkamai, tokio tur-
to kontrolės įgijimas negali būti kvalifikuojamas kaip koncentracija. Todėl pareiškėjas 
neturėjo pareigos pranešti Konkurencijos tarybai apie UAB „Okseta“ valdytų degalinių 
eksploatavimo įgijimą bei gauti Konkurencijos tarybos leidimą. Pareiškėjas taip pat tei-
gia, kad vertindamas degalinių bendrąsias pajamas, atsakovas nepagrįstai skaičiavo iki 
degalinių įnešimo į jungtinę veiklą jose ūkinę veiklą vykdžiusių ūkio subjektų metines 
pajamas, nors pareiškėjui buvo perduotas tik pavienis turtas be jame vykdyto verslo. Jei 
turtas perduodamas naudoti tik kaip nekilnojamojo turto objektas be jokio kito apyvartą 
jame generuojančio turto, nekilnojamojo turto objekte tiesiogiai generuojama apyvarta 
negali būti tapatinama su tokiam turtui tenkančia apyvarta, nes pajamas uždirbo visas 
nedalus ūkio subjekto turtinis kompleksas. Pareiškėjas pažymi, kad degalinės, esančios 
Pramonės pr. 44, Kaune, ir degalinės, esančios Veiverių g. 117, Kaune, įnešimą į jungtinę 
veiklą Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas nepagrįstai laikė viena kon-
centracija, dėl ko nepagrįstai šių dviejų degalinių bendrosios pajamos skaičiuotos kartu. 
Minėtų degalinių perdavimas pareiškėjui buvo du savarankiški sandoriai, kurie galėjo 
būti įgyvendinti atskirai vienas nuo kito. Dar daugiau: Konkurencijos taryba ir pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai nevertino atitinkamos (geografinės) rinkos – kiekvienos 
iš šių degalinių kontrolę pareiškėjas įgijo iš esmės atskiroje geografinėje rinkoje. Tai reiš-
kia, kad kiekvienos degalinės įgijimą eksploatuoti reikia vertinti kaip 2 skirtingus sando-
rius. Todėl nėra pagrindo šių degalinių pajamas skaičiuoti kartu. Atitinkamai, kiekvienos 
degalinės atžvilgiu reikia vertinti atskirai ir tai, ar buvo viršytos bendrųjų pajamų ribos, 
kuomet reikia pranešti apie koncentraciją ir gauti leidimą. Aptariamų 2 sandorių atveju 
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nebuvo viršyta įsigyjamo turto bendrųjų pajamų riba (5 mln. Lt), todėl pareiškėjas netu-
rėjo pareigos pranešti Konkurencijos tarybai apie neva įvykdytas koncentracijas ir gauti 
jos leidimą. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Konkurencijos taryba Nutarime neteisingai 
ir nepagrįstai taikė finansinio pobūdžio sankciją (baudą) pareiškėjui. Be to, apskaičiuo-
dama ir skirdama pareiškėjui 1 177 600 litų baudą Konkurencijos taryba pažeidė propor-
cingumo bei objektyvumo, ūkio subjektų lygybės ir diskriminacijos draudimo principus, 
taip pat nukrypo nuo Europos Sąjungos institucijų praktikos, neįvertino pareiškėjo at-
sakomybę lengvinančių aplinkybių, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai palaikė 
Konkurencijos tarybos nutarime nurodytus teiginius dėl baudos skyrimo ir jos dydžio 
nustatymo.

21. Atsakovas Konkurencijos taryba su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka, 
prašo jį atmesti, o skundžiamą Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą pa-
likti nepakeistą. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas iš esmės remiasi argumentais, 
pateiktais atsiliepime į pareiškėjo skundą pirmosios instancijos teismui. Papildomai pa-
žymi, kad aplinkybė, jog kitu atveju degalinė buvo parduodama kartu su darbuotojais, 
taip pat nesudaro pagrindo daryti išvados, jog nagrinėjamu atveju UAB „Lukoil Baltija“ 
perduota turto dalis nelaikytina savarankiškos ūkinės veiklos vienetu, kadangi, kaip ma-
tyti iš Jungtinės veiklos sutarties nuostatų bei tyrimo metu nustatytų aplinkybių, degalinė 
kaip specifinės paskirties turto kompleksas, atitinkantis teisės aktų reikalavimus, yra pa-
kankama turto dalis, kurios kontrolę įgijus, galima per neilgą laiką pradėti vykdyti, ūkinę 
veiklą. Be to, įvertinus Nutarimo (89)–(90) pastraipose nurodytus aplinkosaugos, inžine-
rinius ir kitus reikalavimus degalinėms, nėra pagrindo teigti, kad degalinė gali būti pasta-
tyta bet kurioje geografinėje vietoje, kurioje norėtų pradėti vykdyti mažmeninę prekybą 
degalais tam tikras ūkio subjektas. Taigi ūkio subjektas, turėdamas stiprų prekės ženklą, 
darbuotojus ir tiekimo sutartis, bet neturėdamas teisės eksploatuoti degalinės konkre-
čioje vietoje, apskritai negalėtų vykdyti mažmeninės prekybos degalais toje konkrečio-
je geografinėje vietoje. Dėl ekonomikos specialistų atliktos analizės papildomai pažymi, 
kad tyrimą atlikę ekonominį išsilavinimą turintys specialistai negali būti vertinami kaip 
nešališki, o jų atliktos analizės išvados neturėtų turėti didesnės įrodomosios vertės nei 
kiti UAB „Lukoil Baltija“ pateikti įrodymai, nes tai yra tik UAB „Lukoil Baltija“ interesus 
atitinkanti subjektyvi nuomonė. Atsakovas pažymi, kad nagrinėjamu atveju atlikdama 
tyrimą Konkurencijos taryba geografinės rinkos neapibrėžė. Nagrinėjamu atveju buvo 
vertinama, ar UAB „Lukoil Baltija“, įgijusi teisę eksploatuoti degalines Jungtinės veiklos 
sutarties pagrindu, įgyvendino koncentraciją Konkurencijos įstatymo prasme, apie kurią 
turėjo būti pranešta Konkurencijos tarybai iki jos įgyvendinimo, ir nėra svarbus degali-
nių pakeičiamumas ir jų geografinė rinka, todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo 
išvada, kad ši analizės dalis apskritai nėra aktuali nagrinėjamoje byloje. Dėl degalinių, 
esančių Kaune, pajamų skaičiavimo kartu, atsakovas pažymi, kad Koncentracijų nagrinė-
jimo tvarkos 6 punkto nuostatų turinys ir paskirtis yra visai kita nei Konkurencijos įstaty-
mo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintų nuostatų. Pastarosiose yra įtvirtinti kriterijai, apspren-
džiantys kada koncentracija yra praneština Konkurencijos tarybai, t. y. į kokias pajamas 
turi būti atsižvelgta. Tuo tarpu Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 6 punktu remiamasi 
siekiant nustatyti, kurie subjektai yra laikomi koncentracijoje dalyvaujančiais asmenimis 
ir į kurių pajamas turi būti atsižvelgta, nustatant ar yra tenkinami Konkurencijos įstaty-
me įtvirtinti pajamų kriterijai. Be kita ko, šiame punkte įtvirtinta „apyvarta atitinkamoje 
rinkoje“ yra siejama su turto pripažinimo savarankiškos ūkinės veikos vienetu kriteriju-
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mi, t. y. tai, kad turtui gali būti aiškiai priskirta tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje 
yra požymis, kad toks turtas ar turto dalis gali būti laikoma savarankiškos ūkinės vei-
klos vienetu. Atsakovas taip pat nurodo, kad nagrinėjamu atveju nėra aktualus degalinių 
pakeičiamumas, kadangi nagrinėjami UAB „Lukoil Baltija“ veiksmai, kuriais buvo įgy-
vendinta koncentracija, nepateikus Konkurencijos tarybai pranešimo ir negavus leidimo. 
Degalinių pakeičiamumas analizuojamas ir geografinė rinka apibrėžiama nagrinėjant pra-
nešimą apie koncentraciją, siekiant nustatyti, ar nebus sukurta, ar sustiprinta dominuo-
janti padėtis, ar apribota konkurencija atitinkamoje rinkoje. Dėl pareiškėjo argumentų, 
kad bauda pažeidė proporcingumo ir objektyvumo principus, atsakovas atkreipia dėmesį 
į tai, jog Teisingumo Teismas yra pažymėjęs, kad nustatyta bendra taisyklė, kad bauda 
negali viršyti 10 proc. bendrųjų pajamų ir tai yra vienodai visoms įmonėms taikoma riba, 
priklausanti nuo konkrečios įmonės dydžio, turinti užkirsti kelią pernelyg didelėms ir ne-
proporcingoms baudoms. Be kita ko, atsižvelgimas į atitinkamos įmonės dydį ir bendrus 
išteklius, siekiant užtikrinti pakankamai atgrasančią baudą, grindžiamas noru padaryti 
poveikį minėtai įmonei, nes sankcija neturi būti pernelyg menka, atsižvelgiant, be kita 
ko, į šios įmonės finansinę galią. Atsakydamas į UAB „Lukoil Baltija“ argumentą dėl pi-
niginės baudos neskyrimo, atsakovas pažymi, jog konkurencijos teisėje piniginė sankcija 
neskiriama už padarytą konkurencijos taisyklių pažeidimą tik išimtiniais atvejais.

IV.

22. Pareiškėjas taip pat pateikė teismui prašymą kreiptis į Europos Sąjungos teis-
minę instituciją su prašymu pateikti preliminarų sprendimą. Pareiškėjas mano, jog tei-
singam ir tinkamam šios administracinės bylos išnagrinėjimui yra būtinas nagrinėjamai 
bylai aktualių Europos Sąjungos teisės normų išaiškinimas. Kreipiantis dėl preliminaraus 
sprendimo pateikimo pareiškėjas prašo kompetentingai Europos Sąjungos institucijai 
inter alia užduoti šiuos klausimus: 1) ar, Europos Sąjungos valstybei narei deklaruojant, 
kad jos įstatymais bus siekiama konkurencijos teisinius santykius reglamentuojančios na-
cionalinės ir Europos Sąjungos teisės suderinimo, yra privaloma tos valstybės narės ins-
titucijoms ir teismams taikant nacionalinę konkurencijos teisę remtis Europos Sąjungos 
teisės normomis ir Europos Sąjungos institucijų pateiktais šių teisės normų išaiškinimais? 
2) kada, remiantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis, t. y. remiantis 2004 m. sausio 
20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 
3 straipsnio 1 dalies b) punktu bei 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pavienį ūkio su-
bjekto turtą galima laikyti rinkoje dalyvaujančiu verslu (savarankišku ekonominiu vie-
netu)? 3) ar, remiantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis, t. y. remiantis 2004 m. sau-
sio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 
3 straipsnio 1 dalies b) punktu bei 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, degalinę, tik kaip 
nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, be prekės ženklo, pavadinimo, darbuotojų, tiekėjų, 
programinės įrangos, išorinių mokėjimo terminalų, licencijos, galima laikyti rinkoje da-
lyvaujančiu verslu (savarankišku ekonominiu vienetu)? 4) kokioms sąlygoms esant, re-
miantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis, t. y. remiantis 2004 m. sausio 20 d. Tarybos 
Reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 3 straipsnio 1 da-
lies nuostatomis, galima teigti, jog trumpam laikotarpiui praradus degalinės kontrolę, ne-
buvo ilgalaikių struktūrinių pokyčių rinkoje? 5) ar, sprendžiant dėl ilgalaikių struktūrinių 
pokyčių rinkoje, taikant Europos Sąjungos teisės nuostatas, t. y. taikant 2004 m. sausio 
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20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 
3 straipsnio 1 dalį, turi būti vertinamos tik sutarčių nuostatos (de jure), ar ir sistemiš-
kai įvertinamas tarp ūkio subjektų faktiškai susiklosčiusių santykių pobūdis ir turinys (de 
facto)? 6) ar, atsižvelgiant į procedūrinį ir formalų koncentracijų kontrolės teisės normų 
pažeidimo pobūdį (ypač įvertinant tai, kad vėliau konkurencijos priežiūros institucija iš-
davė leidimą įgyvendinti koncentraciją), šis pažeidimas gali būti laikomas pavojingu?

V.

23. 2015 m. gegužės 25 d. apeliantas pateikė prašymą išreikalauti iš Konkurencijos 
tarybos jos turimus visus dokumentus ir duomenis apie ginčo degalinių pajamas atitin-
kamai 2007 m. ir 2008 m. Pareiškėjas nurodė, kad degalinių veiklos bendrosios pajamos 
apskaičiuotinos į jas neįtraukiant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizo mokesčio, o turimi 
duomenys leidžia spręsti, kad Konkurencijos taryba degalinių bendrąsias pajamas apskai-
čiavo klaidingai. Pažymėjo, kad teismo bylos medžiagoje nėra tikslių duomenų apie tai, 
kaip Konkurencijos taryba skaičiavo degalinių veiklos bendrąsias pajamas; Konkurencijos 
taryba nei pranešime apie minėto tyrimo baigimą, nei skundžiamame Nutarime neat-
skleidžia, kokiu būdu apskaičiuoja pareiškėjo eksploatuoti įgytų UAB „Okseta“ degalinių 
bendrąsias pajamas (tiek pranešime apie tyrimo baigimą, tiek Nutarime nurodoma, jog 
atitinkama informacija yra „komercinė paslaptis“). Šiuo požiūriu jokių aktualių duomenų 
ir dokumentų nagrinėjamos teismo administracinės bylos medžiagoje taip pat nėra. Dėl 
šios priežasties, siekiant išsiaiškinti, ar Konkurencijos taryba tyrimo dėl UAB „Okseta“ 
degalinių eksploatavimo įgijimo metu tinkamai ir teisėtai apskaičiavo šių degalinių ben-
drąsias pajamas (t. y. į šias pajamas įtraukė ar neįtraukė akcizo ir pridėtinės vertės mokes-
čių), yra būtina iš Konkurencijos tarybos išreikalauti visus Konkurencijos tarybos turi-
mus dokumentus ir duomenis apie aptariamų degalinių bendrąsias pajamas paskutiniais 
metais prieš šių degalinių įnešimą į jungtinę veiklą.

24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. gegužės 27 d. vykusio 
žodinio posėdžio metu įpareigojo Konkurencijos tarybą pateikti papildomą informa-
ciją apie naftos produktų akcizo mokestį, skaičiuojant degalinių bendrąsias pajamas iki 
2015 m. liepos 1 d., o pareiškėją, gavus duomenis, pateikti paaiškinimus dėl jų iki 2015 m. 
liepos 13 d. 

25. Konkurencijos taryba 2015 m. liepos 1 d. pateikė papildomus paaiškinimus ir 
dokumentus. Juose pažymi, jog Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos 
finansų ministerijos (toliau – ir Valstybinė mokesčių inspekcija) 2015 m. birželio 15 d. 
rašte nurodė, kad jos 2015 m. kovo 10 d. rašte Konkurencijos tarybai pateiktoje informa-
cijoje apie degalinių bendrąsias pajamas be pridėtinės vertės mokesčio yra įtrauktas ak-
cizų mokestis, o iki degalinių perdavimo UAB „Lukoil Baltija“ šias degalines eksploatavę 
ūkio subjektai akcizų mokesčio deklaracijų atitinkamu laikotarpiu neteikė. Konkurencijos 
taryba teigia, kad tai nesudaro teisinio pagrindo iš nurodytų degalinių bendrųjų pajamų 
išskaičiuoti atitinkamą akcizų mokesčiui tenkantį dydį. Nurodo, kad ūkio subjekto, kuris 
nors ir parduoda akcizais apmokestintas prekes, tačiau pats nemoka akcizų į valstybės 
biudžetą, bendrosios pajamos, skaičiuojamos koncentracijų priežiūros tikslais, neturėtų 
būti mažinamos akcizų dydžiu, kadangi jis gautas pajamas už parduotas prekes gali nau-
doti savo nuožiūra. Remiasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 9, 10 ir 12 straipsniais 
ir nurodo, kad akcizų mokėjimas yra neatsiejamas nuo akcizų deklaracijų teikimo, o UAB 
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„Global Petroleum“ ir UAB „Kimula“ 2007 m. ir 2008 m. akcizų deklaracijų neteikė, t. y. 
šios bendrovės neturėjo prievolės mokėti akcizus į valstybės biudžetą. Valstybinė mo-
kesčių inspekcija 2015 m. birželio 23 d. rašte paaiškino, kad mažmenine prekyba naftos 
produktais užsiimantys ūkio subjektai įsigyja ir prekiauja naftos produktais, už kuriuos 
akcizai Lietuvoje jau yra sumokėti, nebent prekiautų apskritai akcizais neapmokestina-
mais dyzeliniais degalais (gazoliais). Konkurencijos tarybos teigimu, koncentracijų prie-
žiūros tikslais nustatant ūkio subjektų bendrąsias pajamas degalinių bendrosios pajamos 
be pridėtinės vertės mokesčio neturėtų būti mažinamos iš jų išskaičiuojant dar ir naftos 
produktų akcizo mokesčio dalį. 

26. Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ pateikė papildomus paaiškinimus dėl 
Konkurencijos tarybos pateiktų duomenų. Pareiškėjas remiasi ES Susijungimų reglamen-
to 5 straipsnio 1 dalimi, Komisijos pranešimo 165, 166 punktais, ir nurodo, kad akcizas, 
kaip ir pridėtinės vertės mokestis, yra netiesioginis mokestis, tiesiogiai susijęs su apyvar-
ta, ir jo, kaip ir pridėtinės vertės mokesčio, negalima įtraukti į bendrąsias pajamas visiems 
tiekimo grandinėje dalyvaujantiems ūkio subjektams. Teigia, kad, remiantis ES teise ir 
ESTT praktika, akcizas laikytinas vartojimo mokesčiu, kurį moka galutinis vartotojas, 
nors prievolė surinkti ir už vartotoją sumokėti akcizą numatyta subjektams, kurie išlei-
džia akcizinę prekę į apyvartą. Remiasi Konstitucinio Teismo 1998 m. spalio 9 d. nutari-
mu, kuriame Konstitucinis Teismas konstatavo, kad akcizo mokestį moka tik atitinkamos 
prekės vartotojas, t. y. galutinis mokėtojas yra pirkėjas. Taip pat nurodo, kad tuo metu, kai 
pareiškėjas įgijo teisę eksploatuoti ginčo degalines, degalinių operatoriai turėjo prievo-
lę deklaruoti vartotojams parduodamų degalų apyvartą, nors faktinė akcizo sumokėjimo 
prievolė buvo priskirta kitiems asmenims. Teigia, kad akcizo dydį nustato valstybė, ūkio 
subjektai neturi jokių galimybių reguliuoti akcizų įplaukų dydžio, dažnumo. Pažymi, kad 
Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standartų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nuta-
rimu Nr. 1 patvirtinto 10-ojo verslo apskaitos standarto „Pajamos“ 5 punkte nurodoma, 
jog „pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepri-
pažįstamos trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, 
kadangi tai nėra įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo ka-
pitalo. Remiasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškinimu, kad parduodant 
prekes iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, akcizų suma neturėtų būti įskaitoma į 
pajamas (sąnaudas), nes laikytina trečiųjų asmenų vardu surinktomis (sumokėtomis) su-
momis. Remiantis pareiškėjo atliktais skaičiavimais, degalinės, esančios adresu Nemuno 
g. 139, Klaipėda, bendrosios pajamos, į jas neįskaitant pridėtines vertės mokesčio ir akci-
zo mokesčio, 2008 m. sudarė (duomenys neskelbtini) sumą, o degalinių, esančių Pramonės 
pr. 44 ir Veiverių g. 117, Kaune, bendrosios pajamos, į šias pajamas neįskaitant pridėtines 
vertės mokesčio ir akcizo mokesčio, 2007 m. sudarė (duomenys neskelbtini) sumą, tad 
nesiekė Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytos bendrųjų pajamų ribos. 
Pareiškėjas taip pat teigia, kad neaiškumai, atsižvelgiant į principo in dubio pro reo reika-
lavimus, nagrinėjamoje administracinėje byloje privalo būti aiškinami ūkio subjekto (t. y. 
pareiškėjo) naudai.

VI.

27. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. nutartimi 
atnaujino bylos nagrinėjimą ir įpareigojo atsakovą Lietuvos Respublikos konkurencijos 
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tarybą iki 2015 m. spalio 5 d. pateikti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 
savo skaičiavimus dėl ginčo degalinių bendrųjų pajamų dydžio, į šias pajamas neįskaitant 
pridėtinės vertės mokesčio ir akcizo, taip pat pasiūlė pareiškėjui UAB „Lukoil Baltija“ iki 
2015 m. spalio 5 d. pateikti papildomus paaiškinimus dėl ginčo degalinių bendrųjų paja-
mų dydžio, į šias pajamas neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizo.

28. Atsakovas Konkurencijos taryba 2015 m. spalio 5 d. pateikė papildomus pa-
aiškinimus, kuriuose nurodė, kad klaidingą pareiškėjo poziciją dėl akcizo mokesčių neį-
traukimo į bendrąsias pajamas lemia kelios esminės klaidos. Pirma, UAB „Lukoil Baltija“ 
akcizinėmis prekėmis prekiaujantiems ūkio subjektams, nemokantiems akcizo mokes-
čio, nepagrįstai bando pritaikyti akcizines prekes gaminantiems arba importuojantiems 
ūkio subjektams taikomus teisės aktus ir standartus. Antra, vadovaujantis UAB „Lukoil 
Baltija“ pozicija, iš esmės reikštų, jog bet kokios sąnaudos, kurios apskaičiuojant bendro-
vės veiklos rezultatą (pelną arba nuostolį) yra atimamos iš pajamų, turi būti pašalintos 
iš bendrovės bendrųjų pajamų. Be to, atkreiptinas dėmesys į tai, kad iš esmės akcizas 
yra apskaičiuojamas, surenkamas ir sumokamas akcizinių prekių gamintojų ar impor-
tuotojų, nepriklausomai nuo toliau tiekimo grandinėje įvykusių ar neįvykusių pardavi-
mų. Konkurencijos taryba pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju degalines eksploatavę ūkio 
subjektai akcizo deklaracijų neteikė bei mokesčio į valstybės biudžetą nemokėjo, todėl 
objektyviai nėra galimybės nustatyti tikslaus skaičiaus, kuris turėtų būti atimamas iš de-
galinių bendrųjų pajamų be pridėtinės vertės mokesčio. Atsakovas taip pat pateikė apy-
tiksles degalinių bendrąsias pajamas, neįtraukiant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizo 
(Pramonės pr. 44, Kaune, esančios degalinės – (duomenys neskelbtini), Veiverių g. 117, 
Kaune, esančios degalinės – (duomenys neskelbtini), Nemuno g. 139, Klaipėdoje, esančios 
degalinės – (duomenys neskelbtini).

29. Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ 2015 m. spalio 5 d. pateikė papildomus pa-
aiškinimus, kuriuose nurodė, kad atlikdamas pirmiau nurodytus skaičiavimus į jungtinę 
veiklą įneštų degalinių bendrąsias pajamas apskaičiavo imdamas degalinių apyvartas iš 
mažmeninės prekybos degalais veiklos ir į bendrąsias pajamas neįtraukdamas tos apy-
vartos dalies, kurią generavo kitų prekių (maisto, alkoholio, tabako gaminių ir kt.) par-
davimas degalinėse. Pasak pareiškėjo, kitų prekių pardavimo degalinėse pajamos na-
grinėjamu atveju neturėtų būti įtraukiamos skaičiuojant degalinių bendrąsias pajamas 
Konkurencijos įstatymo 8 str. 1 d. prasme, kadangi: (i) Konkurencijos taryba nagrinėja-
moje byloje pareiškėją kaltina degalinių, kurios vykdė mažmeninę prekybą degalais, kon-
trolės įgijimu tariamai pažeidžiant Konkurencijos įstatyme numatytus reikalavimus, t. y. 
pareiškėjui Konkurencijos taryba nėra pareiškusi jokių kaltinimų dėl degalinėse įreng-
tų kitų prekių parduotuvių kontrolės įgijimo; (ii) Konkurencijos taryba skundžiamame 
Nutarime, spręsdama dėl pareiškėjo tariamai padaryto pažeidimo, vertino degalinių, tik 
kaip mažmenine prekyba degalais, o ne ir prekyba kitomis prekėmis, užsiimančių ūkio 
subjektų, kontrolės įgijimą. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad net jeigu būtų galima ma-
nyti, kad pareiškėjo eksploatuoti įgytų degalinių apyvarta turi būti apskaičiuojama į apy-
vartą įtraukiant ne tik pajamas, gautas iš mažmeninės prekybos degalais veiklos, tačiau 
ir pajamas, gautas iš prekybos kitomis prekėmis veiklos (su kuo pareiškėjas kategoriškai 
nesutinka), atkreiptinas dėmesys, jog: (i) visos kitos prekės taip pat apmokestinamos pri-
dėtinės vertės mokesčiu; bei (ii) itin reikšmingą pastarųjų pajamų iš prekybos kitomis 
prekėmis dalį sudaro akcizais apmokestinamos prekės (alkoholiniai gėrimai ir tabako ga-
miniai). Tai reiškia, jog net ir į degalinių bendrąsias pajamas įtraukiant pajamas, gautas iš 
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prekybos kitomis prekėmis, apskaičiuojant degalinių bendrąsias pajamas Konkurencijos 
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies prasme turi būti išskaičiuojamas pridėtinės vertės mokes-
tis ir akcizų mokesčiai, kuriais šios prekės apmokestinamos. Pareiškėjas pateikė skaičia-
vimus, kad degalinės, esančios adresu Nemuno g. 139, Klaipėda, bendrosios pajamos (į 
jas įtraukiant tiek pajamas iš prekybos mažmenine prekyba degalais, tiek pajamas iš kitų 
prekių pardavimo) 2008 metais, į šias pajamas neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir 
akcizo mokesčių, turėtų sudaryti (duomenys neskelbtini) sumą, o degalinių, esančių adre-
sais Pramonės pr. 44, Kaunas ir Veiverių g. 117, Kaunas, bendrosios pajamos (į jas įtrau-
kiant tiek pajamas iš prekybos mažmenine prekyba degalais, tiek pajamas iš kitų prekių 
pardavimo) 2007 metais, į šias pajamas neįskaitant pridėtinės vertės mokesčio ir akcizo 
mokesčių, skaičiuojant šių degalinių pajamas kartu (su kuo pareiškėjas kategoriškai nesu-
tinka dėl 2014 m. birželio 17 d. apeliaciniame skunde atskirai nurodytų priežasčių) turėtų 
sudaryti (duomenys neskelbtini) sumą.

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
VII.

30. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Konkurencijos tarybos 2013 m. balandžio 
18 d. nutarimo Nr. 2S-4 „Dėl UAB „Lukoil Baltija“ ir UAB „Luktarna“ veiksmų atitikties 
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 2 dalies 
reikalavimams“ dalies, kurioje Konkurencijos taryba nutarė: 1) pripažinti, kad pareiškėjas 
pažeidė Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies ir 9 straipsnio 
2 dalies reikalavimus, t. y. įgijęs UAB „Okseta“ nuosavybės teise priklausančių degalinių, 
esančių Pramonės pr. 44, Kaune, ir Veiverių g. 117, Kaune, kontrolę apie tai nepranešė 
Konkurencijos tarybai ir negavo jos leidimo vykdyti koncentraciją (Nutarimo rezoliuci-
nės dalies 1.1 p.); įgijusi UAB „Okseta“ nuosavybės teise priklausančios degalinės, esan-
čios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, kontrolę apie tai nepranešė Konkurencijos tarybai ir 
negavo jos leidimo vykdyti koncentraciją (Nutarimo rezoliucinės dalies 1.2 p.); 2) skirti 
pareiškėjui už nutarimo rezoliucinės dalies 1.1 punkte nurodytą pažeidimą 983 500 Lt 
baudą (Nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 p.); už nutarimo rezoliucinės dalies 1.2 punkte 
nurodytą pažeidimą – 194 100 Lt baudą (Nutarimo rezoliucinės dalies 2.2 p.); 3) įparei-
goti pareiškėją per 5 dienas nuo nutarimo rezoliucinės dalies 2.1 ir 2.2 punktuose numa-
tytų baudų sumokėjimo ir rezoliucinės dalies 3 punkte nustatytų įpareigojimų įvykdymo 
pranešti apie tai Konkurencijos tarybai ir pateikti tai patvirtinančius įrodymus (Nutarimo 
rezoliucinės dalies 6 p.).

31. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tarp UAB „Lukoil Baltija“ Servisas ir UAB 
„Okseta“ 2004 m. sausio 1 d. buvo sudaryta Jungtinės veiklos sutartis (Tarybos byla, V t., 
b. l. 9–14), kurios pagrindu UAB „Lukoil Baltija“ (perėmusi UAB „Lukoil Baltija“ Servisas 
teises ir pareigas (Tarybos byla, V t., b. l. 17) įgijo degalinių, esančių Pramonės pr. 44, 
Kaune, ir Veiverių g. 117, Kaune, (pagal 2007 m. lapkričio 1 d. susitarimą (Tarybos byla, 
V t., b. l. 30) bei degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje (pagal 2009 m. birželio 
19 d. susitarimą (Tarybos byla, V t., b. l. 33), kontrolę. Pareiškėjas byloje neteigia, kad apie 
šių degalinių kontrolės pasikeitimą buvo pranešęs Konkurencijos tarybai. Ginčas iš es-
mės kilo dėl to, ar pareiškėjui buvo kilusi pareiga pranešti Konkurencijos tarybai apie de-



270

I. Administracinių teismų praktika

galinių kontrolės įsigijimą kaip apie numatomą įgyvendinti koncentraciją Konkurencijos 
įstatymo prasme, taip pat dėl pareiškėjui už tai skirtų sankcijų. Taigi šalys nesutaria dėl 
faktinių aplinkybių teisinio vertinimo.

32. Ginčo teisinius santykius reglamentuoja Konkurencijos įstatymas, 
Koncentracijų nagrinėjimo tvarka. Be to, atsižvelgiant į Konkurencijos įstatymo 1 straips-
nio 3 dalyje tiesiogiai įtvirtintą tikslą siekti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 
konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinimo, aiškinant ir taikant na-
cionalinės konkurencijos teisės nuostatas koncentracijų kontrolės srityje, svarbios ir 
Europos Sąjungos teisės nuostatos, reglamentuojančios itin panašius teisinius santykius 
bei Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos Komisijos priimti sprendimai kon-
centracijų kontrolės bylose. Koncentracijų kontrolę Europos Sąjungos lygmeniu regla-
mentuoja, be kita ko, ES susijungimų reglamentas bei Komisijos suvestinis pranešimas 
dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmo-
nių kontrolės.

33. Konkurencijos įstatymo (2012 m. gegužės 1 d. įstatymo Nr. 42-2041 redakcija) 
8 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pra-
nešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio su-
bjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra 
didesnės negu penkiasdešimt milijonų litų ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncen-
tracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentra-
ciją ūkiniais metais yra didesnės negu penki milijonai litų. Remiantis to paties įstatymo 
9 straipsnio 2 dalimi, pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos 
tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. Už koncentracijos, apie kurią buvo privalo-
ma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo ūkio subjektams skiria-
ma piniginė bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais 
(Konkurencijos įstatymo 36 str. 1 d.).

34. Remiantis nurodytomis įstatymo normomis, Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo praktikoje išskiriamos šios atsakomybės už koncentracijos įgyvendinimą be 
Konkurencijos tarybos leidimo sąlygos (2012 m. kovo 1 d. Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012):

1) konkrečiais ūkio subjekto (ūkio subjektų) veiksmais įgyvendinta koncentracija;
2) koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais 

prieš koncentraciją ūkiniais metais viršija Konkurencijos įstatyme nustatytas ribas;
3) pranešimas apie koncentraciją Konkurencijos tarybai nebuvo pateiktas iki kon-

centracijos įgyvendinimo.
35. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjas teigia, kad jis neįgyvendino koncentracijos, 

kaip ji yra suprantama pagal Konkurencijos įstatymą, be to, teigia, kad perimtų ginčo 
degalinių bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais neviršijo 
Konkurencijos įstatyme numatytų dydžių.

36. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Konkurencijos taryba, esant ginčui dėl 
pažeidimo egzistavimo konkurencijos teisės srityje, privalo įrodyti savo konstatuotus 
pažeidimus ir pateikti įrodymus, kurie teisės požiūriu pakankamai patvirtintų pažeidi-
mą sudarančių aplinkybių buvimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. 
rugpjūčio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1516/2012, pagal analogiją žr. 
1998 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo sprendimo Baustahlgewebe prieš Komisiją, 
C-185/95 P, Rink. p. I-8417, 58 p. ir 2004 m. sausio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo 
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BAI ir Komisija prieš Bayer, C-2/01 P ir C-3/01 P, Rink. p. I-23, 62 p., 2007 m. rugsėjo 
17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo Microsoft prieš Komisiją, T-201/04, Rink. 
p. II-3601, 688 p.). Tam ji turi pateikti pakankamai tikslių ir neprieštaringų įrodymų, pa-
tvirtinančių, kad pažeidimas tikrai buvo padarytas (pagal analogiją žr. 1984 m. kovo 28 d. 
Teisingumo Teismo sprendimo CRAM ir Rheinzink prieš Komisiją, 29/83 ir 30/83, Rink. 
p. 1679, 20 p., 1993 m. kovo 31 d. Teisingumo Teismo sprendimo Ahlström Osakeytiö ir 
kt. prieš Komisiją, C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 ir C-125/85–C-
129/85, Rink. p. I-1307, 127 p. ir 1999 m. sausio 21 d. Pirmosios instancijos teismo spren-
dimo Riviera Auto Service ir kt. prieš Komisiją, T-185/96, T-189/96 ir T-190/96, Rink. 
p. II-93, 47 p.).

VIII.

Dėl degalinių kaip savarankiškų ūkinės veiklos vienetų

37. Apeliantas nagrinėjamoje byloje teigia, kad perėmė UAB „Okseta“ degalines 
kaip pavienį turtą, o ne kaip turtinius kompleksus, ir tokio turto kontrolės įgijimas negali 
būti kvalifikuojamas kaip koncentracija.

38. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad koncentracija – tai: 
1) susijungimas, kai prie ūkio subjekto, kuris tęsia veiklą, prijungiami vienas ar keletas 
kitų ūkio subjektų, kurie kaip savarankiški ūkio subjektai baigia veiklą, arba kai įsteigia-
mas naujas ūkio subjektas iš dviejų ar daugiau ūkio subjektų, kurie kaip savarankiški ūkio 
subjektai baigia veiklą; 2) kontrolės įgijimas, kai tas pats fizinis asmuo ar tie patys fiziniai 
asmenys, kurie turi vieno ar daugiau ūkio subjektų kontrolę, arba ūkio subjektas ar kele-
tas ūkio subjektų, veikdami susitarimo pagrindu, kartu steigia naują ūkio subjektą (išsky-
rus atvejus, kai toks naujas ūkio subjektas neatlieka autonomiško ūkio subjekto funkcijų) 
arba įgauna kito ūkio subjekto kontrolę įsigydami įmonę ar jos dalį, visą ūkio subjekto 
turtą ar turto dalį, akcijas ar kitus vertybinius popierius, balsavimo teises, sudarydami 
sutartis ar kitu būdu. Remiantis Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 6.1.1, 7, 8, 20 punk-
tais, turto ar jo dalies kontrolės įgijimas yra laikomas koncentracija tuomet, kai šis turtas 
ar jo dalis yra savarankiškas ūkinės veiklos vienetas, kuriam aiškiai priskiriama tam tikra 
apyvarta atitinkamoje rinkoje. ES susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies b punkte 
ir 2 dalyje nustatyta, kad kontrolės objektas gali būti viena ar daugiau įmonių – juridi-
nių asmenų, arba jų dalys, tokių subjektų turtas arba tik tokių subjektų turto dalis. Turto 
kontrolės įsigijimas gali būti koncentracija tik tuomet, jei šis turtas yra visa įmonė arba 
jos dalis, t. y. rinkoje dalyvaujantis verslas, kuriam galima aiškiai priskirti rinkos apyvartą 
(Komisijos pranešimo 24 p.).

39. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant, ar konkretus turtas gali būti 
laikomas savarankišku ūkinės veiklos vienetu, yra svarbu atsižvelgti į faktinių ir teisinių 
aplinkybių visumą, t. y. į konkretaus turto ir ūkinės veiklos savybes, teisinį reglamenta-
vimą, konkrečios rinkos ypatumus. Kaip minėta, turto kontrolės įsigijimas gali būti kon-
centracija tik tuomet, jei šis turtas yra visa įmonė arba jos dalis, t. y. rinkoje dalyvaujantis 
verslas, kuriam galima aiškiai priskirti rinkos apyvartą (Komisijos pranešimo 24 p.). Be 
to, papildomai pažymėtina, kad tarp perduodamo turto turi būti bent jau tokios esminės 
verslo sudedamosios dalys, kurios leistų įsigyjančiam subjektui pradėti dalyvauti rinko-
je iš karto arba greitai po turto perdavimo (Komisijos pranešimo 26 p.). Tad nagrinėja-
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mu atveju yra svarbu įvertinti, ar perduotas degalines galima laikyti įmonės dalimi, t. y. 
rinkoje dalyvaujančiu verslu, kuriam galima aiškiai priskirti rinkos apyvartą, taip pat ar 
perduotas degalines galima laikyti tokiomis esminėmis verslo sudedamosiomis dalimis, 
kurios leistų įsigyjančiam subjektui (pareiškėjui) pradėti dalyvauti rinkoje iš karto arba 
greitai po turto perdavimo.

40. Tarp šalių sudarytoje Jungtinės veiklos sutartyje, pagal kurios priedus buvo 
perimta degalinių kontrolė, degalinė apibūdinta kaip „nekilnojamojo ir kilnojamojo tur-
to kompleksas, kuris yra skirtas verstis mažmenine prekyba naftos produktais ir kito-
mis prekėmis“. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad pagal degalinės, esančios Veiverių 
g. 117, Kaune, priėmimo – perdavimo akto priedą Nr. 1 (Tarybos byla, X t., b. l. 58) be 
nekilnojamojo turto buvo perduota (duomenys neskelbtini). Pagal degalinės, esančios 
Pramonės pr. 44, Kaune, priėmimo–perdavimo aktą (Tarybos byla, X t., b. l. 68) be nekil-
nojamojo turto buvo perduota (duomenys neskelbtini). Pagal degalinės, esančios Nemuno 
g. 139, Klaipėdoje, priėmimo–perdavimo aktą (Tarybos byla, X t., b. l. 65) buvo perduo-
tas ne tik nekilnojamasis turtas, bet ir (duomenys neskelbtini). Kaip perduodamas nekil-
nojamasis turtas priėmimo – perdavimo akte įvardinta: (duomenys neskelbtini). Tad iš 
byloje esančių duomenų matyti, kad į perduoto kilnojamojo ir nekilnojamojo turto kom-
plektus įėjo ne tik nekilnojamasis turtas ir esminis prekybai naudojamas degalinėse esan-
tis kilnojamasis turtas, bet ir licencijos, kompiuterinės sistemos, darbuotojų kompiute-
riai. Degalinių priėmimo–perdavimo aktų turinys rodo, kad (priešingai nei apeliaciniame 
skunde nurodo apeliantas) kaip degalinės buvo perduoti turto kompleksai, o ne pavienis 
turtas. Taigi šioje byloje sprendžiama, ar kiekvienas konkretus turto kompleksas, kurio 
kontrolė buvo perduota pareiškėjui, gali būti laikomas rinkoje dalyvaujančiu verslu, ku-
riam galima aiškiai priskirti rinkos apyvartą. 

41. Kaip minėta, sprendžiant, ar tam tikras turtas gali būti laikomas savarankišku 
ūkinės veiklos vienetu, yra svarbu įvertinti aplinkybių visumą, inter alia ir tai, kokio tur-
to, būtino verslui, kontrolė buvo įgyta bei kokia yra šio turto ekonominė reikšmė siekiant 
dalyvauti konkrečioje rinkoje. Nagrinėjama ūkinė veikla – mažmeninė prekyba degalais – 
vyksta specifinės infrastruktūros statinių ir įrenginių kompleksuose – degalinėse, dėl ku-
rių išdėstymo sprendžiama savivaldybėms tvirtinant specialiuosius planus. Pareiškėjas 
kaip degalines įgijo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, t. y. statinių ir įrenginių kom-
pleksų, taip pat ir tam tikro nematerialaus turto kontrolę. Išplėstinės teisėjų kolegijos ver-
tinimu, kiekviena pareiškėjo įgyta degalinė, apibūdinta minėtuose priėmimo–perdavimo 
aktuose, yra esminis ir specifinis turtas, būtinas siekiant dalyvauti prekybos degalais rin-
koje. Būtent šio turto komplekso (degalinės) kontrolės įgijimas leidžia labai greitai po de-
galinės kontrolės perėmimo pradėti dalyvauti prekybos degalais rinkoje.

42. Pareiškėjas nurodo kelis elementus (personalą, sutartis su tiekėjais, prekės 
ženklą, programinę įrangą, išorinius mokėjimo terminalus, licenciją verstis mažmeni-
ne prekyba degalais), kurių neįgijo kartu su degalinėmis, dėl to, pasak pareiškėjo, įgytas 
turtas negali būti laikomas savarankišku ūkinės veiklos vienetu. Šie pareiškėjo nurody-
ti prekybos degalais verslo elementai, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, yra nors ir 
reikalingi, tačiau nagrinėjamoje situacijoje buvo įgyjami lengvai, greitai ir be didesnių 
finansinių investicijų, todėl negali būti vertinami kaip esminiai prekybos degalais ele-
mentai, kurių nebuvimas taip sumenkintų perduotų degalinių ekonominę reikšmę, kad 
dėl to perduotos degalinės prarastų savo kaip esminio ir specifinio, savarankiško turto, 
leidžiančio dalyvauti prekybos degalais rinkoje, pobūdį. Dėl licencijos verstis mažmenine 
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prekyba degalais pažymėtina, kad Konkurencijos taryba pagrįstai nurodė, jog, remiantis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 113 „Dėl nefasuotų 
naftos produktų prekybos licencijavimo“ 14 ir 26 punktais, kiekvienas naujas degalinės 
valdytojas, siekdamas ją eksploatuoti privalo pats gauti minėtą licenciją. Taigi šiuo atveju 
pareiškėjas ir negalėjo kartu su degaline teisėtai įgyti iš degalinių kontrolę perdavusio su-
bjekto licencijos verstis mažmenine prekyba degalais, todėl šis pareiškėjo argumentas yra 
atmetamas kaip nepagrįstas. Dėl programinės įrangos, atkreiptinas dėmesys į tai, kad su 
degalinėmis Kaune buvo perimtos ir kelios licencijos naudotis įvairiomis programomis. 
Kita vertus, išplėstinė teisėjų kolegija nemano, kad programinė įranga yra toks svarbus 
elementas, kurio nebuvimas galėtų paneigti perimtų degalinių – nekilnojamojo ir kilno-
jamojo turto kompleksų – savarankišką ekonominę reikšmę mažmeninės prekybos dega-
lais rinkoje, kadangi ji gali būti įgyjama greitai ir be didelių investicijų. 

43. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai, jog kartu su degalinėmis nebuvo per-
duotos sutartys su tiekėjais, nagrinėjamu atveju taip pat negali paneigti perduotų turto 
kompleksų ekonominės reikšmės, ypač atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas prieš šių degali-
nių perėmimą veikė mažmeninės prekybos degalais rinkoje, ir įgydamas naujų degalinių 
kontrolę iš esmės išplėtė savo valdomų degalinių tinklą, todėl pareiškėjas galėjo lengvai 
sudaryti sutartis su tiekėjais dėl konkrečių papildomų degalinių, kurių kontrolę įgijo. 

44. Pareiškėjas taip pat teigia, kad degalinė gali funkcionuoti tik turėdama aukš-
tos kvalifikacijos naftos produktų tiekimo, logistikos, degalinių eksploatacijos, darbų sau-
gos, marketingo, valdymo ir kitus kvalifikuotus specialistus, o pareiškėjo prekės ženklas 
kainuoja (duomenys neskelbtini) per metus. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į 
tai, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, jog dėl trijų ginčo degalinių perėmimo jam teko 
samdyti nurodytus aukštos kvalifikacijos specialistus, ar kad būtent dėl šių degalinių per-
ėmimo teko investuoti itin reikšmingas sumas į prekės ženklą, be kurio pareiškėjas nebū-
tų galėjęs valdyti perimtų ginčo degalinių, todėl šiuos UAB „Lukoil Baltija“ argumentus 
atmeta kaip nepagrįstus.

45. Pareiškėjas teigia, kad perėmus degalinę, didžioji dalis buvusio degalinės opera-
toriaus pajamų naujam naudotojui nepereina, kadangi klientai, kurie naudojasi nuolaidų 
kortelėmis, ir toliau lieka ankstesnio degalinės operatoriaus tinklo klientais. Šis pareiškėjo 
argumentas atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi tai, kad klientai atsiskaito naudodamie-
si nuolaidų kortelėmis, neleidžia daryti išvados, jog jie naudojasi tik vieno prekės ženklo 
degalinėmis – vienas asmuo gali turėti daugelį įvairių nuolaidų kortelių, o prekybininkai 
degalais gali naudoti įvairias strategijas (akcijas, nuolaidas, reklamą ir t. t.), siekdami pri-
traukti kuo daugiau klientų.

46. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad perimtų degalinių generuojamos pajamos prieš 
ir po jų kontrolės perėmimo esmingai skyrėsi, kas rodo, kad prekybai degalais yra labai 
svarbus prekės ženklas ir taikomas verslo modelis. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, kad, viena vertus, žymus pajamų degalinėse pokytis buvo tik vienoje iš perimtų 
degalinių (Klaipėdoje), kita vertus, sutiktina, jog taikomas verslo modelis ar naudojamas 
prekės ženklas gali turėti įtakos konkrečios degalinės pajamų dydžiui. Tačiau šie verslo 
elementai, kaip minėta, neturi tokios ekonominės reikšmės, kad paneigtų degalinės kaip 
esminio ir specifinio turto, kuris yra prekybos degalais pagrindas, savarankišką ekonomi-
nę reikšmę. Degalinė, net ir neturinti žinomo prekės ženklo, gali lengvai generuoti paja-
mas, pritraukdama klientus kitais būdais (pvz., žemesne kaina, klientams patogia vieta). 
Verslo modelis taip pat gali lemti didesnes ar mažesnes degalinės pajamas, tačiau tai nėra 
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būtinas perimti elementas, be kurio nebūtų galima tęsti prekybos degalais degalinėje, ku-
rios kontrolė perimta, kadangi įgijęs kontrolę subjektas gali įgytoje degalinėje greitai įgy-
vendinti savo verslo modelį. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad koncentracijų kontrolė yra 
vykdoma ex ante, t. y. dar prieš koncentracijos įgyvendinimą, todėl vertinant, ar konkre-
tus turtas yra savarankiškas ūkinės veiklos vienetas, atsižvelgtina į aplinkybes, egzistavu-
sias tuo metu, kai Konkurencijos tarybai turėjo būti pateiktas pranešimas apie numatomą 
koncentracijos įgyvendinimą. 

47. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pateikia ir argumentus, susijusius su visapu-
siškai funkcionuojančio ir bendrai kontroliuojamo ūkio subjekto (angl. full-function joint 
venture) instituto reglamentavimu. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad tai yra atskira 
koncentracijos forma, kuriai taikomi kriterijai negali būti tapatinami su turto perėmimui 
kaip koncentracijai taikomais kriterijais, todėl šiuos pareiškėjo argumentus atmeta kaip 
nesusijusius su ginčo dalyku.

48. Apeliantas nurodo, kad rinkoje degalinės yra parduodamos kaip verslas arba 
kaip turtas (be prekių ženklo, darbuotojų, sutarčių su tiekėjais ar klientais), ir į tai būti-
na atsižvelgti nagrinėjamoje byloje. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, galimi skirtingi 
degalinių perleidimo modeliai nepaneigia, kad konkretus turtinis kompleksas – degali-
nė – gali būti laikomas rinkoje dalyvaujančiu verslu koncentracijų kontrolės (konkurenci-
jos teisės) prasme. Nagrinėjamu atveju yra svarbu atsižvelgti į konkretaus perleisto turto 
(ginčo degalinių) ekonominę reikšmę siekiant dalyvauti prekybos degalais rinkoje, inter 
alia ir į tai, ar įgytos degalinės leidžia iš karto ar greitai pradėti dalyvauti prekybos de-
galais rinkoje. Tiek Konkurencijos taryba Nutarime, tiek pirmosios instancijos teismas 
sprendime detaliai, išsamiai ir tiksliai išanalizavo degalinių savybes, teisinį reglamentavi-
mą, svarbą prekybos degalais rinkoje, ir pagrįstai konstatavo, kad perduotos degalinės yra 
savarankiški ūkinės veiklos vienetai. Taip pat pagrįstai padaryta išvada, kad kiekvienai 
degalinei galima aiškiai priskirti rinkos apyvartą. Būtent degalinių ekonominis savaran-
kiškumas leidžia kiekvienai degalinei aiškiai priskirti konkrečią apyvartą. Priešingai nei 
nurodo pareiškėjas, tai, kad reikalavimas vykdyti atskirą kiekvienoje degalinėje apskaitą 
yra nustatytas kitais nei konkurencijos teisės tikslais, neleidžia daryti išvados, kad kon-
kurencijos teisės tikslais neleidžiama atsižvelgti į šios apskaitos duomenis. Kaip minėta, 
vertinant degalinių ekonominį savarankiškumą, atsižvelgtina į visas susijusias aplinkybes, 
teisinį reglamentavimą, rinkos ypatumus.

49. Pareiškėjas apeliaciniame skunde taip pat nurodo, kad nagrinėjamu klausimu 
skiriasi Konkurencijos tarybos praktika. Pareiškėjas nurodo Konkurencijos tarybos nuta-
rimus, kuriuose komercinės paskirties patalpų nuomos sutartys nebuvo laikytos koncen-
tracijomis, o Nutarime priėjus priešingą išvadą dėl degalinių kontrolės perleidimo, pasak 
pareiškėjo, buvo pažeista jo teisė į tinkamą procesą. Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegi-
ja pažymi, kad sprendžiant, ar konkretų turtą galima laikyti savarankišku ūkinės veiklos 
subjektu, svarbu įvertinti visas su konkrečiu atveju susijusias aplinkybes, perimamo tur-
to ir rinkos (rinkų), kurioje jis dalyvauja ar gali dalyvauti, pobūdį, teisinį reglamentavi-
mą. Komercinės paskirties patalpos ir degalinės (specifinės paskirties pastatų ir įrenginių 
kompleksai) esmingai skiriasi savo paskirtimi ir pobūdžiu, todėl Konkurencijos tarybai 
nusprendus, kad konkrečių komercinės paskirties patalpų nuoma nebuvo koncentracija, 
pareiškėjas neturėjo manyti, kad dėl to ir degalinių kontrolės perleidimas negali būti kon-
centracija. Svarbu ir tai, kad, kaip nurodė pareiškėjo atstovas 2013 m. kovo 28 d. posėdžio 
Konkurencijos taryboje metu, UAB „Lukoil Baltija“ yra teikęs pranešimus dėl koncentra-
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cijos išsinuomojant degalines, „nes tokia buvo praktika, įgyjant turtą ar nuomos sutar-
ties, ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu ūkio subjektai, jei būdavo viršijamos įstatyme 
nustatytos ribos, pateikdavo pranešimus“ (Tarybos byla, XVI t., b. l. 6–7). Tad pareiškėjas 
turėjo žinoti, kad degalinių kontrolės įgijimas gali būti laikomas koncentracija, apie kurią 
privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą. Taigi šis pareiškėjo argu-
mentas taip pat atmetamas kaip nepagrįstas.

50. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi aplinkybių visumą, inter alia ir tai, kokio 
turto, būtino verslui, kontrolė buvo įgyta bei kokia yra šio turto ekonominė reikšmė sie-
kiant dalyvauti mažmeninės prekybos degalais rinkoje, atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjas 
kaip degalines įgijo nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, t. y. statinių ir įrenginių kom-
pleksų, taip pat ir tam tikro nematerialaus turto kontrolę, ir tai, kad kiekviena pareiškė-
jo įgyta degalinė, apibūdinta minėtuose priėmimo–perdavimo aktuose, yra esminis ir 
specifinis turtas, būtinas siekiant dalyvauti prekybos degalais rinkoje, konstatuoja, kad 
Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog degalinės yra 
esminės ir savarankiškos prekybos degalais verslo sudedamosios dalys, t. y. savarankiški 
ūkinės veiklos vienetai. 

IX.

Dėl ilgalaikių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių įsigijus degalinę Klaipėdoje

51. Pareiškėjas teigia, kad degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, įnešimas 
į jungtinę veiklą nesukėlė ilgalaikių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių, kadangi šią 
degalinę pareiškėjas eksploatuoja dar nuo 2004 m. Apeliantas paaiškina, kad nuo 2004 m. 
iki 2005 m. gegužės degalinę valdė ir naudojo pareiškėjo dukterinė įmonė UAB „Lukoil 
Baltija“ Servisas, vėliau, nuo 2005 m. gegužės iki 2007 m., – pats pareiškėjas. Degalinės 
savininkas UAB „Kimula“ 2007 m. nusprendė pats išbandyti mažmeninės prekybos naf-
tos produktais veiklą šioje degalinėje, todėl jungtinės veiklos sutartis buvo nutraukta. 
Tačiau UAB „Kimula“ 2009 m. gegužės 8 d. pardavė degalinę UAB „Okseta“, o ši netrukus 
ją perdavė pareiškėjui pagal Jungtinės veiklos sutartį. Pareiškėjas nurodo, kad 2009 m. 
įmonei UAB „Okseta“ įnešus degalinę į jungtinę veiklą, pareiškėjas ne įgijo, bet tik su-
sigrąžino degalinės naudojimo teisę, kurią jis turėjo dar nuo 2004 m. Pareiškėjas teigia, 
kad, atitinkamai, ne 2009 m. veiksmai, kai degalinė buvo įnešta į jungtinę veiklą jau an-
trąjį kartą, bet 2004 m. veiksmai, kai degalinė įnešta pirmąjį kartą, sukėlė ilgalaikius po-
kyčius kontrolėje ir rinkos struktūroje; paskutiniais prieš degalinės perdavimą pareiškėjui 
ūkiniais metais, t. y. 2003 m., šios degalinės bendrosios pajamos neviršijo Konkurencijos 
įstatyme nustatytų pajamų ribų, todėl apie šios degalinės perėmimą nereikėjo pranešti 
Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimo. Pareiškėjo vertinimu, nagrinėjamos de facto 
aplinkybės leidžia teigti, kad degalinę kurį laiką eksploatavus UAB „Kimula“ ir 2009 m. 
jos eksploatavimo teisę susigrąžinus pareiškėjui, jos kontrolė nepasikeitė, o trumpesnis 
nei 2 metų laikotarpis, kurį degalinę valdė UAB „Kimula“, yra akivaizdžiai per trumpas, 
kad būtų galėjęs sukelti ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius.

52. Išplėstinė teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad ES Susijungimų reglamen-
to 20 konstatuojamojoje dalyje pažymėta, jog „racionalu apibrėžti koncentracijos sąvoką 
taip, kad ji apimtų operacijas, dėl kurių atitinkamų įmonių kontrolėje, taip pat ir rinkos 
struktūroje atsirastų ilgalaikių pokyčių“, to paties reglamento 3 straipsnio 1 dalyje nuro-
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dyta, kad „laikoma, jog koncentracija vykdoma, kai atsiranda ilgalaikių kontrolės poky-
čių“. Komisijos pranešimo 28 punkte pažymėta, kad „Susijungimų reglamento 3 straips-
nio 1 dalyje koncentracija apibrėžiama kaip apimanti tik sandorius, po kurių įvyksta 
ilgalaikių koncentracijoje dalyvaujančių įmonių kontrolės ir, kaip papildomai numatyta 
20 konstatuojamoje dalyje, rinkos struktūros pokyčių. Todėl Susijungimų reglamente ne-
numatyti sandoriai, dėl kurių kontrolė pakinta tik laikinai.“ Atsižvelgdama į išdėstytas 
nuostatas išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad sprendžiant, ar konkretus sandoris 
sukėlė ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius, vertintinos būtent šio sandorio 
sukeltos pasekmės. 

53. Degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, valdymo pasikeitimus rodo 
byloje esantys duomenys – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 2012 m. lap-
kričio 9 d. Konkurencijos tarybai pateikta informacija dėl ūkio subjektų, kuriems 2001–
2012 m. buvo išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produk-
tais degalinėje, buvusioje Nemuno g. 139, Klaipėdoje (Tarybos byla, XI t., b. l. 49). Iš šių 
duomenų matyti, kad 2001 m. – 2004 m. licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotais 
naftos produktais šioje degalinėje turėjo UAB „Kimula“, 2004 m. – 2005 m. šią licenci-
ją turėjo UAB „Lukoil Baltija“ Servisas, 2005 m. – 2007 m. licenciją turėjo UAB „Lukoil 
Baltija“, 2007 m. – 2009 m. licencija vėl buvo išduota UAB „Kimula“, nuo 2009 m. li-
cenciją vėl turėjo UAB „Lukoil Baltija“ (duomenų pateikimo metu licencija galiojanti). 
Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime (158 p.) nurodė, kad UAB „Okseta“ dega-
linę, esančią Nemuno g. 139, Klaipėdoje, 2009 m. gegužės 8 d. nuosavybės teise įsigijo iš 
UAB „Kimula“, ir 2009 m. birželio 19 d. UAB „Okseta“ įnešė šią degalinę į jungtinę veiklą 
pagal Jungtinės veiklos sutartį su UAB „Lukoil Baltija“. Būtent pastarasis sandoris yra ver-
tinamas nagrinėjamoje byloje.

54. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamoje byloje nėra duomenų apie 
tai, jog, nutraukus jungtinės veiklos sutartį tarp UAB „Kimula“ ir pareiškėjo 2007 m., 
buvo susitarta, kad UAB „Kimula“ degalinę valdys tik laikinai, ar kad ateityje degali-
nės valdymas vėl bus perduotas pareiškėjui. Tik UAB „Kimula“ pardavus degalinę UAB 
„Okseta“ 2009 m., pastaroji tais pačiais metais pagal susitarimą dėl 2004 m. sausio 1 d. 
jungtinės veiklos sutarties Nr. 04-00/5 priedo Nr. 3 pakeitimo (Tarybos byla, V t., b. l. 33) 
perdavė degalinės kontrolę pareiškėjui. Tad šie du susitarimai, sudaryti tarp pareiškėjo ir 
dviejų skirtingų bendrovių (2007 m. susitarimas dėl jungtinės veiklos sutarties nutrau-
kimo tarp UAB „Kimula“ ir pareiškėjo bei 2009 m. susitarimas dėl degalinės įnešimo į 
jungtinę veiklą tarp UAB „Okseta“ ir pareiškėjo), išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
buvo sudaryti nepriklausomai vienas nuo kito, nagrinėjamoje byloje nėra duomenų, kad 
antrojo susitarimo sudarymas buvo numatytas pirmajame susitarime (be to, jie sudaryti 
tarp pareiškėjo ir dviejų skirtingų ūkio subjektų), todėl ir degalinės, esančios Nemuno g. 
139, Klaipėdoje, kontrolės perėmimas 2009 m. pagal jungtinės veiklos sutartį tarp UAB 
„Okseta“ ir pareiškėjo vertintinas kaip sukėlęs savarankiškus kontrolės ir rinkos struk-
tūros pokyčius nepriklausomai nuo to, kad 2004–2007 m. tą pačią degalinę kitų sutarčių 
su kita bendrove pagrindu valdė pareiškėjas ar jo dukterinė įmonė. Kitaip tariant, būtent 
(ir tik) šis 2009 m. susitarimas dėl degalinės įnešimo į jungtinę veiklą tarp UAB „Okseta“ 
ir pareiškėjo lėmė, kad nuo 2009 m. degalinės kontrolę įgijo ir toliau ją valdė pareiškė-
jas, o tai, kad pareiškėjas tą pačią degalinę valdė 2004 m.–2007 m., nepaneigia nagrinė-
jamo 2009 m. sandorio sukeltų savarankiškų ilgalaikių kontrolės ir rinkos struktūros 
padarinių. 
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55. Pareiškėjo argumentas, jog šiuo atveju vertintina, ar laikotarpis, kai ginčo de-
galinę valdė UAB „Kimula“ buvo pakankamai ilgas, kad sukeltų ilgalaikius kontrolės ir 
rinkos struktūros pokyčius, yra nepagrįstas, kadangi šiuo atveju vertinama, ar pareiškėjas 
privalėjo pranešti Konkurencijos tarybai apie 2009 m. susitarimą dėl ginčo degalinės įne-
šimo į jungtinę veiklą ir gauti leidimą, taigi vertinama, ar šis susitarimas sukėlė ilgalaikius 
kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius. Prieš pareiškėjui įgyjant šios ginčo degalinės kon-
trolę, 2007 m.–2009 m. de jure ir de facto ją valdė kitas ūkio subjektas (UAB „Kimula“), 
todėl nepagrįstas yra pareiškėjo teiginys, kad 2009 m. degalinės kontrolės perėmimas ne-
sukėlė kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių. Būtent šis 2009 m. susitarimas nulėmė tai, 
kad nuo 2009 m. ginčo degalinė buvo kontroliuojama pareiškėjo. Ginčijamo Nutarimo 
priėmimo metu ši ginčo degalinė buvo pareiškėjo kontroliuojama jau ketverius metus, 
todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos taryba ir pirmosios instanci-
jos teismas pagrįstai konstatavo, jog degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, kon-
trolės įsigijimas 2009 m. sukėlė ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktūros pokyčius.

X.

Dėl pajamų skaičiavimo pagal naudojant perimtą turtą gautas ūkio subjektų 
pajamas

56. Pareiškėjas nurodo, kad atsakovas nepagrįstai vadovavosi ankstesnių degali-
nių naudotojų – UAB „Global Petroleum“ ir UAB „Kimula“ – apyvartomis, gautomis iš 
atitinkamose degalinėse jų vykdytos ūkinės veiklos, apskaičiuodamas šioms degalinėms 
tenkančias pajamas, dėl to padarė klaidingą išvadą, kad šių degalinių bendrosios pajamos 
paskutiniais prieš degalinių įnešimą į jungtinę veiklą metais viršijo Konkurencijos įstaty-
mo 8 straipsnio 1 dalyje nustatytą pajamų ribą. Pareiškėjas teigia, kad, pirma, toks auto-
matinis turto sutapatinimas su jame veikiančiu ūkio subjektu paneigia ES teisėje formuo-
jamą ūkio subjekto sampratą. Pareiškėjas nurodo, kad kilnojamojo ir nekilnojamojo turto 
objekte tiesiogiai generuojama apyvarta negali būti tapatinama su tokiam turtui tenkan-
čia apyvarta, jeigu turtas perduodamas naudoti tik kaip tam tikro kilnojamojo ir nekilno-
jamojo turto objektas be jokio kito apyvartą jame generuojančio turto, t. y. be komercinių 
sutarčių, darbuotojų, intelektinės nuosavybės teisių ir pan. Antra, turto naudojimo teisės 
perdavimo atvejus laikant koncentracija iškreipiamos koncentracijų kontrolės sistemos 
pamatinės kategorijos – prieš tai patalpose veikę ūkio subjektai (šiuo atveju UAB „Global 
Petroleum“ ir UAB „Kimula“) nėra laikytini koncentracijoje dalyvaujančiais asmenimis, 
kadangi nagrinėjamame jungtinės veiklos sandoryje dalyvauja tik turto savininkas (UAB 
„Okseta“) ir turto naudotojas (pareiškėjas). Trečia, patalpose vykdytos ūkinės veiklos pa-
jamų priskyrimas pačioms patalpoms paneigia pajamų priskirtinumo ūkio subjektui rei-
kalavimus ir supainioja dvi visiškai skirtingas rinkas, t. y. rinką, kurioje veikia turto sa-
vininkas (nagrinėjamu atveju degalinių nuomos, valdymo rinka), ir rinką, kurioje veikia 
turto naudotojas (mažmeninės prekybos naftos produktais rinka).

57. Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog apie numatomą 
įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu 
koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais 
prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penkiasdešimt milijonų litų ir jei-
gu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios 
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pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penki milijo-
nai litų. Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 2 dalies 2 punkte nustatyta: „Jeigu įsigyja-
ma ūkio subjekto (įmonės) dalis arba ūkio subjekto turto dalis, tai bendrosios pajamos ir 
rinkos dalis apskaičiuojamos proporcingai įsigyjamo turto daliai“. Koncentracijų nagri-
nėjimo tvarkos 6.1.1 punkte įtvirtinta, kad tais atvejais, jei įsigyjama ūkio subjekto dalis 
(įmonės dalis) arba turto dalis, kuri gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos viene-
tu ir kuriai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, tai koncentracijo-
je dalyvaujančiais ūkio subjektais bus įsigyjantis ūkio subjektas ir įsigyjamo ūkio subjekto 
dalis. Pagal Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 20 punktą, kai įsigyjantis ūkio subjektas 
įsigyja kito ūkio subjekto (įmonės) dalį arba ūkio subjekto turto dalį arba gauna teisę ilgą 
laiką naudoti kito ūkio subjekto turto dalį, kurios gali būti laikomos savarankiškos ūkinės 
veiklos vienetu ir kurioms aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, tai 
skaičiuojamos įsigyjamo ūkio subjekto daliai tenkančios bendrosios pajamos. ES susijun-
gimų reglamento 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, jog „<...> kai koncentracija susideda iš 
vienos arba daugiau įmonių įsigytų dalių, kurios įsteigtos arba neįsteigtos kaip juridiniai 
asmenys, skaičiuojama tik tų dalių, kurios dalyvauja koncentracijoje, apyvarta atsižvel-
giant į pardavėją arba pardavėjus“. Komisijos pranešimo 136 punkte pažymėta, kad tais 
atvejais, kai „sandoriu įsigyjamos vienos ar daugiau įmonių dalys, kalbant apie pardavėją, 
atsižvelgiama tik į tas dalis, kurios minimos sandoryje. <...> Tokiu atveju dalyvaujančios 
įmonės bus įsigyjančioji (-iosios) įmonė (-ės) ir įsigyjama (-os) bendrovės dalis (-ys), o į 
likusią pardavėjo verslo dalį nebus atsižvelgiama.“

58. Atsižvelgdama į šį teisinį reglamentavimą išplėstinė teisėjų kolegija konstatuo-
ja, kad tais atvejais, kai yra perimama kito subjekto turto dalies kontrolė, kai ši turto dalis 
gali būti laikoma savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir jai aiškiai priskiriama tam tikra 
apyvarta atitinkamoje rinkoje, bendrosios pajamos skaičiuojamos proporcingai įsigyjamo 
turto daliai, o dalyvaujančios įmonės yra įsigyjančioji įmonė ir įsigyjamos įmonės (turto) 
dalis. Todėl pareiškėjo argumentai, kad nagrinėjamu atveju koncentracijoje dalyvaujan-
čiomis įmonėmis laikytini turto savininkas (UAB „Okseta“) ir turto naudotojas (pareiš-
kėjas), yra nepagrįsti. Šiuo atveju koncentracijoje dalyvaujančios įmonės yra savaran-
kiški ūkinės veiklos vienetai, kurių kontrolė įgyta (ginčo degalinės), ir pareiškėjas, todėl 
Konkurencijos taryba pagrįstai atsižvelgė į ginčo degalinėse gautas pajamas iš tos ūkinės 
veiklos, kuriai vykdyti jų kontrolė buvo perimta. Tai, kad šios pajamos buvo gautos jas 
valdant ne degalinių savininkui, bet kitiems ūkio subjektams, nesudaro kliūčių į jas at-
sižvelgti, kadangi, kaip minėta, tais atvejais, kai įsigyjama turto dalies kontrolė, bendro-
sios pajamos skaičiuojamos proporcingai turto daliai, kurios kontrolė yra įgyjama, ir nėra 
siejamos su turto savininku. Kaip konstatuota šios nutarties 50 punkte, perduotos ginčo 
degalinės yra savarankiški ūkinės veiklos vienetai, kuriems aiškiai gali būti priskiriama 
tam tikra apyvarta atitinkamoje rinkoje, į šią apyvartą skaičiuodama ginčo degalinių pa-
jamas atsižvelgė Konkurencijos taryba. Taigi darytina išvada, kad Konkurencijos taryba ir 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi ankstesnių degalinių naudotojų (UAB 
„Global Petroleum“ ir UAB „Kimula“) apyvartomis, gautomis iš ūkinės veiklos ginčo de-
galinėse, apskaičiuodamos šioms degalinėms tenkančias pajamas.
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XI.

Dėl degalinių, esančių Pramonės pr. 44 ir Veiverių g. 117, Kaune, bendrųjų pajamų 
skaičiavimo kartu pagrįstumo

59. Pareiškėjas teigia, kad degalinės, esančios Pramonės pr. 44, Kaune, ir degali-
nės, esančios Veiverių g. 117, Kaune, pajamos nepagrįstai skaičiuotos kartu. Pareiškėjas 
pažymi, kad nei vienos iš minėtų degalinių bendrosios pajamos paskutiniais prieš de-
galinių įnešimą į jungtinę veiklą metais neviršijo Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 
dalyje nustatytos penkių milijonų litų ribos. Atitinkamai, iš pareiškėjo negalėjo būti rei-
kalaujama apie šių degalinių perėmimą naudoti pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti 
jos leidimą. Pareiškėjas nurodo, jog Bendrojo Teismo Cementbouw sprendime nurodytas 
reikalavimas, kad sandoriai turi būti tarpusavyje susiję, atitinka ES susijungimų regla-
mento preambulės 20 punkte pateiktą paaiškinimą dėl sandorių sąlyginumo vienas kito 
atžvilgiu. Pareiškėjas teigia, kad nagrinėjamu atveju UAB „Okseta“ degalinės, esančios 
Pramonės pr. 44, Kaune, ir degalinės, esančios Veiverių g. 117, Kaune, perdavimas pa-
reiškėjui eksploatuoti nebuvo vienijančio pobūdžio, kadangi vienos degalinės perdavimas 
nebuvo susijęs su kitos degalinės perdavimu tokiu būdu, kad UAB „Okseta“ neperdavus 
kurios nors vienos iš šių degalinių, negalėtų būti buvusi perduota kita. Toks nurodytų 
sandorių sąlyginumas vienas kito atžvilgiu nebuvo numatytas nei Jungtinės veiklos sutar-
tyje, nei jos 2005 m. balandžio 12 d. priede Nr. 3, įtvirtinančiame į jungtinę veiklą įneštų 
UAB „Okseta“ degalinių sąrašą, nei 2007 m. lapkričio 1 d. sudarytame priedo Nr. 3 pakei-
time dėl šių konkrečių degalinių įnešimo į jungtinę veiklą.

60. Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 6.1.1 punkte nurodyta, kad tais atvejais, 
kai įsigyjama ūkio subjekto dalis (įmonės dalis) arba turto dalis, kuri gali būti laikoma 
savarankiškos ūkinės veiklos vienetu ir kuriai aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta ati-
tinkamoje rinkoje, tai koncentracijoje dalyvaujančiais ūkio subjektais bus įsigyjantis ūkio 
subjektas ir įsigyjamo ūkio subjekto dalis. Pareiškėjas, remdamasis šia teisės norma, pa-
žymi, kad Konkurencijos taryba be pagrindo neatsižvelgė į atitinkamą (geografinę) rinką, 
ir teigia, kad ginčo degalinės yra skirtingose Kauno miesto pusėse, todėl tarp šių degali-
nių nėra tarpusavio pakeičiamumo. Pasak pareiškėjo, kiekvieną degalinę jis įsigijo eks-
ploatuoti iš esmės atskiroje geografinėje rinkoje, o tai reiškia, kad įvyko dvi skirtingos 
koncentracijos, ir nei vieno sandorio metu nebuvo viršyta penkių milijonų litų įsigyjamo 
turto bendrųjų pajamų riba. 

61. Išplėstinė teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad  
nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrįstai teigia, jog buvo sudaryti du tarpusavyje ne-
susiję sandoriai, kadangi iš byloje esančios medžiagos matyti, kad buvo sudarytas vie-
nas susitarimas dėl turto dalies – dviejų degalinių, esančių Kaune, kontrolės perėmimo 
(Tarybos byla, V t., b. l. 30). 

62. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktoje studijoje (III t., b. l. 158) nurodoma, jog 
atstumas tarp ginčo degalinių yra 8,6 km, ir šį atstumą automobiliu galima įveikti per 12 
minučių. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad 
šios dvi degalinės yra toje pačioje geografinėje rinkoje. Byloje nesant duomenų, kad gin-
čo degalinės Kauno mieste yra skirtingose geografinėse rinkose, išplėstinė teisėjų kolegija 
nevertina, ar nagrinėjamu atveju visos perduodamos turto dalys privalėjo būti toje pačio-
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je atitinkamoje rinkoje pagal Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 6.1.1 punktą.
63. Remdamasi išdėstytais argumentais išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad 

Konkurencijos taryba pagrįstai degalinių, esančių Pramonės pr. 44 ir Veiverių g. 117, 
Kaune, paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais bendrąsias pajamas skaičiavo 
kartu.

XII.

Dėl degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, bendrųjų pajamų skaičiavimo 

64. Pareiškėjas UAB „Lukoil Baltija“ teigia, kad Konkurencijos taryba nepagrįstai 
konstatavo, jog degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, bendrosios pajamos pa-
skutiniais prieš degalinės įnešimą į jungtinę veiklą metais viršijo Konkurencijos įstatymo 
8 straipsnio 1 dalyje nustatytą penkių milijonų litų ribą. Pareiškėjas nurodo, kad UAB 
„Kimula“ šioje degalinėje 2008 m. pasiekta apyvarta ženkliai viršija įprastines šios veiklos 
pajamas kitais laikotarpiais, ir remiasi UAB „Kimula“ paaiškinimais, kad UAB „Kimula“ 
pajamoms didelę įtaką turėjo stambių klientų pirkimai dėl išskirtinio UAB „Kimula“ tai-
kyto verslo modelio, kai stambūs klientai buvo pritraukiami, jiems siūlant papildomą 
paslaugą – sunkiasvorių transporto priemonių plovimą. Pareiškėjas pažymi, kad perim-
damas eksploatuoti šią ginčo degalinę, krovininių automobilių plovyklos eksploatacijos 
neperėmė, todėl, pasak pareiškėjo, minėtai degalinei turėtų būti priskiriama tik tokia 
bendrųjų pajamų suma, kuri būtų buvusi sugeneruota degalinę eksploatuojant be krovi-
ninių automobilių plovyklos.

65. Konkurencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta pareiga pranešti apie 
numatomą įvykdyti koncentraciją Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncen-
tracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš 
koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penkiasdešimt milijonų litų ir jeigu 
kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios  
pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu penki milijo-
nai litų. Pagal Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 20 punktą, kai įsigyjantis ūkio subjek-
tas įsigyja kito ūkio subjekto (įmonės) dalį arba ūkio subjekto turto dalį arba gauna teisę 
ilgą laiką naudoti kito ūkio subjekto turto dalį, kurios gali būti laikomos savarankiškos 
ūkinės veiklos vienetu ir kurioms aiškiai priskiriama tam tikra apyvarta atitinkamoje rin-
koje, tai skaičiuojamos įsigyjamo ūkio subjekto daliai tenkančios bendrosios pajamos. 
Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 12 punkte nustatyta, jog koncentracijoje dalyvaujan-
čių ūkio subjektų bendrosios pajamos turi atspindėti įprastinę ūkinę veiklą.

66. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad nustatydama degalinės, esančios 
Nemuno g. 139, Klaipėdoje, bendrąsias pajamas, Konkurencijos taryba rėmėsi iš 
Valstybinės mokesčių inspekcijos gautais duomenimis apie šios degalinės pajamas 2008 
metais, susijusias su degalų apyvarta, ir šios pajamos viršijo Konkurencijos įstatyme nu-
statytą penkių milijonų litų ribą (Tarybos byla, XIII t., b. l. 29). Taigi nagrinėjamu atveju 
Konkurencijos taryba atsižvelgė į ginčo degalinėje gautas pajamas, susijusias su degalų 
apyvarta, ir, kaip paaiškino atsakovas (III t., b. l. 60) bei kaip matyti iš Valstybinės mo-
kesčių inspekcijos pateiktų duomenų (Tarybos byla, XIII t., b. l. 29), krovininių auto-
mobilių plovyklos pajamos nebuvo įskaičiuotos į šios ginčo degalinės bendrąsias paja-
mas. Konkurencijos įstatyme numatytas objektyvus kriterijus – bendrųjų pajamų dydis 
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paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais. Tai, jog pareiškėjas, įsigijęs ginčo de-
galinės kontrolę, pasirinko kitokį verslo modelį ir galbūt dėl to šios degalinės pajamos 
vėlesniais metais buvo mažesnės, nepanaikino pareiškėjo pareigos pranešti apie koncen-
traciją pagal Konkurencijos įstatyme įtvirtintą ex ante koncentracijų kontrolės sistemą. 
Kadangi koncentracijų kontrolė pagal Konkurencijos įstatymą yra vykdoma prieš kon-
centracijų įgyvendinimą, tai vertinant, ar pareiškėjui kilo pareiga pranešti Konkurencijos 
tarybai apie numatomą koncentracijos įgyvendinimą, atsižvelgtina į aplinkybes, egzista-
vusias konkretaus sandorio sudarymo metu, ir, kaip nustatyta Konkurencijos įstatymo 
8 straipsnio 1 dalyje, į bendrąsias pajamas paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais me-
tais. Nagrinėjamu atveju Konkurencijos taryba rėmėsi paskutiniais prieš koncentraciją 
ūkiniais metais ginčo degalinėje gautomis pajamomis, susijusiomis su degalų apyvarta, ir, 
atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, neprivalėjo vertinti, kokios būtų buvę šios degalinės 
pajamos, jei UAB „Kimula“ nebūtų pritraukęs stambių klientų, siūlydamas sunkiasvorių 
transporto priemonių plovimo paslaugą, todėl šis pareiškėjo argumentas atmetamas kaip 
nepagrįstas.

XIII.

Dėl akcizo mokesčio skaičiuojant ginčo degalinių bendrąsias pajamas

67. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo inter alia dėl akcizo mokesčio įtraukimo skai-
čiuojant ginčo degalinių bendrąsias pajamas. Pareiškėjas nurodo, kad akcizo mokestis ne-
turėtų būti įskaičiuojamas į ginčo degalinių bendrąsias pajamas, o Konkurencijos taryba 
teigia, jog akcizo mokestis turėtų būti laikomas ginčo degalinių bendrųjų pajamų dalimi. 

68. Koncentracijų nagrinėjimo tvarkos 10–12 punktuose įtvirtinta, jog 
Konkurencijos taryba savo veikloje vadovaujasi nuostata, kad bendrosios pajamos, kaip 
ūkinės veiklos rodiklis, turi kuo tiksliau atspindėti koncentracijoje dalyvaujančių ūkio 
subjektų ekonominį pajėgumą ir padėtį. Bendrųjų pajamų sąvoka suprantama kaip pi-
nigų suma, gauta pardavus prekes (suteikus paslaugas). Pardavimai, kaip ūkio subjek-
to veiklą atspindintis rodiklis, yra esminis bendrųjų pajamų skaičiavimo kriterijus. 
Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų finansinėse ataskaitose sumos, gautos 
iš pardavimo, atsispindi eilutėje „Pardavimai ir paslaugos“ (Pelno (nuostolio) ataskaita). 
Personalinių įmonių ir ūkio bendrijų atitinkami duomenys atsispindi Pajamų deklaraci-
jos eilutėje „Bendrosios pajamos (įplaukos)“. Koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų 
bendrosios pajamos turi atspindėti įprastinę ūkinę veiklą. Apskaičiuojant ūkio subjekto 
bendrąsias pajamas, įtraukiamos ir kitos veiklos pajamos, kurios yra nurodomos ūkio su-
bjekto finansinėse ataskaitose kaip „Kita veikla“ ar „Finansinė ir investicinė veikla“ (Pelno 
(nuostolio) ataskaita).

69. ES Susijungimų reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šiame reglamen-
te bendra apyvarta susideda iš sumų, kurias konkrečios įmonės gauna ankstesniais finan-
siniais metais iš produktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai tai yra įmonių įprastinė 
veikla, atėmus pardavimo nuolaidas, pridėtinės vertės mokestį ir kitus tiesiogiai su apy-
varta susijusius mokesčius. Komisijos pranešimo 157, 161, 164–166 punktuose nustatyta, 
jog Susijungimų reglamento 5 straipsnyje vartojama apyvartos sąvoka apibrėžiama kaip 
susidedanti „iš sumų, [...] gautų už produktų pardavimą ir paslaugų teikimą“. Šios sumos 
paprastai nurodomos bendrovės sąskaitose kaip „pardavimas“. Parduodant prekes, apy-
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vartą galima nesunkiai nustatyti tiesiog nustatant visus prekybos veiksmus, susijusius su 
nuosavybės teisių perdavimu. 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apskaičiuojant apyvartą 
naudojamos sumos turi atitikti aptariamų įmonių „įprastą veiklą“. Ši apyvarta yra gauta 
pardavus prekes ar suteikus paslaugas, vykdant įprastą veiklą. Paprastai į ją neįtraukiamos 
sumos, bendrovės sąskaitose priskirtos prie „finansinių pajamų“ ar „ypatingųjų pajamų“. 
Tokios ypatingosios pajamos gali būti gautos pardavus verslą ar iš ilgalaikio turto. Reikia 
atsižvelgti kaip tik į „grynąją“ apyvartą, gaunamą atėmus reglamente nurodytas sudeda-
mąsias dalis. Siekiama nustatyti apyvartą taip, kad būtų galima spręsti apie tikrąją įmonės 
ekonominę padėtį. 5 straipsnio 1 dalyje numatyta galimybė atimti „pardavimo nuolaidas, 
pridėtinės vertės mokestį ir kitus tiesiogiai su apyvarta susijusius mokesčius“. „Pardavimo 
nuolaidos“ apima visas nuolaidas, kurias įmonės suteikia savo pirkėjams ir kurios tie-
siogiai veikia pardavimo apimtį. Kalbant apie mokesčių išskaičiavimą, Susijungimų re-
glamente minimas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir „kiti tiesiogiai su apyvarta susiję 
mokesčiai“. „Kiti tiesiogiai su apyvarta susiję mokesčiai“ apima netiesioginius su apyvarta 
susijusius mokesčius, pvz., alkoholinių gėrimų ar cigarečių mokesčius.

70. Kaip matyti iš Nutarimo, Konkurencijos tarybos bylos medžiagos (Tarybos 
byla, XI t., b. l. 36, XIII t., b. l. 29) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų duo-
menų (V t., b. l. 23, 24), spręsdama dėl perimtų ginčo degalinių bendrųjų pajamų 
Konkurencijos taryba Nutarime iš jų neišskaičiavo nei pridėtinės vertės mokesčio, nei 
akcizų mokesčio. Nagrinėjamoje byloje Konkurencijos taryba pripažįsta, jog pridėtinės 
vertės mokesčio suma turėtų būti išskaičiuojama iš ginčo degalinių bendrųjų pajamų, t. 
y. jog skaičiuojant ginčo degalinių bendrąsias pajamas šiuo aspektu buvo padaryta klaida 
(2015 m. rugpjūčio 19 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo posėdžio garso įra-
šas, 1 h 6 min 50 s), tačiau ginčas kyla dėl to, ar skaičiuojant ginčo degalinių bendrąsias 
pajamas turi būti išskaičiuojamas akcizo mokestis.

71. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (2006 m. sausio 20 d. įstatymo Nr. X-503 
redakcija) 4 ir 8 straipsniuose nustatyti atvejai, kai ūkio subjektams atsiranda prievo-
lė mokėti akcizo mokestį. Nagrinėjamoje byloje nėra pateikta duomenų, kad ginčo  
degalines iki pareiškėjui perimant jų kontrolę valdę subjektai pagal Akcizų įstatymą turė-
jo prievolę mokėti akcizo mokestį už ginčo degalinėse parduodamas prekes ar jį mokėjo. 
Bylos šalys taip pat patvirtina tai, kad akcizo mokestis už ginčo degalines valdžiusių subjek-
tų parduodamas akcizais apmokestinamas prekes jau buvo sumokėtas kitų ūkio subjektų, 
išleidusių akcizais apmokestinamas prekes į rinką (V t., b. l. 31, 88). Tai, jog UAB „Global 
Petroleum“ ir UAB „Kimula“ atitinkamai 2007 m. ir 2008 m. nėra teikusios akcizų dekla-
racijų, patvirtino ir Valstybinė mokesčių inspekcija (V t., b. l. 23). Tačiau pareiškėjas tei-
gia, kad tais atvejais, kai ūkio subjektas, nors ir neturi mokestinės prievolės sumokėti akci-
zo mokestį, tačiau perka ir parduoda akcizais apmokestinamas prekes, ir akcizo mokesčio 
dydis yra prekės kainoje, kurią ūkio subjektas sumoka pirkdamas ir gauna parduodamas 
prekes, šis akcizo mokesčio dydis turėtų būti išskaičiuojamas iš atitinkamo ūkio subjekto 
bendrųjų pajamų, nustatant jų dydį, kai sprendžiama, ar ūkio subjektui kilo pareiga praneš-
ti apie koncentraciją Konkurencijos tarybai pagal Konkurencijos įstatymą. 

72. Išplėstinė teisėjų kolegija su tokiu pareiškėjo argumentu nesutinka. Kaip mi-
nėta, ES Susijungimų reglamento 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog šiame reglamente 
bendra apyvarta susideda iš sumų, kurias konkrečios įmonės gauna ankstesniais finansi-
niais metais iš produktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai tai yra įmonių įprastinė vei-
kla, atėmus pardavimo nuolaidas, pridėtinės vertės mokestį ir kitus tiesiogiai su apyvarta 
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susijusius mokesčius. Komisijos pranešimo 166 punkte nurodyta, kad „kiti tiesiogiai su 
apyvarta susiję mokesčiai“ apima netiesioginius su apyvarta susijusius mokesčius, pvz., 
alkoholinių gėrimų ar cigarečių mokesčius. Nagrinėjamu atveju ginčo degalines iki jų 
kontrolę perimant pareiškėjui valdę ūkio subjektai neturėjo prievolės mokėti akcizo mo-
kestį už ginčo degalinėse parduodamas prekes ir jo nemokėjo, todėl, išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, akcizo mokesčio dydis įsigyjamų ir parduodamų prekių kainoje lai-
kytinas prekės kainos dalimi – atitinkamai ūkio subjekto sąnaudomis ir pajamomis.

73. Pareiškėjas remiasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos paaiškinimu 
(IV t., b. l. 173), kuriame nurodyta, kad parduodant prekes iš akcizais apmokestinamų 
prekių sandėlio, akcizų suma neturėtų būti įskaitoma į pajamas (sąnaudas), nes laikytina 
trečiųjų asmenų vardu surinktomis (sumokėtomis) sumomis. Išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, kad byloje nėra duomenų, jog ginčo degalines iki pareiškėjui įgyjant jų kontrolę 
valdę subjektai jose pardavinėjo prekes iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio. Iš by-
loje esančių duomenų ir šalių pateiktų paaiškinimų matyti, kad ginčo degalines prieš jų 
kontrolę perimant pareiškėjui valdę subjektai pardavinėjo prekes, už kurias akcizus jau 
buvo sumokėję kiti ūkio subjektai ankstesnėje (pirminėje) pardavimo grandyje, todėl šis 
Finansų ministerijos paaiškinimas negrindžia pareiškėjo pozicijos, kadangi jame kalba-
ma apie prekių pardavimą iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio. Išplėstinės teisėjų 
kolegijos vertinimu, kadangi nagrinėjamu atveju iki pareiškėjui perimant ginčo degali-
nes jas valdę ūkio subjektai neturėjo prievolės mokėti akcizo mokestį už ginčo degalinėse 
parduodamas prekes ir jo nemokėjo, koncentracijų kontrolės tikslais apskaičiuojant ginčo 
degalinių bendrąsias pajamas, akcizo mokesčio dydžio sumos, kurias sumokėjo kiti ūkio 
subjektai ankstesnėje pardavimo grandyje, neturėtų būti išskaičiuojamos iš ginčo degali-
nių bendrųjų pajamų. 

74. Pareiškėjas taip pat remiasi Lietuvos Respublikos apskaitos instituto standar-
tų tarybos 2003 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1 patvirtinto 10-ojo verslo apskaitos 
standarto „Pajamos“ 5 punktu, kuriame nurodoma, jog „pajamomis laikomas tik įmo-
nės ekonominės naudos padidėjimas. Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu 
surinktos sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kadangi tai nėra įmonės gaunama 
ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.“ Išplėstinės teisėjų kolegijos 
nuomone, skaičiuojant bendrąsias pajamas koncentracijų kontrolės tikslais, nelaikytina, 
jog ūkio subjektas, kuriam nekyla pareiga mokėti akcizo mokesčio, renka akcizo mokes-
čio sumas trečiųjų asmenų (galutinių pirkėjų) vardu, gaudamas kainą už parduodamas 
prekes, kadangi ūkio subjektas, kuriam pagal Akcizų įstatymą kyla pareiga sumokėti ak-
cizų mokestį, jį sumoka savo vardu.

75. Pažymėtina, jog, kaip matyti iš Valstybinės mokesčių inspekcijos pateik-
tų duomenų (V t., b. l. 23), iki pareiškėjui perimant ginčo degalinių kontrolę jas valdę 
UAB „Global Petroleum“ ir UAB „Kimula“ mokėjo pridėtinės vertės mokestį (priešingai 
nei akcizo mokestį), todėl Konkurencijos taryba pagrįstai teigia, jog iš bendrųjų pajamų, 
skaičiuojant jas proporcingai perimto turto daliai, turėtų būti išskaičiuojamas pridėtinės 
vertės mokestis, tačiau ne bendrųjų pajamų dalis, atitinkanti akcizo mokesčio dydį, kurį 
sumokėjo kitas (į apyvartą prekes išleidęs) ūkio subjektas.

76. Tai, jog pareiškėjo nurodytame Konstitucinio Teismo nutarime ir Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo Generalinio Advokato išvadose yra nurodoma, jog akcizų 
mokesčio tikslas yra sumažinti tam tikrų prekių patrauklumą vartotojui ir galutinis šios 
sumos mokėtojas yra vartotojas, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, apibūdina šio mo-
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kesčio tikslą, tačiau nepaneigia to, kad ginčo degalinių valdytojai ginčui aktualiu laiko-
tarpiu neturėjo prievolės mokėti akcizo mokestį į valstybės biudžetą ir jo nemokėjo, todėl 
skaičiuojant bendrąsias pajamas koncentracijų kontrolės tikslais akcizo mokesčio dydis, 
kurį sumokėjo kitas (į apyvartą prekes išleidęs) ūkio subjektas, neturėtų būti išskaičiuoja-
mas iš ginčo degalinių bendrųjų pajamų.

77. Pareiškėjas nurodo, kad 2001 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 270 „Dėl Naftos 
produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų gabenimo ir laikymo kuro 
talpyklose tvarkos ir Naftos produktų, biokuro, bioalyvos ir kitų degiųjų skystų produktų 
apskaitos taisyklių patvirtinimo“ nustatė vienareikšmę prievolę degalinių eksploatuoto-
jams teikti ataskaitas apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms. Ataskaitose dega-
linės eksploatuotojai turėjo detaliai nurodyti kasos aparatų bendros mėnesio apyvartos 
ataskaitų parodymus, degalų likučius talpyklose, degalų įpylimo kolonėlių skaitiklių pa-
rodymus. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad degalinių eksploatuotojai turėjo 
pareigą apskaityti parduotus degalus, nepaneigia to, jog jie neturėjo pareigos mokėti akci-
zo mokesčio ir jo nemokėjo, todėl šis pareiškėjo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas.

78. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, 
kad Konkurencijos taryba pagrįstai neišskaičiavo akcizo mokesčio dydžio sumų iš gin-
čo degalinių bendrųjų pajamų. Pažymėtina, kad iš byloje esančių duomenų (Valstybinės 
mokesčių inspekcijos 2015 m. birželio 15 d. pažymos, V t., b. l. 23) matyti, jog iš ginčo 
degalinių bendrųjų pajamų išskaičiavus pridėtinės vertės mokestį, ginčo degalinių ben-
drosios pajamos viršija Konkurencijos įstatyme įtvirtintą penkių milijonų litų ribą (dega-
linės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, bendrosios pajamos lygios (duomenys neskelb-
tini), degalinių, esančių Veiverių g. 117, Kaune, ir Pramonės pr. 44, Kaune, bendrosios 
pajamos lygios (duomenys neskelbtini). Todėl išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad 
Konkurencijos taryba ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog pareiškė-
jui kilo pareiga pagal Konkurencijos įstatymą pranešti apie numatomą įvykdyti koncen-
traciją (ginčo degalinių kontrolės įgijimą) Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą.

XIV.

Dėl į bylą pateiktos trečiųjų asmenų atliktos analizės

79. Dėl pareiškėjų į bylą pateiktos trečiųjų asmenų atliktos studijos (III t., b. l. 152–
186) pažymėtina, kad, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, ji laikytina trečiųjų asmenų 
nuomone, tačiau ne specialisto paaiškinimais ar eksperto išvada. Pažymėtina, kad pagal 
Administracinių bylų teisenos įstatymą specialisto paaiškinimams ir eksperto išvadai yra 
keliami tam tikri reikalavimai, inter alia nepriklausomumo reikalavimai (Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 47, 59, 62, 63 str.). Nagrinėjamu atveju pritartina atsakovui, jog 
pateikta studija kelia abejonių dėl jos objektyvumo. Bet kuriuo atveju, šioje studijoje iš-
dėstyti svarstymai nepaneigia ir nepakeičia anksčiau išdėstyto išplėstinės teisėjų kolegijos 
faktinių aplinkybių vertinimo, tai nėra specialisto paaiškinimai ar eksperto išvada pagal 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 61 ir 62 straipsnius, dėl jos turinio atskirai pasi-
sakoma nebus.
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XV.

Dėl senaties termino

80. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime pažymėjo, jog pareiškėjo pada-
ryti pažeidimai pagal savo pobūdį yra tęstiniai normų pažeidimai, už kuriuos sankcijos 
gali būti skiriamos per penkerius metus nuo paskutinių veiksmų atlikimo ar nutrauki-
mo. Konkurencijos taryba laikė, kad pareiškėjas įgyvendino dvi nepraneštas koncentra-
cijas ir šių dviejų tęstinių pažeidimų pradžia laikytina atitinkamai 2008 m. ir 2009 m., o 
kiekviena diena nuo šio momento Nutarime laikoma Konkurencijos įstatymo pažeidimo 
diena. UAB „Lukoil Baltija“ teigia, kad vadovaujantis tokiu išaiškinimu sukuriama situa-
cija, kurioje ūkio subjektas gali būti nubaustas praėjus keliems dešimtmečiams ar daugiau 
nuo galimos neleistinos koncentracijos įvykdymo, taip pat netgi įmanoma situacija, kai 
baudimui dėl neteisėtos koncentracijos faktiškai nebūtų taikomas joks senaties terminas. 
Pareiškėjas teigia, kad nagrinėjamu atveju patraukimo atsakomybėn senaties terminas 
turi būti skaičiuojamas nuo to momento, kada pareiškėjas įgijo teisę eksploatuoti apta-
riamas degalines (2008 m. ir 2009 m.). Pareiškėjas tvirtina, jog taikytinas trejų metų se-
naties terminas, galiojęs pareiškėjo tariamų pažeidimų padarymo metu, todėl pareiškėjas 
atsakomybėn galėjo būti patrauktas tik iki 2012 m. birželio mėn., o Konkurencijos taryba 
Nutarimą priėmė 2013 m. balandžio 18 d., t. y. praleidusi pareiškėjo patraukimo atsako-
mybėn senaties terminą.

81. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas 2012 m. kovo 1 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012 jau yra 
nagrinėjęs klausimą dėl senaties termino taikymo, kai sprendžiama dėl atsakomybės tai-
kymo už pareigos pranešti apie koncentraciją Konkurencijos tarybai pažeidimą. Šioje nu-
tartyje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad nepranešimas apie 
koncentraciją Konkurencijos tarybai pagal savo pobūdį reiškia tęstinį teisės pažeidimą, 
šio tęstinio pažeidimo pradžia laikytina atitinkamos sutarties sudarymo data, ir kiekvie-
na diena nuo šio momento laikoma Konkurencijos įstatymo pažeidimo darymo diena. 
Pažeidimo pabaiga, t. y. paskutinė koncentracijos įgyvendinimo diena be Konkurencijos 
tarybos leidimo, laikytina Konkurencijos tarybos leidimo išdavimo diena, nuo kurios turi 
būti skaičiuojamas senaties terminas.

82. Pažymėtina ir tai, kad Europos Sąjungos Bendrasis Teismas 2012 m. gruodžio 
12 d. sprendime T-332/09 Electrabel prieš Europos Komisiją, kuris Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo 2014 m. liepos 3 d. sprendimu C-84/13 P buvo paliktas nepakeistas, 
nurodė, kad „gebėjimas daryti lemiamą įtaką kontroliuojamos įmonės veiklai neišven-
giamai patenka į laikotarpį nuo kontrolės įgijimo datos iki kontrolės pabaigos datos. <...> 
įmonės kontrolę įgijęs subjektas toliau vykdydamas šią kontrolę pažeidžia Reglamento 
Nr. 4064/89 7 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą sustabdyti koncentraciją iki to mo-
mento, kol pažeidimą nutraukia, t. y. gauna Komisijos leidimą arba atsisako kontrolės. 
Todėl pažeidimas trunka tol, kol išlaikoma pažeidžiant minėto 7 straipsnio 1 dalį įgyta 
kontrolė ir kol Komisija suteikia leidimą koncentracijai. Todėl Komisija teisingai kva-
lifikavo pažeidimą kaip tęstinį, trukusį iki leidimo koncentracijai suteikimo datos arba 
prireikus iki ankstesnės datos, nustatytos atsižvelgiant į bylos aplinkybes“ (212 p.). Dėl 
ieškovės argumento, jog šiomis aplinkybėmis senaties terminas gali trukti „amžinai“, 
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Teisingumo Teismas pažymėjo, kad „atsižvelgiant į baudžiamąją politiką nepateisinama 
tokį kaip šioje byloje nagrinėjamą pažeidimą pripažinti momentiniu, kadangi, nesant 
juntamo poveikio rinkai, sankcijų už tokį pažeidimą skyrimo senaties terminas pasibaig-
tų pakankamai greitai“ (213 p.). 

83. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, Konkurencijos taryba leido vykdy-
ti koncentracijas UAB „Lukoil Baltija“ įgijus degalinių, esančių Pramonės pr. 44, Kaune, 
Veiverių g. 117, Kaune, ir degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, kontrolę, 
2014 m. vasario 18 d. nutarimu (IV t., b. l. 115). Būtent nuo šios datos nagrinėjamu atveju 
turi būti skaičiuojamas senaties terminas. Akivaizdu, kad Konkurencijos tarybai priimant 
pareiškėjo ginčijamą 2013 m. balandžio 18 d. nutarimą, kuriuo pareiškėjui už ginčo de-
galinių kontrolės įgijimą, nepranešus apie tai Konkurencijos tarybai ir negavus leidimo, 
buvo skirtos baudos, senaties terminas nebuvo suėjęs, taip pat nebuvo ir prasidėjęs. Todėl 
pareiškėjo argumentas, kad Konkurencijos taryba skyrė sankcijas pareiškėjui, praleidusi 
Konkurencijos įstatyme numatytą senaties terminą, yra atmetamas kaip nepagrįstas. 

XVI.

Dėl UAB „Lukoil Baltija“ skirtų sankcijų

84. Pareiškėjas nurodo, kad Konkurencijos taryba Nutarime neteisingai ir nepagrįs-
tai taikė finansinio pobūdžio sankciją (baudą) pareiškėjui, ignoruodama tai, jog Lietuvos 
viešosios teisės sistemoje baudos ir kitos piniginio pobūdžio sankcijos yra pripažįstamos 
ultima ratio priemone. Apeliantas teigia, kad pati Konkurencijos taryba pripažino pareiš-
kėjo tariamus Konkurencijos įstatymo pažeidimus procedūriniais, nes vėliau išdavė lei-
dimą įsigyti visų trijų ginčo degalinių eksploatavimo teisę. Be to, apskaičiuodama ir skir-
dama pareiškėjui 1 177 600 litų baudą Konkurencijos taryba pažeidė proporcingumo bei 
objektyvumo, ūkio subjektų lygybės ir diskriminacijos draudimo principus, taip pat nu-
krypo nuo Europos Sąjungos institucijų praktikos, neįvertino pareiškėjo atsakomybę len-
gvinančių aplinkybių, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai palaikė Konkurencijos 
tarybos nutarime nurodytus teiginius dėl baudos skyrimo ir jos dydžio nustatymo.

85. Konkurencijos taryba Nutarimu skyrė pareiškėjui 983 500 Lt baudą už tai, kad 
pareiškėjas įgijo degalinių, esančių Pramonės pr. 44, Kaune, ir Veiverių g. 117, Kaune, 
kontrolę ir apie tai nepranešė Konkurencijos tarybai bei negavo jos leidimo vykdyti kon-
centraciją, ir 194 100 Lt baudą už tai, kad pareiškėjas įgijo degalinės, esančios Nemuno 
g. 139, Klaipėdoje, kontrolę ir apie tai nepranešė Konkurencijos tarybai bei negavo jos 
leidimo vykdyti koncentraciją. Konkurencijos taryba pažymėjo, kad UAB „Lukoil 
Baltija“ padaryti koncentracijų kontrolės taisyklių pažeidimai pagal savo pobūdį yra pa-
vojingi Konkurencijos įstatymo pažeidimai, ir su padarytais pažeidimais susijusia geo-
grafine rinka laikė Kauno ir Klaipėdos miestų teritorijas. Atsižvelgusi į šias aplinkybes 
Konkurencijos taryba baudos dydį už pavojingumą nustatė 1 proc. nuo UAB „Lukoil 
Baltija“ pardavimo pajamų kartu, gautų 2011 m. eksploatuojant degalines, esančias 
Pramonės pr. 44, Kaune ir Veiverių g. 117, Kaune; bei 1 proc. nuo UAB „Lukoil Baltija“ 
pardavimo pajamų, gautų 2011 m. eksploatuojant degalinę, esančią Nemuno g. 139, 
Klaipėdoje. Konkurencijos taryba pažymėjo, kad UAB „Lukoil Baltija“ įgijo degalinių, 
esančių Pramonės pr. 44, Kaune, ir Veiverių g. 117, Kaune, kontrolę 2008 m. sausio mėn., 
o degalinės, esančios Nemuno g. 139, Klaipėdoje, kontrolę įgijo 2009 m. birželio mėn. 
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Atsižvelgęs į tai, jog UAB „Lukoil Baltija“ Nutarimo priėmimo metu nebuvo pateikęs pra-
nešimų apie ketinamas vykdyti koncentracijas, atsakovas laikė, kad UAB „Lukoil Baltija“ 
pažeidimų trukmė yra atitinkamai 5,5 metai ir 4 metai, ir atitinkamai daugino baudų dy-
džius už pavojingumą iš nustatytų pažeidimų trukmės. Remdamasi Baudų dydžio nusta-
tymo tvarkos aprašo 14 punktu ir tuo, jog UAB „Lukoil Baltija“ pardavimų pajamos iš 
veiklos, nesusijusios su nagrinėtomis trimis degalinėmis, sudaro daugiau kaip 95 proc. 
bendrųjų UAB „Lukoil Baltija“ pajamų, siekdama atgrasymo, Konkurencijos taryba UAB 
„Lukoil Baltija“ apskaičiuotus bazinius baudų dydžius padidino 20 proc. Atsakomybę len-
gvinančių ar sunkinančių aplinkybių atsakovas nenustatė.

86. Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog už draudžiamus 
susitarimus, piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi, koncentracijos, apie kurią buvo 
privaloma pranešti, įgyvendinimą be Konkurencijos tarybos leidimo, koncentracijos tę-
simą jos sustabdymo laikotarpiu, Konkurencijos tarybos nustatytų koncentracijos vyk-
dymo sąlygų ar privalomų įpareigojimų pažeidimą ūkio subjektams skiriama piniginė 
bauda iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais. Skiriamos 
ūkio subjektams baudos diferencijuojamos, atsižvelgiant į pažeidimo pavojingumą; pa-
žeidimo trukmę; ūkio subjekto atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes; 
kiekvieno ūkio subjekto įtaką pažeidimo padarymui, kai pažeidimą padaro keli ūkio su-
bjektai; ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesiogiai susijusių su pažeidimu, pardavimų 
vertę (Konkurencijos įstatymo 37 str. 1 d.). Baudos dydis taip pat nustatomas vadovau-
jantis Baudų dydžio nustatymo aprašu. Šio aprašo 4 punkte nustatyta, kad už draudžiamą 
susitarimą ar piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi ūkio subjektui skiriamas baudos 
dydis apskaičiuojamas dviem etapais: pirmiausia, vadovaujantis Aprašo III ir IV skyriais, 
apskaičiuojamas bazinis baudos dydis. Bazinis baudos dydis apskaičiuojamas remiantis 
ūkio subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų pajamo-
mis ir pažeidimo trukme. Vėliau, vadovaujantis Aprašo V skyriumi, bazinis baudos dydis 
tikslinamas – didinamas arba mažinamas. Remiantis Baudų dydžio nustatymo aprašo 23 
punktu, už kitus Konkurencijos įstatymo pažeidimus ūkio subjektui skiriamos baudos dy-
džio apskaičiavimui mutatis mutandis taikomos Aprašo II, IV ir V skyrių nuostatos, kiek 
jos reglamentuoja baudos dydžio apskaičiavimą, kai bazinis baudos dydis apskaičiuoja-
mas pagal ūkio subjekto paskutiniais ūkiniais metais gautas bendrąsias pajamas. Baudų 
dydžio nustatymo aprašo 8 ir 10 punktuose nustatyta, kad bazinis baudos dydis lygus 
pardavimų vertės dalies, apskaičiuotos įvertinus pažeidimo pavojingumą, ir pažeidimo 
trukmės metais sandaugai. Baziniam baudos dydžiui apskaičiuoti naudojama pardavimų 
vertės dalis, atsižvelgiant į Aprašo 9 punkte numatytą ribą, nustatoma pagal pažeidimo 
pavojingumą. Pažeidimo pavojingumas įvertinamas atsižvelgiant į visas su konkrečiu 
pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažeidimo pobūdis, visų pažeidimo daly-
vių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, ir kitas aplinkybes. Šių aplinkybių 
svarba ir jų vertinimo poreikis priklauso nuo kiekvieno konkretaus pažeidimo.

87. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad koncentraci-
jų kontrolės procedūromis siekiama patikrinti, ar ūkio subjektų koncentracijos veiksmai 
(susijungimų ar įsigijimų forma) neribos konkurencijos. Koncentracijų kontrolės pagrin-
dinis tikslas – identifikuoti žalingų rinkai koncentracijų sudarymą ir užkirsti tam kelią. 
Konkurencijos įstatyme įtvirtintas ex ante koncentracijų kontrolės mechanizmas turėtų užti-
krinti, kad koncentracija nepadarytų neigiamos įtakos konkurencijai, kad dėl koncentracijos 
veiksmų neatsirastų neigiamos žalos konkurencijos struktūrai (Lietuvos vyriausiojo admi-
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nistracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012, 
2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013). 

88. Konkurencijos taryba yra viešojo administravimo subjektas, vykdantis valstybinę 
konkurencijos politiką bei kontroliuojantis, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo, ir tu-
rintis teisę už konkurencijos teisės pažeidimus įstatymo numatytais atvejais ūkio subjektams 
skirti baudas (Konkurencijos įstatymo 18 str., 35 str. 1 d. 3 p.). Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas neatlieka viešojo administravimo funkcijų 
ir nevykdo atitinkamos srities politikos, o tik sprendžia ginčus dėl teisės viešojo adminis-
travimo srityje (2011 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1433/2011, 
2013 m. balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013). Visa tai le-
mia, kad Konkurencijos taryba, skirdama baudas, turi plačią diskreciją (žr., pagal ana-
logiją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 28 d. sprendimo byloje 
Dansk Rørindustri prieš Europos Komisiją, C-189/02 P, 172 p.). Kita vertus, tai nereiškia, 
kad Konkurencijos taryba šioje srityje gali veikti nevaržomai. Ją saisto tiek bendrieji tei-
sės principai (pavyzdžiui, proporcingumo, vienodo vertinimo), tiek specialiosios konku-
rencijos teisės ar bendrosios viešojo administravimo normos (pavyzdžiui, baudos dydis 
iki 10 procentų bendrųjų metinių pajamų, Konkurencijos įstatymo 30 str. 2 d., Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 str.). Teismas turi įgaliojimus patikrinti, ar 
Konkurencijos taryba laikėsi šių teisės reikalavimų. Pažymėtina, jog pareiškėjas, siekdamas 
įrodyti jam skirtų baudų ar jų dydžių nepagrįstumą, turi pateikti duomenų, kurių pagrindu 
būtų galima spręsti, kad Konkurencijos taryba, skirdama baudą ir nustatydama jos dydį, ne-
tinkamai pasinaudojo savo diskrecija (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. 
birželio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2016/2012, 2013 m. balandžio 25 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013).

89. Pareiškėjas apeliaciniame skunde pabrėžia, kad pažeidimas nepagrįstai buvo 
įvertintas kaip pavojingas, kadangi nesukėlė nepataisomos ar ilgalaikės žalos konkuren-
cijai. Konkurencijos taryba 2014 m. vasario 18 d. nutarimu išdavė leidimą įgyti visų trijų 
ginčo degalinių kontrolę, todėl, pasak pareiškėjo, pažeidimas buvo tik formalus, procedū-
rinis, pareiškėjas neturėjo tikslo pažeisti konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus, o 
paskirtos baudos pažeidžia proporcingumo principą. 

90. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad Konkurencijos įstatymo 36 straipsnio 
1 dalyje ir Baudų dydžio nustatymo apraše baudos dydis nėra diferencijuojamas atsižvel-
giant į tai, ar ūkio subjektas yra baudžiamas už draudžiamus susitarimus, piktnaudžia-
vimą dominuojančia padėtimi, ar koncentracijos, apie kurią privaloma pranešti, įgyven-
dinimą be Konkurencijos tarybos leidimo. Tai patvirtina didelę svarbą, kurią teisės aktų 
leidėjas teikia pareigai pranešti apie numatomą įgyvendinti koncentraciją. Kaip nurodyta 
Baudų dydžio nustatymo aprašo 10 punkte, konkretaus pažeidimo pavojingumas vertina-
mas atsižvelgiant į visas su konkrečiu pažeidimu susijusias aplinkybes, tokias kaip pažei-
dimo pobūdis, visų pažeidimo dalyvių bendra rinkos dalis, pažeidimo geografinis plotas, 
ir kitas aplinkybes. Šių aplinkybių svarba ir jų vertinimo poreikis priklauso nuo kiekvie-
no konkretaus pažeidimo. 

91. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nusprendęs, kad koncentra-
cijos įgyvendinimas nepranešus Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo gali būti 
laikomas pavojingu pažeidimu, o aplinkybė, jog tokiu atveju buvo apribota konkurencija 
arba kitaip padaryta žala, leistų kvalifikuoti tokį pažeidimą kaip žymiai sunkesnį (2013 m. 
balandžio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013). Europos Sąjungos 
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Bendrasis Teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendime byloje Electrabel prieš Komisiją, 
T-332/09, kuriuo rėmėsi Konkurencijos taryba, vertindama nagrinėjamą pažeidimą kaip 
pavojingą, pažymėjo, kad koncentracijos poveikio rinkai nebuvimo nagrinėjimas ex post 
pagrįstai negali būti lemiamas veiksnys, siekiant nustatyti pažeidimo sunkumą pagal ex 
ante kontrolės sistemą (246 p.). Pažymėtina ir tai, kad koncentracijos vykdymas pažei-
džiant Konkurencijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalį yra pažeidimas, kuris negali būti ver-
tinamas kaip visiškai formalus ar procedūrinis, nes jis gali sukelti esminių konkurencijos 
sąlygų pokyčių. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad Konkurencijos įstatyme ir Baudų 
dydžio nustatymo apraše sankcijos dydis nėra diferencijuojamas atsižvelgiant į tai, ar pa-
žeidimas padarytas tyčia ar neatsargiai. Dėl neatsargumo padaryti pažeidimai, atsižvel-
giant į jų poveikį konkurencijai, nėra mažiau sunkūs nei tyčiniai pažeidimai (žr., pagal 
analogiją, Europos Sąjungos Bendrojo Teismo 2012 m. gruodžio 12 d. sprendimo byloje 
Electrabel prieš Komisiją, T-332/09, 206, 237 p.). Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, 
išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad Konkurencijos taryba neperžengė savo diskre-
cijos ribų, įvertindama pareiškėjo padarytą pažeidimą kaip pavojingą.

92. Konkurencijos taryba taip pat atsižvelgė į tai, jog pažeidimas padarytas vietinė-
se rinkose (su padarytais pažeidimais susijusia geografine rinka laikė Kauno ir Klaipėdos 
miestų teritorijas), ir baudos dydį už pavojingumą nustatė 1 proc. nuo UAB „Lukoil 
Baltija“ pardavimo pajamų kartu, gautų 2011 m. eksploatuojant degalines, esančias 
Pramonės pr. 44, Kaune ir Veiverių g. 117, Kaune; bei 1 proc. nuo UAB „Lukoil Baltija“ 
pardavimo pajamų, gautų 2011 m. eksploatuojant degalinę, esančią Nemuno g. 139, 
Klaipėdoje. Pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, kad pažeidimo geografinis plotas 
buvo nustatytas netiksliai, nes Kaune pažeidimas buvo įgyvendintas skirtingose geografi-
nėse rinkose. Konkurencijos taryba atsiliepime (III t., b. l. 62) nurodė, kad 1 proc. baudos 
dydis buvo nustatytas atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį ir į tai, jog pažeidimo geografi-
nis plotas yra ne nacionalinė teritorija, o lokalinės teritorijos. Išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, nustatytas 1 proc. baudų dydis, atsižvelgiant į tai, kad, kaip išdėstyta pirmiau, 
pažeidimas pagrįstai įvertintas kaip pavojingas ir į tai, kad pažeidimai padaryti lokaliose 
teritorijose, nepažeidžia proporcingumo principo.

93. UAB „Lukoil Baltija“ apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad Konkurencijos 
taryba nepagrįstai siekdama atgrasymo padidino bazinį baudų dydį 20 proc., kadangi 
Konkurencijos taryba neprivalo didinti baudos dydį visais atvejais, kai ūkio subjekto pa-
jamos iš nesusijusių su pažeidimu prekių pardavimo sudaro daugiau kaip 95 proc. jo ben-
drųjų pajamų. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad ir be tokio padidinimo paskirtos baudos 
savaime turi atgrasomąjį poveikį. 

94. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra pažymėta, kad vie-
nas iš baudos už konkurencijos teisės pažeidimus tikslų yra atgrasymas nuo pažeidimo 
darymo, todėl itin mažos ekonominės sankcijos taikymas ar atleidimas nuo baudos mo-
kėjimo šio tikslo nepasiektų (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. bir-
želio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2016/2012, 2013 m. balandžio 25 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013). Konkurencijos taryba, padidindama 
baudų dydį atsižvelgusi į tai, kad ūkio subjekto pajamos iš nesusijusių su pažeidimu pre-
kių pardavimo sudarė daugiau kaip 95 proc. jo bendrųjų pajamų, veikė remdamasi Baudų 
dydžio nustatymo aprašo 14 punktu, kuriame yra numatyta tokia galimybė, todėl, išplės-
tinės teisėjų kolegijos vertinimu, atsakovas savo diskrecijos ribų neperžengė.

95. UAB „Lukoil Baltija“ taip pat nurodo, kad Konkurencijos taryba, skirdama pa-
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reiškėjui baudas, nukrypo nuo savo praktikos, kadangi pareiškėjui skirtos baudos kur kas 
didesnės nei buvo skirtos kitiems ūkio subjektams už koncentracijų kontrolės pažeidi-
mus, be to, skirtos baudos yra neproporcingos lyginant jas su užsienio valstybėse nacio-
nalinių konkurencijos institucijų už atitinkamus pažeidimus skirtas baudas.

96. Pažymėtina, kad baudos už koncentracijų kontrolės pažeidimus yra skiriamos 
ir jų dydis nustatomas remiantis Konkurencijos įstatymu ir Baudų dydžio nustatymo 
aprašu. Šiuose teisės aktuose įtvirtinta, kad baudų dydžiai nustatomi ne remiantis iš anks-
to įtvirtintais konkrečiais baudų dydžiais (t. y. ne konkrečiais skaičiais), o atsižvelgiant, be 
kita ko, į ūkio subjekto tiesiogiai ir netiesiogiai su pažeidimu susijusių prekių pardavimų 
pajamas, pažeidimo trukmę ir kitas konkretaus atvejo aplinkybes. Būtent remdamasi šiais 
kriterijais Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime nustatė baudų dydžius pareiškė-
jui. Ūkio subjektai, dėl kurių pradėta administracinė procedūra, per kurią gali būti pa-
skirtos baudos, negali turėti teisėtų lūkesčių, kad Konkurencijos taryba neviršys anksčiau 
skirtų baudų lygio, kadangi Konkurencijos taryba turi teisę, nepažeisdama teisės aktų, ir 
savo diskrecijos ribose pritaikyti skiriamų baudų dydį taip, kaip yra būtina siekiant užti-
krinti konkurencijos politikos ir teisės normų tinkamą įgyvendinimą (žr., pagal analogi-
ją, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. birželio 28 d. sprendimo byloje Dansk 
Rørindustri prieš Europos Komisiją Nr. C-189/02 P, 169, 173 p.). 

97. UAB „Lukoil Baltija“ teigia, kad užsienio valstybėse už koncentracijų kontrolės 
pažeidimus buvo skirtos mažesnės baudos. Šiuo aspektu pažymėtina, kad Konkurencijos 
taryba baudas skiria remdamasi Konkurencijos įstatymu ir Baudų nustatymo dydžio 
aprašu, baudų skyrimo taisyklės už koncentracijos kontrolės pažeidimus nėra harmoni-
zuotos Europos Sąjungoje, todėl šis pareiškėjo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas. 

98. Pareiškėjas taip pat nurodo, kad Konkurencijos taryba neatsižvelgė į atsakomy-
bę lengvinančias aplinkybes – tai, jog pareiškėjas bendradarbiavo su Konkurencijos tary-
ba, ir tai, jog nėra suformuotos aiškios Konkurencijos tarybos šiuo klausimu. 

99. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad 
vien tik tai, jog pareiškėjas vykdė Konkurencijos tarybos nurodymus ir teikė reikiamą in-
formaciją, savaime nėra pagrindas pareiškėjo elgesį vertinti kaip padėjimą Konkurencijos 
tarybai tyrimo metu (2011 m. sausio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-
1702/2010, 2012 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A822-2818/2012). 
Nagrinėjamu atveju pareiškėjas tyrimo metu tik vykdė Konkurencijos tarybos nurody-
mus, todėl, išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Konkurencijos taryba, nelaikydama 
šios aplinkybės atsakomybę lengvinančia aplinkybe, savo diskrecijos ribų neperžengė.

100. Išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su argumentu, kad nebuvo aiškios 
Konkurencijos tarybos praktikos ir dėl to pareiškėjui turėjo būti skirtos mažesnės baudos 
ar sankcija turėjo būti apskritai neskirta. Kaip pagrįstai pažymėjo Konkurencijos taryba, 
pareiškėjo atstovas 2013 m. kovo 28 d. posėdžio Konkurencijos taryboje metu nurodė, jog 
bendrovė yra teikusi pranešimus dėl koncentracijos išsinuomojant degalines „nes tokia 
buvo praktika, įgyjant turtą ar nuomos sutarties, ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu 
ūkio subjektai, jei būdavo viršijamos įstatyme nustatytos ribos, pateikdavo pranešimus“ 
(Tarybos byla, XVI t., b. l. 6–7). Taip pat pažymėtina, jog kilus neaiškumams, pareiškė-
jas turėjo teisę konsultuotis su Konkurencijos taryba dėl pareigos pateikti pranešimą apie 
koncentraciją. Dėl šių priežasčių šis pareiškėjo argumentas atmetamas kaip nepagrįstas.

101. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi pareiškėjo argumentus, susijusius su pa-
skirtomis baudomis ir jų dydžiu, daro išvadą, kad pareiškėjas neįrodė, jog atsakovas, 
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nustatydamas, kad pareiškėjas padarė pavojingą pažeidimą ir skirdamas 983 500 Lt ir 
194 100 Lt dydžio baudas, netinkamai įgyvendino ar viršijo jam suteiktą diskrecijos teisę, 
jog paskirtos baudos yra neproporcingos pareiškėjo padarytiems pažeidimams.

XVII.

Dėl pareiškėjo prašymo kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą

102. Pareiškėjas mano, jog teisingam ir tinkamam šios administracinės bylos iš-
nagrinėjimui yra būtinas nagrinėjamai bylai aktualių Europos Sąjungos teisės normų iš-
aiškinimas. Kreipiantis dėl preliminaraus sprendimo pateikimo pareiškėjas prašo kompe-
tentingai Europos Sąjungos institucijai inter alia užduoti šiuos klausimus: 

1) ar, Europos Sąjungos valstybei narei deklaruojant, kad jos įstatymais bus sie-
kiama konkurencijos teisinius santykius reglamentuojančios nacionalinės ir Europos 
Sąjungos teisės suderinimo, yra privaloma tos valstybės narės institucijoms ir teismams 
taikant nacionalinę konkurencijos teisę remtis Europos Sąjungos teisės normomis ir 
Europos Sąjungos institucijų pateiktais šių teisės normų išaiškinimais? 

2) kada, remiantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis, t. y. remiantis 2004 m. 
sausio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kon-
trolės 3 straipsnio 1 dalies b) punktu bei 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pavienį ūkio 
subjekto turtą galima laikyti rinkoje dalyvaujančiu verslu (savarankišku ekonominiu 
vienetu)? 

3) ar, remiantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis, t. y. remiantis 2004 m. sausio 
20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 3 
straipsnio 1 dalies b) punktu bei 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, degalinę, tik kaip ne-
kilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, be prekės ženklo, pavadinimo, darbuotojų, tiekėjų, pro-
graminės įrangos, išorinių mokėjimo terminalų, licencijos, galima laikyti rinkoje daly-
vaujančiu verslu (savarankišku ekonominiu vienetu)? 

4) kokioms sąlygoms esant, remiantis Europos Sąjungos teisės nuostatomis, t. y. re-
miantis 2004 m. sausio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų 
tarp įmonių kontrolės 3 straipsnio 1 dalies nuostatomis, galima teigti, jog trumpam lai-
kotarpiui praradus degalinės kontrolę, nebuvo ilgalaikių struktūrinių pokyčių rinkoje? 

5) ar, sprendžiant dėl ilgalaikių struktūrinių pokyčių rinkoje, taikant Europos 
Sąjungos teisės nuostatas, t. y. taikant 2004 m. sausio 20 d. Tarybos Reglamento (EB) 
Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės 3 straipsnio 1 dalį, turi būti ver-
tinamos tik sutarčių nuostatos (de jure), ar ir sistemiškai įvertinamas tarp ūkio subjektų 
faktiškai susiklosčiusių santykių pobūdis ir turinys (de facto)? 

6) ar, atsižvelgiant į procedūrinį ir formalų koncentracijų kontrolės teisės normų 
pažeidimo pobūdį (ypač įvertinant tai, kad vėliau konkurencijos priežiūros institucija iš-
davė leidimą įgyvendinti koncentraciją), šis pažeidimas gali būti laikomas pavojingu?

103. Remiantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, įsta-
tymų nustatytais atvejais teismas kreipiasi į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę 
instituciją prašydamas preliminaraus nutarimo Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar 
galiojimo klausimu. Pažymėtina, kad pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo prakti-
ką, būtent bylą nagrinėjantis nacionalinis teismas, kuris atsakingas už sprendimo priė-
mimą, atsižvelgdamas į konkrečios bylos aplinkybes, turi įvertinti reikalingumą pateikti 
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prašymą priimti prejudicinį sprendimą, kad galėtų priimti savo sprendimą bei įvertinti 
Teisingumo Teismui pateikiamų klausimų svarbą. Teisingumo Teismas taip pat ne kartą 
yra nusprendęs negalįs priimti sprendimo dėl nacionalinio teismo pateikto prejudicinio 
klausimo, jeigu yra akivaizdu, kad nacionalinio teismo prašomas Bendrijos teisės normos 
išaiškinimas arba jos galiojimo įvertinimas yra nesusijęs su pagrindinės bylos aplinkybė-
mis arba dalyku, jeigu problema yra hipotetinė. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą 
pateisina ne galimybė pateikti konsultacines nuomones apie bendruosius ar hipotetinius 
klausimus, bet poreikis veiksmingai išspręsti ginčą (žr., pvz., Teisingumo Teismo 2006 m. 
birželio 15 d. sprendimo Acereda Herrera, C-466/04, 47–49 p.).

104. Taip pat pažymėtina, kad, kaip pagrįstai nurodo Konkurencijos taryba (IV t., 
b. l. 202), tai, jog nėra priimta Europos Komisijos ar Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo sprendimų dėl tapačių faktinių aplinkybių, savaime nelemia būtinybės kreiptis į 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo.

105. Dėl pirmojo pareiškėjo prašomo užduoti klausimo pažymėtina, kad pareiškė-
jas savo prašyme nenurodo, kodėl šis klausimas turi lemiamos reikšmės teisingam šios 
bylos išsprendimui, t. y. nenurodo, kokių Europos Sąjungos teisės normų ar Europos 
Sąjungos institucijų pateiktų teisės normų išaiškinimų Konkurencijos taryba ar pirmo-
sios instancijos teismas netaikė. Konkurencijos taryba ginčijamame Nutarime nuro-
dė, jog „atsižvelgiant į tai, kad Konkurencijos įstatymu siekiama Lietuvos Respublikos 
ir Europos Sąjungos konkurencijos santykius reglamentuojančios teisės suderinamu-
mo (Konkurencijos įstatymo 1 str. 3 d.), be to, Konkurencijos taryba yra deklaravusi, 
kad atlikdama koncentracijų kontrolę remsis Europos Komisijos ir Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktika ir išaiškinimais dėl koncentracijų kontrolės (Koncentracijų 
nagrinėjimo tvarkos 3 p.), vertinant nagrinėjamų ūkio subjektų veiksmus taip pat yra at-
sižvelgiama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kon-
trolės bei į Europos Komisijos suvestiniame pranešime dėl jurisdikcijos pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės pateiktus paaiški-
nimus dėl kontrolės įgijimo vertinimo.“ Ginčijamame Nutarime atsakovas plačiai rėmėsi 
Europos Sąjungos teisės normomis ir Europos Sąjungos institucijų pateiktais išaiškini-
mais. Pažymėtina, kad tai, jog nacionalinių, o kartu ir Europos Sąjungos teisės normų 
taikymo rezultatas yra nepalankus pareiškėjui, neleidžia daryti išvados, jog šios teisės 
normos apskritai nebuvo taikomos. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, ši pareiškėjo 
prašymo dalis atmetama kaip nesusijusi su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis. 

106. Dėl penktojo pareiškėjo nurodyto klausimo pažymėtina, jog Konkurencijos 
taryba ginčijamame Nutarime, spręsdama dėl ilgalaikių struktūrinių pokyčių rinkoje, at-
sižvelgė tiek į sutarčių nuostatas (de jure), tiek ir į tarp ūkio subjektų faktiškai susiklosčiu-
sių santykių pobūdį ir turinį (de facto) (ginčijamo Nutarimo 132–149 p.). Konkurencijos 
taryba analizavo degalinės, esančios Klaipėdoje, Nemuno g. 139, faktinius kontrolės pa-
sikeitimus, ūkio subjektų pateiktus paaiškinimus, tarp ūkio subjektų sudarytas sutartis 
(Nutarimo 142, 147, 148 p.), todėl ši pareiškėjo prašymo dalis taip pat atmetama kaip 
nesusijusi su nagrinėjamos bylos aplinkybėmis.

107. Dėl antrojo ir trečiojo pareiškėjo pateiktų klausimų išplėstinė teisėjų kolegija 
pažymi, kad, kaip išdėstyta šios nutarties 40–46 punktuose, išanalizavusi ginčo degalinių 
priėmimo–perdavimo aktus ir susitarimų, kuriais ginčo degalinės buvo įneštos į jungtinę 
veiklą, nuostatas, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, kad kaip degalinės buvo perduoti 
turto kompleksai, o ne pavienis turtas, be to, priešingai nei nurodo pareiškėjas, į perduo-
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to kilnojamojo ir nekilnojamojo turto komplektus įėjo ne tik nekilnojamasis turtas ir es-
minis prekybai naudojamas degalinėse esantis kilnojamasis turtas, bet ir tam tikros licen-
cijos, kompiuterinės sistemos, darbuotojų kompiuteriai, todėl išplėstinė teisėjų kolegija 
daro išvadą, kad šie pareiškėjo pateikti klausimai neatitinka bylos faktinių aplinkybių.

108. Dėl ketvirtojo pareiškėjo pateikto klausimo išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, 
kad, kaip nurodyta šios nutarties 52 punkte, iš ES Susijungimų reglamento 20 konsta-
tuojamosios dalies, 3 straipsnio 1 dalies, Komisijos pranešimo 28 punkto yra aišku, jog 
sprendžiant, ar konkretus sandoris sukėlė ilgalaikius kontrolės ir rinkos struktūros po-
kyčius, vertintinos būtent šio sandorio sukeltos pasekmės. Nagrinėjamoje byloje nustaty-
ta, kad pareiškėjas 2007 m. buvo praradęs ginčo degalinės kontrolę neapibrėžtam laiko-
tarpiui, ir vėl įgijo šios degalinės kontrolę kitos sutarties su kitu ūkio subjektu pagrindu. 
Todėl, viena vertus, pareiškėjo siūlomame kausime netiksliai nurodomos bylos aplinky-
bės, ir, antra vertus, išplėstinei teisėjų kolegijai nekyla abejonių, kad dėl šios ginčo degali-
nės kontrolės įgijimo 2009 m. kilo ilgalaikių kontrolės ir rinkos struktūros pokyčių. 

109. Dėl šeštojo pareiškėjo siūlomo klausimo pažymėtina, kad Europos Sąjungos 
Bendrasis Teismas 2012 m. gruodžio 12 d. sprendime byloje Electrabel prieš Komisiją, 
T-332/09 jau yra konstatavęs, jog koncentracijos poveikio rinkai nebuvimo nagrinėjimas 
ex post pagrįstai negali būti lemiamas veiksnys, siekiant nustatyti pažeidimo sunkumą 
pagal ex ante kontrolės sistemą (246 p.). Išplėstinė teisėjų kolegija nesutinka su pareiš-
kėjo argumentu, kad šiuo Europos Sąjungos Bendrojo Teismo išaiškinimu negali būti 
remiamasi nagrinėjamoje byloje dėl skirtingo koncentracijos masto. Į pažeidimo mastą 
atsižvelgiama skaičiuojant baudos dydį pagal ūkio subjekto prekių, tiesiogiai ir netiesio-
giai susijusių su pažeidimu, pardavimų vertę, taip pat atsižvelgiant į pažeidimo geografinį 
plotą, kitas svarbias aplinkybes (Konkurencijos įstatymo 37 str. 1 d. 5 p., Baudų dydžio 
nustatymo aprašo 4.1, 5, 8 p.). Nagrinėjamas veiksnys – koncentracijos poveikio rinkai 
nebuvimas, taigi šis veiksnys nėra susijęs su pažeidimo rinkos dydžiu. Išplėstinei teisė-
jų kolegijai nekyla abejonių, kad koncentracijos poveikio rinkai nebuvimas nelaikytinas 
lemiamu veiksniu, siekiant nustatyti pažeidimo sunkumą tiek tuo atveju, kai pažeidimas 
dėl savo masto patenka į Europos Komisijos kompetenciją, tiek tais atvejais, kai pažeidi-
mas yra nacionalinio lygmens.

110. Pažymėtina ir tai, kad teisės taikymas konkrečioms byloje nustatytoms fakti-
nėms aplinkybėms yra nacionalinio teismo prerogatyva. Nagrinėjamu atveju išplėstinei 
teisėjų kolegijai nekilo abejonių dėl ES susijungimų reglamento 3 straipsnio 1 dalies ar 
2 dalies aiškinimo, todėl pareiškėjo prašymas su išdėstytais klausimais kreiptis dėl pre-
liminaraus sprendimo priėmimo į kompetentingą Europos Sąjungos teisminę instituciją 
netenkinamas.

111. Teisėjų kolegija, apibendrindama pirmiau išdėstytus argumentus, konsta-
tuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje nustatytas aplinkybes 
ir surinktų įrodymų visumą, teisingai pritaikė ginčo teisinius santykius reglamentuojan-
čias teisės normas. Pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 81, 86 str.), todėl pareiškėjo apeliacinis skundas 
jame nurodytais motyvais netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas pa-
liekamas nepakeistas.



294

I. Administracinių teismų praktika

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 
straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo UAB „Lukoil Baltija“ apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. birželio 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.4. Bylos dėl valstybės tarnybos teisinių santykių

2.4.1. dėl konkurso į savivaldybės kontrolieriaus pareigas komisijos sudėties

Savivaldybės politikų dalyvavimo atrankos (konkurso) į savivaldybės kontrolie-
riaus pareigas komisijoje teisėtumas turėtų būti grindžiamas Vietos savivaldos įstatymo 
16 straipsnio 2 dalies 8 punkto nuostatų, įtvirtinančių sprendimų dėl savivaldybės kontro-
lieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją, 
taip pat ir sudaryti pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisiją, 
tiesioginiu taikymu (48 punktas). Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punk-
te įtvirtinta išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija negali būti suvaržoma Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinto Konkursų į 
valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 21, 24 punkto nuostatomis, 
kurios riboja politikų dalyvavimą pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas at-
rankos komisijos sudėtyje (49 punktas).

Įstatymuose įtvirtinta savivaldybės kontrolieriaus skyrimo procedūra savai-
me nereiškia Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 4 dalyje įtvirtintų savivaldybės 
kontrolieriaus veiklos principų, inter alia – nepriklausomumo, pažeidimo. Sistemiškai 
vertinant teisės normas, reglamentuojančias savivaldybės kontrolieriaus skyrimo 
procedūras, pažymėtina, kad savivaldybės tarybos išimtinės kompetencijos skirti savi-
valdybės kontrolierių įgyvendinimas, dalyvaujant jo skyrimo procedūroje tokiu būdu, jog  
konkurso komisijos nariais yra paskiriami savivaldybės tarybos atstovai, negali turėti 
poveikio savivaldybės kontrolieriaus veiklos nepriklausomumo principui, nes jis įgyven-
dinamas realizuojant kituose teisės aktuose įtvirtintus reikalavimus savivaldybės kon-
trolieriui, jo pareigas ir atsakomybę. Savivaldybės kontrolierius savo veikloje vadovauja-
si tiek Vietos savivaldos, tiek kitais įstatymais ir teisės aktais, atsakomybė už netinkamą 
funkcijų vykdymą, be kita ko, ir nepriklausomumo principo pažeidimą, jam taip pat gali 
kilti kitų įstatymų, be kita ko, Valstybės tarnybos įstatymo, numatančio tarnybinę atsa-
komybę, pagrindu (57 punktas).
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Administracinė byla Nr. A-634-492/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00384-2013-4

Procesinio sprendimo kategorija 15.2.3.1; 15.2.3.2; 16.1

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. rugsėjo 21 d. 
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Anatolijaus Baranovo, Arūno Dirvono, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirminin-
kas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės (pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę 
bylą pagal pareiškėjų N. M. (N. M.) ir I. C. apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pa-
reiškėjų A. A., N. M. (N. M.), I. C. skundus atsakovams Elektrėnų savivaldybės adminis-
tracijai, Elektrėnų savivaldybės tarybai, Valstybės tarnybos departamentui, Lietuvos vals-
tybei, atstovaujamai Elektrėnų savivaldybės tarybos ir Valstybės tarnybos departamento, 
tretiesiems suinteresuotiems asmenims D. K. ir Vyriausybės atstovui Vilniaus apskrityje 
dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė: 
I.

1. Pareiškėjas A. A. kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–3), prašydamas pakeis-
ti 2013 m. vasario 1 d. Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės 
kontrolieriaus (įstaigos vadovo) konkurso (toliau – ir Konkursas) rezultatus, t. y. never-
tinti pretendentų į pareigas konkurso komisijos (toliau – ir Komisija) narių L. A., R. K., 
A. K., L. A., G. K. egzamino žodžiu rezultatų, perskaičiuoti konkurso rezultatus ir kon-
kurso laimėtoju paskelbti antrą vietą užėmusį konkurso dalyvį.

2. Pareiškėja I. C. kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino (III t., 
b. l. 1–13, VI t., b. l. 1–7, VII t., b. l. 49–69, 87–94, VIII t., b. l. 120–135), prašydama: 
1) pripažinti, kad Komisijos nariai L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. buvo suinteresuo-
ti, kad Konkursą laimėtų D. K., taigi neveikė taip, kaip reikalauja Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 patvirtinto Konkursų į valstybės tar-
nautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 27 punktas; 2) pripa-
žinti, kad Komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. vertinimo balai, skirti D. K. 
Konkurso dalyje žodžiu, turėjo reikšmingos ir lemiamos įtakos Konkurso žodžiu rezul-
tatams ir galutiniams Konkurso rezultatams nustatant Konkurso laimėtoją; 3) pripažinti 
Konkurso protokolą negaliojančiu toje dalyje ir ta apimtimi, kurioje pateikti Komisijos 
narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. Konkurso dalies žodžiu D. K. įvertinimo balai 
bei kuria D. K. pripažinta Konkurso laimėtoja; 4) įpareigoti Komisiją iš naujo perskai-
čiuoti D. K. Konkurso dalies raštu (testo) rezultatus, Konkurso dalies žodžiu įvertinimo 
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balų vidurkį be Komisijos narių L. A., R. K., R. N., L. A. ir G. K. Konkurso dalies žo-
džiu D. K. įvertinimo balus ir galutinį Konkurso balą; 5) įpareigoti Komisiją iš naujo su-
daryti pretendentų eilę ir iš naujo paskelbti Konkurso laimėtoją; 6) panaikinti Elektrėnų 
savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą „Dėl D. K. priėmimo į savivaldy-
bės kontrolieriaus pareigas“; 7) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą 
organizuoti Konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo; 8) įpa-
reigoti Elektrėnų savivaldybę artimiausiame Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje po 
sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo atleisti D. K. iš Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus 
pareigų; 9) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą sugrąžinti į Elektrėnų 
savivaldybės biudžetą visas lėšas, kurios buvo išmokėtos D. K. laikotarpiu nuo jos priėmi-
mo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų, įskaitant 
įmokas į socialinio draudimo fondo biudžetą ir kitas išmokas, išlaidas bei mokesčius bei 
kitas patirtas išlaidas; 10) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą atlikti vi-
sus reikiamus veiksmus, kad būtų kreiptasi į Valstybės tarnybos departamentą (toliau – ir 
VTD) dėl D. K. valstybės tarnautojo statuso bei stažo valstybės tarnyboje laikotarpiu nuo 
jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių parei-
gų panaikinimo; 11) įpareigoti VTD atlikti visus reikiamus veiksmus dėl D. K. valstybės 
tarnautojo statuso bei stažo valstybės tarnyboje laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų 
savivaldybės kontrolieriaus pareigas iki atleidimo iš šių pareigų panaikinimo; 12) įpa-
reigoti Elektrėnų savivaldybę per protingą terminą atlikti visus reikiamus veiksmus, kad 
būtų kreiptasi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą dėl D. K. stažo bei įmo-
kų panaikinimo laikotarpiu nuo jos priėmimo į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus 
pareigas iki atleidimo iš šių pareigų; 13) priteisti iš Elektrėnų savivaldybės dėl Konkurso 
organizavimo patirtą 20 000 Lt neturtinę žalą; 14) priteisti iš Elektrėnų savivaldybės dėl 
Elektrėnų savivaldybės teismo nutarties nevykdymo, viešojo administravimo procedūros 
nestabdymo ir D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas bei dalykinę repu-
taciją menkinančių, tikrovės neatitinkančių žinių paskleidimo sukeltų pasekmių patirtą 
30 000 Lt neturtinę žalą; 15) priteisti iš Elektrėnų savivaldybės dėl skundžiamų veiksmų 
iki 2014 m. vasario mėn. patirtą 3 696 Lt turtinę žalą, ir po 308 Lt už kiekvieną kitą mė-
nesį iki sprendimo šioje byloje įsiteisėjimo dienos; 16) priteisti iš VTD dėl skundžiamų 
veiksmų patirtą 20 000 Lt neturtinę žalą.

3. Pareiškėjas N. M. kreipėsi į teismą su skundu, kurį vėliau patikslino (II t., 
b. l. 18–23, V t., b. l. 1–4, VIII t., b. l. 36–39), prašydamas: 1) panaikinti 2013 m. vasario 
1 d. Elektrėnų savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus (įs-
taigos vadovo) konkurso rezultatus (protokolo Nr. 14-1); 2) pripažinti, kad 2013 m. vasa-
rio 13 d. Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl D. K. priėmimo į savivaldybės 
kontrolierės pareigas“ yra neteisėtas, nes Elektrėnų savivaldybės tarybai buvo uždraus-
ta priimti D. K. į savivaldybės kontrolieriaus pareigas, ir pastarąjį sprendimą panaikinti; 
3) įpareigoti Elektrėnų savivaldybę organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kon-
trolieriaus pareigas iš naujo. 

4. Pareiškėjas A. A., nesutikdamas su konkurso į Elektrėnų savivaldybės kontrolės 
ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolierius (įstaigos vadovo) pareigas rezultatais, pa-
gal kuriuos jis liko trečioje vietoje, nurodė, kad buvo pažeistas Aprašo 21 punktas, pa-
gal kurį valstybės politikas, išskyrus šio Aprašo 24 punkte nurodytus atvejus, negali būti 
Komisijos nariu, tuo tarpu Konkurso metu net devyni atrankos komisijos nariai buvo 
Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai. Be to, pasak pareiškėjo, buvo pažeisti ir Aprašo 23, 
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27 punktai, kadangi dalis Komisijos narių buvo šališki, tačiau nenusišalino. Atkreipė dė-
mesį, jog dauguma Komisijos narių per Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdžius, kaip 
valdančios daugumos partneriai, jau yra balsavę už D. K. palankius, su šiuo konkursu su-
sijusius sprendimus, be to, tiek D. K., tiek Komisijos nariai L. A., R. K., A. K., L. A., G. K. 
2012 m. liepos 26 d. pareiškimu Elektrėnų savivaldybės merui pareiškė, jog jungiasi į ta-
rybos narių daugumą veikti kartu koalicijoje, tačiau nė vienas atrankos komisijos narys 
nuo darbo Komisijoje nenusišalino.

5. Pareiškėja I. C., nesutikdama su Konkurso rezultatais, pagal kuriuos ji liko 
antroje vietoje, taip pat nurodė, jog dalis Komisijos narių buvo šališki ir suinteresuoti, 
kad Konkursą laimėtų D. K. Be to, nebuvo išlaikytas pretendentams suteiktų šifrų kon-
fidencialumas, kadangi Komisijos sekretorė prieidavo prie paliktų testų, atversdavo juos 
ir pasižiūrėdavo. Dėl minėtų priežasčių, anot pareiškėjos, nepagrįsta ir VTD išvada, jog 
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (toliau – ir VTĮ, Valstybės tarnybos 
įstatymas) ir Apraše įtvirtintos procedūros Konkurso metu nebuvo pažeistos. Be to, I. C. 
teigimu, VTD apskritai neturėjo teisės pateikti išvados dėl VTĮ laikymosi. Pareiškėja taip 
pat nesutiko su Komisijos sprendimu suteikti D. K. trečią kvalifikacinę klasę. I. C. nu-
rodė, kad dėl atsakovės Elektrėnų savivaldybės skundžiamų veiksmų buvo pažeistos jos 
teisės ir pagrįsti lūkesčiai, ji buvo apgauta, įžeista, prarado pasitikėjimą Elektrėnų savi-
valdybe bei viešojo administravimo institucijomis, išgyveno nusivylimą, stresą, pradėjo 
blogai jaustis, atsirado sveikatos sutrikimai. Pareiškėjos teigimu, tokie Elektrėnų savival-
dybės veiksmai laikytini jos garbės ir orumo įžeidimu. Dėl atsakovo Elektrėnų savival-
dybės 2013 m. vasario 1 d. skundžiamų veiksmų patirtą neturtinę žalą pareiškėja vertina 
20 000 Lt. Be to, pasak pareiškėjos, Elektrėnų savivaldybė 2013 m. vasario 13 d. pakarto-
tinai neužtikrino ir pažeidė jos teises, teisėtus interesus, lūkesčius, įžeidė garbę ir orumą, 
nes neturėdama tam teisės priėmė D. K. į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas. 
Pabrėžė, jog Elektrėnų savivaldybė 2013 m. vasario 13 d. viešame Elektrėnų savivaldy-
bės tarybos posėdyje svarstydama D. K. priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas 
klausimą, vietinėje spaudoje viešai komentuodama Konkurso rezultatus bei Elektrėnų 
savivaldybės tarybos sprendimus, pareiškėjos atžvilgiu veikė nesąžiningai, kadangi viešai 
suabejojo jos sąžiningumu, veiksmų teisėtumu. Dėl Elektrėnų savivaldybės viešų pasisa-
kymų, anot pareiškėjos, buvo įžeista jos garbė ir orumas, pakenkta dalykinei reputacijai. 
Dėl atsakovės Elektrėnų savivaldybės 2013 m. vasario 13 d. skundžiamų veiksmų ir daly-
kinę reputaciją menkinančių, tikrovės neatitinkančių žinių paskleidimo patirtą neturtinę 
žalą I. C. vertina 30 000 Lt. Be to, pasak pareiškėjos, dėl Elektrėnų savivaldybės veiksmų 
ji patyrė ir turtinę žalą, t. y. būdama paskirta į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus par-
eigas ji būtų gavusi didesnį darbo užmokestį bei patirtų mažesnes išlaidas kelionei į dar-
bą. Pareiškėjos paskaičiavimais, vidutinė vieno mėnesio negauta darbo užmokesčio suma 
sudaro 132 Lt, o išlaidos degalams – 176 Lt per mėnesį. Pareiškėja taip pat nurodė, kad 
žalą, kurią vertina 20 000 Lt, patyrė ir dėl VTD veiksmų, t. y. VTD pasityčiojo ir įžeidė 
pareiškėją, nes nevykdė ar netinkamai vykdė savo pareigas, surašė tikrovės neatitinkančią 
išvadą. Paaiškino, kad dėl VTD surašytos tikrovės neatitinkančios išvados buvo viešai su-
abejota jos sąžiningumu, skundo padavimo pagrįstumu, teisėtumu, protingumu, pakirs-
tas pasitikėjimas pareiškėja, jos dalykinė reputacija. 

6. Pareiškėjas N. M., nesutikdamas su Konkurso rezultatais, pagal kuriuos jis liko 
ketvirtoje vietoje, taip pat pabrėžė, jog Komisijos nariai buvo šališki, be to, šifrų konfi-
dencialumas nebuvo išsaugotas.
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7. Atsakovai Elektrėnų savivaldybės administracija ir Elektrėnų savivaldybės ta-
ryba (toliau – kartu ir Elektrėnų savivaldybė) atsiliepimuose į pareiškėjų skundus (I t., 
b. l. 25–31, II t., b. l. 45–52, III t., b. l. 55–61, VI t., b. l. 64–69, VIII t., b. l. 40–44, 63–70, 
114–116, IX t., b. l. 4–7) prašė juos atmesti kaip nepagrįstus.

8. Elektrėnų savivaldybės nuomone, Konkurso Komisijos sudėtis buvo teisėta, nes 
tai, kad tarybos nariai vieną kartą balsavo už tariamai naudingą D. K. sprendimą, nereiš-
kia, kad jie daugiau niekada negali ateityje dalyvauti priimant sprendimus, susijusius su 
tuo asmeniu. Atsakovo nuomone, samprotavimai dėl politikos įtakos konkurso rezulta-
tams taip pat vertintini kritiškai, kadangi iš pretendentų egzamino žodžiu garso įrašo ga-
lima įsitikinti, kad iš esmės teisinga D. K. vertinti geriausiai iš visų pretendentų. Pabrėžė, 
jog aukščiausiais balais D. K. egzaminą žodžiu įvertino ne tik savivaldybės tarybos daugu-
mos atstovai, bet ir valdančiajai daugumai nepriklausę tarybos nariai. Atsakovo teigimu, 
tik savivaldybės tarybos nariai, būdami valstybės politikais, gali priimti sprendimą dėl sa-
vivaldybės kontrolieriaus paskyrimo į pareigas, todėl jie turi būti (ar bent jau gali būti) 
Konkurso Komisijos nariais, o draudimas į Konkurso Komisiją skirti valstybės politikus 
taikomas tik tais atvejais, kai valstybės tarnautoją į pareigas skiria ne valstybės politikai. 
Atsakovas pabrėžė, jog pareiškėjai A. A. ir N. M. iš esmės mėgina apginti ne savo, o pa-
reiškėjos I. C. interesus, todėl jie turėtų būti jos atstovai, o ne pareiškėjais. Taip pat atkrei-
pė dėmesį, jog pareiškėjai dalyvavo Konkurso Komisijos posėdyje (egzamine žodžiu) ir 
pateikė savo paaiškinimus bei atsakė į Komisijos narių pateiktus klausimus, tačiau šiame 
posėdyje nekėlė klausimo dėl kurio nors iš Komisijos narių galimo šališkumo. Pažymėjo, 
kad Konkurso Komisijos nariai neprivalo nusišalinti nuo pretendentų vertinimo, jeigu 
juos tarpusavyje sieja ta pati lytis, rasė, tautybė, kalba, kilmė, socialinė padėtis, tikėjimas, 
įsitikinimai ar pažiūros, tuo pačiu ir narystė politinėje partijoje. Pasak Elektrėnų savi-
valdybės, nėra pagrindo pripažinti negaliojančia ir Konkurso protokolo dalį, kuria pa-
teiktas Konkurso Komisijos pasiūlymas dėl trečios kvalifikacinės klasės D. K. suteikimo. 
Pabrėžė, jog Aprašas neįpareigoja egzaminą žodžiu laikiusių pretendentų pasirašytinai 
supažindinti su Konkurso Komisijos pasiūlymu suteikti priimamam valstybės tarnauto-
jui kvalifikacinę klasę, be to, kvalifikacinės klasės suteikimas D. K. nepadarė jokios įtakos 
šioje byloje skundžiamiems Konkurso rezultatams. Elektrėnų savivaldybė taip pat nuro-
dė, kad testų šifrų konfidencialumas buvo išsaugotas. Atkreipė dėmesį, jog pagal Aprašo 
37 punktą už pretendentui suteikto šifro konfidencialumo išsaugojimą atsako pretenden-
tas. Paaiškino, kad Aprašo 46 punktas nustato, kad pasibaigus testui spręsti skirtam lai-
kui, komisijos sekretorius surenka išspręstus testus. Tik Komisijos sekretorius Konkurso 
procedūros klausimais gali bendrauti su pretendentais. Aprašas ar kiti teisės aktai nenu-
mato, kad Komisijos sekretorius bendrauti su pretendentais ir surinkti išspręstus testus 
gali tik užmerktomis, užrištomis akimis, nusukęs žvilgsnį nuo testų, kad jokiu būdu ne-
pamatytų šifrų ar pan. Jei Komisijos sekretorius ir matė šifrus testuose, tai tą darė tik tuo 
tikslu, kad įsitikintų, jog pretendentai nepamiršo, ar sąmoningai neužrašė šifrų testuose, 
nes tokiu atveju Konkursas galėjo būti sužlugdytas. Be to, vykdydamas pareigą pasibaigus 
testui spręsti skirtam laikui surinkti išspręstus testus, Komisijos sekretorius privalo maty-
ti ką renka – testus ar kitus popieriaus lapus, todėl testų su šifrais pamatymas komisijos 
sekretoriui yra neišvengiama būtinybė. Elektrėnų savivaldybė pabrėžė, kad pareiškėja I. 
C. nepateikė įrodymų, kad patyrė 50 000 Lt neturtinę žalą, nepagrindė turtinės žalos dy-
džio, o skunde pateikti turtinės žalos skaičiavimai yra nesuprantami ir nepagrįsti fakti-
niais duomenimis.
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9. Atsakovas VTD atsiliepimuose į pareiškėjų skundus (II t., b. l. 119–121, 
VIII t., b. l. 72–75, 118–119, IX t., b. l. 2–3) prašė juos atmesti kaip nepagrįstus. 

10. Anot VTD, vien Konkurso Komisijos nario priklausomybė kuriai nors partijai 
ar vienoks ar kitoks pavaldumas Komisijos pirmininkui savaime nėra teisės akte nuro-
dyta aplinkybė, dėl kurios asmuo negalėtų būti skiriamas Komisijos nariu ar dėl kurios 
būtų pakankamas pagrindas abejoti to asmens nešališkumu. Be to, byloje nėra įrodymų, 
kad pareiškėja I. C. buvo neteisingai vertinama Konkurso metu dėl jos nepriklausymo 
politinei partijai ar atvirkščiai, dėl D. K. priklausymo politinei partijai. VTD paaiški-
no, kad pagal Aprašo 22, 29 punktus Komisijos sekretorius nėra Komisijos narys ir tik 
jis Konkurso procedūros klausimais gali bendrauti su pretendentais. Pažymėjo, kad dar 
prieš prasidedant testui raštu, Komisijos sekretorė informavo, kad pretendentai tinka-
mai pažymėtų atsakymus ir kiekvieno testo lapo viršutiniame dešiniajame kampe įrašy-
tų šifrą. Pretendentams baigus spręsti testus sekretorė išties patikrino testus, norėdama 
įsitikinti, ar lapai tinkamai sužymėti, tačiau nė vienas konkurso komisijos narys nebuvo 
prisiartinęs prie testų taip, kad galėtų pamatyti šifrus, neprašė jų parodyti ar pasakyti, o 
jokių kitų įrodymų, patvirtinančių teiginį dėl pretendentų šifrų žinojimo, byloje nepateik-
ta. VTD teigimu, kadangi pareiškėja su Konkurso protokolu susipažino iš kart po to, kai 
jame pasirašė, todėl ir kvalifikacinės klasės suteikimas protokole dar nebuvo užfiksuotas, 
be to, kvalifikacinės klasės suteikimas D. K. Konkurso eigai ir rezultatams jokios įtakos 
neturi. Taip pat pabrėžė, kad byloje nėra įrodymų, jog VTD, jei teismas spręstų pripažinti 
Konkursą neteisėtu, atsisakytų įvykdyti teismo nurodymus. Dėl I. C. reikalavimo atlygin-
ti neturtinę žalą VTD nurodė, kad VTD pateiktos išvados dėl Konkurso eigos jokių pase-
kmių pareiškėjai nesukelia, jos nėra skundžiamos teismui, todėl negali sukelti ir tam tikrų 
išgyvenimų pareiškėjai, kurių pagrindu ji galėtų prašyti neturtinės žalos atlyginimo. 

11. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. K. atsiliepime (IV t., b. l. 137–139) prašė pa-
reiškėjų skundus atmesti kaip nepagrįstus. 

12. D. K. teigimu, klaidingai nurodoma, jog už sprendimą skirti ją kaip pakaitinę 
valstybės tarnautoją į savivaldybės kontrolieriaus pareigas balsavo Elektrėnų savivaldybės 
tarybos daugumai priklausantys nariai, kurie dalyvavo ir Konkurso komisijoje, kadangi 
R. N. nėra tarybos daugumos narys. Be to, labai gerai jos atsakymus vertino ir tarybos 
daugumai nepriklausantis komisijos narys H. P., tuo tarpu L. A. ir L. A., jos atsakymų ne-
įvertino aukščiausiu balu, nors, D. K. nuomone, ji atsakė teisingai. D. K. atkreipė dėmesį, 
kad būtent pareiškėją I. C. išskirtinai gerai įvertino komisijos nariai A. A. ir D. A. D. K. 
nuomone, prieš ją, kaip Konkurso laimėtoją, galimai veikia organizuota asmenų grupė, 
kadangi I. C. ir A. A. skundų teiginiai iš esmė identiški. 

13. Trečiasis suinteresuotas asmuo Vyriausybės atstovas Vilniaus apskrityje atsilie-
pime nurodė administracinę bylą spręsti teismo nuožiūra (VI t., b. l. 123–124). 

II.

14. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. liepos 10 d. sprendimu 
(b. l. 119–128) pareiškėjų skundus atmetė.

15. Teismas nustatė, kad 2013 m. sausio 9 d. buvo paskelbtas konkursas į Elektrėnų 
savivaldybės kontrolieriaus pareigas. Konkursas vyko 2013 m. vasario 1 d. Susumavus 
Konkurso rezultatus, buvo nustatyta, kad konkursą laimėjo D. K. Elektrėnų savivaldybės 
tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. TS-44 D. K. nuo 2013 m. vasario 18 d. pri-
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imta į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas.
16. Teismas pažymėjo, kad dalis pareiškėjų reikalavimų formuluojami kaip prašy-

mai pripažinti tam tikrą faktą, tačiau tam tikro fakto pripažinimas (konstatavimas) ir jo 
teisinis įvertinimas nėra administracinių teismų veiklos tikslas ir savaime nesukelia ABTĮ 
numatytų teismo sprendimo pasekmių, t. y. neapgina į teismą pasikreipusio asmens ta-
riamai pažeistų teisių arba įstatymų saugomų interesų. Taigi minėti reikalavimai dėl tam 
tikrų faktų pripažinimo negali būti nagrinėjami kaip savarankiški reikalavimai ir gali būti 
tik kitų reikalavimų (ne)tenkinimo prielaida, todėl iš esmės nagrinėti reikalavimai tik dėl 
skundžiamų aktų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir žalos priteisimo.

17. Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad teismas, sprendžiantis bylą dėl asmens nepri-
ėmimo į atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje, veikia ne kaip kokia nors „apeliacinė 
egzaminų komisija“, o kaip jurisdikcinė institucija, sprendžianti, ar nebuvo pažeista egza-
mino (konkurso) tvarka ir asmens konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos 
Respublikos valstybės tarnybą.

18. Teismas taip pat pažymėjo, jog teismų praktikoje pripažįstama, kad ginči-
jant priėmimo į valstybės tarnybą procedūrą, svarbu tinkamai pasirinkti gynybos būdą. 
Kreipimasis į teismą neturi būti betikslis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo 2012 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1993/2012). Teismo 
vertinimu, pareiškėjo A. A. reikalavimai nagrinėjamu atveju yra betiksliai, kadangi, nors 
pareiškėjas ir iš esmės nesutinka su Konkurso rezultatais, tačiau siekia, jog konkursą lai-
mėtų kitas pretendentas, t. y. I. C. Taigi tokiu savo reikalavimu pareiškėjas A. A. nesiekia 
savo teisių apgynimo, o tuo atveju, jei jo skundas būtų tenkintas, jo teisėms ar pareigoms 
toks teismo sprendimas jokios įtakos nepadarytų, todėl teismas sprendė, jog vien dėl šios 
priežasties A. A. skundas gali būti atmestas kaip nepagrįstas.

19. Įvertinęs pareiškėjų argumentus dėl Komisijos sudėties neteisėtumo, kadangi 
dalis Komisijos narių buvo politikai, teismas pažymėjo, kad ginčijamas Konkursas vyko 
į įstaigos (Kontrolės ir audito tarnybos) vadovo pareigas, todėl Komisijoje pagal Aprašo 
24 punkto (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.), nu-
statančio išimtis, kada politikai gali būti atrankos komisijos nariais, ne tik galėjo, bet 
ir privalėjo dalyvauti valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba jo įgaliotas 
valstybės tarnautojas ir konkursą organizuojančios įstaigos personalo tarnybos vadovas. 
Pažymėta, kad pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – ir Vietos 
savivaldos įstatymas) 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą sprendimų dėl savivaldybės kontro-
lieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas yra išimtinė savivaldybės tary-
bos kompetencija, todėl sistemiškai vertinant Aprašo 21, 24 punktus (redakcija, galiojusi 
nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.), Vietos savivaldos įstatymo 16 straips-
nio 2 dalies 8 punktą, daryta išvada, kad politikų dalyvavimas atrankos komisijoje  
nagrinėjamu atveju nesudaro pagrindo Komisijos sudėtį pripažinti neteisėta. Be to, 
Aprašo 24 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.) 
taip pat nustato, kad organizuojant konkursą įstaigos vadovo pareigoms, komisijos pirmi-
ninkas gali būti valstybės politikas. Teismas taip pat atkreipė dėmesį, jog bylos duomenys 
patvirtina, kad vienas iš pareiškėjų – N. M., būdamas Elektrėnų savivaldybės nariu, pats 
balsavo už tokią Komisijos, į kurią įtraukti ir savivaldybės politikai, sudėtį, taigi N. M. 
teiginiai apie Komisijos sudėties neteisėtumą vertintini kritiškai, kaip siekis nuginčyti 
Konkurso rezultatus.

20. Teismas kritiškai vertino pareiškėjų argumentus dėl Komisijos narių neobjek-
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tyvumo. Pažymėjo, kad pareiškėjai savo nurodomas aplinkybes dėl galimo, jų nuomone, 
Komisijos narių šališkumo žinojo ir Konkurso metu, tačiau nė vienas iš jų jokių pastabų 
tuo metu dėl galimo Komisijos narių neobjektyvumo nereiškė, nekėlė klausimo dėl kurio 
nors iš Komisijos narių nusišalinimo. Nors dalis Komisijos narių 2012 m. rugpjūčio 22 d. 
balsavo už D. K. paskyrimą į pakaitinio valstybės tarnautojo Elektrėnų savivaldybės kon-
trolieriaus pareigas Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus J. Z. laikino nedarbingumo lai-
kotarpiu, tačiau, teismo vertinimu, minėta aplinkybė yra visiškai nesusijusi su ginčijamo 
Konkurso procedūromis ir negali būti pagrindu a priori konstatuoti šių Komisijos na-
rių suinteresuotumą Konkurso laimėtoja paskelbti būtent D. K. Teismo nuomone, minėti 
pareiškėjų argumentai paremti tik subjektyviu vertinimu. Teismas nepagrįstais pripaži-
no ir pareiškėjų teiginius apie tai, jog kai kurie Konkurso Komisijos nariai specialiai su-
mažino savivaldybės kontrolieriaus pareigybės reikalavimus tam, kad Konkursą laimėtų 
būtent D. K. Pažymėjo, kad būtent reikalavimų šiai pareigybei sumažinimas sudarė ga-
limybę Konkurse dalyvauti ir pareiškėjams, todėl tokie Elektrėnų savivaldybės veiksmai, 
kai iš Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo buvo pašalintas reika-
lavimas turėti vidaus auditoriaus atestatą, nelaikyti D. K. protegavimu ar išskirtinių sąly-
gų jai sudarymu. Argumentai dėl partinio priklausomumo įtakos Konkurso rezultatams 
taip pat atmesti, nes vien Komisijos nario priklausomybė kuriai nors partijai savaime 
nėra teisės akte nurodyta aplinkybė, dėl kurios būtų pakankamas pagrindas abejoti to as-
mens nešališkumu. Be to, atkreiptas dėmesys, jog D. K. egzamino žodžiu dalyje geriau 
nei I. C. įvertino ne tik Komisijos nariai, balsavę už D. K. paskyrimą į pakaitinio valsty-
bės tarnautojo Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas, bet ir minėtame balsavime 
nedalyvavę A. K. ir G. R., o H. P. abi kandidates įvertino vienodai. Taip pat pažymėta, 
kad R. N. nepriklauso Elektrėnų savivaldybės tarybos daugumai, o G. R. apskritai nėra 
Elektrėnų savivaldybės tarybos narys, taigi argumentai, kad išskirtinai 5 Komisijos nariai, 
kurie priklauso tarybos daugumai ar yra balsavę už D. K. kandidatūrą į savivaldybės kon-
trolieriaus pareigas, specialiai geriau vertino D. K. egzamino žodžiu atsakymus, atmesti. 
Pastebėta, jog teismų praktikoje yra išaiškinta, kad atsakymų į pateiktus klausimus būdu 
atliekamas žinių patikrinimas yra kiekvieno konkurso komisijos nario diskrecija. Tai reiš-
kia, kad šiam patikrinimui yra būdingas subjektyvaus pretendento (konkurso dalyvio) ži-
nių vertinimo faktorius. Tačiau pabrėžta, kad šio faktoriaus reikšmė yra siejama tik su 
konkurso komisijos nario, o ne konkurso dalyvio (pretendento) atitinkamos nuomonės 
susiformavimu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gruodžio 6 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A143-3241/2011). Taigi tai reiškia, jog tokia situacija, 
kai visi komisijos nariai vienodais balais įvertina vieną konkurso dalyvį, yra faktiškai be-
veik neįmanoma, todėl kai kurių Komisijos narių mažesnių balų skyrimas pareiškėjai I. 
C., nesant jokių kitų objektyviais duomenimis pagrįstų aplinkybių, nelaikytas pastarųjų 
Komisijos narių specialiu nusistatymu prieš pareiškėją. I. C. išsakomos abejonės dėl ga-
limo L. A. neobjektyvumo, nes pastaroji galbūt yra D. K. šeimos gydytoja, yra pagrįstos 
tik prielaidomis. Net ir tuo atveju, jei L. A. būtų D. K. šeimos gydytoja, ši aplinkybė ne-
reiškia jos suinteresuotumo, kad būtent D. K. taptų savivaldybės kontroliere, nesant kitų 
tai patvirtinančių įrodymų. Pareiškėjų argumentus, jog Konkurso procedūros buvo pa-
žeistos dar ir dėl to, kad prieš apklausą žodžiu šifrai buvo atskleisti Komisijos nariams, 
t. y. išsprendus testą Komisijos sekretorė apžiūrėjo testo lapuose užrašytą šifro numerį, 
teismas laikė nepagrįstais. Atkreipė dėmesį, jog Komisijos sekretorė nėra Komisijos narė, 
be to, būtent ji pagal Aprašo 29 punktą (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 
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2013 m. birželio 1 d.) konkurso procedūros klausimais gali bendrauti su pretendentais. 
Aprašo 46 punktas (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 
d.) nustato, kad baigus spręsti testą ir praktinę užduotį, Komisijos sekretorius surenka 
išspręstus testus ir praktines užduotis. Pagal Aprašo 39 punktą (redakcija, galiojusi nuo 
2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.) pretendentas kiekvieno testo ir praktinės 
užduoties lapo viršutiniame dešiniajame kampe rašo suteiktą šifrą. Pažymėta, kad teis-
mo posėdyje kaip liudytoja apklausta Komisijos sekretorė R. B. paaiškino, jog dažnai per 
konkursus pretendentai neužrašo, ar ne ten kur reikia užrašo jiems suteiktus šifrus, todėl 
ji, be kita ko, pasitarusi su VTD stebėtojais, pretendentui baigus spręsti testą raštu, pati-
krindavo lapus, ar ant kiekvieno iš jų užrašytas šifras. Nurodė, kad neturėjo tikslo įsiminti 
šifrus, be to, tai padaryti būtų sudėtinga, kadangi šifrą sudaro 6 ženklai, o Konkurse daly-
vavo 9 pretendentai, todėl ji šifrų niekam atskleisti negalėjo. Teismo posėdyje kaip liudy-
tojas apklaustas Komisijos pirmininkas A. A. pažymėjo, kad su Komisijos sekretore apie 
šifrus nekalbėjo. Jokių kitų įrodymų, patvirtinančių pareiškėjų teiginius dėl Komisijos na-
rių šališkumo, sąlygoto pretendentų šifrų žinojimo, byloje nenustatyta. Pažymėta, kad nė 
vienas iš pretendentų nereiškė abejonių dėl galimo šifro atskleidimo Komisijos nariams, 
Komisijos sekretoriui atliekant testo lapų patikros veiksmus. Todėl, atsižvelgdamas į nu-
rodytą teisinį reglamentavimą, įvertinęs nustatytas faktines bylos aplinkybes ir surinktus 
įrodymus, teismas sprendė, kad Komisijos sekretorės atliktas pretendentų lapų patikrini-
mas nereiškia, kad Komisijos nariams buvo atskleisti pretendentų šifrai. Taip pat atmesti 
pareiškėjų teiginiai dėl 3 kvalifikacinės klasės suteikimo Konkurso laimėtojai. Pažymėta, 
kad pagal Aprašo 58 punktą (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. 
birželio 1 d.) Komisijai pasiūlius, priimamam valstybės tarnautojui gali būti suteikiama 
trečia kvalifikacinė klasė ir apie tai pažymima protokole. Pažymėta, jog 3 kvalifikacinės 
klasės suteikimas D. K. pareiškėjams jokių teisių ar pareigų nesukuria. Atsižvelgiant į tai, 
kas išdėstyta, daryta išvada, kad Konkursas organizuotas tinkamai, procedūrinių pažei-
dimų nenustatyta, todėl naikinti jo rezultatus (2013 m. vasario 1 d. protokolą Nr. 14-1) ir 
tenkinti kitus iš to kylančius reikalavimus, t. y. įpareigoti Komisiją iš naujo perskaičiuoti 
konkurso rezultatus, iš naujo sudaryti pretendentų eilę ir iš naujo paskelbti Konkurso lai-
mėtoją, organizuoti konkursą į Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas iš naujo, 
panaikinti Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 13 d. sprendimą „Dėl D. K. 
priėmimo į savivaldybės kontrolieriaus pareigas“ ir atleisti D. K. iš Elektrėnų savivaldybės 
kontrolieriaus pareigų, įpareigoti Elektrėnų savivaldybę ir VTD atklikti kitus veiksmus, 
susijusius su D. K. atleidimu, nėra pagrindo.

21. Nenustačius Elektrėnų savivaldybės neteisėtų veiksmų, kaip vienos iš privalo-
mų viešosios civilinės atsakomybės sąlygų, konstatuota, kad pareiškėja neturi teisės ir į 
jos nurodomos žalos atlyginimą.

22. Teismas taip pat sprendė, kad VTD atstovų dalyvavimas komisijos darbe stebėtojo 
teisėmis ir rašytinės išvados apie Aprašo laikymąsi konkurso metu, kuri pareiškėjams jokių 
teisinių pasekmių nesukelia ir kuri atitinka teismo padarytas išvadas, surašymas nelaikyti-
nas neteisėtu veiksmu, galinčiu sukelti asmenims žalą. Atkreiptas dėmesys, jog VTD atliktas 
Konkurso procedūrų atitikties vertinimas ne tik Aprašo, bet ir VTĮ reikalavimams, nelaiky-
tinas VTD pareigūnų įgaliojimų viršijimu, kadangi pagal VTĮ 49 straipsnio 4 dalies 1 punktą 
būtent VTD yra įgaliota prižiūrėti, kaip įgyvendinamas VTĮ ir su juo susiję teisės aktai.
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III.

23. Pareiškėja I. C. pateikė apeliacinį skundą (IX t., b. l. 133–144), kuriame prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimą ir 
išnagrinėti bylą iš esmės. 

24. Pareiškėja mano, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, spręsdamas dėl 
Komisijos narių objektyvumo, taip pat nepagrįstai sprendė, kad Komisijos sudėtis buvo 
teisėta. Mano, kad pareiškėjos teisė dalyvauti Konkurse lygiomis sąlygomis su D. K. buvo 
pažeista, kadangi pareiškėja 2012 m. liepos 26 d. su Komisijos nariais nepasirašė pareiš-
kimo jungtis į koaliciją ir veikti kartu su jais, kurį pasirašė D. K., pareiškėja nėra politi-
nėje partijoje, kuri 2012 m. rugpjūčio 3 d. paskelbė dalyvaujanti valdančiojoje koalicijoje 
Elektrėnų savivaldybės taryboje, veikiančioje bendru politiniu sutarimu, kurioje dalyva-
vo D. K., pareiškėja nebuvo, kaip D. K., pagal pateiktą prašymą neteisėtai priimta į parei-
gas laikinai vykdyti savivaldybės kontrolieriaus pareigas, atitinkamai jos Konkurso metu 
nevertino Komisijos nariai, esantys Elektrėnų savivaldybės tarybos valdančiojoje koalici-
joje su politine partija, kuriai pareiškėja priklausytų. Pareiškėja tvirtina, kad Apraše regla-
mentuotos konkurso procedūros neleidžia konkurso metu skųsti kažkokių veiksmų, tam 
yra skirtos 3 darbo dienos po konkurso, todėl laiko nepagrįstu teismo argumentą, kad 
pareiškėja Konkurso metu žinojo apie Komisijos narių šališkumą, tačiau dėl to nereiš-
kė jokių pastabų. Pareiškėjos įsitikinimu, teismas vertino pavienes aplinkybes ir never-
tino bylai teisingai išspręsti reikšmingų aplinkybių visumos. Teismas tinkamai neįverti-
no aplinkybių, susijusių su neteisėtu D. K. paskyrimu laikinai eiti Elektrėnų savivaldybės 
kontrolierės pareigas. Pažymi, kad Elektrėnų savivaldybės taryba viršijo savo įgaliojimus 
ir nepaisydama teismo nutartimi nustatyto draudimo neteisėtai priėmė D. K. į Elektrėnų 
savivaldybės kontrolierės pareigas. Tvirtina, kad Elektrėnų savivaldybės taryba vietinėje 
spaudoje ir atsiliepimuose į pareiškėjų skundus pašiepiamai atsiliepė apie Konkurso nelai-
mėjusius pretendentus, pateikė nebūtas ir išgalvotas, įžeidžiančias garbę ir orumą aplin-
kybes, atvirai stojo D. K. pusėn. Teismas nepagrįstai vertino aplinkybę, kad L. A. yra D. K. 
šeimos gydytoja, kadangi pareiškėja šiuo argumentu nesirėmė, tačiau nepasisakė dėl bylai 
reikšmingų aplinkybių – 2012 m. liepos mėnesį pasirašyto Elektrėnų savivaldybės tarybos 
daugumai priklausančių politinių partijų atstovų pareiškimo dėl jungimosi į koaliciją ir 
veikimo bendru sutarimu, kurį pasirašė Komisijos nariai ir D. K., minėto neteisėto D. K. 
paskyrimo laikinai eiti Elektrėnų savivaldybės kontrolierės pareigas, Konkurso datos 
nustatymo nesilaikant nustatytų reikalavimų (2013 m. sausio mėn. paskelbus konkur-
są Elektrėnų savivaldybės audito ir kontrolės tarnybos vadovo pareigoms užimti) ir kitų 
pareiškėjų nurodytų aplinkybių. Teismas netinkamai įvertino aplinkybę, kad Komisijos 
sekretorė neteisėtai tikrino pretendentams suteiktus šifrus. Mano, kad toks veiksmas pa-
žeidė pretendento teisę į šifro konfidencialumą, panaikino konkurso skaidrumą ir objek-
tyvumą. Teismas neįvertino, kad ši konkurso procedūra buvo vykdoma po to, kai kon-
kurso pretendentai buvo įtikinti, kad konkursas baigėsi, pasirašė konkurso protokole ir 
buvo paprašyti išeiti iš konkurso patalpos, t. y. pažeidžiant Apraše nurodytų procedūrų 
eiliškumo tvarką. Konkurso protokole buvo neteisėtai daromi įrašai. Pareiškėjos many-
mu, teismas netinkamai vertino konkurse stebėtojų teisėmis dalyvavusių VTD atstovų 
reikšmę, nekonstatavęs, kad jų dalyvavimas konkurse buvo aplaidus jiems patikėtų parei-
gų vykdymas. Teismas neįvertino, kad Komisijos narę A. K. ir vieną iš konkurso preten-
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denčių I. K. siejo giminystės ryšiai. Teismas nevertino Vyriausybės atstovo Vilniaus aps-
krityje 2012 m. rugsėjo 6 d. reikalavimo Elektrėnų savivaldybės tarybai įgyvendinti VTĮ 
44 straipsnio 1 dalies 12 punktą nedelsiant atleisti D. K. iš neteisėtai užimtų Elektrėnų 
savivaldybės kontrolierės pareigų. Teismas nenagrinėjo ir nevertino pareiškėjos skundo, 
paduoto 2013 m. vasario 15 d. Teismas nenagrinėjo pareiškėjos 2014 m. vasario 2 d. pra-
šymo skirti Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams baudą. Teismas nesprendė pareiškė-
jos 2013 m lapkričio 8 d. pateikto prašymo dėl liudytojų apklausos. Teismas neįvertino, 
kad D. K. buvo informuota apie Konkurso klausimų rengimą, kadangi po 20 testo klausi-
mų rengė Komisijos pirmininkas A. A. ir Komisijos narys G. R., tiesioginiais pavaldumo 
santykiais susijęs su A. V., kurio pavaduotoja politinėje partijoje buvo D. K. Pareiškėjos 
vertinimu, teismas nukrypo nuo Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo šališku-
mo klausimu suformuotos praktikos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 2011 m.  
lapkričio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-30/2012), neatsižvelgė į šio teis-
mo išaiškinimus dėl pretendentų šifravimo (administracinė byla Nr. A11-158/2005). 
Pažymėjo, kad remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika veiks-
mų teisėtumas visada turi būti vertinamas iš esmės, o administracinę bylą nagrinėjan-
tis teismas priima sprendimą dėl neteisėtų veiksmų nustatymo, neatsižvelgdamas į tai, 
ar įstatymo nustatyta tvarka buvo skųstas aktas, iš kurio kildinama žala (žr. Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2009 m. lapkričio 2 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A556-1241/2009).

25. Pareiškėjas N. M. pateikė apeliacinį skundą (IX t., b. l. 145–147), kuriame prašo 
panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimą ir 
grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

26. Pareiškėjas nesutinka su atliktu įrodymų vertinimu, mano, kad teismas neverti-
no įrodymų visumos. Pareiškėjas mano, kad atrankos Komisijos valdančios daugumo at-
stovų atsakymų vertinimas negali būti nešališkas. Teismas nevertino fakto, kad tuo metu, 
kai pareiškėjas balsavo už Komisijos sudėtį jis priklausė Tarybos valdančiųjų daugumai 
ir balsavo taip, kaip buvo sutarta daugumos. Teismas nepasisakė apie A. K. ir vienos iš 
konkurso pretendenčių I. K. giminystės ryšius. Nesutinka su teismo argumentais dėl ne-
teisėtai atskleistų pretendentų šifrų.

27. Atsakovai Elektrėnų savivaldybės administracija ir Elektrėnų savivaldybės ta-
ryba pateikė atsiliepimus į pareiškėjų apeliacinius skundus (IX t., b. l. 156–157, b. l. 159–
160), nurodydami, kad su apeliaciniais skundais nesutinka ir mano, kad pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

28. Atsakovas Valstybės tarnybos departamentas pateikė atsiliepimą į pareiškėjų 
apeliacinius skundus (IX t., b. l. 152–155), prašydamas apeliacinius skundus atmesti, o 
pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

29. Atsakovas mano, kad Komisija buvo sudaryta nepažeidžiant Vietos savivaldos 
įstatymo 16 straipsnio, Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio ir Aprašo 18, 21, 24 punk-
tų nuostatų. Mano, kad priklausymas politinei partijai savaime nesuteikia pagrindo abejo-
ti Komisijos nario nešališkumu. Šiuo aspektu remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-401/2012. Tvirtina, 
kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių pretendentų šifrų atskleidimą Komisijos nariams, 
todėl pareiškėjų argumentai dėl šifrų konfidencialumo pažeidimo atmestini kaip nepagrįsti. 
Šiuo aspektu atsakovas remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 
7 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A662-885/2011. Nurodo, kad remiantis Aprašo 
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nuostatomis kvalifikacinės klasės suteikimas protokole fiksuojamas po to, kai pretendentai 
pasirašo protokole. Be to, nurodo, kad kvalifikacinės klasės suteikimas neturi jokios įtakos 
konkurso eigai ir rezultatams, todėl atsakovas nesutinka su pareiškėjų teiginiu, kad buvo 
pažeisti Aprašo reikalavimai suteikiant kvalifikacinę klasę ir pildant protokolą.

30. Trečiasis suinteresuotas asmuo D. K. su pareiškėjo N. M. apeliaciniu skundu 
nesutinka ir mano, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas.

Išplėstinė teisėjų kolegija 

k o n s t a t u o j a: 
IV.

Ginčo esmė

31. Nagrinėjamos administracinės bylos dalyką sudaro konkurso į savivaldybės 
kontrolieriaus pareigas organizavimo teisėtumas.

32. 2013 m. sausio 9 d. buvo paskelbtas konkursas į Elektrėnų savivaldybės kontro-
lieriaus pareigas, kuris įvyko 2013 m. vasario 1 d. Susumavus Konkurso rezultatus, buvo 
nustatyta, kad konkursą laimėjo D. K., kuri 2013 m. vasario 13 d. Elektrėnų savivaldybės 
tarybos sprendimu Nr. TS-44 nuo 2013 m. vasario 18 d. priimta į Elektrėnų savivaldybės 
kontrolieriaus pareigas (II t., b. l. 38).

33. Pareiškėjai I. C., N. M. ir A. A., taip pat dalyvavę konkurse, prašė pripažinti 
įvykusio konkurso rezultatus negaliojančiais, nes Konkurso atrankos komisija buvo ne-
teisėtos sudėties, jos nariai šališki, buvo pažeista konkurso organizavimo tvarka, nes buvo 
atskleisti pretendentų šifrai.

34. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, patikrinęs pareiškėjų argumen-
tus dėl konkurso organizavimo tvarkos pažeidimų, padarė išvadą, kad konkurso organi-
zavimo procedūrinių pažeidimų, kurie sudarytų pagrindą naikinti konkurso rezultatus, 
nenustatyta ir pareiškėjų skundus atmetė.

35. Pareiškėja I. C., nesutikdama su priimtu teismo sprendimu, prašė jį panaikinti 
ir bylą išnagrinėti iš esmės. Apeliantė teigė, kad sprendžiant dėl Komisijos sudėties teisė-
tumo, jos narių objektyvumo, šifro konfidencialumo pažeidimo bei Konkurso skaidrumo, 
teismas netinkamai vertino įrodymų byloje visumą; neatsižvelgė į aplinkybę, kad buvo 
pažeista pareiškėjos teisė dalyvauti Konkurse lygiomis sąlygomis, nevertino aplaidaus 
VTD atstovų, dalyvavusių konkurse stebėtojų teisėmis, pareigų atlikimo; nenagrinėjo pa-
reiškėjos skundo, paduoto 2013 m. vasario 15 d., nesprendė prašymo dėl liudytojų ap-
klausos, netyrė aplinkybės, kad D. K. buvo informuota apie Konkurso klausimų rengimą.

36. Pareiškėjas N. M., taip pat ginčydamas priimtą teismo sprendimą, nesutiko su 
byloje atliktu įrodymų vertinimu, prašė bylą grąžinti nagrinėti iš naujo.

Dėl pareiškėjų skundų nagrinėjimo iš esmės ribų 

37. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje apibrėž-
ta, kad savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) – subjektas, 
prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas 
savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savi-
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valdybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai. Vietos savivaldos įstatymo 27 
straipsnio 8 dalis nustato, kad savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso 
būdu ir iš jų atleidžiamas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės tarny-
bos įstatymo 10 straipsnio 2 dalies 6 punktas nustato, kad į įstaigos vadovo savivaldybės 
kontrolieriaus pareigas priima savivaldybės taryba. Į karjeros valstybės tarnautojo par-
eigas paprastai priimama konkurso būdu (VTĮ 11 str.). Priėmimo į valstybės tarnautojo 
pareigas konkurso būdu tvarką nustato Vyriausybės patvirtintas konkursų į valstybės tar-
nautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašas (VTĮ 10 str. 9 p.).

38. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 22 d. nutarime 
(byla Nr. 24/07), aiškindamas šių teisinių santykių pobūdį bei teismo vaidmenį spren-
džiant šiuos ginčus, konstatavo, <...> „kad teismas, sprendžiantis bylą dėl asmens ne-
priėmimo į atitinkamas pareigas valstybės tarnyboje, veikia ne kaip kokia nors „ape-
liacinė egzaminų komisija“, o kaip jurisdikcinė institucija, sprendžianti, ar nebuvo 
pažeista egzamino (konkurso) tvarka ir asmens konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti 
į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą.“ Atitinkamai tame pačiame nutarime Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas išaiškino, kad <...> „Konstitucinis lygių sąlygų stojant 
į valstybės tarnybą imperatyvas suponuoja stojančiųjų konkurenciją, taip pat objektyvų, 
nešališką stojančiųjų į valstybės tarnybą vertinimą ir atranką. Piliečiai, siekiantys būti 
priimti į valstybės tarnybą, negali būti diskriminuojami arba jiems negali būti teikiama 
privilegijų nei Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalyje expressis verbis nurodytais, nei kitais 
konstituciškai nepateisinamais pagrindais <...>“.

39. Remiantis šia konstitucine doktrina, darytina išvada, kad teismo kompeten-
cijai, nagrinėjant šio pobūdžio bylas, nėra priskirta teisė vertinti klausimų turinio ar jų 
sudėtingumo ir atsakymų į juos teisingumo, kai šie klausimai iš esmės yra atitinkantys 
tą valstybės tarnybos sritį, į kurią yra organizuojamas konkursas. Šiuo atveju teismas 
konkurso teisėtumą revizuoja tik konkurso organizavimo tvarkos aspektu, kuri (tvar-
ka), vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 
patvirtinto Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo reika-
lavimus, turi užtikrinti vienodas galimybes visiems asmenims dalyvauti šiame konkur-
se bei būti įvertintiems pagal vienodas visiems iš anksto žinomas sąlygas (žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. spalio 10 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A438-1163/2013, kt.).

40. Lietuvos Respublikos valstybės tarnyba grindžiama įstatymų viršenybės, teisė-
tumo, lygiateisiškumo, lojalumo, politinio neutralumo, skaidrumo, atsakomybės už pri-
imtus sprendimus, karjeros ir tarnybinio bendradarbiavimo principais (VTĮ 3 str. 1 d.), 
šių principų privalu laikytis ir organizuojant konkursus į valstybės tarnautojo pareigas.

41. Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966, 3 punk-
te (redakcija, galiojusi nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2013 m. birželio 1 d.) įtvirtina, kad 
priėmimo į pareigas konkurso būdu procedūra apima: konkurso paskelbimą; dokumen-
tų, kurie turi būti pateikti norint dalyvauti konkurse, priėmimą; konkurso komisijos 
sudarymą; konkursą; valstybės tarnautojus į pareigas priimančio asmens arba kolegia-
lios valstybės ar savivaldybės institucijos sprendimo dėl priėmimo į pareigas priėmimą. 
Teismų praktikoje pripažįstama, kad Apraše įtvirtintos procedūros ir taisyklės laikytinos 
pagrindinėmis taisyklėmis, kurios turi užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą 
bei sprendimo pagrįstumą. Todėl imperatyviai suformuluotų taisyklių nesilaikymas yra 
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vada pripažinti administravimo subjekto priimtą sprendimą neteisėtu ir jį panaikinti (žr. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 22 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A442-781/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 
27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-2947/2011). Taigi esminių procedūros reika-
lavimų pažeidimas gali lemti konkurso rezultatų pripažinimą negaliojančiais nepriklau-
somai nuo konkretaus pretendento galimybės tapti konkurso laimėtoju akivaizdumo, nes 
tokie pažeidimai reiškia ir imperatyvių valstybės tarnybos organizavimo principų pažei-
dimą. Šiuo aspektu pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareiškėjo A. A. galimybių 
ginti savo pažeistas teises teisme yra nepagrįsta, nes jų gynimas šiuo atveju neturi būti 
siejamas su galutiniais konkurso rezultatais, kurie, pripažinus esminius procedūros pa-
žeidimus, būtų pagrindas spręsti dėl jų panaikinimo ir naujo konkurso organizavimo. Šia 
apimtimi pirmosios instancijos teismas turėjo spręsti pareiškėjo A. A. skundo reikalavi-
mus, teismo sprendime nurodoma nutartis, kuria buvo pabrėžiama pasirenkamų pažeis-
tų teisių gynybos būdo svarba konkrečiu atveju (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1993/2012), buvo 
priimta esant kitokio pobūdžio teisiniams santykiams tarp ginčo šalių, todėl byloje patei-
kiamas išaiškinimas netinka nagrinėjamu atveju.

42. Kita vertus, pareiškėjo A. A. skunde išdėstyti argumentai yra nurodomi iš es-
mės tokie patys, kaip ir kitų pareiškėjų (dėl komisijos sudėties teisėtumo, narių šališku-
mo), jie buvo išnagrinėti aptariant kitų pareiškėjų skundus, todėl šis proceso trūkumas 
nesudaro pagrindo naikinti teismo sprendimą (Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 136 str., 142 str. 1 d.).

V.

Dėl reikalavimų Konkurso komisijos formavimui

43. Kaip jau buvo minėta, Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 8 dalis nustato, 
kad savivaldybės kontrolierius į pareigas priimamas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas 
Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnio 
2 dalies 6 punktas nustato, kad į įstaigos vadovo savivaldybės kontrolieriaus pareigas pri-
ima savivaldybės taryba.

44. Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas konkurso būdu tvarką nustato 
Vyriausybės patvirtintas konkursų į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos 
aprašas (VTĮ 10 str. 9 p.). Aprašo 18–19 punktai numato, kad konkursui vykdyti suda-
roma pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso komisija. Komisija sudaro-
ma Valstybės tarnybos įstatymo 10 straipsnyje nurodytų asmenų įsakymu. Pagal Aprašo 
21 punktą, Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių. Valstybės politikas, išskyrus šio 
Aprašo 24 punkte nurodytus atvejus, negali būti komisijos nariu. Valstybės tarnybos tvar-
kymo įstaigos vadovo sprendimu komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti valsty-
bės tarnybos tvarkymo įstaigos valstybės tarnautojas. Pagal Aprašo 23 punktą, komisijos 
nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų sutuoktiniai, artimi giminai-
čiai ar asmenys, su pretendentais susiję svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 
gali būti suinteresuoti konkurso rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, kurios kelia abe-
jonių šių asmenų nešališkumu.

45. Kita vertus, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies, įtvirtinančios sa-
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vivaldybės tarybos išimtinę kompetenciją, 8 punktas numato, kad savivaldybės tarybos 
išimtinei kompetencijai yra priskirta tiek pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus par-
eigas atrankos komisijos sudarymas, tiek sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus pri-
ėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, taip pat savivaldybės kontrolės ir audito 
tarnybos steigimas savivaldybės kontrolieriaus teikimu, didžiausio valstybės tarnautojų 
pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nusta-
tymas, savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos) metinės 
ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės 
kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolieriaus (savivaldybės 
kontrolės ir audito tarnybos) nuostatų tvirtinimas.

46. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Komisija buvo sudaryta Elektrėnų 
savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. TS-192 (pakeistas Elektrėnų 
savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu Nr. TS-340) (II t., b. l. 56–57, 
75). Komisijos pirmininku paskirtas Elektrėnų savivaldybės tarybos narys A. A., kitais 
Komisijos nariais – Elektrėnų savivaldybės tarybos nariai L. A., D. A., H. P., R. K., A. K., 
L. A., G. K., R. N., Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjas G. R. Komisijos 
sekretore paskirta Teisės ir personalo administravimo skyriaus vedėjo pavaduotoja R. B.

47. Teismo sprendime pažymėta, kad Konkursas vyko į įstaigos (Kontrolės ir au-
dito tarnybos) vadovo pareigas, todėl Komisijoje pagal Aprašo 24 punktą, nustatančio iš-
imtis, kada politikai gali būti atrankos komisijos nariais (į komisijos narių sąrašą turi būti 
įtraukiami konkursą organizuojančios įstaigos personalo administravimo tarnybos va-
dovas arba kitas valstybės tarnautojas, atliekantis personalo administravimo funkcijas, ir 
tiesioginis būsimo valstybės tarnautojo vadovas (arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas). 
Jeigu rengiamas konkursas įstaigos vadovo, jo pavaduotojo, ministerijos kanclerio, admi-
nistracijos vadovo, departamento (valdybos) direktoriaus ir jo pavaduotojo pareigoms, į 
komisijos narių sąrašą turi būti įtrauktas valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo 
arba jo įgaliotas valstybės tarnautojas ir konkursą organizuojančios įstaigos personalo 
tarnybos vadovas. Krašto apsaugos sistemoje šie asmenys gali būti profesinės karo tar-
nybos kariai. Organizuojant konkursą įstaigos vadovo, ministerijos kanclerio pareigoms, 
komisijos pirmininkas gali būti valstybės politikas), ne tik galėjo, bet ir privalėjo dalyvau-
ti valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo arba jo įgaliotas valstybės tarnauto-
jas ir konkursą organizuojančios įstaigos personalo tarnybos vadovas. Nurodė, kad pagal 
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą, sprendimų dėl savivaldybės 
kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas yra išimtinė savivaldybės 
tarybos kompetencija, todėl sistemiškai vertindamas Aprašo 21, 24 punktus, Vietos savi-
valdos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą, padarė išvadą, kad politikų dalyvavimas 
atrankos komisijoje nesudarė pagrindo Komisijos sudėtį pripažinti neteisėta. 

48. Teisėjų kolegija, iš esmės pritardama padarytai išvadai dėl konkurso komi-
sijos sudėties teisėtumo, pažymi, kad nagrinėjamo ginčo atveju politikų dalyvavimo  
atrankos (konkurso) komisijoje teisėtumas turėtų būti grindžiamas ne Aprašo 21 punk-
to ir 24 punkto nuostatų aiškinimu, bet Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 
8 punkto nuostatų, įtvirtinančių sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į 
pareigas ir atleidimo iš jų išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją, taip pat ir sudaryti 
pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos komisiją tiesioginiu taikymu.

49. Vietos savivaldos įstatymas įtvirtina savivaldybės kontrolieriaus institucijos 
ypatingą paskirtį (subjektas, prižiūrintis, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultaty-
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viai valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės 
turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai – 3 str. 
4 d.), funkcijas (rengia klausimus savivaldybės tarybos posėdžiams, per kuriuos savival-
dybės taryba kolegialiai įgyvendina savo įgaliojimus – 12 str. 1 d., pateikia svarstomus 
klausimus kartu su projektais – 13 str. 5 d.), atskaitingumą (savivaldybės kontrolierius 
yra atskaitingas savivaldybės tarybai – 27 str. 3 d.) ir kitas, kurios pagrindžia savivaldy-
bės tarybos išimtinę kompetenciją priimti sprendimą dėl savivaldybės kontrolieriaus pa-
skyrimo, taip pat sudaryti pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas komisiją. 
Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 8 punkte įtvirtinta išimtinė savivaldybės 
tarybos kompetencija negali būti suvaržoma Aprašo 21, 24 punkto nuostatomis, kurios 
riboja politikų dalyvavimą pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas atrankos 
komisijos sudėtyje, todėl nagrinėjamu atveju minėtos Aprašo nuostatos neturėjo būti tai-
komas kaip neatitinkančios aukštesnės galios teisės akte įtvirtintų nuostatų. Kitoks Vietos 
savivaldos įstatymo normų, įtvirtinančių savivaldybės kontrolieriaus skyrimą, aiškinimas 
reikštų savivaldybės išimtinės kompetencijos neteisėtą suvaržymą.

Dėl savivaldybės kontrolieriaus nepriklausomumo

50. Pareiškėja I. C. apeliacinį skundą grindžia ir tuo, jog pirmosios instancijos teis-
mo pateiktas Vietos savivaldos įstatymo ir Aprašo normų aiškinimas prieštarauja savival-
dybės kontrolieriaus nepriklausomumo principui, kadangi jo skyrimo procedūroje daly-
vauja institucija, kurios priežiūrą jis iš esmės atlieka. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi 
taikytiną teisinį reguliavimą, su tokiais pareiškėjos argumentais nesutinka. 

51. Visų pirma, atkreiptinas dėmesys, kad, kaip nurodyta pirmiau – savivaldybės 
kontrolierius (Kontrolės ir audito tarnybos vadovas) atlieka ypatingas funkcijas – prižiū-
ri, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas savival-
dybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės 
biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d.), 
kurias vykdydamas jis, be kita ko: atlieka išorės finansinį ir veiklos auditą savivaldybės 
administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuoja-
mose įmonėse (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 1 p.), teikia savivaldybės tarybai 
išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio (Vietos savi-
valdos įstatymo 27 str. 1 d. 2 p.), rengia ir savivaldybės tarybai teikia sprendimams priim-
ti reikalingas išvadas dėl naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garan-
tijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas 
paskolas (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 3 p.), suteikiančias savivaldybės tarybai 
pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas; 
išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 
4 p.); išvadas suteikiančias savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti viešųjų pirkimų sąlygas, 
būdą ir pagrindines sutarties dėl partnerystės su privačiais subjektais sąlygas bei galuti-
niam partnerystės su privačiais subjektais sutarties projektui (Vietos savivaldos įstatymo 
27 str. 1 d. 5 p.); išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą 
garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolin-
tų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę 
paskirtį ir paskolų grąžinimo (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 6 p.); valstybės kon-
trolės prašymu teikia savivaldybės kontrolieriaus atliktų auditų ataskaitas ir darbo doku-



310

I. Administracinių teismų praktika

mentus audito išorinei peržiūrai atlikti (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 1 d. 7 p.) bei 
atlieka kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose jam priskirtas funkcijas.

52. Įgyvendindamas jam priskirtas funkcijas, savivaldybės kontrolierius turi teisę 
dalyvauti savivaldybės tarybos, komitetų, kolegijos (jei ji įsteigta), komisijų posėdžiuo-
se ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais (Vietos savivaldos įstatymo 27 
str. 9 d. 5 p.); pats atlieka ir (arba) skiria savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vals-
tybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą (Vietos savivaldos įstatymo 27 
str. 9 d. 7 p.); priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nu-
rodo savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos 
trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai 
(Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 8 p.), teikia merui, savivaldybės vykdomajai ins-
titucijai, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus dėl nustatytų ir 
nepašalintų teisės aktų pažeidimų (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 9 p.); imasi pre-
vencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai 
(Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 12 p.); nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, 
pranešimus, skundus ir pareiškimus (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 13 p.); teikia 
informaciją pagal jam suteiktą kompetenciją (Vietos savivaldos įstatymo 27 str. 9 d. 14 p., 
16 p., 20 p.). 

53. Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai (Vietos savival-
dos įstatymo 27 str. 3 d.).

54. Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 221 straipsnio 4 dalį, savivaldybės kontrolie-
riaus, tarnybinę veiklą vertina savivaldybės tarybos sudaryta vertinimo komisija.

55. Savivaldybės kontrolieriaus veikla yra grindžiama nepriklausomumo, teisė-
tumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais (Vietos savivaldos įstatymo 
27 str. 4 d.). Savivaldybės kontrolierius (savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba) savo 
veikloje vadovaujasi šiuo ir kitais įstatymais, valstybinio audito reikalavimais, Valstybės 
kontrolės parengtomis metodikomis ir kitais teisės aktais (Vietos savivaldos įstatymo 
27 str. 5 d.).

56. Sistemiškai aiškinant Vietos savivaldos įstatymo, Valstybės tarnybos įstatymo 
normas, pažymėtina, kad tarp Savivaldybės kontrolieriaus (Savivaldybės kontrolės ir au-
dito tarnybos vadovo) ir Savivaldybės tarybos susiklostantys tarpusavio santykiai yra aiš-
kiai ir detaliai reglamentuoti, numatant jų tarpusavio bendradarbiavimo būdus ir priemo-
nes bei aiškiai įtvirtinant ne tik Savivaldybės kontrolieriaus atskaitingumą Savivaldybės 
tarybai, bet ir numatant savivaldybės kontrolieriaus nepriklausomumo garantijas.

57. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, įstatymuose įtvirtinta savivaldybės kon-
trolieriaus skyrimo procedūra savaime nereiškia Vietos savivaldos įstatymo 27 straipsnio 
4 dalyje įtvirtintų savivaldybės kontrolieriaus veiklos principų, inter alia – nepriklauso-
mumo, pažeidimo. Sistemiškai vertinant teisės normas, reglamentuojančias savivaldy-
bės kontrolieriaus skyrimo procedūras, pažymėtina, kad Savivaldybės tarybos išimtinės 
kompetencijos skirti savivaldybės kontrolierių įgyvendinimas, dalyvaujant jo skyrimo 
procedūroje tokiu būdu, jog Konkurso komisijos nariais yra paskiriami savivaldybės 
tarybos atstovai, negali turėti poveikio savivaldybės kontrolieriaus veiklos nepriklauso-
mumo principui, nes jis įgyvendinamas realizuojant kituose teisės aktuose įtvirtintus rei-
kalavimus savivaldybės kontrolieriui, jo pareigas ir atsakomybę. Savivaldybės kontrolie-
rius savo veikloje vadovaujasi tiek Vietos savivaldos, tiek kitais įstatymais ir teisės aktais, 
atsakomybė už netinkamą funkcijų vykdymą, be kita ko, ir nepriklausomumo principo 
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pažeidimą, jam taip pat gali kilti kitų įstatymų, be kita ko, Valstybės tarnybos įstatymo, 
numatančio tarnybinę atsakomybę, pagrindu. Įvertinus aptartą teisinį reguliavimą, nėra 
pagrindo teigti, kad Savivaldybės tarybos narių buvimas konkurso dėl savivaldybės kon-
trolieriaus pareigų komisijos nariais, savaime galėtų daryti įtaką savivaldybės kontrolie-
riaus nepriklausomumui.

58. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos argumentai, jog Vietos savivaldos įstatymo, 
Valstybės tarnybos įstatymo ir Aprašo normų aiškinimas tokiu būdu, jog Savivaldybės iš-
imtinė kompetencija skiriant savivaldybės kontrolierių, be kita ko, suteikia ir teisę paskirti 
savivaldybės tarybos narius konkurso atrankos komisijos nariais, pažeidžia Savivaldybės 
kontrolieriaus nepriklausomumo principą, atmestini kaip nepagrįsti. 

VI.

Dėl konkurso komisijos narių šališkumo

59. Tiek skunde pirmosios instancijos teismui, tiek apeliaciniame skunde pareiškė-
jai kelia abejones dėl Komisijos narių nešališkumo. 

60. Konkurso į valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo 23 punktas numatė, 
kad komisijos nariais negali būti skiriami asmenys, kurie yra pretendentų sutuoktiniai, 
artimi giminaičiai ar asmenys, su pretendentais susiję svainystės ryšiais, kurie tiesiogiai 
ar netiesiogiai gali būti suinteresuoti konkurso rezultatais, arba yra kitokių aplinkybių, 
kurios kelia abejonių šių asmenų nešališkumu.

61. Pareiškėjų teigimu, Komisijos narių šališkumą, be kita ko, rodo tai, jog kai ku-
rie Komisijos nariai ir konkursą laimėjusi D. K. tuo metu, kai ji buvo Elektrėnų savival-
dybės narė, priklausė savivaldybės tarybos valdančiajai daugumai ir buvo pasirašę susi-
tarimą dėl bendros koalicijos sudarymo; Savivaldybės taryba 2012 m. rugpjūčio mėnesį 
paskyrė D. K. laikinai eiti Elektrėnų savivaldybės kontrolieriaus pareigas, vėliau nevykdė 
Vyriausybės atstovo reikalavimo atleisti D. K. iš užimtų pareigų; 2012 m. gruodžio mė-
nesį neteisėtai nutraukė pradėtą vykdyti konkursą ir pakeitė Elektrėnų savivaldybės kon-
trolieriaus pareigybės aprašymą, panaikindama specialųjį reikalavimą turėti auditoriaus 
pažymėjimą; 2013 m. sausio mėnesį paskelbus naują konkursą, nustatė konkurso datą pa-
žeisdamas reikalavimus, o minėtas trūkumas buvo ištaisytas tik dėl aktyvių pareiškėjos I. 
C. veiksmų; sudarė išskirtines sąlygas vienam pretendentui – D. K.; neteisėtai nesustabdė 
konkurso procedūros; Savivaldybės taryba visuomenės informavimo priemonėse neigia-
mai atsiliepė apie konkurse dalyvavusius pretendentus.

62. Vertinant komisijos narių nešališkumą, pažymėtina, kad vien ta aplinkybė, 
jog komisijos nariai L. A., R. K., G. K., L. A., A. K. buvo valdančiosios koalicijos, ku-
riai būdama Elektrėnų savivaldybės tarybos nare priklausė ir konkursą laimėjusi pre-
tendentė D. K., savaime nėra pakankama pripažinti, kad Komisija objektyviąja prasme 
buvo šališka. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, 
laikomasi nuomonės, kad vien asmens priklausymas politinei partijai nėra teisės akte nu-
rodyta aplinkybė, dėl kurios asmuo negalėtų būti skiriamas komisijos nariu ar dėl ku-
rios būtų pakankamas pagrindas abejoti to asmens nešališkumu (žr., pvz., Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2012 m. vasario 9 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A662-401/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. vasario 6 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A756-198/2009). Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
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asmens priklausymas tai pačiai politinei koalicijai taip pat savaime nelaikytinas pakanka-
mu pagrindu abejoti asmens nešališkumu. Taigi šiuo atveju, įvertinus atskirų Komisijos 
narių priklausymą valdančiajai daugumai kitų bylos aplinkybių kontekste, konstatuotina, 
kad ši aplinkybė nesudaro pagrindo abejoti Komisijos nešališkumu objektyviąja pras-
me. Minėtos išvados nepaneigia ir kitos pareiškėjos įvardytos aplinkybės, susijusios su 
ankstesniais Komisijos narių, dalyvaujant Savivaldybės tarybos veikloje, priimtais spren-
dimais ar atskirų Savivaldybės tarybos narių pasisakymai vertinant įvykusio Konkurso 
aplinkybes.

63. Dėl subjektyvaus asmenų nešališkumo, teismų praktikoje laikoma, kad asmens 
nešališkumas yra, kol nėra įrodyta priešingai, t. y. kol nėra nustatyta, kad valstybės tar-
nautojas, veikdamas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 
nustatytoje situacijoje, parodė suinteresuotumą, priešiškumą ar nepalankumą dėl asme-
ninių priežasčių. Šiuo atveju pareiškėjos nurodytos aplinkybės, kurios, jos vertinimu, ver-
čia ją abejoti atskirų Komisijos narių nešališkumu, išplėstinės teisėjų kolegijos nuomone, 
nepaneigia subjektyvaus nešališkumo prezumpcijos nagrinėjamoje situacijoje. 

64. Jokių kitų objektyvių duomenų ar įrodymų, kad kuris nors Komisijos narys 
tiesiogiai ar netiesiogiai buvo suinteresuotas konkurso rezultatais, ar aplinkybių, kurios 
pagrįstai keltų abejones kurio nors nario šališkumu, pareiškėja nepateikė. Byloje taip pat 
nėra jokių duomenų, kad kuris nors iš nurodytų Komisijos narių yra kurio nors iš pre-
tendentų į paminėtas pareigas sutuoktinis ar artimas giminaitis arba susijęs su kuriuo 
nors iš pretendentų svainystės ryšiais. Tokiu būdu nagrinėjamu atveju nebuvo pažeis-
ti ir Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 23 punkto 
reikalavimai.

VII.

Dėl pretendentų atsakymų vertinimo ir Komisijos narių piktnaudžiavimo diskrecijos 
teise

65. Apeliaciniuose skunduose, be kita ko, keliama abejonė dėl Komisijos narių 
atlikto egzamino dalies žodžiu vertinimo ir balų skyrimo pareiškėjai I. C. bei trečiajam 
suinteresuotam asmeniui D. K. Pareiškėjos I. C. teigimu, būtent geresnis D. K. įverti-
nimas egzamino žodžiu dalyje nulėmė tai, jog pastaroji kandidatė laimėjo organizuotą 
konkursą. 

66. Šiuo aspektu visų pirma pažymėtina, kad konkursas yra vientisas veiksmas, 
kurio procedūra apima visus etapus, t. y. abi egzamino dalis: tiek rašytinę, tiek žodinę 
(VTĮ 11 str. 2 d. (straipsnio redakcija galiojusi nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. iki 2013 m. bir-
želio 1 d.). Priimant asmenį į pareigas konkurso būdu, būtina vertinti tiek pretendentų 
pokalbio metu atskleistų gebėjimų, tiek testo raštu atsakytų klausimų visumą (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. birželio 28 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A662-902/2010). Todėl ta aplinkybė, jog pareiškėja I. C. buvo geriau įver-
tinta egzamino dalyje raštu nesudaro prielaidų teigti, jog pareiškėja buvo geriau pasiruo-
šusi užimti pareigybę, dėl kurios vyko Konkursas.

67. Vertinant, ar nagrinėjamu atveju Komisijos nariai nepiktnaudžiavo jiems su-
teikta diskrecijos teise, įvertinus tai, kad pareiškėjai, be kita ko, nesutinka su egzamino 
žodinės dalies vertinimu, teigdami, jog konkursą laimėjusi pretendentė, komisijos narių, 
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kurie, pareiškėjų vertinimu, buvo suinteresuoti jos paskyrimu, buvo įvertinta geriau nei 
tų, kurie, pareiškėjų nuomone, tokio suinteresuotumo neturėjo, atsižvelgtina į Aprašo 51 
punktą, kuriame numatyta, kad kiekvienas komisijos narys pretendentų gebėjimus atlik-
ti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas per egzaminą žodžiu vertina individualiai – 
nuo 1 iki 10 balų. Blogiausias įvertinimas yra 1 balas, geriausias – 10 balų. Įvertinę kie-
kvieno pretendento gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, komisijos 
nariai pildo pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas egzamino žodžiu individualaus 
vertinimo lentelę.

68. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje išaiškinta, kad verti-
nimo kriterijai – tai konkurso dalyviui keliami reikalavimai dėl jo gebėjimo atlikti pa-
reigybės, dėl kurios vyksta konkursas, funkcijas bei dėl šitoms funkcijoms atlikti būtinų 
žinių turėjimo. Todėl toks atsakymų į pateiktus klausimus būdu atliekamas žinių pa-
tikrinimas yra kiekvieno konkurso komisijos nario diskrecija (žr., pvz., 2011 m. gruo-
džio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-3241/2011, taip pat žr. 2012 m. lapkričio 
15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2667/2012, 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A143-1334/2012). Šiam patikrinimui yra būdingas subjekty-
vaus pretendento (konkurso dalyvio) žinių vertinimo faktorius. Šio faktoriaus reikšmė 
yra siejama tik su konkurso komisijos nario, o ne konkurso dalyvio (pretendento) ati-
tinkamos nuomonės susiformavimu (žr., pvz., 2011 m. gruodžio 6 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A143-3241/2011, 2012 m. rugsėjo 20 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A143-1334/2012). Nesutikimas su Komisijos narių vertinimu, pagrįstas vien subjekty-
viu pretendento vertinimu, nenustačius jokios aplinkybės, leidžiančios abejoti Komisijos 
narių objektyvumu vertinant konkurse dalyvavusius pretendentus, neleidžia pagrįstai 
teigti, jog Komisijos nariai piktnaudžiavo pretendentų į valstybės tarnybą žinių patikri-
nimo diskrecijos teise (žr., pvz., 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A492-2667/2012). Komisijos nariai turi tam tikrą diskreciją spręsdami, kaip įvertinti 
kiekvieną pretendentą. Toks vertinimas gali apimti ne tik atsakymų į pateiktus klausimus 
turinį, tačiau ir atsakymų pateikimo formą, laiką, kurio prireikė atsakymui pateikti, ben-
drą įspūdį apie pretendentą. Todėl teismo vaidmuo tokiame kontekste apsiriboja įverti-
nimu, ar komisija neperžengė turimos vertinimo laisvės ribų (žr., pvz., 2012 m. birželio 
14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1623/2012).

69. Nagrinėjamu atveju apeliantė I. C. teigia, jog komisijos nariai L. A., R. K., 
L. A., G. K. ir R. N. piktnaudžiavo savo diskrecijos teise, vertindami pareiškėją I. C. ir 
konkursą laimėjusią D. K. ir nepagrįstai aukštais balais vertindami pastarąją. I. C. teigi-
mu, žymus skirtumas tarp Komisijos narių balų, skirtų I. C. ir D. K., atspindi akivaizdų 
minėtų Komisijos narių nepalankumą pareiškėjos atžvilgiu ir kelia pagrįstas abejones dėl 
Komisijos narių nešališkumo. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pirmiau aptarti pa-
reiškėjos teiginiai yra subjektyviu I. C. vertinimu grindžiamos prielaidos, nesudarančios 
pakankamo pagrindo pripažinti, kad nurodyti Komisijos nariai, vertindami pretendentų 
atsakymus, piktnaudžiavo jiems suteikta vertinimo diskrecijos teise.

70. Išplėstinei teisėjų kolegijai, įvertinus byloje nustatytas aplinkybes, abejonių dėl 
Konkurso pretendentų, tarp jų ir pareiškėjų, vertinimo taip pat nekyla. 



314

I. Administracinių teismų praktika

VIII.

Dėl kitų Konkurso procedūros pažeidimų 

71. Apeliantės I. C. teigimu, pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino pre-
tendentams suteikto šifro atskleidimo reikšmę, neįvertino to, jog Aprašas draudžia anks-
čiau nei jame nurodytu laiku ir būdu sužinoti suteiktą šifrą kitiems asmenims, išskyrus 
pretendentą, kuriam jis yra suteiktas, todėl padarė nepagrįstą išvadą, jog Komisijos sekre-
torės atliktas konkurso pretendentų lapų patikrinimas nereiškia, jog Komisijos nariams 
buvo atskleisti pretendentų šifrai, todėl šiuo aspektu Konkurso organizavimo tvarka ne-
buvo pažeista. 

72. Skunde pirmosios instancijos teismui (III t., b. l. 1–13) pareiškėja I. C. tvirtino, 
kad Komisijos sekretorė R. B. prieidavo prie užverstų paliktų testų, atversdavo juos ir pa-
sižiūrėdavo – tokiu būdu buvo pažeistas šifrų konfidencialumas. Posėdžio pirmosios ins-
tancijos teisme metu apklausta R. B. nurodė, kad pretendentui baigus spręsti testą raštu, 
patikrindavo lapus, ar ant kiekvieno jų tinkamai užrašytas šifras.

73. Nagrinėjamos bylos aplinkybių kontekste pažymėtina, kad Aprašo 36 punk-
tas numato, kad pretendentui suteikiamas šifras, susidedantis iš 6 ženklų – 3 raidžių ir 3 
skaitmenų. <...> Šifro kortelę pretendentai turi saugoti visą konkurso laiką <...> ir grąžin-
ti komisijos sekretoriui tik po to, kai egzamino žodžiu vertinimo balai įrašomi konkurso 
protokolo egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje. Už pretendentui suteikto šifro 
konfidencialumo išsaugojimą atsako pretendentas (Aprašo 37 p.). Pretendentas kiekvie-
no testo ir praktinės užduoties lapo viršutiniame dešiniajame kampe rašo suteiktą šifrą 
(Aprašo 39 p.). Aprašo 46 punkte, be kita ko, pažymėta, kad pasibaigus testui spręsti skir-
tam laikui, komisijos sekretorius surenka išspręstus testus, kurie tikrinami dalyvaujant 
pretendentams. Pagal Aprašo 22, 29 punktus, komisijos sekretorius nėra komisijos narys 
ir tik jis konkurso procedūros klausimais gali bendrauti su pretendentais.

74. Akcentuotina, jog nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo posėdy-
je liudytoju apklaustas A. A. nurodė, kad su Komisijos sekretore apie šifrus nekalbėjo. 
Komisijos sekretorė taip pat teigė, jog tikrindama šifrus, nesiekė jų įsiminti ar atskleisti 
Komisijos nariams. Pareiškėjos I. C. teiginiai, jog pertraukos metu Komisijos nariai ga-
lėjo susitikti ir sužinoti šifrus, aptarti Konkurso dalį raštu, yra tik prielaidos, nepagrįstos 
įrodymais. Jokių kitų įrodymų, kuriais remiantis būtų galima teigti, jog Komisijos nariai 
sužinojo pretendentų šifrus, byloje nėra. Ta aplinkybė, jog Konkurso sekretorė patikrino, 
ar ant Konkurso pretendentų lapų tinkamai užrašyti šifrai, nesudaro pagrindo daryti iš-
vadą, jog šifrų konfidencialumas buvo pažeistas. Atsižvelgusi į nurodytą teisinį reglamen-
tavimą, įvertinusi nustatytas faktines bylos aplinkybes ir surinktus įrodymus, išplėstinė 
teisėjų kolegija šiuos apeliantės argumentus dėl Konkurso rengimo tvarkos pažeidimo at-
meta kaip nepagrįstus.

75. Pareiškėja I. C. apeliaciniame skunde, be kita ko, nurodo, jog pirmosios instan-
cijos teismas nenagrinėjo ir nevertino aplinkybės, jog konkurso pretendentė D. K. buvo 
informuota apie klausimų rengimą. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas tu-
rėjo patikrinti, kiek D. K. padarė klaidų atsakydama į testo klausimus, kuriuos rengė d. 
R., tiesioginiais pavaldumo santykiais susijęs su A. V., kurio pavaduotoja politinėje parti-
joje buvo D. K.
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76. Primintina, kad, kaip aptarta anksčiau, teismai, nagrinėdami ginčus dėl kon-
kurso į valstybės tarnybą organizavimo veikia ne kaip kokia nors „apeliacinė egzaminų 
komisija“, o kaip jurisdikcinė institucija, sprendžianti, ar nebuvo pažeista egzamino (kon-
kurso) tvarka ir asmens konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos 
valstybės tarnybą. Taigi, šiuo atveju pirmosios instancijos teismas neturėjo pareigos 
įvertinti konkurso pretendentų atsakymų į egzamino klausimus teisingumą. Išplėstinės 
teisėjų kolegijos vertinimu, apeliantės argumentai dėl to, jog trečiasis suinteresuotas as-
muo D. K. galėjo iš anksto žinoti klausimus, sietini su bendresnio pobūdžio pareiškėjų 
argumentu, jog Komisijos nariai (be kita ko, ir rengę egzamino klausimus) nebuvo ne-
šališki. Minėtas argumentas buvo išsamiai išnagrinėtas ir aptartas pirmosios instancijos 
teismo sprendime. 

77. Išplėstinė teisėjų kolegija papildomai pažymi, jog egzamino dalyje raštu, kurio-
je pretendentas sprendžia testą, sudarytą atitinkamoms pareigoms (Aprašo 35 p.). Testą 
sudaro 100 klausimų ir po 3 atsakymus į kiekvieną klausimą (Aprašo 40 p.). Nuo 30 iki 
50 testo klausimų, sudaromų iš teisės aktų, susijusių su pareigybės, dėl kurios vyksta kon-
kursas, funkcijomis, parengia konkursą organizuojanti įstaiga, 70 testo klausimų, suda-
rytų iš įstatymų ir kitų teisės aktų, nurodytų Aprašo 6 priede, skelbiami kiekvieną pir-
madienį, trečiadienį ir penktadienį 9 valandą Valstybės tarnybos valdymo informacinėje 
sistemoje atskiru pranešimu (Aprašo 41 p.). Akcentuotina, jog organizuojant konkursą, 
turi būti užtikrintas testo klausimų ir praktinės užduoties konfidencialumas (Aprašo 
41 p.). 

78. Savivaldybės kontrolieriaus konkurso komisija 2013 m. sausio 17 d. posėdy-
je (Kontrolieriaus konkurso komisijos 2013 m. sausio 17 d. protokolas Nr. DG-1 (III t., 
b. l. 96–97) nusprendė įpareigoti Komisijos pirmininką A. A. ir narį G. R. parengti po 
20 testo klausimų su atsakymais iš teisės aktų, nurodytų konkurso skelbime savivaldybės 
internetiniame puslapyje pagal testų rengimo reikalavimus ir rekomendacijas. 2013 m. 
sausio 24 d. posėdyje (Kontrolieriaus konkurso komisijos 2013 m. sausio 24 d. protoko-
las Nr. DG-2) pažymėta, kad bus parengti du testo variantai: vienas – 40 klausimų su at-
sakymų variantais, kuris bus pateiktas konkurso dalyviams kartu su Valstybės tarnybos 
departamento parengtais klausimais ir kitas – kuriame bus pateikti teisingi atsakymai su 
nuoroda į teisės aktus. Testai bus užklijuoti vokuose ir pateikti tik Komisijos sekretoriui, 
kuris juos išdalins konkurso dalyviams. 

79. Pirmiau išvardytos aplinkybės išplėstinei teisėjų kolegijai nekelia abejonių, jog 
organizuojant Konkursą buvo imtasi priemonių, kuriomis siekta užtikrinti testo klau-
simų konfidencialumą, aplinkybių, kuriomis remiantis būtų galima teigti, jog realiai šis 
konfidencialumas nebuvo užtikrintas, nenustatyta. Akcentuotina, jog pareiškėja I. C. tiek 
skunde pirmosios instancijos teismui, tiek apeliaciniame skunde tik abstrakčiai nurodė, 
kad komisijos nario G. R. ryšiai su A. V. ir pastarojo ryšiai su konkursą laimėjusia D. K. 
galėjo nulemti tai, jog pastaroji iš anksto žinojo Konkurso klausimus, tačiau iš esmės jo-
kių tai pagrindžiančių įrodymų nepateikė. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, pareiš-
kėjos nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo daryti išvados, jog Konkursą laimėjusiai 
kandidatei buvo iš anksto atskleisti Konkurso klausimai, neužtikrintas jų konfidencialu-
mas ir tokiu būdu pažeista Konkurso organizavimo tvarka. 

80. Pareiškėja savo skundą ir apeliacinį skundą grindžia ir tuo, jog Konkurso 
Komisijos protokole buvo padaryti pakeitimai po to, kai jame pasirašė konkurso preten-
dentai, suteikiant Konkursą laimėjusiai pretendentei trečią kvalifikacinę klasę. 
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81. Vadovaujantis Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valsty-
bės tarnautojų vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 (Žin., 2002, Nr. 60-2470), priimamam valstybės 
tarnautojui gali būti suteikiama trečia kvalifikacinė klasė. Komisijai pasiūlius suteikti pri-
imamam valstybės tarnautojui kvalifikacinę klasę, apie tai pažymima protokole (Aprašo 
58 p.).

82. Aprašo 47 punkte numatyta, jog Komisijos sekretorius testo ir praktinės už-
duoties vertinimo rezultatus įrašo konkurso protokolo egzamino raštu vertinimo lentelė-
je. Išspręsti testai ir praktinės užduotys pridedami prie protokolo. Komisijos sekretorius 
perskaito šifrus, kuriais pažymėti testai įvertinti mažiau kaip 5 balais. Aprašo 48 punktas 
įtvirtina, jog pretendentai, kurių šifrą komisijos sekretorius perskaito, prisistato, pasaky-
dami vardą ir pavardę, ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius konkurso protokolo 
egzamino raštu vertinimo lentelėje įrašo prisistačiusiųjų pretendentų vardus ir pavardes. 
Nurodyti pretendentai pasirašo egzamino raštu vertinimo lentelės skiltyje šalia savo var-
do ir pavardės. Komisijos sekretorius, pagal šio Aprašo 52 punktą egzamino žodžiu rezul-
tatus įrašęs egzamino žodžiu vertinimo suvestinėje lentelėje, perskaito egzaminą žodžiu 
laikiusių pretendentų šifrus. Pretendentas, kurio šifrą komisijos sekretorius perskaito, 
prisistato, pasakydamas vardą ir pavardę, ir grąžina šifro kortelę. Komisijos sekretorius 
konkurso protokolo egzamino raštu vertinimo lentelėje įrašo prisistačiusiųjų pretenden-
tų vardus ir pavardes. Nurodyti pretendentai pasirašo egzamino raštu vertinimo lentelės 
skiltyje šalia savo pavardės (Aprašo 53 p.). Laimėjęs konkursą pretendentas pasirašo kon-
kurso protokole, kad sutinka eiti konkurse laimėtas pareigas (Aprašo 59 p.). Konkurso 
protokolą pasirašo visi komisijos darbe dalyvavę komisijos nariai ir komisijos sekretorius. 
Su konkurso rezultatais egzaminą žodžiu laikę pretendentai supažindinami pasirašytinai 
(Aprašo 60 p.).

83. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 
patvirtintų Valstybės tarnautojų kvalifikacinių klasių suteikimo ir valstybės tarnautojų 
tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių (redakcija galiojusi nuo 2012 m. rugsėjo 12 d. iki 
2013 m. kovo 15 d.) (toliau – ir Vertinimo taisyklės) 43 punkte numatyta, jog asmeniui, 
laimėjusiam konkursą valstybės tarnautojo pareigoms, Konkursų į valstybės tarnauto-
jo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 966 nustatyta tvarka sudarytos pretendentų į valsty-
bės tarnautojo pareigas konkurso komisijos, įvertinusios šio asmens kvalifikaciją, siūlymu 
gali būti suteikiama trečia kvalifikacinė klasė. Vertinimo taisyklių 46 punkte numatyta, 
jog 43 ir 45 punktuose nurodytais atvejais konkurso komisija <...> siūlo suteikti valsty-
bės tarnautojui trečią kvalifikacinę klasę, jeigu dėl tokio pasiūlymo balsavo posėdyje da-
lyvavusių šių komisijų narių dauguma. Šių komisijų narių balsams pasiskirsčius po lygiai, 
balsavimo rezultatus lemia atitinkamos komisijos pirmininko balsas.

84. Nagrinėjamoje byloje pateiktas Pretendentų į valstybės tarnautojo, įstaigos va-
dovo, pareigas Konkurso į Kontrolės ir audito tarnybos Savivaldybės kontrolieriaus par-
eigas 2013 m. vasario 1 d. protokolas Nr. 14.1-1 (III t., b. l. 111–116), kuriame, be kita ko, 
skiltyje „Komisijos pasiūlymas dėl kvalifikacinės klasės suteikimo konkursą laimėjusiam 
pretendentui“ nurodyta suteikti III (trečią) kvalifikacinę klasę; skiltyje „Komisijos nariai 
dėl kvalifikacinės klasės suteikimo balsavo taip:“ pažymėta, jog balsavo suteikti III (tre-
čią) kvalifikacinę klasę. Minėtas protokolas pasirašytas Komisijos pirmininko, Komisijos 
narių, konkursą laimėjusios D. K. bei kitų Konkurse dalyvavusių pretendentų, tarp jų ir 
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pareiškėjų. Pirmosios instancijos teismo posėdžio metu Komisijos pirmininkas A. A. pa-
tvirtino, kad jau iš patalpos išėjus Konkurso pretendentams, Komisija priėmė sprendimą 
dėl trečiosios kvalifikacinės klasės suteikimo Konkursą laimėjusiai pretendentei.

85. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, sisteminė aptartų teisės normų analizė 
suponuoja, jog egzaminą žodžiu laikę pretendentai turėtų būti supažindinami su konkur-
so rezultatais, be kita ko, ir komisijos sprendimu skirti trečiąją kvalifikacinę klasę kon-
kursą laimėjusiam pretendentui. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad tai nebuvo pada-
ryta, tokiu būdu pažeidžiant procedūrines Aprašo taisykles. Kita vertus, pažymėtina ir 
tai, jog vertinant konkurso į valstybės tarnybą teisėtumą, svarbu nustatyti, ar nebuvo pa-
žeista egzamino tvarka ir ar nustatytas tvarkos pažeidimas nesąlygojo asmens teisės ly-
giomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą pažeidimo (žr. Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. lapkričio 15 d. nutartį administracinėje by-
loje Nr. A492-2667/2012). Šiuo aspektu išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad nustatytas 
Apraše įtvirtintų procedūrų pažeidimas, atsižvelgus į jo pobūdį, pareiškėjų teisės lygiomis 
sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą nepažeidė ir jokios įtakos pareiš-
kėjų teisėms ir teisėtiems interesams neturėjo, todėl nesudaro pagrindo tenkinti pareiškė-
jų reikalavimų ir panaikinti Konkurso rezultatus.

IX.

Dėl pareiškėjos teisės dalyvauti Konkurse lygiomis sąlygomis

86. Pareiškėja I. C. skunde ir apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad buvo apri-
bota jos teisė dalyvauti Konkurse lygiomis sąlygomis.

87. Kaip jau buvo minėta, teisė lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą – tai 
konstitucinė piliečio teisė, įtvirtinta Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje. Ši teisė sietina  
inter alia su Konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtinta kiekvieno žmogaus teise laisvai pasi-
rinkti darbą (žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2007 m. rugpjūčio 13 d. 
nutarimus). Piliečio konstitucinė teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos 
valstybinę tarnybą, kaip kiekvieno asmens konstitucinės teisės laisvai pasirinkti darbą 
atmaina, ypač atsižvelgiant į Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalies nuostatą „lygiomis sąly-
gomis“, yra sietina su konstituciniu asmenų lygiateisiškumo (asmenų lygybės įstatymui, 
teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams) principu (žr. Konstitucinio 
Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą).

88. Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, jog įstatymui, teismui ir kitoms valstybės 
institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių negalima varžyti ir teik-
ti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, 
įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

89. Aiškindamas Konstitucijos 29 straipsnio nuostatas, Konstitucinis Teismas ne 
kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas, kurio turi būti 
laikomasi ir leidžiant įstatymus, ir juos taikant, ir vykdant teisingumą, įpareigoja vieno-
dus faktus teisiškai vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai 
vertinti skirtingai, kad konstitucinis visų asmenų lygybės principas reiškia žmogaus pri-
gimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įtvirtina formalią visų asmenų lygybę, 
taip pat, kad asmenys negali būti diskriminuojami arba kad jiems negali būti teikiama 
privilegijų. Be to, Konstitucinis Teismas ne kartą yra pažymėjęs, jog konstitucinis visų as-
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menų lygybės principas nepaneigia to, kad įstatyme gali būti nustatytas nevienodas (dife-
rencijuotas) teisinis reguliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padė-
tyse, atžvilgiu; socialinio gyvenimo įvairovė gali lemti teisinio reguliavimo būdą ir turinį. 
Konstitucinis asmenų lygybės principas nepaneigia pačios galimybės skirtingai traktuoti 
žmones, atsižvelgiant į jų statusą ar padėtį (žr. Konstitucinio Teismo 2003 m. gruodžio 
30 d. nutarimą). Tačiau konstitucinis visų asmenų lygybės įstatymui principas būtų pa-
žeistas, jeigu tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, palyginti su ki-
tais tos pačios normos adresatais, būtų kitaip traktuojama, nors tarp tų grupių nėra tokio 
pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas būtų objektyviai 
pateisinamas (žr. Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d., 2003 m. gruodžio 30 d. 
nutarimus).

90. Piliečiai, siekiantys būti priimti į valstybės tarnybą, negali būti diskriminuojami 
arba jiems negali būti teikiama privilegijų nei Konstitucijos 29 straipsnio 2 dalyje expressis 
verbis nurodytais, nei kitais konstituciškai nepateisinamais pagrindais. Pažymėtina ir tai, 
kad konstitucinis lygių sąlygų stojant į valstybės tarnybą imperatyvas suponuoja stojan-
čiųjų konkurenciją, taip pat objektyvų, nešališką stojančiųjų į valstybės tarnybą vertinimą 
ir atranką (žr. Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimą). Konstitucijos 33 
straipsnio 1 dalyje nustatyta piliečių teisė lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos 
valstybinę tarnybą nėra absoliuti; valstybė negali įsipareigoti ir neįsipareigoja kiekvieno 
asmens priimti dirbti valstybinėje tarnyboje (žr. Konstitucinio Teismo 2007 m. rugpjūčio 
13 d. nutarimą). 

91. Šiuo atveju iš esmės svarbu įvertinti, ar nebuvo pažeista pareiškėjos teisė ly-
giomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, ar buvo užtikrintas nešališkas ir objektyvus 
stojančiųjų vertinimas ir atranka. Išplėstinė teisėjų kolegija pabrėžia, kad pareiškėjų nu-
rodytos aplinkybės, kuriomis remdamiesi jie teigia, jog buvo pažeista jų teisė lygiomis są-
lygomis stoti į valstybės tarnybą, išsamiai aptartos ir įvertintos tiek pirmosios instancijos 
teisme, tiek nagrinėjant bylą apeliacine tvarka ir Konkurso organizavimo tvarkos pažeidi-
mų, galėjusių nulemti pareiškėjų teisės lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą, nenu-
statyta, pareiškėjai kitų argumentų dėl teisės lygiomis sąlygomis stoti į valstybės tarnybą 
nepateikė.

92. Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad 
nagrinėjamu atveju nėra pagrindo teigti, jog buvo pažeista pareiškėjos teisė lygiomis są-
lygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybės tarnybą ir pagrindo jos teisių ginti pagei-
daujamu būdu.

X.

Dėl įrodymų vertinimo byloje 

93. Pareiškėjai I. C. ir N. M. apeliaciniuose skunduose, be kita ko, nurodo, kad pir-
mosios instancijos teismas nenagrinėjo ir nevertino kai kurių faktinių bylos aplinkybių ir 
pateiktų įrodymų.

94. Kiekvieno individualaus ginčo atveju byloje turi būti nustatytos tam ginčui  
išspręsti reikšmingos aplinkybės, kurias teismas, laikydamasis įrodymų vertinimo tai-
syklių (ABTĮ 57 str. 6 d.), turi įvertinti pagal atitinkamus teisinius santykius reglamen-
tuojančias materialinės teisės normas. Pagal bendrą įrodinėjimo pareigos paskirstymo 
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tarp bylos šalių taisyklę, kiekviena šalis turi įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi  
(ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p., 57 str. 4 d., 72 str.). 

95. Pareiškėja I. C. apeliaciniame skunde visų pirma teigia, jog teismas nenagrinėjo 
ir nevertino, jog Komisijos narę A. K. ir vieną iš konkurso pretendenčių – I. K. siejo gimi-
nystės ryšiai, tačiau pareiškėja nei skunde pirmosios instancijos teismui, nei papildytuose 
skunduose ar posėdžio pirmosios instancijos teisme metu minėtos aplinkybės nedeta-
lizavo ir nenurodė, kaip ji galėjo paveikti Konkurso procedūrų teisėtumą, savo teiginių 
nepagrindė ir juos patvirtinančių įrodymų nepateikė. Nagrinėjamoje byloje pateiktas tik 
pareiškėjų I. C. ir N. M. teiginys dėl minėtos aplinkybės egzistavimo (III t., b. l. 33–36). 
Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tai, jog minėta aplinkybė nėra expressis verbis ap-
tarta pirmosios instancijos teismo sprendime, nesudaro pagrindo teigti, jog pastarieji pa-
reiškėjų argumentai ir įrodymai nebuvo tinkamai įvertinti.

96. Pareiškėja apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad pirmosios instancijos teis-
mas nevertino Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2012 m. 
rugsėjo 6 d. reikalavimo Elektrėnų savivaldybės tarybai įgyvendinti Valstybės tarnybos 
įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 12 punkto, nevertino D. K. 2013 m. liepos 26 d. D. K. ir 
Komisijos narių pasirašyto pareiškimo dėl jungimosi į koaliciją, aplinkybės, kad kon-
kurso pretendentė D. K. buvo iš anksto informuota apie konkurso klausimų rengimą. 
Teisėjų kolegija pažymi, kad pastarieji pareiškėjos apeliaciniame skunde išsakyti teigi-
niai yra jos pateikiama įrodymų interpretacija. Tam, kad įsitikintų egzistuojant vieną ar 
kitą faktą, teismas privalo patikrinti įrodymų liečiamumą, leistinumą, įrodymų pakanka-
mumą ir tarpusavio ryšį, laikantis lygiateisiškumo principo, bet neprivalo, vertindamas 
vieną ar kitą įrodymą, besąlygiškai vadovautis vienos iš šalių akcentuotu įrodymo pra-
našumu ir būtinybe teismui vertinti šį įrodymą būtent tokiu aspektu (žr., pvz., Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo 2003 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A4-557/2003, Administracinių teismų praktika Nr. 4). Išplėstinės teisėjų kolegijos ver-
tinimu, pirmosios instancijos teismas ištyrė su pareiškėjos reikalavimais susijusius įrody-
mus, pasisakė dėl jos pagrindinių argumentų. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjos apeliacinio 
skundo argumentai šiuo aspektu atmestini kaip nepagrįsti. 

97. Pareiškėja taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė jos 
prašymo (VIII t., b. l. 76–78) kviesti liudyti kitus konkurso pretendentus, jeigu liudyti bus 
pakviesta konkurso sekretorė R. B.

98. Pareiškėja 2013 m. lapkričio 8 d. prašymo dėl liudytojų N. M. (N. M.), A. A., 
J. L. M., I. K., S. J., V. J. šaukimo iš esmės nepagrindė, nenurodė, kurias reikšmės bylai 
turinčias aplinkybes jie gali patvirtinti. Nagrinėjamu atveju įvertinus šios bylos pobūdį, 
t. y. pareiškėjų pareikštų skundų pagrindą ir dalyką, kuriais buvo apibrėžtos šios bylos 
nagrinėjimo ribos, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo pakankamo 
faktinio ir teisinio pagrindo kviesti liudyti minėtus asmenis.

99. Pareiškėja I. C. apeliaciniame skunde taip pat teigia, kad teismas nenagrinėjo ir 
nevertino jos skundo, paduoto 2013 m. vasario 15 d. dėl pareiškėjos teisės išspręsti ginčą 
teisės aktų nustatyta tvarka pažeidimo (VI t., b. l. 1–7). Pažymėtina, kad minėtas skun-
das ir jame bei jo patikslinimuose nurodyti pareiškėjos reikalavimai būtent ir yra šios 
administracinės bylos dalykas ir yra išspręsti Vilniaus apygardos administracinio teismo 
2014 m. liepos 10 d. sprendime. 

100. Apeliantė taip pat nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neišsprendė jos 
reikalavimo skirti atsakingiems Elektrėnų savivaldybės tarybos nariams baudą (VIII t., b. 
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l. 120–135). Minėtą reikalavimą grindžia ABTĮ 71 straipsnio 7 dalimi, numatančia, jog 
tuo atveju, jeigu pažeidžiami reikalavimai, nustatyti pritaikius reikalavimo užtikrinimo 
priemonę, teismo nutartimi skiriama bauda. Pažymėtina, kad administracinis teismas 
negali spręsti dėl baudos paskyrimo kaip savarankiško skundo reikalavimo ir jis nagrinė-
tinas kaip procesinio pobūdžio prašymas, atsižvelgiant į bylos aplinkybes. Akcentuotina, 
jog Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartimi išspręstas 
tapatus pareiškėjo N. M. prašymas dėl baudos skyrimo, grindžiamas iš esmės tapačiomis 
aplinkybėmis: nutartyje pažymėta, kad nėra nei teisinio, nei faktinio pagrindo skirti bau-
dą už reikalavimo užtikrinimo priemonėmis nustatyto draudimo nesilaikymą, kadangi 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. vasario 8 d. nutartis taikyti reikalavi-
mo užtikrinimo priemones buvo panaikinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2013 m. kovo 27 d. nutartimi. 

101. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad iš pirmosios instancijos 
teismo sprendimo turinio matyti, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ir įverti-
no visus byloje surinktus įrodymus bei šių įrodymų visumą, šiuos įrodymus įvertino, lai-
kydamasis ABTĮ nuostatų. Išplėstinė teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą pirmosios 
instancijos teismo sprendimą minėtais procesiniais aspektais, konstatuoja, kad pirmosios 
instancijos teismas ABTĮ 81 straipsnyje įtvirtintą pareigą nustatyti visas bylai svarbias 
aplinkybes ir visapusiškai, objektyviai jas ištirti, atliko tinkamai.

102. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog sutikdama su pirmosios instan-
cijos teismo argumentais dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo, papildomai dėl jų 
nepasisako. 

103. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, išplėstinė teisėjų 
kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą spren-
dimą, jo naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo, todėl pareiškėjų apeliaciniai skundai at-
metami, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimą pa-
liekant nepakeistą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija 

n u t a r i a:

Pareiškėjų N. M. (N. M.) ir I. C. apeliacinius skundus atmesti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. liepos 10 d. sprendimą palikti 

nepakeistą. 
Nutartis neskundžiama.
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2.5. Bylos dėl viešojo administravimo subjektų sprendimų  
mokslo ir švietimo srityje

2.5.1. dėl savivaldybės tarybos sprendimo pertvarkyti mokyklą, perkeliant 
priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą

Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi, Švietimo 
įstatymo 28 straipsnio 5 dalimi bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 
nutarimu Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo 
kūrimo taisyklių VII skyriaus nuostatomis, savivaldybės turi pareigą konsultuotis su mo-
kyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis tik rengiant mokyklų bendrojo plano 
projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadijose savivaldybės privalo informuoti vi-
suomenę apie vykstančius procesus (67 punktas). Kita vertus, net ir tais atvejais, kai savi-
valdybės neturi pareigos konsultuotis, jos yra saistomos skaidrumo principo (68 punktas). 
Dėl to, net ir konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas neturėjo pareigos konsul-
tuotis su suinteresuotais asmenimis, kaip tai suprantama Viešojo administravimo įstaty-
mo 7 straipsnio 1 dalies prasme, viešojo administravimo subjektas turi pareigą informuoti 
visuomenę apie savo veiklą tam, jog nebūtų sudaryta situacija, kai visuomenė neturi in-
formacijos apie viešojo administravimo subjekto veiklą (69 punktas).

Institucijų, vykdančių priešmokyklinį ugdymą, pareiga užtikrinti higienos normų 
laikymąsi nustatyta Švietimo ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymuose bei Lietuvos 
higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ug-
dymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (72 punktas). Šiuose teisės ak-
tuose expressis verbis nustatyta, kad leidimą-higienos pasą institucija privalo turėti tik 
pradėjusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą, t. y. įpareigojimas yra siejamas su vei-
klos vykdymu, o ne sprendimu, kuriuo remiantis ateityje bus vykdoma priešmokyklinio 
ugdymo veikla (73 punktas). Tačiau savivaldybės taryba, kaip viešojo administravimo 
subjektas, yra saistoma inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos val-
džios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, 
kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir 
atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės 
aktų nuostatų (74 punktas). Dėl to prieš priimant sprendimą ar priėmus sprendimą per-
kelti priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, turi būti nustatomos 
priemonės, kurios užtikrintų, kad patalpos, kuriose bus vykdoma priešmokyklinio ugdymo 
veikla, atitiks teisės aktų reikalavimus (75 punktas).
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Administracinė byla Nr. eA-1245-662/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02102-2014-5

Procesinio sprendimo kategorija 30

N U T A R T I S
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU

2015 m. liepos 9 d. 
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija, susidedanti 
iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Audriaus Bakavecko (prane-
šėjas), Anatolijaus Baranovo, Dainiaus Raižio ir Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės, 

rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsako-
vų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. 
sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų V. S., J. V., V. D., A. P., D. R., I. P., 
Š. P., N. D., A. I., E. R., D. P. Š., A. B., I. V., L. V., L. R., L. G., A. S., M. Ž.-J., L. B., K. S., 
V. B., A. U., I. K. ir G. B. skundą atsakovams Vilniaus miesto savivaldybės administracijai 
ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybai, trečiaisiais suinteresuotais asmenimis byloje daly-
vaujant Vilniaus lopšeliui-darželiui „Mažylis“, Vilniaus lopšeliui-darželiui „Pagrandukas“, 
Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinei mokyklai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijai, dėl sprendimo dalies panaikinimo. 

Išplėstinė teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

1. Pareiškėjai V. S., J. V., V. D., A. P., D. R., I. P., Š. P., N. D., A. I., E. R., D. P. Š., 
A. B., I. V., L. V., L. R., L. G., A. S., M. Ž.-J., L. B., K. S., V. B., A. U., I. K. ir G. B. (toliau – 
ir pareiškėjai) kreipėsi į teismą prašydami: iš dalies panaikinti atsakovo Vilniaus mies-
to savivaldybės (toliau – ir Savivaldybė) tarybos (toliau – ir atsakovas, Taryba) 2014 m. 
kovo 5 d. sprendimą Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 
2014–2015 mokslo metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir 
ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ (toliau – ir Sprendimas) tiek, kiek Vilniaus karaliaus 
Mindaugo pagrindinėje mokykloje (toliau – ir Karaliaus Mindaugo mokykla) formuo-
jamos priešmokyklinio ugdymo grupės po vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-
darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“; įpareigoti Tarybą sufor-
muoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014–2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje 
„Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Mažylis“. 

2. Pareiškėjai paaiškino, kad ginčijamu Sprendimu vaikų lankomos grupės yra per-
keliamos iš saugios ir žinomos aplinkos lopšeliuose-darželiuose į tam nepritaikytas, ne-
paruoštas patalpas bei teritoriją Karaliaus Mindaugo mokykloje. 

3. Pareiškėjai akcentavo, jog savivaldybė, kaip mokyklos steigėja, neužtikrino mo-
kyklos atitikties teisės aktų reikalavimams, nes, priimant Sprendimą, Karaliaus Mindaugo 
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mokykla priešmokyklinio ugdymo veiklos nevykdė ir neturėjo leidimo-higienos paso, 
kuris reikalingas norint vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą, o atsakovas žinojo, kad 
priešmokyklinio ugdymo grupės perkeliamos į patalpas, kurios neatitinka teisės aktų rei-
kalavimų, tačiau nenumatė jokių priemonių ar finansavimo šaltinių, jog iki mokslo metų 
pradžios aptariamos patalpos (teritorija) atitiktų higienos normų reikalavimus bei nesu-
rinko, neturėjo ir neanalizavo tikrosios informacijos apie Karaliaus Mindaugo mokyklos 
patalpas ir būsimą perkeliamų vaikų mokymosi aplinką, netyrė ir neatsižvelgė, kaip vaikų 
perkėlimas į naujas mokyklos patalpas atitinka vaikų teises, ar juos perkėlus bus užtikrin-
ta pakankama jų teisių ir pareigų apsauga, nesivadovavo vaikų teisių ir teisėtų interesų 
apsaugos prioriteto principu ir pažeidė Jungtinių Tautų vaiko teisių apsaugos konvenciją 
(toliau – ir Konvencija) ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą 
(toliau – ir Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas). 

4. Pareiškėjai teigė, kad Sprendimas yra individualus administracinis aktas bei 
nurodė, jog jis (sprendimas) neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 7 ir 8 straipsnių bei skaidrumo 
principo, nes sprendimas nepagrįstas objektyviais duomenimis (faktais). Taip pat pareiš-
kėjai akcentavo, jog Taryba turėjo pareigą Karaliaus Mindaugo mokyklos struktūrinius 
pertvarkymus, susijusius su priešmokyklinių grupių įsteigimu, derinti su lopšelio-dar-
želio „Pagrandukas“ ir lopšelio-darželio „Mažylis“ bendruomene. Pareiškėjai pažymėjo, 
kad atsakovai pažeidė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu 
Nr. 768 patvirtintų Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo 
taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 35.2, 35.3, 35.4, 36, 38 punktus. 

5. Pareiškėjai pažymėjo, kad jų sutarčių su lopšeliu-darželiu ,,Pagrandukas“ 2.12 
punkte numatytas tėvų įsipareigojimas leisti vaiką į priešmokyklinio ugdymo grupę, tad 
jie turėjo pagrindo tikėtis, jog vaikai galės lankyti priešmokyklinę grupę tame pačiame 
darželyje tomis pačiomis sąlygomis.

6. Atsakovai Taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės administracija (toliau – ir 
Administracija) atsiliepime į skundą prašė atmesti skundą. 

7. Atsakovai nurodė, kad Sprendimu buvo nustatytas priešmokyklinio ugdymo 
grupių (klasių) skaičius Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ug-
dymo įstaigose, ir atkreipė dėmesį, jog Vilniaus mieste trūksta savivaldybės lopšelių-dar-
želių ir yra reiškiamas didžiulis gyventojų nepasitenkinimas esama padėtimi bei poreikis, 
kad būtų rasta kuo daugiau galimybių priimti didesnį vaikų kiekį į savivaldybės ikimoky-
klinio ugdymo įstaigas. Atsakovų teigimu, Taryba, įgyvendindama Lietuvos Respublikos 
vietos savivaldos įstatyme (toliau – ir Vietos savivaldos įstatymas) ir Lietuvos Respublikos 
švietimo įstatyme (toliau – ir Švietimo įstatymas) pavestas funkcijas, siekdama rasti kom-
promisinį variantą ir suderinti skirtingų grupių interesus, priėmė Sprendimą priešmo-
kyklinio ugdymo grupių veiklą organizuoti atitinkamose Vilniaus miesto bendrojo lavi-
nimo mokyklose, iškėlus priešmokyklinio ugdymo grupes iš atitinkamų Vilniaus miesto 
lopšelių-darželių. 

8. Atsakovas pažymėjo, jog ruošiantis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių iškėlimui į bendrojo lavinimo mokyklas dar 
2013 m. spalio 25 d. Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direk-
toriaus įsakymu Nr. A15-1977(2.1.4-KS) „Dėl lėšų skyrimo“ Karaliaus Mindaugo mo-
kyklai buvo skirtos lėšos priešmokyklinio ugdymo klasėms įrengti, 2014 m. balandžio 
9 d. Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus įsakymu 
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Nr. A15-677/14(2.1.4-KS) „Dėl lėšų skyrimo Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinei mo-
kyklai“ taip pat buvo skirtos papildomos lėšos priešmokyklinio ugdymo klasėms įrengti 
ir įsigytos atitinkamos prekės, reikalingos priešmokyklinio ugdymo veiklai organizuoti. 

9. Atsakovai nurodė, kad atsižvelgiant į teisės aktų, kuriais skunde rėmėsi pareiš-
kėjai, turinį matyti, jog leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių ir higienos normos 
HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. 
Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – ir Higienos norma) normų taikymas 
yra susijęs su konkrečia priešmokyklinio ugdymo veikla (t. y. vykdant priešmokyklinio 
ugdymo programas, įrengiant priešmokyklinio ugdymo įstaigas ir t. t.). Higienos sąlygų 
užtikrinimas yra susijęs su tinkamu Sprendimo įgyvendinimu, o ne su jo teisėtumu.

10. Atsakovų teigimu, ne tik priimant ginčijamą sprendimą, bet ir iki priešmoky-
klinio ugdymo veiklos pradžios, t. y. iki 2014 m. rugsėjo 1 d., Karaliaus Mindaugo moky-
kla neprivalėjo turėti sąlygų, atitinkančių Higienos normos reikalavimus priešmokyklinio 
ugdymo veiklai. 

11. Atsakovai teigė, jog deklaratyvus Konvencijos ir Vaiko teisių apsaugos pagrin-
dų įstatymo normų taikymas nepagrindė Sprendimo neteisėtumo, kadangi teisės aktai 
nustatė, kad priešmokyklinis ugdymas gali būti organizuojamas bendrojo lavinimo mo-
kyklose (Švietimo įstatymo 8 str. 2 d.).

12. Anot atsakovų, Sprendimu nebuvo tvirtinamas savivaldybės bendrojo ugdymo 
mokyklų tinklo pertvarkos bendrasis planas, todėl konstatuoti Taisyklių 35.2, 35.3, 35.4 
punktų pažeidimą nėra teisinio pagrindo. 

13. Atsakovai pažymėjo, kad pagal Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatus, 
patvirtintus Tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1274, viena iš Karaliaus 
Mindaugo mokyklos veiklos rūšių – priešmokyklinis ugdymas (18.2.3 p.). Pareiškėjai 
dar 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo informuoti apie ketinimą atitinkamų Vilniaus mies-
to lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių iškėlimą į Karaliaus Mindaugo mokyklą, o 
2014 m. kovo 27 d. raštu Nr. A51-25391/14(3.3.13.1-EM4) ir 2014 m. balandžio 2 d. raš-
tu Nr. A51-2683/14(3.3.13.1-EM4) jie buvo informuoti, kad vaikų ugdymo sąlygos, or-
ganizuojant priešmokyklinį ugdymą Karaliaus Mindaugo mokykloje, nepasikeis ir nepa-
blogės. Pasak atsakovų, Švietimo įstatymas nenustatė, atliekant mokyklos organizacinės 
veiklos pakeitimus, pareigos atskirai informuoti suinteresuotus asmenis apie atliekamą 
struktūros pertvarką (Švietimo įstatymo 44 str. 5 d.), todėl pareiškėjų argumentai, kad 
buvo pažeistos sprendimo priėmimo procedūros – nepagrįsti. 

14. Atsakovai akcentavo, jog su pareiškėjais buvo sudarytos vaikų priėmimo į iki-
mokyklinio ugdymo grupę sutartys arba ikimokyklinio amžiaus vaiko ugdymo sutartys, 
kuriomis švietimo tiekėjas, t. y. atitinkamas lopšelis-darželis, įsipareigojo ugdyti pareiškė-
jų vaikus būtent pagal ikimokyklinio ugdymo programas ir neįsipareigojo bei negaranta-
vo, kad priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas toje pačioje įstaigoje. 

15. Trečiasis suinteresuotas asmuo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo minis-
terija (toliau – ir Švietimo ir mokslo ministerija) atsiliepime į skundą prašė bylą nagrinėti 
teismo nuožiūra.

16. Švietimo ir mokslo ministerija paaiškino, kad Taryba, kaip Karaliaus Mindaugo 
mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, priimdama Sprendimą, 
privalėjo sukurti realias teisines ir finansines prielaidas, kad iki mokslo metų pradžios ap-
tariamos patalpos atitiktų higienos reikalavimus, kadangi priešmokyklinio ugdymo pro-
gramų vykdymas neturint leidimo-higienos paso pažeistų mokinių teisę turėti higienos 
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reikalavimus atitinkančią mokymosi aplinką (Švietimo įstatymo 46 str. 1 d. 7 p.). Dėl to 
mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimas organizuo-
ti priešmokyklinį ugdymą įstaigoje, kurioje veiklos sąlygos neatitinka visuomenės sveika-
tos saugos teisės aktų reikalavimų, prieštarautų Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 daliai, 
Higienos normos 8 punktui. 

17. Anot Švietimo ir mokslo ministerijos, Karaliaus Mindaugo mokyklos struktū-
ros pertvarka turėjo būti derinama su lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir lopšelio-darže-
lio „Mažylis“ bendruomenėmis, kaip su kitomis interesų grupėmis, kadangi sprendimas 
steigti priešmokyklinio ugdymo grupes Karaliaus Mindaugo mokykloje tiesiogiai susijęs 
su jų teisėtais interesais ir lūkesčiais.

18. Trečiasis suinteresuotas asmuo Karaliaus Mindaugo mokykla su skundu ne-
sutiko ir atsiliepime paaiškino, kad 2014 m. kovo 20 d. vyko priešmokyklinio ugdymo 
vaikų tėvų susirinkimas, kuriame dalyvavo ir Vilniaus lopšelių-darželių „Mažylis“ ir 
„Pagrandukas“ lankančių vaikų tėvai, taip pat ir pareiškėjai. Tėvams buvo parodytos pa-
talpos, kuriose būtų ugdomi jų vaikai. 

II.

19. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimu 
pareiškėjų skundą tenkino iš dalies. Panaikino Sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta dvi 
priešmokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus 
lopšelio-darželio „Mažylis“ perkelti į Karaliaus Mindaugo mokyklą. 

20. Teismas konstatavo, kad perkėlus priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopše-
lių-darželių į mokyklą buvo įvykdyta reorganizacija ir pažymėjo, kad mokymo įstaigų 
reorganizavimas gali būti vykdomas tik teisės aktų nustatyta tvarka. Didžioji dalis reor-
ganizacijos veiksmų privalomai turi būti atlikta iki sprendimo dėl reorganizacijos priėmi-
mo ir tokių veiksmų atlikimas lemia ir paties sprendimo dėl reorganizavimo priėmimo 
galimybę. 

21. Teismas, remdamasis Švietimo įstatymo 40 straipsnio 1 dalimi, nurodė, kad 
mokymosi aplinka mokykloje bei mokinių mokymosi krūvis turi atitikti Higienos normas 
ir norminių teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveikatos reikalavimus, laiduoti 
švietimo programų vykdymą. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. bir-
želio 14 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintų Bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesi-
nio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigi-
mo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarkymo kriterijų 4.1 punktu, mokyklos pastatai 
ir patalpos turi atitikti higienos normas. Lietuvos higienos norma HN 21:2005 „Bendrojo 
lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V-476, nusta-
to, kad mokykla turi turėti higienos pasą. Teismas pabrėžė, jog byloje buvo nustatyta, kad 
2014 m. kovo 5 d. priimant ginčijamą sprendimą Karaliaus Mindaugo mokykla neturėjo 
leidimo-higienos paso. 

22. Teismas pažymėjo, jog Taryba, nuspręsdama dėl priešmokyklinio ugdymo gru-
pių perkėlimo į Karaliaus Mindaugo mokyklą, neįvertino, kad minėta mokykla neatitiko 
sveikatos saugos teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų. Situacija, kai savivaldybė priima 
sprendimą perkelti priešmokyklinio ugdymo grupes, nors mokykla neatitinka sveika-
tos saugos teisės aktų, negalima, todėl Taryba nesilaikė teisėtumo principo, t. y. priimta 
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ginčijama sprendimo dalis neatitiko teisės aktų reikalavimų (Vietos savivaldos įstatymo 
4 str. 6 p.). Sprendimas buvo priimtas pažeidžiant pagrindines procedūras ir taisykles 
(Švietimo įstatymo 28 str. 5 d., 47 str. 1 d. 2 p., Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 10 p.) bei 
prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams (VSPĮ 21 str. 3, 4 d., Švietimo įstatymo 46 str. 
1 d. 4 p., 49 str. 2 d. 1 p.).

23. Teismas atmetė pareiškėjų skundo reikalavimą įpareigoti Tarybą suformuo-
ti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014–2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje 
„Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Mažylis“, nes šie veiksmai priskirtini atsa-
kovų kompetencijai.

III.

24. Atsakovai Taryba ir Administracija apeliaciniame skunde prašo pakeisti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo dalį, kuria 
buvo tenkintas pareiškėjų skundas, ir šioje dalyje pareiškėjų skundą atmesti.

25. Atsakovai paaiškina, kad Sprendimas buvo teisinis ir faktinis pagrindas atlikti to-
limesnes administracines ir organizacines procedūras, susijusias su Sprendimo įgyvendini-
mu (t. y. skirti lėšas patalpų įrengimui, atlikti atitinkamus darbus ir įsigyti reikalingas prekes 
ikimokyklinio ugdymo veiklos vykdymui ir pan.), atkreipia dėmesį, kad Vilniaus apygar-
dos administracinis teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, visiškai nevertino, kad 
Administracijos Švietimo kultūros ir sporto departamento direktorius 2013 m. spalio 25 d. 
įsakymu Nr. A15-1977/14(2.1.4-KS) skyrė Karaliaus Mindaugo mokyklai priešmokykli-
nio ugdymo grupių patalpų įrengimui 40 000 Lt (įrengti priešmokyklinio ugdymo klases), 
Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 2014 m. balandžio 
9 d. įsakymu Nr. A15-677/14(2.1.4-KS) buvo skirta dar 80 000 Lt įrengti priešmokyklinio 
ugdymo klases, Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus 
2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. A15-1444/14(2.1.4-KS) Karaliaus Mindaugo mokyklai 
skirta dar 23 000 Lt vaikų žaidimo aikštelių įrengimui. Šios lėšos teisės aktų nustatyta tvarka 
buvo panaudotos būtent tinkamam priešmokyklinio ugdymo grupių įrengimui Karaliaus 
Mindaugo mokykloje. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad buvo imtasi visų priemonių tin-
kamam Sprendimo įgyvendinimui. Aplinkybę, jog Sprendimas buvo tinkamai įgyvendin-
tas patvirtina į bylą pateiktas Vilniaus visuomenės sveikatos centro išduotas 2014 m. spalio 
20 d. leidimas-higienos pasas Nr. 12(12.6)-BSV-12650, kurio pagrindu Karaliaus Mindaugo 
mokyklai leidžiama vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą.

26. Atsakovai pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvada dėl Sprendimo ne-
teisėtumo ją grindžiant aplinkybe, jog priimant Sprendimą Karaliaus Mindaugo moky-
kla neturėjo priešmokyklinio ugdymo veiklą leidžiančio higienos paso, nepagrįsta teisės 
aktų nuostatomis, kadangi toks reikalavimas teisės aktuose nėra nustatytas. Remdamiesi 
Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Taisyklių 21 punktu, Lietuvos Respublikos ci-
vilinio kodekso (toliau – ir Civilinis kodeksas) 2.95 straipsnio 2 dalimi, 2.97 straipsnio 1 
dalimi, nurodo, jog nagrinėjamu atveju jokia savivaldybės ugdymo įstaiga nebuvo reor-
ganizuota, todėl pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas, kad tam tikri veiksmai 
turi būti atlikti iki priimant sprendimą reorganizuoti mokymo įstaigą, netinkamai verti-
no faktines aplinkybes ir netinkamai taikė teisės normas.

27. Pasak atsakovų, atsižvelgiant į teisės aktų, kuriais remiasi pareiškėjai, turinį, da-
rytina išvada, kad Higienos normos taikymas yra susijęs su konkrečia priešmokyklinio 
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ugdymo veikla (t. y. vykdant priešmokyklinio ugdymo programas, įrengiant priešmoky-
klinio ugdymo įstaigas ir t. t.), tačiau Sprendimu buvo nustatytos priešmokyklinio ugdy-
mo grupių (klasių) skaičius savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio 
ugdymo įstaigose. Atsakovai daro išvadą, kad joks teisės aktas nenumato savivaldybės 
atstovaujamosios institucijos pareigos pirmiau įrengti ugdymo įstaigos patalpas ir tik vė-
liau priimti atitinkamą sprendimą, kadangi patalpų atitikimas higienos reikalavimams 
yra siejamas su priešmokyklinio ugdymo veiklos vykdymu ir organizavimu. 

28. Minėtas aplinkybes taip pat patvirtina ir pareiškėjų byloje pateiktas Vilniaus 
visuomenės sveikatos centro 2014 m. balandžio 3 d. raštas Nr. 13-14(2.1)-2-4194 „Dėl 
visuomenės sveikatos saugos kontrolės Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinėje mo-
kykloje“, kuriame nėra nurodyta jokių aplinkybių, patvirtinančių pareiškėjų reikalavimo 
panaikinti ginčijamo sprendimo dalį pagrįstumą. Šiuo raštu buvo konstatuota aplinkybė, 
kad Karaliaus Mindaugo mokykloje priešmokyklinio ugdymo programa 2014 m. balan-
džio mėnesį nebuvo vykdoma bei nurodyta, kad, priėmus ginčijamą sprendimą perkel-
ti ikimokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į bendrojo lavinimo mokyklas, turi 
būti imamasi priemonių sudaryti sąlygas ikimokyklinio ugdymo veiklos vykdymui, kas iš 
nurodytų aplinkybių ir byloje esančių įrodymų ir buvo padaryta. Taigi tiek pareiškėjų ar-
gumentai, tiek pirmosios instancijos teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendime nurodyti 
motyvai, patvirtino aplinkybę, jog pareiškėjų skundo reikalavimas yra susijęs su tinkamu 
Sprendimo įgyvendinimu, o ne su jo teisėtumu. 

29. Atsakovai nurodo, kad Vilniaus mieste trūksta savivaldybės lopšelių-darželių ir 
yra išreiškiamas didžiulis gyventojų nepasitenkinimas esama padėtimi bei poreikis, jog 
būtų rasta kuo daugiau galimybių priimti didesnį vaikų skaičių į Savivaldybės ikimoky-
klinio ugdymo įstaigas. Taryba, įgyvendindama Vietos savivaldos įstatyme ir Švietimo 
įstatyme pavestas funkcijas, siekdama rasti kompromisinį variantą ir suderinti skirtingų 
grupių interesus, priėmė Sprendimą, kuriuo nusprendė priešmokyklinio ugdymo gru-
pių veiklą organizuoti atitinkamose Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklose ir 
iškėlė priešmokyklinio ugdymo grupes iš atitinkamų Vilniaus miesto lopšelių-darželių. 
Minėtos teisės normos nenumatė jokių papildomų (sąlygų) reikalavimų privalomų prii-
mant sprendimus dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) nustatymo. Šios aplinky-
bės leidžia daryti išvadą, kad Sprendimą priėmė tinkamas subjektas, turėdamas atitinka-
mą teisinį pagrindą.

30. Atsakovų teigimu, iš Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalies ir 47 straipsnio 
1 dalies 2 punkto turinio matyti, kad nei viena iš šių įstatyminių nuostatų nenumato 
Tarybos ir Administracijos pareigos, tvirtinant priešmokyklinio ugdymo grupių (kla-
sių) skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose, atskirai 
konsultuotis su gyventojais ar jų grupėmis (šiuo atveju pareiškėjais), o tuo labiau gauti 
jų sutikimą, taip kaip šias teisės normas aiškino pareiškėjai. Pirmosios instancijos teis-
mas, nepagrindė, o pareiškėjai neįrodė, kaip konkrečiai buvo pažeista ši pareiškėjų tei-
sė ir kaip buvo apribota pareiškėjų teisė dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui 
ugdymo programą, formą, mokyklą ar kitą švietimo tiekėją. Taip pat Švietimo įstatymo 
28 straipsnio 5 dalis nereglamentuoja nei konsultavimosi su gyventojais ar jų grupėmis 
tvarkos, nei formos, o numato, kad konsultuojamasi teisės aktų nustatyta tvarka. Tai reiš-
kia, jog ši įstatymo nuostata turi būti laikoma blanketine, t. y. aiškiai ir nedviprasmiškai 
nukreipianti į kitus teisės aktus, reglamentuojančius konkrečių sprendimų, susijusių su 
švietimo visuomeniniais santykiais, priėmimo tvarką. Vilniaus apygardos administracinis 
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teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, nenurodė jokios teisės normos, įpareigo-
jančios savivaldybių tarybas atskirai, tvirtinant priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) 
skaičių ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo lavinimo mokyklose, konsultuotis su 
atitinkama visuomenės dalimi.

31. Atsakovų nuomone, pareiškėjams Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 10 
punkto (veiklos skaidrumo principas), Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalies prasme 
buvo tinkamai suteikta informacija, todėl konstatuoti šių teisės normų pažeidimo nėra 
pagrindo. Be to, Švietimo įstatymas įtvirtina principinius reikalavimus švietimo tiekėjų 
tinklui. Akcentuoja, kad galiojantys teisės aktai negarantuoja pareiškėjams teisės reika-
lauti, jog priešmokyklinio ugdymo grupės iš lopšelio-darželio nebūtų iškeltos į bendro-
jo lavinimo mokyklą. Atsakovai, vertindami nagrinėjamą situaciją visuomenės ir asmens 
interesų derinimo aspektu, daro išvadą, kad įstatymo garantuotas visuomenės interesas 
turėti didesnį ikimokyklinio ugdymo vietų skaičių (būtent šių tikslų buvo siekiama prii-
mant Sprendimą) yra prioritetinis atskirų asmenų noro lankyti konkrečią ikimokyklinio 
ugdymo įstaigą atžvilgiu.

32. Atkreipia dėmesį, jog bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas visiškai ne-
tyrė byloje esančių įrodymų, todėl 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimas negali būti laiko-
mas teisėtu ir pagrįstu. Pažymi, kad dar 2013 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus lopšelio-darželio 
„Mažylis“ ir 2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ atitinkamas 
grupes lankančių vaikų tėvai buvo informuoti apie priešmokyklinės grupės iškėlimą į 
Karaliaus Mindaugo mokyklą, nurodant, dėl kokių priežasčių Vilniaus miesto savival-
dybės taryba inicijuoja tokio Sprendimo priėmimą (Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ 
3 grupės tėvų susirinkimo 2013 m. rugsėjo 24 d. protokolo Nr. 1 nuorašas ir Vilniaus 
lopšelio-darželio „Pagrandukas“ „Žvaigždučių“ grupės tėvų susirinkimo 2013 m. rugsėjo 
25 d. protokolo Nr. 1 nuorašas). Taigi pareiškėjai dar 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo infor-
muoti apie atitinkamų Vilniaus miesto lopšelių-darželių priešmokyklinių grupių iškėlimą 
į Karaliaus Mindaugo mokyklą, o 2014 m. kovo 27 d. raštu Nr. A51-25391/14(3.3.13.1-
EM4) ir 2014 m. balandžio 2 d. raštu Nr. A51-2683/14(3.3.13.1-EM4) pareiškėjai buvo 
informuoti, kad vaikų ugdymo sąlygos, organizuojant priešmokyklinį ugdymą Karaliaus 
Mindaugo pagrindinėje mokykloje, nepasikeis ir nepablogės. Švietimo įstatymas nenu-
mato, atliekant mokyklos organizacinės veiklos pakeitimus, pareigos atskirai informuoti 
suinteresuotus asmenis apie atliekamą struktūros pertvarką iki tokio sprendimo priėmi-
mo dienos (Švietimo įstatymo 44 str. 5 d.). 

33. Pareiškėjai atsiliepime į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti.
34. Pareiškėjai nurodo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas visapusiš-

kai ištyrė visas bylai reikšmingas aplinkybes bei padarė motyvuotą ir pagrįstą išvadą, kad 
Taryba nesilaikė teisėtumo principo.

35. Pareiškėjai pažymi, jog Tarybos, kaip viešojo administravimo subjekto, veikla 
ir sprendimai turi būti pagrįsti teisės normomis bei nepažeisti teisės normų keliamų rei-
kalavimų bei pabrėžia, kad ginčijamu sprendimu ne tik buvo nustatytas priešmokyklinių 
grupių skaičius Karaliaus Mindaugo mokykloje, bet dvi priešmokyklinio ugdymo grupės 
buvo perkeltos iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio 
„Mažylis“, t. y. vykdoma Karaliaus Mindaugo mokyklos pertvarka. Pareiškėjai nurodo, 
kad priešmokyklinių grupių perkėlimas – tai mokyklos, vykdančios formaliojo švietimo 
programos, pertvarkymas, todėl turėjo būti vykdomas vadovaujantis Taisyklių 35.2 punk-
tu. Karaliaus Mindaugo mokyklos pertvarka turėjo būti numatyta Vilniaus miesto savi-
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valdybės tinklo pertvarkos bendrajame plane, tačiau Taryba minėtos pertvarkos Vilniaus 
miesto savivaldybės tinklo pertvarkos bendrajame plane nenumatė ir tuo pažeidė teisės 
aktų reikalavimus.

36. Pareiškėjai teigia, kad Higienos norma taikoma tik konkrečiai priešmokyklinio 
ugdymo veiklai, todėl netaikoma vertinant Sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, tačiau 
pareiškėjai skundžia sprendimo dalį, kuria pažeidžiami jų interesai todėl, jog nei ginčija-
mo sprendimo priėmimo metu, nei jo įgyvendinimo metu Karaliaus Mindaugo mokykla 
nebuvo pasirengusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklos – neturėjo leidimo-higie-
nos paso, kuris buvo išduotas tik 2014 m. spalio 20 d. 

37. Pareiškėjų teigimu, priimdama ginčijamą Sprendimą, Taryba turėjo užtikrinti, 
kad nebus pažeidžiamos vaikų teisės į saugią ir priešmokyklinei veiklai tinkamą aplin-
ką, tačiau to nepadarė. Administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direk-
toriaus įsakymais (2014 m. balandžio 9 d., 2014 m. liepos 1 d.) priešmokyklinių klasių 
įrengimui buvo skirtas papildomas finansavimas Karaliaus Mindaugo mokyklai tik po 
to, kai pareiškėjai kreipėsi į teismą, ginčydami priimto sprendimo teisėtumą ir Karaliaus 
Mindaugo mokyklos pasirengimą vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą. Faktas, kad 
leidimas-higienos pasas Karaliaus Mindaugo mokyklai buvo išduotas tik 2014 m. spalio 
20 d., taip pat pareiškėjų pateiktas 2014 m. gegužės 5 d. Faktinių aplinkybių konstatavimo 
protokolas patvirtino pareiškėjų teiginius, jog ginčijamas sprendimas neatitinka teisėtu-
mo principo ir yra neteisėtas iš esmės.

38. Pareiškėjai akcentuoja, jog vadovaujantis Tarybos 2013 m. gruodžio 11 d. 
sprendimu Nr. 1-1596 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimo-
kyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ 
patvirtintų Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašo 35 punktu tėvai ar globėjai iki 
einamųjų metų rugpjūčio 1 d. privalo patvirtinti vaiko atvykimą į skirtą vietą įstaigoje, 37 
punktu – iki rugpjūčio 1 d. nepatvirtinus vaiko atvykimo ir nepateikus reikiamų doku-
mentų, sutartis nesudaroma, todėl Karaliaus Mindaugo mokykla turėjo būti pasirengusi 
vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą ne vėliau kaip 2014 m. rugpjūčio 1 d. 

39. Pareiškėjai pažymi, kad atsakovų teismui pateikti 2013 m. rugsėjo 24 d. 
Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ trečios grupės tėvų susirinkimo protokolo Nr. 1 nuo-
rašas ir 2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ „Žvaigždučių“ 
grupės tėvų susirinkimo protokolo nuorašas neįrodo, kad atsakovas nepažeidė atitinka-
mų įstatymo normų, ir tuo pačiu nepažeidė veiklos skaidrumo principo. Tai, jog kai kurie 
pareiškėjai buvo informuoti apie galimą priešmokyklinių grupių iškėlimą, dar nereiškia, 
kad pareiškėjai žinojo, kokiomis sąlygomis tai numatoma padaryti, ar kokiomis sąlygo-
mis jų vaikai bus ugdomi perkėlus grupes, tai nereiškia pareiškėjų sutikimo, jog jų vai-
kams priešmokyklinio ugdymo paslaugos būtų teikiamos tam nepritaikytose patalpose. 

Išplėstinė teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

40. Ginčas nagrinėjamojoje administracinėje byloje kilo dėl Tarybos Sprendimo 
dalies, kuria nuspręsta Karaliaus Mindaugo mokykloje formuoti priešmokyklinio ug-
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dymo grupes po vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“, ir 
Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“. Pareiškėjai prašė panaikinti minėtą Sprendimo dalį 
ir įpareigoti Tarybą suformuoti priešmokyklinio ugdymo grupes 2014–2015 metams 
Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelyje-darželyje „Mažylis“. 
Pirmosios instancijos teismas panaikino Sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta dvi prieš-
mokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lop-
šelio-darželio „Mažylis“ perkelti į Karaliaus Mindaugo mokyklą, tačiau atsakovai su šiuo 
sprendimu nesutinka. Apeliaciniame skunde atsakovai prašo pakeisti pirmosios instanci-
jos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas pareiškėjų skundas, ir šioje dalyje pareiškėjų 
skundą atmesti. 

41. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovai apeliaciniame skunde prašė 
panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria buvo nuspręsta dvi prieš-
mokyklinio ugdymo grupes iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lop-
šelio-darželio „Mažylis“ perkelti į Karaliaus Mindaugo mokyklą. Dėl to išplėstinė teisėjų 
kolegija nepasisakys dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria buvo at-
mestas pareiškėjų skundo reikalavimas įpareigoti Tarybą suformuoti priešmokyklinio ug-
dymo grupes 2014–2015 metams Vilniaus lopšelyje-darželyje „Pagrandukas“ ir Vilniaus 
lopšelyje-darželyje „Mažylis“.

42. Išplėstinė teisėjų kolegija nustatė, kad 2013 m. rugsėjo 24 d. Vilniaus lopšelio-
darželio „Mažylis“ trečios grupės tėvų susirinkimo metu tėvai buvo informuoti, jog nuo 
2014 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinė grupė darželyje gali būti neformuojama, o iškelta į 
Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinę mokyklą (II t., b. l. 75), bei tapati informacija buvo 
pateikta 2013 m. rugsėjo 25 d. Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ „Žvaigždučių“ gru-
pės tėvų susirinkime (II t., b. l. 73); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto departamento 2013 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A15-1477(21.4-KS) buvo 
skirta Karaliaus Mindaugo mokyklai 40 000 Lt įrengti dvi priešmokyklinio ugdymo klases 
(II t. b. l. 68–69); atsakovas 2014 m. kovo 5 d. priėmė ginčijamą Sprendimą, kuriuo nuspręs-
ta, inter alia Karaliaus Mindaugo mokykloje formuoti priešmokyklinio ugdymo grupes po 
vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-dar-
želio „Mažylis“ (I t., b. l. 12–16); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto departamento 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A15-677/14(2.1.4-KS) 
Karaliaus Mindaugo mokyklai buvo skirta 80 000 Lt įrengti priešmokyklinio ugdymo kla-
ses (I t., b. l. 77); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
departamento 2014 m. kovo 27 d. rašte Nr. A51-25391/14 nurodyta, kokių priemonių bus 
imtasi tam, kad būtų užtikrinta, jog patalpos, kuriose bus vykdomos priešmokyklinio ug-
dymo programos, atitiktų teisės aktų reikalavimus (I t., b. l. 80–81); Vilniaus visuomenės 
sveikatos centro 2014 m. balandžio 3 d. rašte Nr. 13-14(2.1)-2-H19H nurodyta, jog 2014 m. 
kovo 28 d. Karaliaus Mindaugo mokykloje buvo atlikta operatyvioji visuomenės sveikatos 
saugos kontrolė, kurios metu nustatyta, kad mokykloje priešmokyklinio ugdymo progra-
ma nevykdoma, todėl nėra galimybės įvertinti patalpų atitikties teisės aktų reikalavimams 
(I t., b. l. 22–23); Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir spor-
to departamento 2014 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. A15-1444/14(2.1.4-KS) nustatyta, kad 
Karaliaus Mindaugo mokyklai skiriama 23 000 Lt vaikų žaidimų aikštelės įrengimui (III t., 
b. l. 99–101); 2014 m. spalio 20 d. Visuomenės sveikatos centras išdavė Karaliaus Mindaugo 
mokyklai leidimą-higienos pasą vykdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą 
(III t., b. l. 98). 
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43. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi bylos faktines aplinkybes, bylos šalių pro-
cesiniuose dokumentuose išdėstytus argumentus, konstatuoja, jog ginčas byloje kilo dėl 
trijų esminių klausimų: kokiomis teisės aktų nuostatomis privalėjo vadovautis Taryba, 
perkeldama priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į Karaliaus Mindaugo 
mokyklą; ar Taryba, perkeldama priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į 
Karaliaus Mindaugo mokyklą, privalėjo konsultuotis su lopšelių-darželių bendruomene; 
ar Karaliaus Mindaugo mokykla privalėjo turėti leidimą-higienos pasą Sprendimo priė-
mimo metu, ar pradėjusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą.

V.

44. Nagrinėjamu atveju ginčo šalys nesutiko dėl taikytinų teisės normų perkeliant 
priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą. Pirmosios instancijos 
teismas nusprendė, kad mokykla buvo reorganizuota, o pareiškėjų teigimu, mokykla 
buvo pertvarkyta. Atsakovai nesutinka nei su viena iš šių pozicijų. 

45. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl nagrinėja-
mam atvejui taikytinų teisės normų, visų pirma turi būti įvertinti savivaldybių įgaliojimai 
priešmokyklinio ugdymo srityje.

46. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2002 m. gruodžio 24 d. nutarime, 
analizuodamas savivaldybių funkcijas, yra nurodęs, jog be tų funkcijų, kurios priklauso 
išimtinai savivaldybėms, joms gali būti pavesta vykdyti ir tam tikras valstybės funkcijas; 
taip užtikrinama veiksmingesnė valstybės valdžios ir piliečių sąveika, valdymo demokra-
tiškumas. Savivaldybių veiklą vykdant šias funkcijas saisto atitinkami valstybės valdžios 
institucijų ir / arba pareigūnų sprendimai. Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją tokios 
valstybės funkcijos savivaldybėms vykdyti turi būti perduodamos įstatymu. 

47. Vilniaus miesto savivaldybės taryba, būdama savivaldybės atstovaujamąja insti-
tucija, veikti bei leisti poįstatyminius teisės aktus gali tik pagal jai suteiktą, aiškiai apibrėž-
tą, kompetenciją. Savivaldybių kompetencija švietimo srityje yra reglamentuota Vietos 
savivaldos ir Švietimo įstatymuose. Vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punkte 
nustatyta, kad viena iš valstybės perduotų funkcijų savivaldybėms yra priešmokyklinio 
ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinio mokymo ir profesinio orientavimo organizavi-
mas, savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų iki 16 metų mokymosi pagal privalomojo 
švietimo programas užtikrinimas, mokyklų (klasių), vykdančių bendrojo lavinimo pro-
gramas ir skirtų šalies mokiniams, turintiems išskirtinių gabumų ar specialiųjų poreikių, 
išlaikymas. Švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalyje, įtvirtinančioje savivaldybių atstovau-
jamųjų institucijų įgaliojimus švietimo valdymo srityje, nustatyta, jog savivaldybės ats-
tovaujamoji institucija: 1) įgyvendina valstybinę švietimo politiką savivaldybėje, nustato 
ilgalaikius švietimo plėtros tikslus ir priemones jiems pasiekti; 2) steigia, reorganizuoja ir 
likviduoja savivaldybės administracijos švietimo padalinius; 3) formuoja ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų ir suaugusiųjų nefor-
maliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąlygas vaikų privaloma-
jam švietimui vykdyti, inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų poreikius atitinkantis 
profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, savarankiškai formuoja ne-
formaliojo švietimo teikėjų tinklą. 

48. Atkreiptinas dėmesys, kad Taisyklių 9 punkte nustatyta, jog mokyklos sa-
vininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai (dalyvių susirinkimui), savinin-
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kui nusprendus, mokykla gali vykdyti priešmokyklinio ugdymo programas, o Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 
patvirtinto Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio 
mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo 3 punkte nustatyta, kad kiekvienais kalendo-
riniais metais iki kovo 31 d. valstybinių ir savivaldybių mokyklų savininko teises ir par-
eigas įgyvendinančios institucijos, dalyvių susirinkimas (savininkas) bendrojo ugdymo 
mokykloms (atskirai – jų skyriams, filialams, jei jie įregistruoti kitose gyvenamosiose vie-
tovėse) nustato priėmimo laiką, klasių skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal 
vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skai-
čiaus vidurkį grupėse kitiems mokslo metams.

49. Taigi, kaip matyti iš šiam ginčui aktualaus teisinio reguliavimo nuosta-
tų, atsakovas ginčo sprendimą priėmė, įgyvendindamas teisės aktuose jam suteiktą 
kompetenciją.

50. Minėta, kad pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog perkeliant priešmo-
kyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, buvo įvykdyta mokyklos reorga-
nizacija, o pareiškėjų teigimu, mokykla buvo pertvarkyta. 

51. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog Švietimo įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta, jog švietimo teikėjų tinklas formuojamas plėtojant švietimo programų ir švie-
timo įvairovę; koordinuojant teikiamas švietimo programas; steigiant, reorganizuojant, 
likviduojant, pertvarkant mokyklas ir atliekant jų struktūros pertvarką. Dėl to spręstina, 
kad mokyklų reorganizavimas, likvidavimas, pertvarkymas ar struktūros pertvarka yra 
siejama su švietimo teikėjų tinklo kūrimu, todėl sprendžiant dėl taikytinų teisės normų 
šioje byloje, turi būti analizuojamos teisės normos, reglamentuojančios švietimo teikėjų 
tinklo kūrimą. 

52. Švietimo įstatymo 28 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad švietimo teikėjų tinklo 
paskirtis – užtikrinti visiems Lietuvos Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems 
teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo 
prieinamumą, jo įvairovę, galimybes mokytis visą gyvenimą. Mokyklų (išskyrus aukštą-
sias mokyklas), vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujan-
tis Taisyklėmis (Švietimo įstatymo 28 str. 8 d.)

53. Taisyklių VII skyriuje nustatyta, kad mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgy-
vendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo 
(Taisyklių 34 p.). Inicijavimo stadijoje rengiamas mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo 
plano projektas bei konsultuojamasi dėl mokyklų tinklo kūrimo, mokyklų tinklo pertvar-
kos bendrojo plano projektas derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Viešojo 
administravimo įstatymą (Taisyklių 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 p.). Įgyvendinimo stadi-
joje savivaldybės ir Švietimo ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl 
konkrečių mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūri-
nių pertvarkymų pagal mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir 
struktūrinių pertvarkymų planą, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą 
ir mokinių vežiojimo užtikrinimo planus (Taisyklių 36 p.). Įtvirtinimo stadijoje įsteig-
toms, reorganizuotoms, pertvarkytoms mokykloms ir mokykloms, kurių struktūra per-
tvarkoma, teikiama pagalba, skatinanti siekti geros mokinių ugdymosi kokybės ir kurti 
aukštos kultūros organizaciją; didinamas švietimo sistemos veiksmingumas – investuo-
jamos savivaldybių ir valstybės lėšos į reorganizuotų ir pertvarkytų mokyklų materialinę 
bazę, jos aprūpinamos naujomis technologijomis, mokymo priemonėmis. Toliau atnauji-
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namos mokytojų kvalifikacijos, jie įdarbinami. Vykdoma mokyklų tinklo pertvarkos ben-
drojo plano įgyvendinimo stebėsena, prireikus jis tobulinamas (Taisyklių 37 p.).

54. Kaip buvo minėta, švietimo teikėjų tinklas inter alia kuriamas likviduojant, re-
organizuojant, pertvarkant mokyklas bei pertvarkant mokyklų struktūrą. Mokyklų likvi-
davimo, reorganizavimo, pertvarkymo bei struktūros pertvarkos tvarka reglamentuota 
Švietimo įstatymo 44 straipsnyje. Minėtame straipsnyje iš esmės nustatyta, jog bendro-
jo ugdymo mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (dalyvių su-
sirinkimas) mokyklą reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko vadovaudamasi Taisyklėmis, 
Civiliniu kodeksu, kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir gavusi mokyklos steigimui pritaru-
sių institucijų rašytinius sutikimus.

55. Švietimo įstatyme mokyklos reorganizavimo samprata nėra apibrėžta, todėl 
privalu remtis Civilinio kodekso normomis. Civiliniame kodekse nustatyta, kad reor-
ganizavimas – juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros (Civilinio kodekso 
2.95 str. 2 d.), ir pažymėta, jog juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami jungimo ir 
skaidymo būdu (Civilinio kodekso 2.97 str.). 

56. Įvertinusi bylos faktines aplinkybes ir šiam ginčui aktualų teisinį reguliavimą, 
išplėstinė teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nu-
sprendė, kad Karaliaus Mindaugo mokykla buvo reorganizuota, kadangi mokykla nebu-
vo jungiama su kitu juridiniu asmeniu ir nebuvo išskaidyta. Pirmosios instancijos teis-
mas, spręsdamas, jog perkeliant priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į 
mokyklą buvo įvykdyta reorganizacija, nesirėmė teisės normomis bei nenurodė motyvų, 
dėl kurių sprendė, kad buvo įvykdyta reorganizacija. Be to, pirmosios instancijos teismas 
pažymėjo, jog juridinio asmens reorganizavimo procedūra yra reglamentuota ir nurodė, 
kad didžioji dalis reorganizacijos veiksmų turi būti atlikti iki paties sprendimo dėl reor-
ganizacijos priėmimo, tačiau šių teiginių pirmosios instancijos teismas nepagrindė jokio-
mis konkrečiomis teisinio reglamentavimo nuostatomis.

57. Nusprendusi, jog nagrinėjamu atveju nėra pagrindo taikyti teisės aktų nuostatų 
dėl mokyklos reorganizavimo, išplėstinė teisėjų kolegija toliau vertins, ar teisiniams san-
tykiams, dėl kurių kilo ginčas, taikomos teisės aktų nuostatos, skirtos mokyklų struktūros 
pertvarkai reglamentuoti. Būtent tokios pozicijos laikosi pareiškėjai, anot kurių, perke-
liant priešmokyklinio ugdymo grupes į Karaliaus Mindaugo mokyklą, mokykla iš tikrųjų 
buvo pertvarkyta.

58. Civilinio kodekso 2.104 straipsnyje nustatyta, kad pertvarkymas – tai juridi-
nio asmens teisinės formos pakeitimas, kai naujos teisinės formos juridinis asmuo peri-
ma visas pertvarkytojo juridinio asmens teises ir pareigas. Karaliaus Mindaugo mokyklos 
teisinė forma – biudžetinė įstaiga. Iš visuotinai prieinamų dokumentų matyti (2010 m. 
lapkričio 24 d. Tarybos sprendimu Nr. 1-1016 patvirtintų Karaliaus Mindaugo mokyklos 
nuostatų; 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1274 patvirtintų Karaliaus Mindaugo 
mokyklos nuostatų), jog Karaliaus Mindaugo mokyklos teisinė forma nebuvo pakeista, 
todėl šiuo atveju negalima spręsti, kad mokykla buvo pertvarkyta. 

59. Kita vertus, sisteminė Švietimo įstatymo normų analizė leidžia daryti išvadą, 
kad įstatymų leidėjas turėjo tikslą diferencijuoti mokyklos pertvarkymą nuo mokyklos 
struktūros pertvarkymo. Mokyklos struktūros pertvarka Švietimo įstatymo 44 straipsnio 
4 dalyje apibrėžiama kaip mokyklos grupės ar tipo pakeitimas arba vykdomos organiza-
cinės veiklos pakeitimai (klasių, grupių, skyrių, filialų steigimas ar likvidavimas, mokymo 
valstybine kalba ar tautinės mažumos kalba įvedimas ar pabaiga mokykloje, paskirties 
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keitimas) – vykdoma valstybinės ir savivaldybės mokyklos – savininko teises ir pareigas 
įgyvendinančios institucijos (dalyvių susirinkimo), kitų mokyklų – savininko (dalyvių 
susirinkimo) sprendimu, jeigu įstatymai, nustatantys konkrečias juridinių asmenų teisi-
nes formas, nenustato kitaip. 

60. Išplėstinė teisėjų kolegija, išanalizavusi visuotinai prieinamus Vilniaus miesto 
savivaldybės teisės aktus, pažymi, jog Taryba 2012 m. vasario 8 d. sprendimu Nr. 1-446 
patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 
2012–2015 metų bendrąjį planą, kuriuo, be kita ko, buvo numatyta pertvarkyti Karaliaus 
Mindaugo vidurinės mokyklos struktūrą į Karaliaus Mindaugo pagrindinę mokyklą, o 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 1-1274 „Dėl 
Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų struktūros pertvarkos“ buvo nu-
spręsta pertvarkyti Vilniaus karaliaus Mindaugo vidurinę mokyklą į Karaliaus Mindaugo 
pagrindinę mokyklą. Tuo pačiu sprendimu buvo patvirtinti Karaliaus Mindaugo mo-
kyklos nuostatai, kuriuose buvo nustatyta, jog mokykla vykdo priešmokyklinį ugdymą 
(18.2.3 p.), t. y. Vilniaus miesto savivaldybės taryba (mokyklos savininko teises ir par-
eigas įgyvendinanti institucija) nusprendė Karaliaus Mindaugo mokyklai priskirti naują 
funkciją – priešmokyklinį ugdymą.

61. Patvirtinus Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatus ir priskyrus mokyklai 
naują funkciją – priešmokyklinio ugdymo vykdymą, buvo sudaryta teisinė prielaida 
Karaliaus Mindaugo mokyklai pradėti vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą. 

62. Vadovaujantis šio sprendimo 48 punkte nurodytu teisiniu reglamentavimu bei 
atsižvelgiant į tai, jog sprendimas pertvarkyti Karaliaus Mindaugo mokyklos struktūrą 
buvo priimtas tik 2013 m. birželio 5 d., darytina išvada, kad Taryba iš karto po to, kai 
buvo patvirtinti nauji Karaliaus Mindaugo mokyklos nuostatai, objektyviai neturėjo gali-
mybių nuspręsti pradėti vykdyti priešmokyklinio ugdymo Karaliaus Mindaugo mokyklo-
je nuo 2013–2014 mokslo metų. Šiuo aspektu reikia priminti, kad Taryba klasių skaičių 
mokyklose nustato iki kovo 31 d. Taryba 2014 m. kovo 5 d. nusprendė, inter alia, for-
muoti Karaliaus Mindaugo mokykloje priešmokyklinio ugdymo grupes po vieną grupę 
perkeliant iš lopšelio-darželio „Pagrandukas“ ir lopšelio-darželio „Mažylis“. Nepaisant 
to, jog nuo sprendimo, kuriuo buvo nuspręsta pertvarkyti Karaliaus Mindaugo mokyklos 
struktūrą, praėjo gana ilgas laiko tarpas, ginčijama Sprendimo dalis traktuotina kaip mo-
kyklos struktūros pertvarkymo, priskiriant mokyklai naujas funkcijas, tąsa. 

63. Sistemiškai aiškinant nurodytą teisinį reglamentavimą bei įvertinus fakti-
nes aplinkybes, konstatuotina, kad ginčijama Sprendimo dalis buvo priima Karaliaus 
Mindaugo mokyklos struktūrinio pertvarkymo srityje. Kaip buvo minėta, mokyklų tin-
klo kūrimo įgyvendinimo stadijoje savivaldybės bei Švietimo ir mokslo ministerija prii-
ma ir įgyvendina sprendimus dėl mokyklų struktūrinių pertvarkymų pagal mokyklų per-
tvarkymų planą. Matyti, kad ši stadija susideda iš dviejų elementų: sprendimo priėmimo 
ir įgyvendinimo. Nagrinėjamu atveju priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimas buvo 
sprendimo pertvarkyti Karaliaus Mindaugo mokyklą įgyvendinimas. 

VI.

64. Išplėstinė teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, kad pareiškėjai teigė, jog Taryba, 
priimdama Sprendimą, privalėjo konsultuotis su lopšelių-darželių bendruomene bei į tai, 
jog konstatuota, kad šiuo atveju turi būti taikomos mokyklos struktūros pertvarkymui 
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skirtos normos, pažymi, kad privalu įvertinti, ar buvo laikomasi informavimo pareigos, 
nustatytos Taisyklėse. 

65. Viešojo administravimo subjektai priimdami sprendimus privalo konsultuotis 
su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančiomis organizacijomis (asoci-
acijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovais), jei priimamas 
sprendimas yra susijęs su bendrais teisėtais visuomenės interesais, o įstatymų numatytais 
atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis (Viešojo administravimo įstatymo 7 str. 1 d.). 
Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog kuriant valstybinių ir savivaldybių 
mokyklų tinklą teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti konsultuojamasi su gyventojais ar jų 
grupėmis, kad būtų apgintas viešasis interesas. Mokyklų tinklo kūrimo nuostatos detali-
zuotos Taisyklėse, kuriose inter alia reglamentuota informavimo pareiga.

66. Taisyklių VII skyriuje nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo pla-
no projektas derinamas su įvairiomis interesų grupėmis pagal Viešojo administravimo 
įstatymą. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarsto-
mi, derinami su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis interesų grupėmis. Mokyklų tinklo 
pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į mokyklų ben-
druomenių nutarimus, jeigu šie neprieštarauja Taisyklėms. Kitose mokyklų tinklo per-
tvarkos stadijose visuomenei teikiama informacija apie vykstančius procesus.

67. Vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, jog savival-
dybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis 
tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadi-
jose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus. 

68. Kita vertus, išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, kad net ir tais atvejais, kai sa-
vivaldybės neturi pareigos konsultuotis, jos yra saistomos skaidrumo principo. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 22 d. nutarime konstatavo, jog visuoti-
nai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir pareigūnų veiklos 
principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atvirumą ir viešumą (tiek, 
kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingumą atitinkamai ben-
druomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos sprendimus, taip pat 
tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iškilus reikalui, būtų ga-
lima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos sprendimus nustatytą-
ja tvarka ginčyti. Skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokratija, informacijos laisve, 
galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstaigų veiklą. 

69. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje taip pat nustatyta, kad viešo-
jo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis skaidrumo principu, kuris 
reiškia, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nu-
statytus atvejus. Dėl to, net ir konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas neturėjo 
pareigos konsultuotis su suinteresuotais asmenimis, kaip tai suprantama Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies prasme, viešojo administravimo subjektas turi 
pareigą informuoti visuomenę apie savo veiklą tam, jog nebūtų sudaryta situacija, kai vi-
suomenė neturi informacijos apie viešojo administravimo subjekto veiklą. 

70. Kaip buvo minėta, pareiškėjams apie tai, jog planuojama perkelti priešmoky-
klinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, buvo pranešta 2013 m. rugsėjo mė-
nesį lopšelių-darželių susirinkimų metu, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. kovo 27 d. rašte Nr. A51-25391/14 
nurodyta, kokių priemonių bus imtasi siekiant užtikrinti, jog patalpos, kuriose bus vyk-
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domos priešmokyklinio ugdymo programos, atitiktų teisės aktų reikalavimus. Be to, visi 
Vilniaus miesto savivaldybės sprendimai yra skelbiami Vilniaus miesto savivaldybės in-
ternetinėje svetainėje. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, 
konstatuoja, kad atsakovai nepažeidė skaidrumo principo ir pareiškėjams buvo sudary-
tos sąlygos susipažinti su priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo iš lopšelių-darželių 
procesu. 

VII.

71. Pareiškėjai taip pat ginčija, kad Sprendimas skundžiama apimtimi neatitiko tei-
sės aktų reikalavimų, kadangi Sprendimo priėmimo metu Karaliaus Mindaugo mokykla 
neturėjo leidimo-higienos paso.

72. Institucijų, vykdančių priešmokyklinį ugdymą, pareiga užtikrinti higienos 
normų laikymąsi nustatyta Švietimo ir Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymuose bei 
Lietuvos higienos normoje HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmo-
kyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Švietimo įstatymo 
40 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad mokymosi aplinka mokykloje ir mokinių mokymosi 
krūvis turi atitikti higienos normas ir teisės aktų nustatytus mokinių saugos bei sveika-
tos reikalavimus ir laiduoti švietimo programų vykdymą. Pareiga turėti leidimą-higienos 
pasą institucijoms, vykdančioms ikimokyklinio ugdymo veiklą, bendrojo lavinimo moky-
klų ugdymo veiklą, vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veiklą, profesinių mo-
kyklų ugdymo veiklą, aukštųjų mokyklų ugdymo veiklą nustatyta Lietuvos Respublikos 
visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 21 straipsnio 4 dalyje, o Higienos normos 
8 punkte nustatyta, kad įstaiga gali vykdyti ikimokyklinį ar priešmokyklinį ugdymą tik 
teisės akto nustatyta tvarka gavusi leidimą-higienos pasą.

73. Išplėstinė teisėjų kolegija, įvertinusi teisinį reglamentavimą, konstatuoja, kad 
teisės aktuose expressis verbis nustatyta, kad leidimą-higienos pasą institucija privalo tu-
rėti tik pradėjusi vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą, t. y. įpareigojimas yra siejamas 
su veiklos vykdymu, o ne sprendimu, kuriuo remiantis ateityje bus vykdoma priešmoky-
klinio ugdymo veikla, todėl Karaliaus Mindaugo mokykla privalo turėti leidimą-higienos 
pasą nuo tos dienos, kai faktiškai pradės vykdyti priešmokyklinį ugdymą. 

74. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymi, jog nors lingvistiškai aiškinant teisės normas, 
negalima daryti išvados, kad dar prieš pradedant vykdyti priešmokyklinio ugdymo veiklą, 
institucija privalo turėti leidimą-higienos pasą, tačiau Taryba, kaip viešojo administravi-
mo subjektas, yra saistoma inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos val-
džios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Gero administravimo principas reikalauja, 
kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai 
ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų tei-
sės aktų nuostatų (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2012 m. spalio 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-134/2012, 2013 m. 
kovo 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-708/2013). 

75. Dėl to prieš priimant sprendimą ar priėmus sprendimą perkelti priešmokykli-
nio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, turi būti nustatomos priemonės, ku-
rios užtikrintų, kad patalpos, kuriose bus vykdoma priešmokyklinio ugdymo veikla, ati-
tiks teisės aktų reikalavimus.
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76. Nagrinėjamu atveju Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto departamento 2013 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A15-1477(21.4-KS) 
buvo skirta Karaliaus Mindaugo mokyklai 40 000 Lt įrengti dvi priešmokyklinio ugdymo 
klases, o priėmus Sprendimą Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto departamento 2014 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. A15-677/14 (2.1.4-KS) 
Karalius Mindaugo mokyklai buvo skirta 80 000 Lt įrengti priešmokyklinio ugdymo kla-
ses, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departa-
mento 2014 m. liepos 1 d. įsakyme Nr. A15-1444/14(2.1.4-KS) nustatyta, kad Karaliaus 
Mindaugo mokyklai skiriama 23 000 Lt vaikų žaidimų aikštelės įrengimui. Be to, Vilniaus 
miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2014 m. 
kovo 27 d. rašte Nr. A51-25391/14 nurodyta, kokių priemonių bus imtasi tam, kad būtų 
užtikrinta, jog patalpos, kuriose bus vykdomos priešmokyklinio ugdymo programos, ati-
tiktų teisės aktų reikalavimus. 

77. Nors Sprendime ir nebuvo aptartos priemonės, kuriomis bus užtikrintas teisės 
aktų laikymasis, tačiau iš sprendimo 77 punkte aptartų Vilniaus miesto savivaldybės ins-
titucijų veiksmų akivaizdu, jog buvo dedamos reikiamos pastangos užtikrinti, kad patal-
pos atitiktų Higienos normą, o tai, be kita ko, patvirtina ir faktas, jog galiausiai Karaliaus 
Mindaugo mokyklai buvo išduotas leidimas-higienos pasas. 

78. Šiuo aspektu taip pat pastebėtina, kad pirmosios instancijos teismas taip pat 
nurodė, jog veiklą galima vykdyti tik tose patalpose, kurios atitinka higienos nor-
mų reikalavimus, tačiau rėmėsi nebegaliojančiu poįstatyminiu teisės aktu (Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 746 patvirtintais Bendrojo 
lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą mokiniui, moky-
tojui ir mokyklai teikiančių įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo ir pertvarky-
mo kriterijais) bei mokykloms skirtomis higienos normomis (Lietuvos higienos norma 
HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai), nors 
šiuo atveju turi būti taikoma Higienos norma, skirta priešmokyklinio ugdymo įstaigoms 
(Lietuvos higienos norma HN 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmo-
kyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“). 

79. Kilusio ginčo kontekste pareiškėjai taip pat rėmėsi Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo 2011 m. balandžio 11 d. nutartimi administracinėje byloje 
Nr. A858-2573/2011, kurioje buvo konstatuota, kad priimdamas ginčijamą sprendimą atsa-
kovas žinojo, jog mokyklai skiriamos patalpos neatitinka teisės aktų reikalavimų ir ginči-
jamu sprendimu atsakovas nenumatė būtino finansavimo, taip pat teisminio nagrinėjimo 
metu neįrodė, jog priimant ginčijamą sprendimą jis sukūrė teisines ir faktines prielaidas, 
kad iki mokslo metų pradžios aptariamos patalpos atitiks higienos reikalavimus. Šiuo 
klausimu reikia pažymėti, kad nagrinėjamo ginčo ir apžvelgiamos bylos ginčo aplinkybės 
yra skirtingos. Pareiškėjų nurodytoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutar-
tyje buvo sprendžiamas klausimas dėl mokyklos reorganizavimo, o šiuo atveju išplėstinė 
teisėjų kolegija nustatė, jog buvo atliekamas mokyklos struktūrinis pertvarkymas. 

80. Įvertinus teisinį reglamentavimą ir faktines aplinkybes nėra pagrindo spręsti, 
jog dėl to, kad Sprendimo priėmimo metu Karaliaus Mindaugo mokykla neturėjo leidi-
mo-higienos paso, Sprendimas turi būti panaikintas. 

81. Nustatytos bylos aplinkybės sudaro pagrindą pirmosios instancijos teis-
mo sprendimą pakeisti ir pareiškėjų skundo dalį dėl prašymo panaikinti atsakovo 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo Nr. 1-1716 „Dėl  
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priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo metams nustaty-
mo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ 
dalį, kuria nuspręsta Vilniaus karaliaus Mindaugo pagrindinėje mokykloje formuojamos 
priešmokyklinio ugdymo grupės po vieną grupę perkeliant iš Vilniaus lopšelio-darželio 
„Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“, atmesti. 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
140 straipsnio 1 dalies 3 punktu, išplėstinė teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Atsakovų Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos apeliacinį skundą tenkinti. 

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimą 
pakeisti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. sprendimo 
dalį, kuria panaikinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 5 d. sprendimo 
Nr. 1-1716 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių (klasių) skaičiaus 2014–2015 mokslo 
metams nustatymo Vilniaus miesto bendrojo ugdymo mokyklose ir ikimokyklinio ugdy-
mo įstaigose“ dalis dėl dviejų priešmokyklinio ugdymo grupių iš Vilniaus lopšelio-darže-
lio „Pagrandukas“ ir Vilniaus lopšelio-darželio „Mažylis“ perkėlimo į Vilniaus karaliaus 
Mindaugo pagrindinę mokyklą, panaikinti ir šią pareiškėjų skundo dalį atmesti. 

Likusią Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. lapkričio 11 d. spren-
dimo dalį palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

2.6. Administracinių bylų teisena

2.6.1. dėl mokyklų tinklų kūrimo procese priimtų sprendimų kaip administracinės 
bylos dalyko 

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvir-
tintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau – ir 
Taisyklės), 34 punktas numato, jog mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo pro-
cesas susideda iš trijų stadijų: inicijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo. Taigi pagal Taisykles 
mokyklų tinklų kūrimas ir įgyvendinimas yra suprantamas kaip vientisas procesas, suside-
dantis iš įvardytų stadijų, kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų 
tinklo kūrimo veiksmai.

Savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintame savivaldybės bendrojo ugdymo mo-
kyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrajame plane numačius pertvarkyti vidu-
rinę mokyklą į pagrindinę mokyklą, šis aktas vertintinas kaip programinio pobūdžio do-
kumentas, kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris 
yra priimtas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje (Taisyklių 35 p.). Taigi nurodytas 
sprendimas vertintinas kaip tarpinis aktas, priimtas nurodytos procedūros metu. Skundo 
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reikalavimas panaikinti savivaldybės tarybos sprendimą, kuriuo patvirtintas savivaldy-
bės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrasis planas, at-
sisakytinas priimti nagrinėti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 
1 punkto pagrindu.

Administracinė byla Nr. AS-964-858/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02762-2015-8

Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1; 63.3.8

N U T A R T I S

2015 m. liepos 29 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisė-
jų Laimės Baltrūnaitės, Irmanto Jarukaičio (pranešėjas) ir Ričardo Piličiausko (kolegijos 
pirmininkas), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Vilniaus Levo 
Karsavino vidurinės mokyklos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Vilniaus 
Levo Karsavino vidurinės mokyklos skundą atsakovui Vilniaus miesto savivaldybei dėl 
sprendimo panaikinimo.

 
Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2015 m. gegužės 19 d. buvo gautas 
pareiškėjo Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos (toliau – ir pareiškėjas) skundas 
(I t., b. l. 1–7), kuriame pareiškėjas prašė:

1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. spren-
dimo Nr. 1-2322 ir 2014 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 1-2041 dalis, kuriose numatoma 
Vilniaus Levo Karsavino mokykloje nekomplektuoti 11–12 klasių;

2) taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones – iki teismo sprendimo įsiteisėjimo 
sustabdyti skundžiamus teisės aktus: Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. ba-
landžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 ir 2014 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 1-2041 dalis, nu-
matančias Vilniaus Levo Karsavino mokykloje nekomplektuoti 11–12 klasių.

Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti skundo padavimo terminus. Dėl 2015 m. ba-
landžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 pareiškėjas nurodė, kad, tik gavęs 2015 m. balandžio 
16 d. raštą Nr. A51 38307/15(3.3.2.9-EM) su skundžiamu sprendimu, sužinojo apie šį 
sprendimą. Atitinkamai, pareiškėjo nuomone, termino skųsti teismui šį sprendimą jis 
nepraleido. Jeigu teismas manytų, kad terminas praleistas, pareiškėjas prašė šį terminą 
atnaujinti. Pareiškėjas dėl 2014 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 1-2041 nurodė, kad jis skun-
džiamas dėl ryšio su pirmuoju skundžiamu aktu. 2014 m. aktas yra planavimo dokumen-
tas, kurio apskundimo terminą prašo atnaujinti. Paaiškino, kad skundžiamuose sprendi-
muose nebuvo nurodyta jų apskundimo tvarka ir terminai, nenurodyta institucija, kuriai 
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šie aktai gali būti skundžiami. Skundžiami sprendimai yra planavimo dokumentai, kurie 
yra analogiški ankstesniems planavimo dokumentams, kurių atsakovas Vilniaus miesto 
savivaldybės taryba nerealizuodavo, šie dokumentai buvo nuolat keičiami, 2014 m. skun-
džiamas sprendimas, pareiškėjo žiniomis, buvo keičiamas tris kartus, paskutinį kartą – 
2015 m. balandžio 29 d. Iki sprendimų priėmimo atsakovas, atsižvelgdamas į pareiškėjo 
pastabas, atsisakydavo planų mokykloje nekomplektuoti 11–12 klasių, todėl jis pagrįstai 
manė, kad ir šis planas bus nerealizuojamas. Tik priėmus Nr. 1-2322 paaiškėjo, kad pla-
nas bus realizuojamas ir atsirado reali grėsmė pareiškėjo teisėms ir teisėtiems interesams.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. gegužės 21 d. nutartimi (I t., 
b. l. 186–188) atmetė pareiškėjo Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos prašymą 
atnaujinti terminą paduoti skundui dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. ba-
landžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 ir 2014 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 1-2041 panaiki-
nimo iš dalies ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą.

Pirmosios instancijos teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių 
bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi ir nurodė, jog pareiškė-
jas nurodo, kad šį sprendimą gavo kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administraci-
jos Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2015 m. balandžio 16 d. raštu Nr. A51-
38307/15(3.3.2.9-EM). Gavus skundžiamą 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą 2015 m. 
balandžio 16 d. skundas teismui turėjo būti paduotas per vieną mėnesį, todėl paskutinė 
skundo padavimo diena buvo 2015 m. gegužės 18 d. Pareiškėjas skundą teismui padavė 
2015 m. gegužės 19 d., t. y. pareiškėjas terminą skundui paduoti praleido vieną dieną.

Teismas akcentavo, jog pareiškėjas nenurodo svarbių priežasčių, dėl kurių skun-
do padavimo terminas buvo praleistas. Skundas iš dalies grindžiamas tuo, kad sprendi-
mas neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 
straipsnio 1 dalies reikalavimų, vadinasi, pareiškėjas žinojo ir suprato, kad skundžiamas 
viešojo administravimo aktas. Atitinkamai, pareiškėjui turėjo būti žinoma, kad kreipian-
tis į administracinį teismą reikia vadovautis ABTĮ, kuriame nurodyti skundų padavimo 
terminai tokiems aktams skųsti. Be to, pareiškėjas nurodo, kad tikėjosi, jog toks plana-
vimo dokumentas nebus realizuojamas, kadangi jau taip yra buvę anksčiau. Ši priežas-
tis taip pat negali būti pripažinta svarbia termino praleidimo priežastimi. Dėl nurodytų 
aplinkybių teismas sprendė, jog nėra pagrindo atnaujinti terminą paduoti skundui dėl 
2015 m. balandžio 1 d. sprendimo dalies panaikinimo.

Teismas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimo 
„Dėl Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–
2015 metų bendrojo plano patvirtinimo“ Nr. 1-2041 nurodė, jog pareiškėjas neneigia, 
kad apie šį sprendimą žinojo 2014 metais. Prie skundo pridėti dokumentai patvirtino, 
kad Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos taryba 2014 m. gruodžio 16 d. susi-
rinkime nagrinėjo šį sprendimą, tačiau nutarė teikti raštus Vilniaus miesto savivaldybei, 
Švietimo ministerijai dėl mokyklos pertvarkos. Pareiškėjas tokį raštą teikė 2014 m. gruo-
džio 22 d. raštu Nr. SD-242, rašte nurodytas sprendimas yra detaliai įvertinamas. Dėl nu-
rodyto sprendimo pareiškėjas teikė 2014 m. gruodžio 30 d. raštą Nr. SD-248, kuriame 
taip pat nurodė, kad nesutinka su skundžiamu teismui sprendimu patvirtintais planais 
pareiškėjui. Pareiškėjas dėl teiktų raštų gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
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Švietimo, kultūros ir sporto departamento 2015 m. sausio 30 d. raštą Nr. A51-11750/15-
(3.3.2.9-EM4), iš kurio turėjo galutinai paaiškėti, kad sprendimu patvirtinto plano 
Vilniaus miesto savivaldybė neketina atsisakyti. Atitinkamai, teismas laikė nepagrįs-
tais pareiškėjo prašymo atnaujinti terminą argumentus, jog jis tikėjosi, jog skundžiamu 
sprendimu patvirtintas planas nebus įgyvendintas.

Teismas nurodė, jog pareiškėjas taip pat nepagrįstai savo prašymą grindžia tuo, kad 
2014 m. spalio 8 d. sprendimas yra glaudžiai susijęs su 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu, 
todėl pareiškėjui turi būti suteikta galimybė skųsti abu aktus kartu. Pažymėjo, jog pareiš-
kėjas suvokė, kad skundžiami sprendimai (jų dalys) yra viešojo administravimo aktai ir 
jų apskundimo tvarka ir terminai yra nurodyti ABTĮ ir juos sužinoti pareiškėjas galėjo 
nesunkiai. Tikėjimasis, kad skundžiamo akto dalis bus pakeista, taip pat nėra svarbi ter-
mino praleidimo priežastis. Tai tik reiškia, kad pareiškėjas pats prisiėmė riziką dėl galimų 
delsimo paduoti skundą administraciniam teismui terminų. Teismas nurodė, jog netgi 
ir terminą skaičiuojant nuo 2015 m. sausio 30 d. rašto gavimo, iš kurio turėjo paaiškė-
ti, kad sprendimas nebus keičiamas, šis terminas yra praleistas beveik keturis mėnesius. 
Pareiškėjas sąmoningai pasirinko tam tikrą elgesio būdą ir tai negali būti laikoma svar-
bia termino praleidimo priežastimi. Dėl to prašymas atnaujinti terminą nebuvo tenkin-
tas. Atitinkamai, teismas atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą ABTĮ 37 straipsnio 
2 dalies 8 punkto pagrindu.

Teismas, atsisakęs priimti nagrinėti pareiškėjo skundą, jo prašymo dėl reikalavimo 
užtikrinimo priemonių taikymo netenkino.

III.

Pareiškėjas Vilniaus Levo Karsavino vidurinė mokykla atskirajame skunde (II t., 
b. l. 1–4) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 
21 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės: pripažinti, kad skundo reikalavimas panaikinti 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 dalį, 
numatančią Vilniaus Levo Karsavino mokykloje nekomplektuoti 11–12 klasių, paduotas 
nepraleidus skundo padavimo termino, atnaujinti terminą paduoti skundą dėl Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 1-2041 dalies, numatan-
čios Vilniaus Levo Karsavino mokykloje nekomplektuoti 11–12 klasių, panaikinimo, pri-
imti nagrinėti pareiškėjo skundą, taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

Atskirajame skunde nurodoma, jog pareiškėjo skundas buvo paduotas 2015 m. ge-
gužės 18 d., todėl terminas skundui pateikti nėra praleistas. Pabrėžia, jog Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. 1-2041 „Dėl Vilniaus miesto sa-
vivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrojo pla-
no patvirtinimo“ skundžiamas dėl jo ryšio su pirmuoju skundžiamu sprendimu, jis yra 
planavimo dokumentas, kurio pagrindu vėliau priimtas skundžiamas Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. 1-2322, kuris tiesiogiai turi po-
veikį pareiškėjo teisėms. Pareiškėjas prašė atnaujinti apskundimo terminą atsižvelgiant į 
pagrįstus ir objektyvius argumentus: skundžiamas sprendimas pateikė tik planą, kuris tu-
rėjo būti įgyvendinamas atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių nutarimus; skundžiama-
me sprendime nebuvo nurodyta jo apskundimo tvarka, apskundimo terminai, institucija, 
kuriai šis aktas gali būti skundžiamas; jis yra planavimo dokumentas, kuris yra analo-
giškas ankstesniems planavimo dokumentams, kurių atsakovas nerealizuodavo; atsakovo 
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dokumentai yra nuolat keičiami. Reali grėsmė pareiškėjo teisėms ir teisėtiems interesams 
paaiškėjo tik priėmus skundžiamą sprendimą Nr. 1-2322.

Pareiškėjas taip pat prašo taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę, nes jos netai-
kius teismo sprendimas pasunkės ir pasidarys negalimas, nes jau bus įvykę struktūriniai 
pertvarkymai, kurių nebus įmanoma atstatyti, mokiniai bus išskirstyti į kitas mokyklas, 
pedagogai neteks darbo, bendruomenės nariai praras galimybę leisti vaikus į šalia gyve-
namosios vietos esančią mokyklą.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutarties, kuria teismas atmetė pareiškėjo Vilniaus Levo 
Karsavino vidurinės mokyklos prašymą atnaujinti terminą paduoti skundui dėl skundžia-
mų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 ir 
2014 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. 1-2041 dalių panaikinimo ir šiuo pagrindu atsisakė 
priimti skundą, teisėtumas ir pagrįstumas.

Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo, jog jis nepraleido termino pateikti skun-
dą dėl skundžiamos Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. spren-
dimo Nr. 1-2322 dalies panaikinimo, tuo tarpu terminas dėl skundo reikalavimo panai-
kinti skundžiamą Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimo 
Nr. 1-2041 dalį buvo praleistas dėl svarbių priežasčių.

Teisėjų kolegija tokiai pareiškėjo pozicijai iš dalies pritaria ir dėl pareiškėjo pateik-
tų skundo reikalavimų ir jų atžvilgiu atlikto pirmosios instancijos teismo vertinimo pa-
sisako atskirai. Teisėjų kolegija taip pat pastebi, jog Lietuvos Respublikos administraci-
nių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 148 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems 
skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliaci-
nės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Remiantis ABTĮ 136 
straipsniu, teismo nesaisto apeliacinio skundo argumentai ir jis privalo patikrinti visą 
bylą, taigi, vertindama pirmosios instancijos teismo nutartį, teisėjų kolegija taip pat atsi-
žvelgs ne tik į pareiškėjo atskirojo skundo argumentus, bet ir į paties inicijuojamo ginčo 
prigimtį.

Nagrinėjamos administracinės bylos kontekste teisėjų kolegija pabrėžia, kad pa-
reiškėjas pateiktu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. 
spalio 8 d. sprendimą Nr. 1-2041, kuriuo Vilniaus miesto savivaldybės taryba nuspren-
dė patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 
2014–2015 metų bendrąjį planą (I t., b. l. 18–107). Iš priimto sprendimo matyti, kad jame 
yra numatyta pertvarkyti Vilniaus Levo Karsavino vidurinę mokyklą į pagrindinę moky-
klą iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. (I t., b. l. 32).

Kiek tai susiję su pareiškėjo pateiktu skundo reikalavimu, teisėjų kolegija visų 
pirma pabrėžia, kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau – ir Konstitucija) 30 
straipsnio 1 dalyje yra įtvirtintas konstitucinis teisminės gynybos principas. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas (toliau – ir Konstitucinis Teismas) yra pabrėžęs, 
kad konstitucinė teisė kreiptis į teismą reiškia, kad teisinėje valstybėje kiekvienam už-
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tikrinama galimybė savo teises ginti teisme tiek nuo kitų asmenų, tiek nuo neteisėtų 
valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų (žr. Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. 
nutarimą). Teisės aktais negalima nustatyti tokio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta as-
mens, manančio, kad jo teisės ir laisvės pažeistos, teisė ginti savo teises ir laisves teisme 
(žr. Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d., 2005 m. vasario 7 d., 2004 m. gruodžio 
29 d. nutarimus). Jeigu būtų neužtikrinta asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą, būtų 
nepaisoma ir visuotinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi ius, ibi remedium – jeigu 
yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė (žr. Konstitucinio Teismo 
2006 m. rugpjūčio 6 d. nutarimą).

Nurodyto su veiksmingos asmens teisminės gynybos principu susijusio požiūrio 
laikosi ir administraciniai teismai. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktiką administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl vie-
šojo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), daran-
čių įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Kai skundžia-
mas aktas ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo 
administraciniame teisme objektu. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių nega-
linčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teismas asmens teisių apginti negalėtų, 
nes net ir patenkinus skundą, asmens teisių ir pareigų apimtis (jo teisių ir pareigų bei 
įstatymo saugomų interesų gynimo požiūriu) nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės 
beprasmis (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Administracinė jurisprudencija Nr. 24, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A442-1238/2011). Atitinkamai, skundo dėl teisinių pasekmių nesukeliančio 
akto ar veiksmo nenagrinėjimas nepažeistų veiksmingos teisminės gynybos ir ubi ius, ibi 
remedium principų, nes jis spręstų klausimą, kuris nelemia asmens pažeistos teisės gyni-
mo. Atitinkamai, tokiais atvejais taip pat nėra pažeidžiami ir ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis, 15 
straipsnis, nes, kaip jau buvo minėta, ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik 
toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems 
asmenims nustato tam tikras teises ir pareigas, sukelia teisines pasekmes.

Atsižvelgiant į nurodytą jurisprudenciją šiame kontekste vertintina, ar skundžia-
mas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimas Nr. 1-2041 ati-
tinka pirmiau minėtus kriterijus, ar jis sukelia pareiškėjui konkrečias teisines pasekmes 
jo teisių, pareigų atžvilgiu. Be to, pažymėtina, jog nurodytas sprendimas yra priimtas 
remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (toliau – ir Švietimo įstatymas) 58 
straipsnio 1 dalies 3 punktu, numatančiu, kad savivaldybės atstovaujamoji institucija for-
muoja ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo, vaikų 
ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas teikiančių mokyklų tinklą, sudaro sąly-
gas vaikų privalomajam švietimui vykdyti, inicijuoja, kad būtų formuojamas gyventojų 
poreikius atitinkantis profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo teikėjų tinklas, sava-
rankiškai formuoja neformaliojo švietimo teikėjų tinklą (I t., b. l. 18–107). Taigi minėtas 
sprendimas yra priimtas vykdant nurodytam subjektui pavestas administravimo funkci-
jas švietimo politikos srityje, todėl atsižvelgtina į priimto sprendimo vietą visame ginčui 
aktualiame mokyklų pertvarkos procese.

Teisėjų kolegija pabrėžia, kad ginčui aktualioje Švietimo įstatymo 28 straipsnio 
3 dalyje yra nustatyta, jog švietimo teikėjų tinklas formuojamas plėtojant švietimo pro-
gramų ir švietimo įvairovę; koordinuojant teikiamas švietimo programas; steigiant, re-
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organizuojant, likviduojant, pertvarkant mokyklas ir atliekant jų struktūros pertvarką. 
Taigi mokyklų reorganizavimas, likvidavimas, pertvarkymas ar struktūros pertvarka yra 
siejami su švietimo teikėjų tinklo kūrimu, kurio paskirtis užtikrinti visiems Lietuvos 
Respublikos piliečiams ir užsieniečiams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi 
Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumą, jo įvairovę, gali-
mybes mokytis visą gyvenimą. Pastebėtina, jog mokyklų (išskyrus aukštąsias mokyklas), 
vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklas kuriamas vadovaujantis Vyriausybės 
patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisy-
klėmis ir mokyklų bendruomenių nutarimais, jeigu šie neprieštarauja nurodytoms taisy-
klėms. Švietimo ir mokslo ministerija, savivaldybės, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, 
tvirtina ir įgyvendina mokyklų tinklo pertvarkos bendruosius planus (Švietimo įstatymo 
28 str. 8 d.).

Pagal Švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalį savivaldybės taryba bendrojo ugdymo 
mokyklas (biudžetines įstaigas) reorganizuoja, likviduoja ar pertvarko taip pat vadovau-
damasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo 
švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis.

Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusių Mokyklų, vykdančių formaliojo švieti-
mo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (toliau – ir Taisyklės), 34 punktas numatė, jog 
mokyklų tinklo kūrimo planavimo ir įgyvendinimo procesas susideda iš trijų stadijų: ini-
cijavimo, įgyvendinimo ir įtvirtinimo. Taigi pagal Taisykles mokyklų tinklų kūrimas ir 
įgyvendinimas yra suprantamas kaip vientisas procesas, susidedantis iš įvardytų stadijų, 
kuriose yra atliekami tam tikri teisės aktuose numatyti mokyklų tinklo kūrimo veiksmai.

Pagal Taisyklių 35 punktą inicijavimo stadijoje, be kita ko, rengiamas mokyklų tin-
klo pertvarkos bendrojo plano projektas: pagrindžiama planuojama mokyklų tinklo per-
tvarka, nustatomas jos strateginis tikslas, uždaviniai, prioritetai, pagrindinių rezultatų ro-
dikliai ir numatomas mokyklų tinklo pertvarkos vertinimas, mokyklų tinklo pertvarkos 
bendrojo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruo-
menėmis ir kitomis interesų grupėmis. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo 
priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu šie 
neprieštarauja Taisyklėms. Kai savivaldybės pavienės bendrojo ugdymo mokyklos ben-
druomenės sprendimas prieštarauja mokyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, 
pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų plano projekte numatytam mokyklos reorgani-
zavimui, likvidavimui ar pertvarkymui, siūlymus pateikia Švietimo ir mokslo ministeri-
ja. Savivaldybės taryba, įvertinusi Švietimo ir mokslo ministerijos išvadas ir pasiūlymus, 
tvirtina savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus. 
Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektus rengia sa-
vivaldybės vykdomoji institucija, tvirtina savivaldybės atstovaujamoji institucija.

Taisyklių 36 punktas numato, jog įgyvendinimo stadijoje savivaldybės ir Švietimo 
ir mokslo ministerija priima ir įgyvendina sprendimus dėl konkrečių mokyklų steigimo, 
reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ar jų struktūrinių pertvarkymų pagal mo-
kyklų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 
planą, mokytojų kvalifikacijų atnaujinimo ir įdarbinimo planą ir mokinių vežiojimo užti-
krinimo planus.

Tuo tarpu įtvirtinimo stadijoje įsteigtoms, reorganizuotoms, pertvarkytoms mo-
kykloms ir mokykloms, kurių struktūra pertvarkoma, teikiama pagalba, skatinanti siekti 
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geros mokinių ugdymosi kokybės ir kurti aukštos kultūros organizaciją; didinamas švie-
timo sistemos veiksmingumas – investuojamos savivaldybių ir valstybės lėšos į reorgani-
zuotų ir pertvarkytų mokyklų materialinę bazę, jos aprūpinamos naujomis technologijo-
mis, mokymo priemonėmis. Toliau atnaujinamos mokytojų kvalifikacijos, jie įdarbinami. 
Vykdoma mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano įgyvendinimo stebėsena, prireikus 
jis tobulinamas (Taisyklių 37 p.).

Nagrinėjamu atveju atsižvelgus į nurodyto proceso vykdymo stadijas pažymėti-
na, jog šioje administracinėje byloje skundžiamu Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2014 m. spalio 8 d. sprendimu Nr. 1-2041, patvirtintame Vilniaus miesto savivaldybės 
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2014–2015 metų bendrajame plane, yra tik 
numatyta pertvarkyti Vilniaus Levo Karsavino vidurinę mokyklą į pagrindinę mokyklą 
iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. Šis aktas vertintinas kaip programinio pobūdžio dokumentas, 
kuriame yra formuojamas ir planuojamas tam tikrų veiksmų atlikimas ir kuris yra priim-
tas mokyklų tinklo kūrimo inicijavimo stadijoje (Taisyklių 35 p.). Taigi nurodytas spren-
dimas vertintinas kaip tarpinis aktas, priimtas nurodytos procedūros metu. Kaip matyti 
iš administracinės bylos medžiagos, remiantis nurodytu sprendimu vėliau buvo priim-
tas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimas Nr. 1-2322, 
kuriuo, be kita ko, buvo numatytas konkretus įpareigojimas šiuo metu nepertvarkytose 
vidurinėse mokyklose, inter alia Vilniaus Levo Karsavino vidurinėje mokykloje, nekom-
plektuoti 11–12 klasių (I t., b. l. 8). Taigi būtent pastarasis sprendimas šiuo metu pareiš-
kėjui sukelia konkrečias teisines pasekmes, numatant šioje mokykloje nekomplektuoti 
11–12 klasių.

Tokia pozicija dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. spren-
dimo Nr. 1-2041 iš esmės dera su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika 
kito pobūdžio administracinėse bylose, akcentuojant, kad paprastai skundas negali būti 
teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo subjekto priimamų dokumentų, kuriais 
siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti galutinį sprendimą, nes šie dokumentai 
dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asmenims materialinių teisinių 
pasekmių nesukelia ir atitinkamai negali būti ginčo administraciniame teisme objek-
tu (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 20 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, Lietuvos vyriausiojo  
administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 2011 m.).

Dėl nurodytų motyvų visumos pareiškėjo skundo reikalavimas panaikinti Vilniaus 
miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 8 d. sprendimą Nr. 1-2041 atsisakytinas pri-
imti nagrinėti ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. Tokiu būdu yra keičiamas 
atsisakymo priimti šį pareiškėjo skundo reikalavimą pagrindas, nurodytas pirmosios ins-
tancijos teismo (I t., b. l. 186–188).

Šiuo atveju pareiškėjas taip pat skundžia Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2015 m. balandžio 1 d. sprendimą Nr. 1-2322, kuriuo, kaip jau buvo minėta, Vilniaus 
miesto savivaldybės taryba nusprendė nustatyti savivaldybės bendrojo ugdymo moky-
kloms ir jų skyriaus klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal 
vykdomas bendrąsias programas 2015–2016 metų mokslo metams. Skundžiamo nurody-
to sprendimo dalimi konkrečiai yra numatoma Vilniaus Levo Karsavino mokykloje ne-
komplektuoti 11–12 klasių (I t., b. l. 9). Taigi atsižvelgus į pirmiau minėtą teisinį regulia-
vimą, duotus konkrečius įpareigojimus vertintina, kad šis sprendimas sukelia pareiškėjui 
konkrečias teisines pasekmes. Analizuojant skundžiamo sprendimo teisėtumą ir pagrįs-
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tumą ir bus vertinama, ar jį priimant, nusprendžiant Vilniaus Levo Karsavino mokykloje 
nekomplektuoti 11–12 klasių, buvo laikytasi teisės aktų numatytų reikalavimų, ar buvo 
atliktos visos teisės aktuose numatytos procedūros. Taigi šiuo atveju vertintina, ar pagrįs-
tai pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas dėl šio akto panaikinimo į teis-
mą kreipėsi praleidęs terminą tokiam skundui pateikti.

Šiuo aspektu pirmiausiai teisėjų kolegija pabrėžia, kad pirmosios instancijos teismas 
pagrįstai nurodė, jog ABTĮ 5 straipsnyje aptarta teisė kreiptis į administracinį teismą nėra 
absoliuti, ji gali būti įgyvendinta tik įstatymų nustatyta tvarka, inter alia laikantis įstatymo 
numatytų kreipimosi į teismą terminų. Atitinkamai, ABTĮ 33 straipsnio 1 dalyje yra nusta-
tyta, kad, jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas (prašymas) administraciniam 
teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individua-
laus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba 
per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo 
įvykdymo terminas. Kaip matyti iš šios teisės normos turinio, ja įstatymų leidėjas siekė nu-
statyti itin trumpus kreipimosi į teismą terminus dėl ginčų kylančių iš administracinių teisi-
nių santykių, taip siekdamas garantuoti administracinių teisinių santykių stabilumą, skatin-
ti asmenis greitai reaguoti į jų teisių pažeidimus viešosios teisės srityje. Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad tais atvejais, kai administracinis aktas 
suinteresuotam subjektui neturėjo būti įteiktas, tokio subjekto skundo padavimo admi-
nistraciniam teismui terminas pradedamas skaičiuoti nuo jo sužinojimo apie skundžiamo 
sprendimo priėmimą (apie administracinio akto esmę) dienos. Skundžiamas aktas ABTĮ 33 
straipsnio 1 dalies prasme laikomas asmeniui paskelbtu, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti 
kas ir kada priėmė administracinį aktą, koks yra jo turinys. Be to, kiekvienu konkrečiu atve-
ju vertinant, ar pareiškėjas nėra praleidęs termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat 
sprendžiant pareiškėjo prašymą dėl termino paduoti skundą atnaujinimo, būtina nustatyti 
termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią.

Patikrinusi administracinę bylą teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instanci-
jos teismas, įvertinęs įrodymų visumą, pagrįstai ir teisingai nustatė, kad pareiškėjas apie 
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 pri-
ėmimą sužinojo, jį gavo kartu su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, 
kultūros ir sporto departamento 2015 m. balandžio 16 d. raštu Nr. A51-38307/15(3.3.2.9-
EM) (I t., b. l. 8). Šiame rašte buvo pateikta ne tik ta informacija apie patį aktą ir jį pri-
ėmusį viešojo administravimo subjektą, bet ir aprašytas jo turinys, prie jo pridėtas pats 
skundžiamas sprendimas. Atitinkamai, tokios informacijos gavimas ABTĮ 33 straipsnio 
prasme laikytinas akto, kuris asmeniui neturėjo būti įteiktas, paskelbimu. Gavus skun-
džiamą 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą skundas teismui turėjo būti paduotas per vieną 
mėnesį, todėl paskutinė skundo padavimo diena buvo 2015 m. gegužės 18 d. Iš spaudo, 
esančio ant skundo, matyti, kad nurodytas skundas dėl minėto sprendimo panaikinimo 
Vilniaus apygardos administraciniame teisme buvo gautas 2015 m. gegužės 18 d. (I t., 
b. l. 1–7). Taigi, kaip matyti, pirmosios instancijos teismas, remdamasis nurodytais ar-
gumentais, nepagrįstai nurodė, jog pareiškėjas dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2015 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 panaikinimo kreipėsi praleidęs ABTĮ nu-
matytą terminą, t. y. 2015 m. gegužės 19 d. (I t., b. l. 186–188). Šiuo atveju pirmosios 
instancijos teismas netinkamai nustatė kreipimosi į teismą datą. Atitinkamai, darytina iš-
vada, jog pirmosios instancijos teismas, netinkamai taikęs proceso normas, netinkamai 
išsprendė pareiškėjo skundo priėmimo klausimą dėl nurodyto pateikto skundo reikala-
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vimo, todėl ši pirmosios instancijos teismo nutarties dalis naikintina ir šios pareiškėjo 
skundo dalies priėmimo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš 
naujo, kad teismas įvertintų, ar pareiškėjo pateiktas skundas atitinka kitus ABTĮ numaty-
tus reikalavimus.

Teisėjų kolegija pastebi, jog pareiškėjas atskirajame skunde taip pat prašė taikyti 
reikalavimo užtikrinimo priemones (II t., b. l. 1–4), tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad 
reikalavimo užtikrinimo priemonės pasižymi procesiniu teisiniu, o ne materialiniu tei-
siniu pobūdžiu. Nors šios priemonės ir skirtos materialinio teisinio pobūdžio reikalavi-
mams užtikrinti, tačiau jos nėra materialieji teisiniai teisių gynimo būdai, t. y. materi-
aliųjų teisių ribojimai taikomi procesiniais tikslais. Reikalavimo užtikrinimo priemonių 
paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasida-
rytų negalimas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. balandžio 24 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS63-277/2008). Atitinkamai, ir ABTĮ 71 straipsnio 
4 dalis numato, kad prašymą dėl reikalavimo užtikrinimo teisėjas arba teismas išnagri-
nėja ne vėliau kaip kitą dieną po jo gavimo, nepranešdamas atsakovui ir kitiems proce-
so dalyviams. Jeigu toks prašymas paduodamas kartu su skundu (prašymu), jis išnagri-
nėjamas ne vėliau kaip kitą dieną po skundo (prašymo) priėmimo. Taigi, kaip matyti iš 
nurodyto teisinio reguliavimo, prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių tai-
kymo, vadovaujantis ABTĮ 71 straipsnio 3 dalimi, spręstinas tik priėmus skundą na-
grinėti (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. rugpjūčio 6 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS858-428/2010, 2012 m. gruodžio 12 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. AS143-654/2012, 2012 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. AS552-299/2012). Taigi, nagrinėjamu atveju atsižvelgusi į tai, kad pareiškėjo pateiktas 
skundas nėra dar priimtas nagrinėti, teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo spręsti dėl 
pareiškėjo pateikto prašymo taikyti prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę (ABTĮ 
71 str.). Atitinkamai, pirmosios instancijos teismas, kuo greičiau išsprendęs skundo pri-
ėmimo klausimą, jeigu jis bus priimtas, ir turi spręsti pareiškėjo pateiktą prašymą taikyti 
prašomą reikalavimo užtikrinimo priemonę.

Remdamasi tuo, kas nurodyta, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos 
teismas netinkamai taikė proceso normas. Šiuo atveju teismas pagrįstai atsisakė priimti 
nagrinėti pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 
2014 m. spalio 8 d. sprendimo skundžiamą dalį, tačiau tokio atsisakymo pagrindas yra 
keistinas (ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Kita vertus, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Vilniaus miesto sa-
vivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. 1-2322 skundžiamą dalį, todėl 
šioje dalyje pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir pareiškėjo skundo priėmi-
mo klausimas grąžintinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 
straipsnio 1 dalies 4 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo Vilniaus Levo Karsavino vidurinės mokyklos atskirąjį skundą tenkinti iš 
dalies.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. gegužės 21 d. nutarties dalį, 
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kuria teismas atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo Vilniaus Levo Karsavino vidurinės 
mokyklos reikalavimą panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 
1 d. sprendimo Nr. 1-2322 dalį, kuria numatoma Vilniaus Levo Karsavino mokykloje ne-
komplektuoti 11–12 klasių, panaikinti ir šios pareiškėjo skundo dalies priėmimo klausi-
mą, taip pat klausimą dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo grąžinti pirmosios 
instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Nutartis neskundžiama.

2.6.2. dėl teisės ginčyti Generalinio prokuroro rezoliuciją pripažinti, kad prokuroras 
padarė tarnybinį nusižengimą, bet neskirti jam tarnybinės nuobaudos

Sisteminė Prokuratūros įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų analizė leidžia teigti, 
kad vien tarnybinio nusižengimo konstatavimas, neskiriant tarnybinės nuobaudos, gali tu-
rėti realią įtaką prokuroro materialiniams bei karjeros prokuratūros sistemoje interesams.

Nepagrįsta būtų teigti, jog skundžiamas aktas – Generalinio prokuroro rezoliucija, 
kuria pripažįstama, jog prokuroras padarė tarnybinį pažeidimą, bet neskiriama jam tar-
nybinė nuobauda – prokurorui akivaizdžiai nesukelia jokių teisinių pasekmių. Prokuroro 
profesinės karjeros siekis, kuris, be kita ko, susijęs su materialinėmis paskatomis, yra teisė-
tas interesas, gintinas teisme. 

Administracinė byla Nr. eAS-1348-556/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03629-2015-1

Procesinio sprendimo kategorija 70.1

N U T A R T I S

2015 m. lapkričio 24 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Ramūno Gadliausko, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus 
(pranešėjas),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo K. V. atskirą-
jį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties 
administracinėje byloje pagal pareiškėjo K. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos ge-
neralinei prokuratūrai dėl išvados, teikimo ir rezoliucijos panaikinimo.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas K. V. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašyda-
mas: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2015 m. gegužės 28 d.  
tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 17.9-2016 „Dėl Kauno apygardos prokuratūros Alytaus 
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apylinkės prokuratūros prokuroro (Varėna) K. V. tarnybinių veiksmų“; 2) panaikinti 
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 2015 m. birželio 8 d. teikimą dėl tarnybi-
nio pažeidimo konstatavimo Nr. 17.9-2133; 3) panaikinti Lietuvos Respublikos generali-
nio prokuroro 2015 m. birželio 8 d. rezoliuciją „pritariu, pripažįstu, kad prokuroras K. V. 
padarė tarnybinį pažeidimą, tarnybinės nuobaudos neskiriu“; 4) tarnybinio patikrinimo 
teiseną jo atžvilgiu nutraukti.

Pareiškėjas nurodė, kad gavus Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 
Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro 2015 m. gegužės 4 d. tar-
nybinį pranešimą Nr. 17.9-1651 dėl jo, kaip prokuroro, procesinių veiksmų (neveikimo) 
organizuojant ir kontroliuojant ikiteisminį tyrimą Nr. 55-1-00150-14, buvo pradėtas ir at-
liktas tarnybinis patikrinimas. Atlikus tarnybinį patikrinimą, 2015 m. gegužės 28 d. buvo 
surašyta tarnybinio patikrinimo išvada, jos pagrindu paruoštas 2015 m. birželio 8 d. tei-
kimas dėl tarnybinio pažeidimo konstatavimo, o šį teikimą Lietuvos Respublikos genera-
linis prokuroras patvirtino 2015 m. birželio 8 d. rezoliucija. Pareiškėjas nurodė, kad nors 
joks įsakymas jo atžvilgiu nebuvo priimtas, tarnybinė nuobauda neskirta, o rezoliucija 
skirta ne jam, o teikimą surašiusiai Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiajai prokurorei, tačiau 
konstatavimas, jog jis, veikdamas kaip prokuroras, padarė tarnybinį pažeidimą, netinka-
mai vykdė funkcijas, sukėlė ir toliau sukels neigiamas teisines pasekmes. Skundžiamos 
išvados rezoliucinės dalies 3 punkte pateiktas įpareigojimas Kauno apygardos prokuratū-
ros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui „atkreipti dėmesį į prokuro-
ro K. V. netinkamą funkcijų vykdymą organizuojant ir kontroliuojant ikiteisminį tyrimą 
b. b. Nr. 55-1-00150-14 bei jam vadovaujant, apsvarstyti šią situaciją kartu su pavaldžiais 
prokurorais, akcentuojant itin svarbią prokurorinę funkciją – ikiteisminio tyrimo kon-
trolę, kad panašių atvejų būtų išvengta“. Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylin-
kės prokuratūros 2015 m. birželio 16 d. vykusio prokurorų tarnybinio pasitarimo metu 
buvo apsvarstytas pareiškėjo ginčijamas tarnybinis pažeidimas. Be to, pareiškėjas teigė, 
kad konstatavimas, jog jis padarė tarnybinį pažeidimą, turi tiesioginės neigiamos įtakos 
jo karjerai, siekiant užimti aukštesnę vietą prokuratūros sistemoje bei aukštesnio kvalifi-
kacinio rango suteikimui. Pareiškėjas mano, kad skundžiami sprendimai yra priimti pa-
žeidžiant pagrindines procedūras, nėra tinkamai įforminti. Pareiškėjas nurodė, kad iki-
teisminiame tyrime Nr. 55-1-00150-14 jis priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, 
o Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas 
priėmė nutarimą atsisakyti tenkinti skundą. Toks aukštesniojo prokuroro nutarimas ga-
lėjo būti skundžiamas tik Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso numatyta 
tvarka ikiteisminio tyrimo teisėjui, todėl Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros 
Baudžiamojo persekiojimo departamento prokuroro 2015 m. balandžio 30 d. nutarimas 
panaikinti minėtus prokurorų nutarimus yra neteisėtas, nes tokį klausimą galėjo spręsti 
tik ikiteisminio tyrimo teisėjas. Taigi prokuroro nutarimas, kuris davė eigą jo patraukimui 
tarnybinėn atsakomybėn, pareiškėjo vertinimu, yra neteisėtas kaip priimtas netinkamo 
subjekto. Pareiškėjas teigė, kad būtent veiksmai, kuriuos privalėjo atlikti Varėnos rajono 
policijos komisariato pareigūnai, nulėmė tolesnę ikiteisminio tyrimo Nr. 55-1-00150-14 
eigą. Nesutinka su tuo, kad jis veikė netinkamai. Pareiškėjas nurodė, kad ikiteisminis ty-
rimas Nr. 55-1-00150-14 šiuo metu nėra pasibaigęs, todėl skundžiamais sprendimais da-
romas neleistinas įsikišimas į duomenų, kuriuos tik teismas gali pripažinti ar nepripažinti 
įrodymais, vertinimą.

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime į skundą prašė 
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administracinę bylą nutraukti arba pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą. 
Atsakovo manymu, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birže-

lio 8 d. sprendimas pritarti teikimui ir pripažinti, kad prokuroras K. V. padarė tarnybinį 
pažeidimą, bet neskirti jam tarnybinės nuobaudos, nesukėlė ir negali sukelti pareiškėjui 
jokių teisinių padarinių, neturi įtakos jo teisių ir pareigų apimčiai. Šiuo atveju priimtas 
sprendimas yra prevencinio pobūdžio ir nėra skirtas nubausti. Juo labiau, teisinių padari-
nių pareiškėjui negalėjo sukelti rekomendacinio pobūdžio dokumentai, tokie kaip tarny-
binio patikrinimo išvada ir teikimas. Priešingai nei teigia pareiškėjas, teikimo surašymo 
terminas nebuvo pažeistas. Atsakovas nurodė, kad negali pasisakyti dėl Generalinės pro-
kuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamento vyriausiojo prokuroro 2015 m. ba-
landžio 30 d. nutarimo, kuriuo atnaujintas ikiteisminis tyrimas, nes baudžiamajame pro-
cese prokurorų priimtų nutarimų ir kitų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo 
kontrolė nepriklauso administracinių teismų kompetencijai. Prokuroras yra ikiteisminio 
tyrimo vadovas, atsakingas už ikiteisminio tyrimo pareigūnų atliekamų proceso veiksmų 
kontrolę. Iš tarnybinio patikrinimo medžiagos matyti, kad gavęs pranešimą apie pradėtą 
ikiteisminį tyrimą, prokuroras nesiėmė šalinti ikiteisminio tyrimo pareigūnų neveikimu 
galbūt padarytų klaidų, nedavė privalomų nurodymų dėl būtinų proceso veiksmų atli-
kimo, nesidomėjo, kokie veiksmai atlikti iki pradedant ikiteisminį tyrimą. Būtini pro-
ceso veiksmai nebuvo atlikti ir vėliau, dėl to pasisakė Varėnos rajono apylinkės teismas 
2014 m. rugsėjo 29 d. nutartyje. 

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 12 d. nutartimi admi-
nistracinę bylą pagal pareiškėjo skundą atsakovui Lietuvos Respublikos generalinei pro-
kuratūrai dėl išvados, teikimo ir rezoliucijos panaikinimo nutraukė (Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 101 str. 1 p.). 

Teismas konstatavo, kad Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo (toliau – ir 
Prokuratūros įstatymas, ir Įstatymas) 391–42 straipsniai reglamentuoja prokurorų tarny-
binės atsakomybės teisinius santykius. Šio įstatymo 391 straipsnio 2 dalis nustato, kad už 
padarytus įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus, prokuroro vardą žeminan-
čius poelgius, taip pat kitus Prokurorų etikos kodekso pažeidimus prokurorai traukiami 
tarnybinėn atsakomybėn. Remiantis Prokuratūros įstatymo 40 straipsniu, prokurorui už 
įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus, prokuroro vardą žeminančius poelgius, 
taip pat kitus Prokurorų etikos kodekso pažeidimus gali būti skiriamos tarnybinės nuo-
baudos: 1) pastaba; 2) papeikimas; 3) kvalifikacinio rango pažeminimas; 4) perkėlimas į 
žemesnes pareigas; 5) atleidimas iš tarnybos. Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką pro-
kurorams nustato Prokuratūros įstatymo 41 straipsnis, kurio 1 dalis numato, kad proku-
rorų padarytus įstatymų pažeidimus, tarnybinius nusižengimus, prokuroro vardą žemi-
nančius poelgius, taip pat kitus Prokurorų etikos kodekso pažeidimus nagrinėja Etikos 
komisija šio Įstatymo ir generalinio prokuroro nustatyta tvarka. Pagal šio straipsnio 
3 dalį Etikos komisija, konstatavusi, kad buvo padarytas įstatymų pažeidimas, tarnybi-
nis nusižengimas, prokuroro vardą žeminantis poelgis ar kitas Prokurorų etikos kodek-
so pažeidimas, pateikia savo išvadą generaliniam prokurorui dėl tarnybinės nuobaudos 
skyrimo. Šio straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad konstatuoti, jog buvo padarytas įstatymų 
pažeidimas, tarnybinis nusižengimas, prokuroro vardą žeminantis poelgis, taip pat kitas 
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Prokurorų etikos kodekso pažeidimas, gali ir generalinis prokuroras, gavęs generalinio 
prokuroro pavaduotojo, Generalinės prokuratūros departamento (skyriaus) ar teritori-
nės prokuratūros vyriausiojo prokuroro ar jo pavaduotojo motyvuotą teikimą, surašytą 
atsižvelgiant į generalinio prokuroro įsakymu nustatyta tvarka atlikto tarnybinio patikri-
nimo išvadą. Šio straipsnio 5 dalis nustato, kad tarnybinę nuobaudą įsakymu skiria ge-
neralinis prokuroras, atsižvelgdamas į Etikos komisijos išvadą ar šio straipsnio 4 dalyje 
nurodyto subjekto motyvuotą teikimą, tačiau generalinio prokuroro šie siūlymai ir tei-
kimai nesaisto. Prokuratūros įstatymo 42 straipsnio 1, 3 dalys nustato, kad prokurorui 
paskirta tarnybinė nuobauda galioja dvylika mėnesių, ir išnyksta pasibaigus jos galiojimo 
laikui ar ją panaikinus. Pagal šio straipsnio 5 dalį prokuroras įsakymą dėl tarnybinės nuo-
baudos paskyrimo per vieną mėnesį nuo supažindinimo su įsakymu dienos gali apskųsti 
teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tarnybinių patikrinimų 
atlikimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. balandžio 
22 įsakymu Nr. I-86 patvirtintuose Tarnybinio patikrinimo atlikimo ir tarnybinės atsako-
mybės taikymo prokurorams nuostatuose (toliau – ir Nuostatai). Juose, be kita ko, nusta-
tyta, kokio turinio turi būti motyvuota išvada dėl prokuroro galbūt padaryto tarnybinio 
pažeidimo, kokie joje gali būti pateikiami siūlymai Lietuvos Respublikos generaliniam 
prokurorui, kokius sprendimus priima Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras, 
gavęs tarnybinio patikrinimo išvadą. Nuostatai reglamentuoja, kokio turinio motyvuo-
ti teikimai gali būti pateikiami Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui ir kokius 
sprendimus dėl šių teikimų Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras turi įgaliojimus 
priimti. Iš Nuostatų matyti, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje ir motyvuotame teikime 
Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui, be kita ko, gali būti siūloma konstatuoti 
pažeidimą, neskiriant tarnybinės nuobaudos, pašalinti tarnybinio pažeidimo priežastis ir 
(ar) taikyti prevencinio pobūdžio priemones, o Lietuvos Respublikos generalinis proku-
roras turi įgaliojimus priimti sprendimą pritarti teikimui, konstatuoti pažeidimą ir ne-
skirti nuobaudos (37, 39.2, 41.1 p.).

Teismas nustatė, kad 2015 m. gegužės 18 d. pareiškėjo atžvilgiu surašytas praneši-
mas apie galbūt padarytą tarnybinį pažeidimą. Pareiškėjas 2015 m. gegužės 25 d. patei-
kė rašytinius paaiškinimus. Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus prokurorė 
2015 m. gegužės 28 d. surašė tarnybinio patikrinimo išvadą, kurioje Lietuvos Respublikos 
generaliniam prokurorui pasiūlė pripažinti, kad prokuroras K. V. padarė tarnybinį pažei-
dimą, tačiau tarnybinės atsakomybės jam netaikyti, įpareigoti Kauno apygardos proku-
ratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausiąjį prokurorą atkreipti dėmesį į prokuro-
ro K. V. netinkamą funkcijų vykdymą organizuojant ir kontroliuojant ikiteisminį tyrimą 
Nr. 55-1-00150-14 bei jam vadovaujant, apsvarstyti šią situaciją kartu su pavaldžiais pro-
kurorais, akcentuojant itin svarbią prokurorinę funkciją – ikiteisminio tyrimo kontrolę, 
kad panašių atvejų būtų išvengta. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodyta, kad būtų 
veiksminga apsvarstyti situaciją Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės proku-
ratūroje, ir tokia poveikio priemonė turės prevencinę reikšmę ne tik prokuroro K. V., bet 
ir kitų prokurorų atžvilgiu. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras tarnybinio pa-
tikrinimo išvadoje uždėjo rezoliuciją Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus 
vyriausiajai prokurorei spręsti klausimą dėl teikimo surašymo. Generalinės prokuratū-
ros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausioji prokurorė 2015 m. gegužės 8 d. surašė teikimą dėl 
tarnybinio pažeidimo konstatavimo, kuriame Lietuvos Respublikos generaliniam pro-
kurorui pasiūlė konstatuoti, kad Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės pro-
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kuratūros prokuroras K. V. padarė tarnybinį pažeidimą ir pasiūlė netaikyti prokurorui 
tarnybinės nuobaudos dėl teikime ir tarnybinio patikrinimo išvadoje išdėstytų motyvų. 
Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras šiame teikime surašė rezoliuciją, adresuotą 
Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiajai prokurorei, pritarti teiki-
mui, pripažinti, kad prokuroras K. V. padarė tarnybinį pažeidimą, tarnybinės nuobaudos 
neskirti.

Teismas nurodė, kad iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
(toliau – ir LVAT) praktikos matyti, jog administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti 
skundą, pagal ABTĮ 5 straipsnio 3 dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo 
administravimo subjektų priimti teisės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai 
(neveikimas), sukeliantys asmeniui teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms 
ar įstatymų saugomiems interesams (pvz., LVAT 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. AS525-540/2008, 2009 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS146-391/2009, kt.). LVAT yra išaiškinęs, kad vienos administracinės procedūros metu 
surašyti tarpiniai, negalutiniai dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suintere-
suotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas 
ar veiksmas akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo adminis-
traciniame teisme objektu (LVAT 2011 m. birželio 20 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A261-69/2011, LVAT biuletenis Nr. 21, 2011 m.). Argumentai 
dėl tarpinių aktų pagrįstumo ir teisėtumo paprastai gali būti nurodyti grindžiant skundą 
dėl galutinio sprendimo, kurio tarpiniais dokumentais jie yra (LVAT išplėstinės teisėjų ko-
legijos 2010 m. gruodžio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS442-555/2010). LVAT 
praktikoje yra išaiškinta, kad tarnybinio patikrinimo išvados surašymas laikytinas atlieka-
mos tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros dalimi. Atsižvelgiant į tai: 1) jog išvada ir 
joje nurodytos aplinkybės bei pasiūlymai dėl patraukimo (nepatraukimo) tarnybinėn at-
sakomybėn skirti tam, kad juos įvertintų turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą vadovas; 
2) jog išvadoje nurodyti minėti pasiūlymai nėra privalomi vadovui (išvados adresatui); 3) 
vadovui patvirtinus išvadą (joje nurodyti faktai ir jų teisinis įvertinimas) tampa atitinka-
mo sprendimo (įsakymo), t. y. individualaus teisės akto dalimi, <...> ABTĮ taikymo prasme 
tarnybinio patikrinimo išvada negali būti laikoma teisės aktu, tiesiogiai nustatančiu tikri-
namam pareigūnui atitinkamas teises ar pareigas (LVAT 2004 m. gruodžio 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A11-851/2004, 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. A18-1093/2007, kt.). Nagrinėjamu atveju teismas konstatavo, kad Generalinės 
prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus prokurorės 2015 m. gegužės 28 d. tarnybinio patikri-
nimo išvada ir Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiosios prokurorės 
2015 m. gegužės 8 d. teikimas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui dėl tarnybinio 
pažeidimo konstatavimo yra dokumentai, surašyti administracinės procedūros dėl tarny-
binės atsakomybės galimo taikymo metu, remiantis Prokuratūros įstatyme ir Nuostatuose 
nustatyta tvarka. Iš skundžiamų dokumentų turinio matyti, kad jie yra tarpinio, pagalbi-
nio pobūdžio. Remiantis Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 5 dalimi ir Nuostatų 37 ir 41 
punktais, tarnybinio patikrinimo išvadoje ir teikime pateikti siūlymai Lietuvos Respublikos 
generalinio prokuroro nesaisto. Vadinasi, įvertinus minėtų aktų pobūdį, jie pareiškėjui ne-
sukuria savarankiškų teisinių pasekmių ir negali būti pripažinti individualiais teisės aktais, 
skųstinais administraciniam teismui, todėl ši bylos dalis nutrauktina ABTĮ 101 straipsnio 1 
dalies pagrindu.

Teismas taip pat nurodė, kad Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 4 dalis suteikia 



353

Bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje

įgaliojimus Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui konstatuoti, jog buvo padary-
tas įstatymų pažeidimas, tarnybinis nusižengimas, prokuroro vardą žeminantis poelgis. 
Nuostatuose numatyta Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro teisė, gavus tarnybi-
nio patikrinimo medžiagą su išvada ir teikimą dėl pažeidimo konstatavimo, pritarti teiki-
mui, konstatuoti pažeidimą ir neskirti nuobaudos (41.1 p.). Nagrinėjamu atveju pareiškė-
jas prašo panaikinti 2015 m. gegužės 8 d. teikime dėl tarnybinio pažeidimo konstatavimo 
Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro surašytą rezoliuciją. Sprendžiant dėl galimy-
bės teismui skųsti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro aktą (rezoliuciją), kuriuo 
pastarasis pripažino, kad prokuroras padarė tarnybinį pažeidimą, tačiau tarnybinė nuo-
bauda prokurorui neskiriama, atsižvelgtina į tai, jog Prokuratūros įstatymo 42 straips-
nio 5 dalyje įtvirtinta prokuroro teisė skųsti teismui įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos 
paskyrimo, o galimybė apskųsti kitokio pobūdžio sprendimą (taip pat ir tokį, dėl kurio 
kyla ginčas) nenumatyta. Teismas, išanalizavęs Prokuratūros įstatymo nuostatas, susiju-
sias su prokurorų karjera, skatinimu, kvalifikacinių rangų suteikimu, padarė išvadą, kad 
prokurorui neigiamas pasekmes sukelia galiojanti tarnybinė nuobauda, o ne fakto, kad 
prokuroras padarė pažeidimą, konstatavimas. Prokuratūros įstatymo 34 straipsnio 8 dalis 
numato, kad galiojančių tarnybinių nuobaudų turintys prokurorai, taip pat prokurorai, 
kurių tarnyba paskutinės atestacijos metu įvertinta patenkinamai arba nepatenkinamai, 
į aukštesnes pareigas neskiriami. Įstatymo 35 straipsnio 5 dalis nustato, kad galiojančią 
tarnybinę nuobaudą turinčiam prokurorui aukštesnis kvalifikacinis rangas nesuteikia-
mas. Įstatymo 39 straipsnio 4 dalis reglamentuoja, kad galiojančią tarnybinę nuobaudą 
turintis prokuroras neskatinamas ir neteikiamas valstybės apdovanojimui ir (ar) var-
diniam ginklui gauti. Įstatymo 42 straipsnio 1, 3 dalys nustato, kad prokurorui paskir-
ta tarnybinė nuobauda galioja dvylika mėnesių, ir išnyksta pasibaigus jos galiojimo lai-
kui ar ją panaikinus. Vadinasi, Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro sprendimas, 
kuriuo pripažįstama, kad prokuroras padarė tarnybinį pažeidimą, tačiau jam nuobauda 
neskiriama, neriboja nei pareiškėjo teisės užimti aukštesnes prokuroro pareigas, nei būti 
skatinamam, nei galimybės jam suteikti aukštesnį kvalifikacinį rangą. Šią išvadą patvirti-
na ir Prokurorų ir vyriausiųjų prokurorų atrankos komisijų nuostatuose, patvirtintuose 
2013 m. lapkričio 13 d. Generalinio prokuroro įsakymu Nr. I-286, nustatyti pretendentų 
į aukštesnes pareigas vertinimo kriterijai (73, 74 p.). Atitinkamai, teisinių pasekmių ne-
sukelia ir tarnybinio patikrinimo išvados pagrindu nurodyta rekomendacija Kauno apy-
gardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros vyriausiajam prokurorui apsvarstyti 
situaciją kartu su pavaldžiais prokurorais. Teismas pastebėjo, kad tokio pobūdžio prie-
monė nėra tarnybinės atsakomybės priemonė, o tai yra prevencinio pobūdžio priemonė, 
nesukelianti konkrečių teisinių pasekmių pareiškėjo kaip prokuroro tarnybiniams santy-
kiams. Taigi pareiškėjo teiginiai, kad dėl skundžiamų aktų jo atžvilgiu atsirado neigiami, 
profesinei reputacijai kenkiantys padariniai, neatitinka teisinio reglamentavimo ir nėra 
pagrįsti konkrečiomis faktinėmis aplinkybėmis. LVAT savo praktikoje nuosekliai laikosi 
pozicijos, kad konstatuojamojo pobūdžio aktai, nesukeliantys konkrečių teisinių pase-
kmių pareiškėjams, nėra skundžiami teismui (LVAT 2010 m. spalio 28 d. nutartis byloje 
Nr. A822-1344/2010, 2015 m. vasario 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-499-
624/2015). Nagrinėjamu atveju Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rezoliucija 
būtent ir yra konstatuojamojo pobūdžio teisės aktas, kuriuo nėra taikomos tarnybinės 
atsakomybės priemonės. LVAT, spręsdamas dėl valstybės tarnautojo teisės skųsti teismui 
įstaigos vadovo įsakymą, kuriuo tarnautojas pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, 
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tačiau kuriuo jam tarnybinė nuobauda nepaskirta, yra pripažinęs, kad tokio pobūdžio ak-
tas yra nenagrinėtinas teismų, nes tai nėra administracinis aktas, darantis įtaką pareiškėjo 
teisėms ir įstatymų saugomiems interesams (LVAT 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. AS-1062-552/2015). Nagrinėjamu atveju teismas laikėsi analogiško 
aiškinimo ir pripažino, kad skundžiama Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro re-
zoliucija, kaip konstatuojamojo pobūdžio aktas, nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ir įsta-
tymų saugomiems interesams, todėl pareiškėjo reikalavimas ją panaikinti teismo negali 
būti nagrinėjamas. Tai konstatavus, administracinės bylos dalis dėl minėtos rezoliucijos 
panaikinimo nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies pagrindu. Kadangi pareiškėjo rei-
kalavimas tarnybinio patikrinimo teiseną jo atžvilgiu nutraukti yra išvestinis reikalavi-
mas iš kitų pareiškėjo skundo reikalavimų, bylos dalis dėl šio skundo reikalavimo taip pat 
nutraukta. Apibendrindamas išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad pareiškėjo 
skundo reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme administracinio proceso tvarka, todėl 
atsakovo prašymas nutraukti administracinę bylą pagrįstas ir tenkintinas.

III.

Pareiškėjas atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administraci-
nio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį ir perduoti jo skundą pirmosios instancijos teis-
mui išnagrinėti iš esmės.

Pareiškėjas atskirąjį skundą grindžia tuo, kad teismo nutartis šiurkščiai pažeidžia 
teisės normas ir konstitucines garantijas savo teises ginti teisme. Šios konkrečios bylos 
atveju, dėl pareiškėjo atsakovas skundžiamuose individualaus pobūdžio administraci-
niuose aktuose konstatavo faktą, esą, pareiškėjas padaręs tarnybinį pažeidimą, kas geriau-
siai matyti iš skundžiamos Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birže-
lio 8 d. rezoliucijos. Pareiškėjui, kaip teisininkui, nėra žinoma kitos institucijos, išskyrus 
administracinės kompetencijos teismus, kurioje jis galėtų ginti savo teises, kada pareiš-
kėjas nesutinka su tokiu faktu (tarnybinio pažeidimo padarymu), koks yra konstatuotas 
skundžiamuose administraciniuose aktuose. Pirmosios instancijos teismo pozicija pažei-
džia ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir 
Konvencija) 13 straipsnį, numatantį, jog kiekvienas asmuo turi teisę pasinaudoti veiks-
minga teisinės gynybos priemone kreipdamasis į valstybės instituciją nepriklausomai 
nuo to, ar tą pažeidimą asmenys padarė eidami savo oficialias pareigas, ir tokia pareiš-
kėjo teisė, jo manymu, negali būti ribojama vien dėl to, kad pareiškėjas pats yra proku-
roras, t. y. valstybės jam deleguotas funkcijas savo kompetencijos ribose vykdantis as-
muo. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 8 straipsnyje yra skelbiama, kad kiekvienas 
žmogus turi teisę pasinaudoti kompetentingais nacionaliniais teismais savo teisėms at-
gauti, kai jo pagrindinės teisės, pripažįstamos jam Konstitucijos ar įstatymo, buvo pažeis-
tos. Šiuo aspektu konstitucinė jurisprudencija taip pasisako vienareikšmiškai pareiškė-
jo naudai (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2002 m. liepos 2 d. nutarimas). 
Skundžiamą nutartį teismas pagrindė LVAT praktika, konkrečiai LVAT 2015 m. rugsėjo 
16 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS-1062-552/2015. Pareiškėjo atveju situacija 
yra kita: pareiškėjas yra pripažintas padaręs tarnybinį pažeidimą, taigi rėmimasis tokia 
LVAT nutartimi netinkamas, o minėta nutartis aiškintina kaip tik palankiai pareiškėjo 
naudai. Teismas taip pat netinkamai rėmėsi LVAT 2010 m. spalio 28 d. nutartimi byloje 
Nr. A822-1344/2010, kurioje buvo nagrinėjami visiškai kiti, ne su tarnybinio pažeidimo 
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konstatavimu susiję teisiniai santykiai, LVAT 2015 m. vasario 25 d. nutartimi adminis-
tracinėje byloje Nr. AS-499-624/2015. Pareiškėjas mano, kad jo atvejis visiškai skirtingas, 
nei pirmosios instancijos teismo cituojamose LVAT nutartyse sutikta faktinė ir procesinė 
situacija, kadangi, visų pirma, pareiškėjas yra prokuroras, o skundžiamais individualaus 
pobūdžio administraciniais aktais yra konstatuojamas tarnybinis pažeidimas. Antra, pa-
reiškėjas yra prokuroras, kuriam keliami aukšti profesinės kompetencijos reikalavimai, o 
skundžiami individualaus pobūdžio administraciniai aktai konstatuoja tarnybinio pažei-
dimo padarymo faktą konkrečiai dėl pareiškėjo profesinės ir procesinės veiklos – kon-
kretaus ikiteisminio tyrimo organizavimo ir kontrolės. Trečia, nėra kitos institucijos, kuri 
galėtų paneigti pareiškėjo netenkinančius individualaus pobūdžio sprendimus, o teismo 
motyvacija, esą tokie individualaus pobūdžio administraciniai aktai nesukelia pareiškėjui 
jokių pasekmių – netinkami ir atmestini. Faktas, kad pareiškėjas, kaip prokuroras, esą pa-
darė procesinį pažeidimą ir tokio procesinio pažeidimo išdava yra tarnybinio pažeidimo 
konstatavimas, pareiškėjui yra nepalankus, o neigiamos pasekmės akivaizdžios. Tokios 
pasekmės jau yra pasireiškusios Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės pro-
kuratūroje vykusiu prokurorų tarnybiniu pasitarimu, kuris svarstė pareiškėjo veiksmus, 
remdamasis ginčijamais individualaus pobūdžio administraciniais aktais bei pripažin-
damas nustatytus faktus, kuriuos pareiškėjas ginčija. Atmestina ir pirmosios instancijos 
teismo skundžiamos nutarties motyvacija, esą Lietuvos Respublikos generalinio prokuro-
ro sprendimas, kuriuo pripažįstama, kad prokuroras padarė tarnybinį pažeidimų, tačiau 
jam nuobauda neskiriama, neriboja nei pareiškėjo teisės užimti aukštesnes prokuroro 
pareigas, nei būti skatinamam, nei galimybės jam suteikti aukštesnį kvalifikacinį rangą. 
Atitinkamai, teisinių pasekmių nesukelia ir tarnybinio patikrinimo išvados pagrindu nu-
rodyta rekomendacija Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 
vyriausiajam prokurorui apsvarstyti situaciją kartu su pavaldžiais prokurorais. Pareiškėjo 
teigimu, pats teisinių pasekmių konstatavimas yra vertinamojo pobūdžio. Pats faktas, kad 
padarytas tarnybinis pažeidimas neriboja jo teisės užimti aukštesnio prokuroro pareigas 
ar būti skatinamam, jokiu būdu nereiškia, jog toks aktas šių procedūrų metu nebus verti-
namas, kadangi, kaip jau minėta, skundžiamais ginčijamais administraciniais aktais kons-
tatuota, neva jis veikė netinkamai ir tokiu būdu pažeidė ne tik tas teisės normas, kurios 
reglamentuoja tarnybos prokuratūroje teisinius santykius, bet ir Lietuvos Respublikos 
baudžiamojo proceso kodekso normas. ABTĮ 102 straipsnis, kuriuo skundžiamą nutartį 
grindė teismas, įsakmiai reglamentuoja, jog tuo atveju, jeigu byla nutraukiama dėl skun-
do nepriskirtinumo teismų kompetencijai, privalo nurodyti, į kokią instituciją pareiškėjas 
turėtų kreiptis. To skundžiamoje nutartyje padaryta nebuvo. 

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra atsiliepime į atskirąjį skun-
dą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti 
nepakeistą (ABTĮ 151 str. 1 p.).

Atsakovas nurodo, kad teisė kreiptis į teismą nereiškia, jog asmuo gali reikalauti 
teismo nagrinėti bylą dėl kiekvieno, net ir nesukeliančio jam teisinių padarinių, akto, o 
reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, jog būtų apginta jo subjektinė teisė ar įstatymų 
saugomas interesas. Sistemiškai aiškinant ABTĮ 22 straipsnį ir 5 straipsnio 1 dalį, teis-
mų praktikoje laikomasi pozicijos, kad ginčo objektu administraciniame teisme gali būti 
viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suin-
teresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia jų 
teises ar įstatymų saugomus interesus). Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti sta-
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dijoje yra akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesu-
kelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, skundą galima atsisa-
kyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti administracinę bylą nutraukti kaip 
nepriskirtiną administraciniams teismams. Nagrinėdamas skundus dėl teisinių pasekmių 
negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų teismas asmens teisių apginti nega-
lėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, 
o pats procesas būtų iš esmės beprasmis (žr., pvz., LVAT 2014 m. sausio 14 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS525-93/2014, 2015 m. gegužės 27 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. AS-839-624/2015, 2015 m. birželio 17 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. eAS-950-624/2015 ir kt.). Iš esamo teisinio reglamentavimo ir nurodytos teismų 
praktikos akivaizdu, kad aplinkybė, jog skundžiamas aktas nesukelia pareiškėjui teisinių 
padarinių, gali paaiškėti tiek skundo priėmimo metu, tiek ir vėliau po jo priėmimo, to-
dėl pareiškėjo argumentai, kad priėmęs skundą teismas negalėjo šios aplinkybės nustatyti 
ir bylos tuo pagrindu nutraukti, laikytini nepagrįstais. Atsakovas pritaria teismo 2015 m. 
spalio 12 d. nutartyje išdėstytiems motyvams ir jų nekartoja. Pareiškėjas iškraipo LVAT 
2015 m. rugsėjo 16 d. nutarties esmę administracinėje byloje Nr. AS-1062-552/2015, ne-
atsižvelgdamas į prieš tai šioje nutartyje nurodytas aplinkybes ir motyvus, valstybės tar-
nautojų tarnybinę atsakomybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Priešingai, nei 
teigia pareiškėjas, šioje byloje būtent ir buvo nustatyta, kad inspekcija, atlikusi tarnybi-
nį patikrinimą, surašė išvadą, kurioje konstatavo, jog pareiškėja savo neveikimu pažei-
dė Valstybės tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir padarė tarnybinį nusi-
žengimą, pasiūlyta jai skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą. Atsižvelgdamas į šią išvadą, 
valstybės kontrolierius įsakymu pripažino, kad pareiškėja padarė tarnybinį nusižengimą, 
tačiau nusprendė neskirti tarnybinės nuobaudos, nes pasibaigė įstatyme nustatytas tar-
nybinės nuobaudos skyrimo terminas. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos skundžiama 
išvada negali būti savarankišku administracinės bylos dalyku, o valstybės kontrolieriaus 
2015 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. K-139 yra nenagrinėtinas teismų, nes nėra admi-
nistracinis aktas, darantis įtaką pareiškėjos teisėms ir įstatymų saugomiems interesams. 
Taigi nurodytos administracinės bylos faktinė pusė yra labai panaši į šioje byloje nagrinė-
jamą atvejį, todėl teismas šia nutartimi rėmėsi visiškai pagrįstai ir motyvuotai. Pasisakant 
dėl LVAT 2010 m. spalio 28 d. nutarties administracinėje byloje Nr. A822-1344/2010 ir 
2015 m. vasario 25 d. nutarties administracinėje byloje Nr. AS-499-624/2015, kuriomis, 
anot pareiškėjo, teismas taip pat rėmėsi nepagrįstai, pastebėtina, kad šias nutartis pirmo-
sios instancijos teismas nurodė tik kaip šaltinį, kuriame atsispindi nuosekli LVAT pozicija 
apie teisinių padarinių nesukeliančių konstatuojamojo pobūdžio aktų neskundžiamumą 
teismui. Nors šiose bylose nebuvo nagrinėjami tarnybinės atsakomybės klausimai, tačiau 
pateikti išaiškinimai teisės aiškinimo ir taikymo klausimais yra svarbūs ir nagrinėjamu 
atveju. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teismų praktiką, manytina, kad ir nagrinė-
jamu atveju konstatuojamojo pobūdžio generalinio prokuroro sprendimas, kuriuo pripa-
žįstami padaryti pažeidimai, tačiau tarnybinė atsakomybė netaikoma, prokurorui teisinių 
padarinių nesukelia, neturi įtakos jo teisių ir pareigų apimčiai. Juolab teisinių padarinių 
pareiškėjui negalėjo sukelti rekomendacinio pobūdžio dokumentai, tokie kaip tarnybi-
nio patikrinimo išvada ir teikimas. LVAT praktikoje yra pažymėta, kad tarnybinio pa-
tikrinimo išvada nėra teisės aktas, iš kurio pareiškėjui kyla teisinės pasekmės. Ši išvada 
yra tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros dalis ir pati savarankiškai teisinių pase-
kmių nesukelia. Šias pasekmes sukelia individualus teisės aktas, kuriuo paskiriama tar-
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nybinė nuobauda (LVAT 2005 m. birželio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-
734/2005). Kaip minėta, nuobauda šiuo atveju nebuvo paskirta, tarnybinė atsakomybė 
prokurorui netaikyta. Pareiškėjo abstraktūs argumentai apie tai, kad jis yra prokuroras 
ir jam keliami aukšti profesinės kompetencijos reikalavimai, savaime neįrodo, jog tar-
nybinio pažeidimo konstatavimas jam sukelia kažkokius teisinius padarinius. Pareiškėjo 
pozicijos taip pat nepagrindžia ir ta aplinkybė, kad nėra institucijos, į kurią būtų galima 
kreiptis dėl tokio pobūdžio ginčo nagrinėjimo, nes, kaip minėta, teismai ir kitos insti-
tucijos paprastai nenagrinėja skundų dėl pareiškėjams teisinių padarinių nesukeliančių 
aktų. Skunde nurodyta, kad neigiamos pasekmės pasireiškė Kauno apygardos prokuratū-
ros Alytaus apylinkės prokuratūroje vykusiu prokurorų tarnybiniu pasitarimu, kuriame 
buvo svarstomi jo veiksmai, susiję su konstatuotais tarnybiniais pažeidimais. Atsakovas 
pažymi, kad siūlymas apsvarstyti susidariusią situaciją buvo suformuluotas tarnybinio 
patikrinimo išvadoje ir jis pabrėžia pareiškėjo atžvilgiu atlikto tarnybinio patikrinimo ir 
jo baigiamųjų dokumentų bendrąjį prevencinį, o ne nubaudimo tikslą, nes koordinaci-
niai pasitarimai, kuriuose aptariami prokurorų procesinės veiklos trūkumai ir siūloma 
juos šalinti, gali būti rengiami net ir nesant pradėto ar baigto tarnybinio patikrinimo. 
Dėl to nelaikytina, kad tai sukelia neigiamų teisinių pasekmių prokurorams. Priešingai, 
koordinaciniai pasitarimai gali būti traktuojami kaip metodinė pagalba. Tai patvirtina 
ir Alytaus apylinkės prokuratūros prokurorų koordinacinio pasitarimo 2015 m. birželio 
23 d. protokolas Nr. PR-1, iš kurio turinio matyti, kad pasitarimo tikslas nebuvo anali-
zuoti prokuroro K. V. tarnybinio pažeidimo. Pasitarime buvo aptariama pati situacija, at-
kreipiamas prokurorų dėmesys į pirminių ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimo svarbą ir 
kitus ikiteisminio tyrimo pradžios aspektus, drausmės bylų iškėlimo ikiteisminio tyrimo 
pareigūnams galimybę.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Atskirajame skunde skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria byla 
pagal pareiškėjo K. V. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai 
dėl išvados, teikimo ir rezoliucijos panaikinimo nutraukta (ABTĮ 101 str. 1 p.), konstata-
vus, kad pareiškėjo skundo reikalavimai negali būti nagrinėjami teisme administracinio 
proceso tvarka.

Pareiškėjas su skundu kreipėsi į teismą, prašydamas: 1) panaikinti Lietuvos 
Respublikos generalinės prokuratūros 2015 m. gegužės 28 d. tarnybinio patikrinimo iš-
vadą Nr. 17.9-2016 „Dėl Kauno apygardos prokuratūros Alytaus apylinkės prokuratūros 
prokuroro (Varėna) K. V. tarnybinių veiksmų“; 2) panaikinti Lietuvos Respublikos gene-
ralinės prokuratūros 2015 m. birželio 8 d. teikimą dėl tarnybinio pažeidimo konstatavimo 
Nr. 17.9-2133; 3) panaikinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2015 m. birželio 
8 d. rezoliuciją „pritariu, pripažįstu, kad prokuroras K. V. padarė tarnybinį pažeidimą, 
tarnybinės nuobaudos neskiriu“; 4) tarnybinio patikrinimo teiseną jo atžvilgiu nutraukti.

Pastebėtina, jog asmens procesinė teisė kreiptis į teismą priklauso nuo procesinio po-
būdžio aplinkybių – teisės kreiptis į teismą buvimo prielaidų. Viena iš ABTĮ numatytų tei-
sės kreiptis į teismą buvimo prielaidų yra ginčo priskirtinumas administraciniam teismui.
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Iš nusistovėjusios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, 
kad administraciniai aktai, dėl kurių galima pateikti skundą, pagal ATBĮ 5 straipsnio 3 
dalies 1 punktą ir 22 straipsnio 1 dalį yra visi viešojo administravimo subjektų priimti tei-
sės aktai, nepaisant tų aktų formos, taip pat veiksmai (neveikimas), sukeliantys asmeniui 
teisines pasekmes, t. y. darantys įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems intere-
sams (žr., pvz., 2008 m. rugsėjo 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-540/2008, 
2009 m. liepos 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-391/2009). Tuo atveju, kai 
skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas ar veiksmas, jokių 
teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, 
skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinėti, administracinę 
bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams (žr., pvz., 2010 m. balan-
džio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS822-172/2010, 2010 m. spalio 22 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS143-560/2010 ir kt.).

Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos pozicija, kad 
Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus prokurorės 
2015 m. gegužės 28 d. tarnybinio patikrinimo išvada ir Lietuvos Respublikos generalinės 
prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus vyriausiosios prokurorės 2015 m. gegužės 8 d. tei-
kimas Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui dėl tarnybinio pažeidimo konstata-
vimo yra dokumentai, surašyti administracinės procedūros dėl tarnybinės atsakomybės 
galimo taikymo metu, remiantis Prokuratūros įstatyme ir Nuostatuose nustatyta tvarka.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegija 2011 m. bir-
želio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A261-69/2011 pažymėjo, kad ,,<...> vien-
tisos (vienos) administracinės procedūros metu, prieš priimant galutinį sprendimą, gali 
būti ir dažnai yra surašomas ne vienas viešojo administravimo institucijos dokumentas 
(pvz., tarnybinis pranešimas, paklausimas, siuntimas, teikimas, tarnybinė išvada ar kt.). 
Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnaujantį vaidmenį viešojo 
administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami baigiamieji (galutiniai) 
kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo klausimu, dėl kurio buvo 
pradėta administracinė procedūra. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klau-
simai, tiesiogiai nesusiję su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu 
(pasibaigimu). Dėl šios priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) 
suinteresuotiems asmenims jokių materialinių teisinių pasekmių nesukelia“.

Tai, kad tarnybinio patikrinimo išvados surašymas laikytinas atliekamos tarnybinių 
nuobaudų skyrimo procedūros dalimi ir ABTĮ taikymo prasme tarnybinio patikrinimo iš-
vada negali būti laikoma teisės aktu, tiesiogiai nustatančiu tikrinamam pareigūnui atitin-
kamas teises ar pareigas, atitinka dominuojančią šiuo metu Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktiką (LVAT 2004 m. gruodžio 28 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A11-851/2004, 2007 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A18-1093/2007 
ir kt.) (Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 str. 4 d., ABTĮ 13 str. 1 d.).

Be to, Prokuratūros įstatymo 41 straipsnio 5 dalies ir Nuostatų 37 ir 41 punktų 
analizė leidžia daryti išvadą, kad tarnybinio patikrinimo išvadoje ir teikime pateikti siū-
lymai Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nesaisto.

Įvertinus tai, kas išdėstyta, pritartina pirmosios instancijos teismo padarytoms iš-
vadoms, kad skundžiami dokumentai – 2015 m. gegužės 28 d. tarnybinio patikrinimo 
išvada Nr. 17.9-2016 ir 2015 m. birželio 8 d. teikimas dėl tarnybinio pažeidimo konstata-
vimo Nr. 17.9-2133, pareiškėjui nesukuria savarankiškų teisinių pasekmių ir negali būti 
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pripažinti individualiais teisės aktais, skųstinais administraciniam teismui, todėl ši bylos 
dalis pagrįstai nutraukta ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies pagrindu.

Spręsdamas dėl galimybės teismui skųsti Lietuvos Respublikos generalinio proku-
roro 2015 m. birželio 8 d. rezoliuciją „pritariu, pripažįstu, kad prokuroras K. V. padarė 
tarnybinį pažeidimą, tarnybinės nuobaudos neskiriu“, pirmosios instancijos teismas at-
sižvelgė į tai, jog Prokuratūros įstatymo 42 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta prokuroro tei-
sė skųsti teismui įsakymą dėl tarnybinės nuobaudos paskyrimo, o galimybė apskųsti 
kitokio pobūdžio sprendimą (taip pat ir tokį, dėl kurio kyla ginčas) nenumatyta. Be to, 
teismas, išanalizavęs Prokuratūros įstatymo nuostatas, susijusias su prokurorų karje-
ra, skatinimu, kvalifikacinių rangų suteikimu (34 str. 8 d., 35 str. 5 d., 39 str. 4 d., 42 str. 
1, 3 d.), remdamasis LVAT 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartimi administracinėje byloje 
Nr. AS-1062-552/2015, padarė išvadą, kad prokurorui neigiamas pasekmes sukelia galio-
janti tarnybinė nuobauda, o ne fakto, kad prokuroras padarė pažeidimą, konstatavimas. 

Taigi byloje kyla esminis klausimas, ar Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 
sprendimas pritarti teikimui ir pripažinti, jog prokuroras padarė tarnybinį pažeidimą, bet 
neskirti jam tarnybinės nuobaudos, yra nagrinėtinas administracinių teismų.

Byloje analizuojamo ginčo atveju pripažinta, kad prokuroras padarė tarnybinį pa-
žeidimą. Prokuroras savo veiksmais neužtikrino ikiteisminio tyrimo išsamumo, nesurin-
ko tyrimui reikšmingų duomenų bei nesiėmė visų įstatymų numatytų priemonių, kad 
per kuo trumpiausius terminus būtų atskleista nusikalstama veika. Tokiais savo veiksmais 
(neveikimu) prokuroras pažeidė Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso, 
Lietuvos Respublikos prokuratūros įstatymo bei Lietuvos Respublikos generalinio proku-
roro įsakymais patvirtintų aktų nuostatas.

Kaip minėta, viešojo administravimo srityje priimami įvairaus pobūdžio aktai, ta-
čiau ne visų jų teisėtumas ir pagrįstumas gali būti tikrinimas administraciniuose teismuo-
se. Tuo atveju, kai skundo priėmimo nagrinėti stadijoje akivaizdu, kad skundžiamas aktas 
ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, kad jis negali būti ginčo administracinia-
me teisme objektu, skundą galima atsisakyti priimti nagrinėti, o skundą priėmus nagrinė-
ti, administracinę bylą nutraukti kaip nepriskirtiną administraciniams teismams. Tačiau 
pastarieji atvejai yra išimtinio pobūdžio, kai skundo priimtinumo klausimą sprendžian-
čiam teismui iš tiesų nekyla jokių pagrįstų abejonių dėl asmeniui kylančių pasekmių ne-
buvimo (2015 m. gegužės 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-756-575/2015).

Vertinimas, ar viešojo administravimo subjekto akto teisėtumas gali būti tikrina-
mas administraciniuose teismuose, turi būti atliekamas pripažįstant visuotinio teisminės 
gynybos prieinamumo principo svarbą. Pagal nusistovėjusią Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktiką, grindžiamą oficialiąja konstitucine jurisprudencija bei tarp-
tautiniais įsipareigojimais, veiksmingos teisminės gynybos prieinamumo principas yra 
taikomas ir aiškinamas plačiai (žr. 2015 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. eAS-756-575/2015).

ABTĮ 17 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jeigu yra abejonė ar galiojančių įstatymų 
kolizija dėl konkretaus ginčo priskyrimo, ginčas nagrinėjamas teisme. Išanalizavus bylos 
aplinkybes ir ginčo santykiams aktualų teisinį reguliavimą, galima konstatuoti tokios abe-
jonės egzistavimą.

Sisteminė Prokuratūros įstatymo ir jį įgyvendinančių teisės aktų analizė leidžia 
teigti, kad vien tarnybinio nusižengimo konstatavimas, neskiriant tarnybinės nuobaudos, 
gali turėti realią įtaką prokuroro materialiniams bei karjeros prokuratūros sistemoje in-
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teresams. Tokią išvadą leidžia daryti toliau aptartina prokuroro tarnybos vertinimo ir at-
rankos į laisvas (atsilaisvinančias) prokuroro vietas procedūros eiga (ypatumai).

Prokurorų tarnybą, kvalifikaciją, tinkamumą eiti prokuroro pareigas vertina 
Atestacijos komisija generalinio prokuroro nustatyta tarka (Prokuratūros įstatymo 33 str. 
1 d.). Atestacijos komisija, įvertinusi prokurorą, teikia siūlymus dėl kvalifikacinio rango 
(Prokuratūros įstatymo 33 str. 6 d.). Už kvalifikacinius rangus yra mokamas darbo už-
mokesčio priedas (Valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 
3 str.). Atestacinė komisija taip pat gali siūlyti paskatinti prokurorą (Prokuratūros įsta-
tymo 33 str. 5 d.). Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2011 m. gruodžio 30 d. 
įsakymu Nr. I-345 buvo patvirtinti Prokurorų atestacijos komisijos nuostatai. Pagal juos, 
atlikdama prokuroro tarnybos vertinimą, Prokurorų atestacijos komisija vertina proku-
roro procesinę ir neprocesinę veiklą bei jo dalykines savybes (10 p.). Prokuroro tarnybos 
vertinimo atveju Komisijai pateikiamas prokuroro tarnybos vertinimo lapas (1 priedas) 
ir Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus (toliau – ir Vidaus tyrimų skyrius) 
pažyma apie prokuroro darbo trūkumus: 24.1. dėl prokuroro organizuotų, atliktų iki-
teisminių tyrimų nutraukimo suėjus baudžiamosios atsakomybės senaties terminams, 
kai nutraukiant tyrimą byloje buvo įtariamųjų; 24.2. dėl prokuroro organizuotų, atliktų 
ikiteisminių tyrimų nutraukimo dėl pernelyg ilgos ikiteisminio tyrimo trukmės (BPK 
215 str.); 24.3. dėl teismo nutartimi prokurorui grąžintų baudžiamųjų bylų (BPK 234 str. 
2 d.) skaičiaus, priežasčių, tolesnės šių bylų eigos; <...>; 24.5. dėl prokuroro atžvilgiu at-
liktų tarnybinių patikrinimų, tyrimų Prokurorų etikos komisijoje skaičiaus, pagrindų ir 
baigties. Apibendrinant darytina išvada, jog tarnybinio patikrinimo atlikimo faktai bei 
konstatuoti tarnybiniai nusižengimai gali daryti realią įtaką Atestacijos komisijos išvadai. 

Be to, karjeros prokuratūros sistemoje aspektu aktualus Prokurorų karjeros tvarkos 
aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2010 m. liepos 29 d. įsa-
kymu Nr. I-99 (toliau – ir Karjeros aprašas). Pagal Karjeros aprašo nuostatas, prokurorų 
atranką į laisvas prokuroro pareigas vykdo ad hoc sudaroma Prokurorų karjeros komi-
sija (16 p.). Karjeros komisija atranką į laisvas prokuroro pareigas vykdo dviem etapais: 
įvertina pretendentų duomenis posėdyje nedalyvaujant pretendentams (pirmasis eta-
pas); įvertina pretendentų gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes posėdyje dalyvau-
jant pretendentams ir sudaro Kandidatų sąrašą (antrasis etapas) (27 p.). Karjeros komi-
sija, vertindama pretendento kompetenciją, gebėjimus, dalykines ir asmenines savybes: 
individualaus pokalbio metu išklauso pretendentą; įvertina pretendentą pagal šio apra-
šo 45–46 punktuose numatytus prokurorų, siekiančių karjeros, vertinimo kriterijus (31 
p.). Pagrindinius pretendentų vertinimo kriterijus numato Karjeros aprašo 45 punktas. 
Jame, be kita ko, numatomi šie kriterijai: „<...> 45.3. tarnybinės veiklos per visą tarny-
bos prokuroru laikotarpį kokybė einant generalinio prokuroro, generalinio prokuroro 
pavaduotojo, Generalinės prokuratūros padalinio ar teritorinės prokuratūros vyriausio-
jo prokuroro ir jo pavaduotojo, apygardos ar apylinkės prokuratūros skyriaus vyriausiojo 
prokuroro ir jo pavaduotojo, Generalinės prokuratūros ar teritorinės prokuratūros pro-
kuroro pareigas (paskatinimai, apdovanojimai, nuobaudos, Atestacijos komisijos išvados, 
kiti duomenys) (vertinama iki 10 balų). 45.4. tiesioginio vadovo (generalinio prokuroro 
pavaduotojo, Generalinės prokuratūros padalinio ar teritorinės prokuratūros vyriausiojo 
prokuroro) nuomonė apie pretendento savybes, kurios gali būti svarbios einant siekia-
mas užimti pareigas (organizaciniai gebėjimai, procesinė veikla, Prokurorų etikos ko-
dekso nuostatų laikymasis, profesinė ir asmeninės kultūra) (vertinama iki 5 balų); 45.5. 
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būsimojo tiesioginio vadovo ar kito aukštesniojo prokuroro nuomonė apie pretendento 
savybes, kurios gali būti svarbios einant siekiamas užimti pareigas (organizaciniai gebė-
jimai, procesinė veikla, Prokurorų etikos kodekso nuostatų laikymasis, profesinė ir as-
meninė kultūra) (vertina tik būsimas tiesioginis vadovas iki 10 balų); <...>“. Karjeros 
aprašo 46.3 punktas numato, kad gali būti vertinami ir kiti kriterijai, kuriuos komisija 
pripažįsta svarbiais (vertinami iki 10 balų). Karjeros aprašo 2 priedas įtvirtina Personalo 
valdymo ir vidaus tyrimų skyriaus sudaromą duomenų apie pretendentą į laisvas ar tap-
siančias laisvomis prokuroro pareigas lentelę. Šioje lentelėje, be kita ko, išskiriama eilutė 
„Tarybai svarbios datos: tarnybos vertinimai, sprendimai ir jų priėmimo datos“. Ši lentelė 
yra teikiama Karjeros komisijai ir jos nagrinėjama (28 p.). Į pareigas asmenį įsakymu ski-
ria generalinis prokuroras, atsižvelgdamas į Prokurorų atrankos komisijos išvadas, kurios 
generalinio prokuroro nesaisto (Prokuratūros įstatymo 26 str., 34 str.).

Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog tarnybinio patikrinimo at-
likimo faktai bei konstatuoti tarnybiniai nusižengimai gali daryti realią įtaką prokuroro 
karjerai, kadangi padaryti tarnybiniai nusižengimai parodo (atskleidžia) prokuroro gebė-
jimus, jo darbo kokybę, organizacinius gebėjimus ir pan.

Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog generaliniu prokuroru ir jo pavaduotoju gali 
būti skiriamas tik nepriekaištingos reputacijos asmuo (Prokuratūros įstatymo 22 str. 1 d.). 
Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis nepiktnaudžiauja alkoho-
liu, nevartoja narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų, nėra įsiteisėjusiu teismo 
nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką, nebuvo atleistas iš tarnybos ar dar-
bo už šiurkštų drausmės pažeidimą arba nuo jo atleidimo yra praėję penkeri metai ir jo 
elgesys atitinka Prokurorų etikos kodekso nuostatas (Prokuratūros įstatymo 25 str. 3 d.). 
Neatmestina prielaida, jog tarnybinio nusižengimo faktas gali kelti pagrįstas abejones dėl 
nepriekaištingos reputacijos egzistavimo ir tokiu būdu užkirsti kelią prokuroro karjerai. 

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, nepagrįsta būtų teigti, jog skundžiamas aktas – 
rezoliucija – prokurorui akivaizdžiai nesukelia jokių teisinių pasekmių. Prokuroro profe-
sinės karjeros siekis, kuris, be kita ko, susijęs su materialinėmis paskatomis, yra gintinas 
teisme teisėtas interesas. 

Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje jau 
yra pripažinęs, jog teisėjo profesinės karjeros siekis, kuris, be kita ko, susijęs ir su materi-
alinėmis paskatomis, yra teisėtas interesas, gintinas teisme (žr. 2015 m. gegužės 28 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. eAS-756-575/2015). Tokia išvada padaryta, nagrinėjant 
skundą dėl teisėjo psichologinio vertinimo išvados teisėtumo. Kilusio ginčo aplinkybėmis 
teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju tarp pareiškėjos (teisėjos) 
ir valstybės susiklostę teisiniai santykiai pasižymi tam tikru unikalumu, sąlygotu teisė-
jo profesinės veiklos reglamentavimo. Atsižvelgiant į konstitucines prokuroro funkcijas 
(Konstitucijos 118 str.), prokurorui keliamus reikalavimus, taip pat gali būti teigiama, jog 
tarp prokuroro ir valstybės susiklostę teisiniai santykiai pasižymi tam tikru išskirtinumu, 
į kurį turi būti atsižvelgiama vertinant nagrinėjamą situaciją.

Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, teisės aktų nuosta-
tas, aptartą teismų praktiką, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai 
konstatavo, jog skundžiama Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro rezoliucija, kaip 
konstatuojamojo pobūdžio aktas, nedaro įtakos pareiškėjo teisėms ir įstatymų saugo-
miems interesams. Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria nutraukta adminis-
tracinės bylos dalis dėl minėtos rezoliucijos panaikinimo ir tarnybinio patikrinimo tei-
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senos nutraukimo, naikintina ir ši bylos dalis perduotina pirmosios instancijos teismui 
nagrinėti iš naujo.

Kita pirmosios instancijos teismo nutarties dalis paliktina nepakeista.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 
straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija 

n u t a r i a:

Pareiškėjo K. V. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutartį pakeisti.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 12 d. nutarties dalį, kuria 

nutraukta bylos dalis dėl rezoliucijos panaikinimo ir tarnybinio patikrinimo teisenos nutrau-
kimo, panaikinti ir perduoti šią bylos dalį pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 

Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.

2.6.3. dėl teisės ginčyti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 
pažymą apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto 
sprendinių

Pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendi-
nių arba atsisakymas išduoti pažymą yra galutinis (baigiamasis) dokumentas, kuriuo iš-
sprendžiamas prašymas dėl šios pažymos išdavimo. Pažymos paskirtis yra patvirtinti, kad 
tam tikrame statybos etape statinys yra statomas be nukrypimų nuo esminių statinio pro-
jekto sprendinių. 

Pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendi-
nių yra administracinis aktas, kurio pagrindu nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas 
ar neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį 
nesudėtingas statinys gali būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, taigi sukelia tei-
sines pasekmes ir gali būti ginčo teisme objektu.

Administracinė byla Nr. eAS-1328-520/2015
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00011-2015-5

Procesinio sprendimo kategorija 70.1

N U T A R T I S

2015 m. lapkričio 25 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų 
Laimučio Alechnavičiaus (kolegijos pirmininkas), Artūro Drigoto ir Dalios Višinskienės 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų S. V., V. M. ir 
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A. B. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 
13 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų S. V., V. M. ir A. B. skundą at-
sakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministeri-
jos, atstovaujamai Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros sky-
riaus, (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Kauno būstai“, uždaroji 
akcinė bendrovė „Financial Way“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Ramiga“) dėl pažymos 
panaikinimo.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjai S. V., V. M. ir A. B. (toliau – ir pareiškėjai) kreipėsi su skundu į 
Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti atsakovo Valstybinės 
teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atstovaujamos 
Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – ir atsa-
kovas, Skyrius) 2014 m. gruodžio 2 d. pažymą Nr. PASS-30-141202-00627 „Apie statinio 
statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių“ (toliau – ir Pažyma).

Pareiškėjai paaiškino, kad 2014 metais buvo pradėtos gyvenamojo daugiabučio 
namo statybos žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini). Minėtas žemės sklypas 
priklausė uždarajai akcinei bendrovei (toliau – ir UAB) „Kauno būstai“ ir UAB „Ramiga“, 
o nuo 2014 m. liepos 4 d. – UAB „Financial Way“. Pareiškėjai nurodė, kad UAB „Kauno 
būstai“ 2014 m. gegužės 26 d. buvo išduotas statybos leidimas Nr. LNS-33-140526-
00086 naujo statinio statybai (gyvenamojo vieno buto pastato) (duomenys neskelbtini), 
tačiau vietoje gyvenamojo vieno buto pastato yra statomas 24 butų daugiabutis namas. 
Pareiškėjai pažymėjo, kad aplink nurodytą žemės sklypą yra išsidėstęs pareiškėjams pri-
klausantis nekilnojamasis turtas, todėl vykdomos statybos pažeidžia jų teises ir teisėtus 
interesus. Dėl to pareiškėjai kreipėsi į Palangos miesto apylinkės teismą dėl minėto sta-
tybos leidimo panaikinimo ir UAB „Kauno būstai“ įpareigojimo atlikti veiksmus, tačiau 
civilinė byla iki šiol dar nėra išnagrinėta. Pareiškėjų teigimu, Pažyma iš esmės yra lega-
lizuojama vykdoma statyba, nors tik bendrosios kompetencijos teismas turi teisę spręsti 
dėl statybos leidimo bei teisės aktų reikalavimus pažeidžiančios statybos padarinių šalini-
mo, taigi ir statybos teisėtumo bendrąja prasme. Be to, Pažyma yra neteisėta dar ir dėl to, 
jog atsakovas netinkamai atliko statinio statybos teisėtumo tyrimą, neįvertino aplinkybių, 
sudarančių pagrindą neišduoti Pažymos.

Pareiškėjai atkreipė dėmesį, kad Pažyma priimta, pažeidžiant aukštesnės galios 
teisės aktus, t. y. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės prie-
žiūros įstatymo (toliau – ir TPSVPĮ) 17 straipsnio 3 dalies 1, 4 ir 5 punktus. Pareiškėjų 
nuomone, Pažyma negalėjo būti išduota, nes statomas statinys neatitinka esminio pro-
jekto sprendinio, kad statomas vieno buto gyvenamasis namas, o daugiabučio gyvenamo-
jo namo statyba pagal teisės aktų reikalavimus (duomenys neskelbtini) esančiame žemės 
sklype yra negalima. Be to, yra pagrįstų prielaidų laikyti, kad statybą leidžiantis doku-
mentas išduotas neteisėtai. Pareiškėjai nurodė, kad atsakovas, išduodamas Pažymą, veikė 
ne pagal savo kompetenciją, nes tik teismas gali įvertinti statybos leidimo teisėtumą ir 
nukrypimų nuo projekto buvimą ar nebuvimą. Pareiškėjai taip pat pažymėjo, kad Pažyma 
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buvo išduota UAB „Kauno būstai“ pažeidžiant TPSVPĮ 17 straipsnio 3 dalies 2 punktą, 
nes statytojo teisės jau buvo perleistos UAB „Financial Way“. Pareiškėjai paaiškino, kad 
Pažyma negalėjo būti išduota, nes atsakovui nebuvo pateikti visi teisės aktų reikalaujami 
dokumentai, pavyzdžiui, nebuvo pateiktas teisės aktų reikalavimus atitinkantis projektas. 
Šiuo atveju taip pat nebuvo parengtas techninis darbo projektas. Pareiškėjų nuomone, 
statybos teisėtumo tyrimas buvo atliktas netinkamai, pavyzdžiui, atliekant objekto apžiū-
rą nebuvo naudojamos specialios matavimo techninės priemonės. 

Atsakovas Skyrius atsiliepime į skundą nurodė, kad nesutinka su pareiškėjų skun-
du, ir prašė jo netenkinti.

Atsakovas paaiškino, kad nors pareiškėjai teigia, jog yra statomas daugiabutis gy-
venamasis namas, tačiau šiuo metu ginčo pastatas tebėra statomas (jo statyba nėra baig-
ta), dėl to išduodant Pažymą statiniu nebuvo naudojamasi ir atsakyti į klausimą, ar staty-
ba vykdoma laikantis statinio projekte numatytos statinio paskirties, Pažymos išdavimo 
metu dar negalima. Tai paaiškės tik tada, kai statinys bus baigtas statyti, bus atliktos sta-
tybos užbaigimo procedūros, statinys ir daiktinės teisės į jį įregistruotos Nekilnojamojo 
turto registre, ir statiniu bus pradėta naudotis. 2014 m. liepos 21 d. Skyrius atliko (duo-
menys neskelbtini) vykdomos statybos patikrinimą, kurio metu nustatyta, jog statyba ati-
tinka esminius statinio projekto sprendinius ir buvo nustatyti tik neesminiai statybos nu-
krypimai nuo statybos projekto, dėl kurių surašytas privalomasis nurodymas, kuris yra 
įvykdytas. Atsakovo teigimu, šiuo atveju vien žemės sklypo, kuriame vykdomos statybos, 
nuosavybės perleidimas nieko nepakeitė, nes 2014 m. liepos 14 d. tarp UAB ,,Kauno būs-
tai“, UAB ,,Ramiga“ ir UAB ,,Finacial Way“ sudarytos jungtinės veiklos sutarties dalis dėl 
statytojo teisių pagal savo esmę prilygsta statybos žemės sklypo savininko UAB ,,Finacial 
Way“ sutikimui, kad UAB ,,Kauno būstai“ valdytų žemes sklypą statinio statybos tikslu. 

Atsakovo nuomone, Pažymos išdavimo metu nebuvo jokių prielaidų susiformuoti 
pagrįstam įtarimui, kad statybos leidimas išduotas neteisėtai. Pareiškėjų pradėti teismi-
niai ginčai nelaikomi pagrįstu įtarimu, kad statybą leidžiantis dokumentas išduotas netei-
sėtai, ir tai nesuteikė teisės neišduoti Pažymos. Atsakovas paaiškino, kad (duomenys ne-
skelbtini) statomo pastato statybos projektas buvo parengtas ir statybos leidimas išduotas 
pagal reikalavimus, kuriuos nustatė Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007 m. gruo-
džio 13 d. sprendimu Nr. T2-327 patvirtintas žemės sklypo (duomenys neskelbtini) deta-
lusis planas; šio plano rodiklių pastato statyba neviršija. Atsakovas nurodė, kad techninio 
darbo projekto (B laidos) pilnai pakako tam, kad nustatyti kokie statybos darbai numa-
tyti ir atsižvelgiant į kitus privalomus pateikti dokumentus (statinio kadastro duomenų 
bylą ir kt.) atlikti vykdomos statybos atitikties esminiams statinio projekto sprendiniams 
įvertinimą. 

Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Kauno būstai“, UAB „Financial Way“ ir 
UAB „Ramiga“ atsiliepime į skundą prašė skundą atmesti.

Tretieji suinteresuoti asmenys atkreipė dėmesį, kad statybos techninis projektas 
buvo keičiamas dėl neesminių sprendinių pakeitimo, tačiau dėl to naujo statybą leidžian-
čio dokumento gauti nereikėjo. Pareiškėjų teiginys, kad atsakovui pateiktame projekte 
nebuvo tam tikrų dalių (ar kad jos buvo pridėtos vėliau), yra visiškai nesvarbi aplinky-
bė, nes statytojas šių projekto dalių, kurios yra privalomos tik tipiniam statinio projektui, 
o šiuo atveju buvo rengiamas netipinis vienbučio gyvenamojo namo statybos techninis 
projektas, į projektą įtraukti neprivalėjo, t. y. pareiškėjų nurodytos aplinkybės dėl tipi-
nių projektų rengimo reikalavimų yra nesusijusios su bylos dalyku. Tretieji suinteresuoti 
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asmenys taip pat rėmėsi Palangos miesto apylinkės teisme nagrinėjamoje civilinėje by-
loje atliktos ekspertizės duomenimis apie ginčo statinio statybos teisėtumą ir atitikimą 
projektui. 

II.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 13 d. nutartimi admi-
nistracinę bylą nutraukė.

Teismas, remdamasis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuo-
ta praktika, konstatavo, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam 
teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo 
srityje; administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl viešo-
jo administravimo subjektų priimtų teisės aktų, taip pat veiksmų (neveikimo), darančių 
įtaką asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo.

TPSVPĮ 17 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir 
statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – ir Inspekcija) pareigūnai pagal 
asmenų prašymus išduoda pažymas apie ypatingų ir neypatingų statinių statybą be nu-
krypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių. Pažyma patvirtinta, kad UAB „Kauno 
būstai“ neypatingas vieno buto gyvenamosios paskirties namas (duomenys neskelbtini) 
statomas be nukrypimų nuo esminių statinio projekto (su pakeitimais), kurį 2014 me-
tais parengė projektuotojas UAB „Baltijos regiono projektai“ (išdavimo data – 2014 m. 
sausio 13 d., galiojimo data – neterminuota) ir pagal kurį Palangos miesto savivaldybės 
administracija išdavė statybą leidžiantį dokumentą (2014 m. gegužės 26 d. statybos lei-
dimą Nr. LNS-33-140526-00086), sprendinių. Teismas padarė išvadą, kad Pažyma nėra 
išsprendžiamas koks nors konkretus klausimas, priimamas sprendimas, pareiškėjams 
tiesiogiai nesukeliamos jokios teisinės pasekmės. Teismo vertinimu, Pažymos turinys 
patvirtina, kad ja pareiškėjams nėra numatomos ar taikomos kokios nors poveikio prie-
monės, nustatomos, pakeičiamos ar panaikinamos kokios nors teisės, pareigos, jų apim-
tis, todėl Pažymos panaikinimas pareiškėjams jokių realių teisinių pasekmių nesukeltų. 
Atsižvelgęs į tai, teismas sprendė, jog Pažyma yra tarpinis dokumentas, nesukeliantis pa-
reiškėjams jokių teisinių pasekmių ir ją panaikinus pareiškėjų teisių ir pareigų apimtis 
nepasikeistų. Teismo vertinimu, administracinis aktas, galbūt darantis įtaką asmenų tei-
sėms ar įstatymų saugomiems interesams, yra Palangos miesto savivaldybės administra-
cijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (2014 m. gegužės 26 d. statybos leidimas 
Nr. LNS-33-140526-00086), kurį pareiškėjai prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės 
teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-866-890/2014. Atsižvelgęs į tai, teismas kons-
tatavo, kad ginčas dėl Pažymos nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, to-
dėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – 
ir ABTĮ) 101 straipsnio 1 punktu, administracinė byla nutrauktina. 

Teismas taip pat nustatė, kad pareiškėjai prašė sustabdyti administracinės bylos 
nagrinėjimą ir kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu spręsti, ar 
TPSVPĮ 17 straipsnio 3 dalies 7 punktas ta apimtimi, kuria nenumato pažymos apie ypa-
tingų ir neypatingų statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto spren-
dinių neišdavimo, kuomet teisme pagal kitų, negu nurodyti TPSVPĮ 17 straipsnio 3 da-
lies 6 punkte, asmenų prašymus nagrinėjamas statybą leidžiančio dokumento teisėtumo 
klausimas ir Inspekcija nenustato, kad šis dokumentas išduotas neteisėtai, neprieštarau-
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ja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 ir 109 straipsniams. Teismas, atsižvelgęs į tai, 
kad administracinė byla nutrauktina, padarė išvadą, kad pareiškėjų prašymas kreiptis į 
Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą netenkintinas. Be to, teismo vertinimu, pareiš-
kėjų nurodyti argumentai dėl diskriminacinio reguliavimo ir dėl teismo nepriklausomu-
mo principo pažeidimo yra hipotetinio pobūdžio. Teismui nekilo abejonių dėl TPSVPĮ 
17 straipsnio 3 dalies 7 punkto dalies atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

III.

Pareiškėjai S. V., V. M. ir A. B. atskirajame skunde prašo panaikinti Klaipėdos 
apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 13 d. nutartį ir perduoti bylą nagrinė-
ti Klaipėdos apygardos teismui arba, netenkinus minėto prašymo, panaikinti Klaipėdos 
apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 13 d. nutartį ir grąžinti bylą nagrinėti 
pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Pareiškėjų nuomone, Pažyma turi įtakos jų teisėms ir todėl pareiškėjai turi teisę ją 
ginčyti. Pareiškėjai nurodo, kad vien aplinkybė, jog jiems priklauso turtas, esantis gre-
ta ginčijamo statinio, leidžia teigti, jog Pažyma turi įtakos pareiškėjų teisėms ir sukelia 
jiems teisines pasekmes. Vietoje vieno buto gyvenamojo namo yra pastatytas 24 butų 
daugiabutis namas, todėl dėl šios ir kitų procesiniuose dokumentuose nurodytų priežas-
čių Pažymos išdavimas yra neteisėtas. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad išdavus Pažymą, 
tam tikra prasme yra legalizuojamas toks statinys ir neabejotinai pažeidžiamos kaimyni-
nių sklypų statinių savininkų teisės. Pareiškėjai pažymi, kad nėra aišku, kokiame procese 
Pažyma yra tarpinis dokumentas, nes ji išduota jau po statybos leidimo ir ja fiksuojamas 
statybos be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių faktas, t. y. dokumentas 
yra savarankiškas ir fiksuoja tam tikrus juridinius faktus. Pareiškėjai paaiškina, kad sta-
tytojas Pažymą pateikė nagrinėjamoje civilinėje byloje įrodinėdamas statybos teisėtumą. 
Pareiškėjų teigimu, pirmosios instancijos teismo pozicija, kad Pažyma yra neginčijamas 
administracinis aktas, prieštarauja suformuotai administracinei jurisprudencijai, pagal 
kurią pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendi-
nių yra ginčijamos teismuose. Pareiškėjai atkreipia dėmesį, kad aplinkybė, jog pareiškėjai 
turi teisę ginčyti Pažymą teisme, jau buvo nustatyta Klaipėdos apygardos administraci-
nio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartimi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2015 m. vasario 11 d. nutartimi, kuriose spręstas pareiškėjų skundo priėmimo klausimas.

Pareiškėjų teigimu, nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme liko neatskleista 
bylos esmė: neišnagrinėti pareiškėjų procesiniuose dokumentuose išdėstyti argumentai, 
nesuteikta galimybė pareiškėjams tinkamai įgyvendinti teisę į teisminę gynybą (atsakovo 
atstovas bylos nagrinėjimo metu nedalyvavo ir netenkintas prašymas dėl pripažinimo jo 
dalyvavimą būtinu), byloje taip pat nebuvo pateiktas statybos techninio projekto origina-
las, pagal kurį buvo išduota Pažyma. Pareiškėjų nuomone, kilusiame ginče bendrąja pras-
me vyrauja civiliniai teisiniai santykiai, todėl ginčas teismingas bendrosios kompetencijos 
teismui: civiline tvarka yra nagrinėjami pareiškėjų reikalavimai dėl statybos leidimo pa-
naikinimo ir kiti reikalavimai dėl teisės aktus pažeidžiančios statybos teisinių pasekmių 
taikymo; pastatas (duomenys neskelbtini) faktiškai yra pastatytas, o Nekilnojamojo turto 
registro duomenimis pastato baigtumas yra 91 proc.; vienas iš skundo argumentų yra tas, 
kad Pažyma negalėjo būti išduodama vykstant minėtai civilinei bylai. Pareiškėjai atkrei-
pia dėmesį, kad panaši situacija buvo nagrinėjama Lietuvos vyriausiojo administracinio 
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teismo administracinėje byloje Nr. A858-938/2013, kurioje 2013 m. gegužės 31 d. priim-
toje nutartyje teismas nutarė perduoti bylą nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui. 
Dėl to administracinė byla negali būti nutraukiama pagal ABTĮ 101 straipsnio 1 punktą, 
bet turi būti perduodama bendrosios kompetencijos teismui. Tačiau jeigu teismas many-
tų, kad nėra pagrindo bylą perduoti Klaipėdos apygardos teismui, nagrinėjančiam civili-
nę bylą, byla grąžintina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Atsakovas Skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjų atskirojo skundo 
netenkinti.

Atsakovas nesutinka su pareiškėjų pozicija, kad pirmosios instancijos teismas netu-
rėjo pagrindo Pažymą pripažinti dokumentu, kurio panaikinimas nesukeltų pareiškėjams 
jokių teisinių pasekmių. Teisinių pasekmių įtaka pareiškėjų teisinei padėčiai tuo atveju, 
jeigu Pažyma būtų panaikinta, negali būti analizuojama ignoruojant Palangos miesto 
apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-866-890/2014 pareiškėjų pareikštus reikalavimus, 
kuriais prašoma panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos 2014 m. gegu-
žės 26 d. statybos leidimą Nr. LNS-33-140526-00086 ir pagal reikiamai pertvarkytą pro-
jektinę dokumentaciją gauti naują statybą leidžiantį dokumentą gyvenamosios paskirties 
vieno buto pastato statybai žemės sklype, esančiame (duomenys neskelbtini), o šių veiks-
mų neatlikus, įpareigoti statytoją UAB ,,Kauno būstai“ per 6 mėnesių terminą nugriauti 
statomą statinį. Atsakovas pažymi, jog minėtoje civilinėje byloje panaikinus statybos lei-
dimą, tokia statyba būtų pripažinta statyba pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį do-
kumentą, kurios padarinių šalinimui būtų taikomos Lietuvos Respublikos statybos įsta-
tymo 281 straipsnyje nustatytos teisinės pasekmės. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, panaikinus statybos leidimą, jo pagrin-
du vėliau išduoti atitinkamų institucijų dokumentai taip pat netenka juridinės galios. Dėl 
to Pažyma panaikinus statybos leidimą taip pat tampa nesukeliančia teisinių padarinių 
ir jos naikinti teismo sprendimu šiuo atveju nereikia (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
2013 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-267/2013).

Tretieji suinteresuoti asmenys UAB „Kauno būstai“, UAB „Financial Way“ ir 
UAB „Ramiga“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo pareiškėjų atskirąjį skundą atmesti.

Tretieji suinteresuoti asmenys paaiškina, kad skundžiama nutartis yra pagrįsta ir 
teisėta, todėl nėra pagrindo jos naikinti ar keisti. Tretieji suinteresuoti asmenys nurodo, 
kad nors pareiškėjai viso proceso metu net kelis kartus keitė savo argumentus bei moty-
vus, klaidino teismą, tačiau nenurodė nei kaip konkrečiai jų teises pažeidžia Pažyma, nei 
kaip šios teisės būtų apgintos skundo patenkinimo atveju. Trečiųjų suinteresuotų asmenų 
nuomone, pirmosios instancijos teismas priėmė teisingą procesinį sprendimą nutraukti 
administracinę bylą, nes net ir skundo patenkinimo atveju panaikinus Pažymą, pareiškė-
jų teisės ir teisėti interesai nebūtų apginti, todėl pats procesas būtų beprasmis. Tretieji su-
interesuoti asmenys atkreipia dėmesį, kad jokios pareiškėjų teisės nėra pažeidžiamos, nes 
statybos vyksta pagal įstatymų nustatyta tvarka išduotą statybą leidžiantį dokumentą bei 
techninį projektą. Be to, nėra aišku, kaip pareiškėjų teises gali pažeisti faktinių aplinkybių 
konstatavimas, kuris ir buvo atliktas pareiškėjų ginčijamoje Pažymoje, nes net ir panaiki-
nus Pažymą, nepasikeistų nei techninis projektas, nei jau pastatytas statinys, t. y. esama 
faktinė situacija nepasikeistų. 

Trečiųjų suinteresuotų asmenų nuomone, pareiškėjai nepagrįstai teigia, kad pir-
mosios instancijos teismas konstatavo, jog Pažyma apskritai yra neginčijamas adminis-
tracinis aktas, nes pirmosios instancijos teismas tokios išvados skundžiamoje nutartyje 
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nepadarė, t. y. Pažyma yra individualus administracinis aktas ir gali būti ginčijama admi-
nistraciniame procese, tačiau ją ginčyti gali tik asmenys, kuriems Pažyma sukelia teisines 
pasekmes. Tačiau šiuo atveju Pažyma pareiškėjų teisėms įtakos neturi. Patys pareiškėjai 
atskirajame skunde teigia, kad Pažyma yra dokumentas, kuriuo fiksuojamas statybos be 
esminių nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių faktas, o pagal Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktiką administracinių teismų kompetencijai ne-
priskirtas nagrinėjimas skundų, kuriais siekiama ne pažeistų teisių gynimo, o tam tikrų 
juridinių faktų konstatavimo. Pareiškėjai šiame teismo procese būtent ir siekia ne apginti 
savo tariamai pažeistas teises, tačiau paneigti juridinio fakto, kad statybos vyksta nepažei-
džiant esminių projekto sprendinių, egzistavimą. Nors pareiškėjai laikosi pozicijos, kad 
jų teisė ginčyti Pažymą jau buvo patvirtinta ankstesniuose teismų procesiniuose spren-
dimuose, tačiau, trečiųjų suinteresuotų asmenų nuomone, administracinio skundo priė-
mimas neįpareigoja teismo bylą išspręsti iki galo, t. y. nepaisant to, kad skundas jau buvo 
priimtas, teismas turi teisę nutraukti administracinę bylą, kai tik paaiškėja, kad ginčija-
mas administracinis aktas nesukelia pareiškėjams teisinių padarinių.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Pareiškėjai S. V., V. M. ir A. B. atskirajame skunde skundžia Klaipėdos apygar-
dos administracinio teismo 2015 m. spalio 13 d. nutartį, kuria teismas, vadovaudamasis 
ABTĮ 101 straipsnio 1 punktu, administracinę bylą nutraukė, nes nustatė, kad ginčas dėl 
Pažymos panaikinimo nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai.

Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl atsakovo išduotos Pažymos teisėtumo ir pagrįs-
tumo. Pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto spren-
dinių išdavimas yra reglamentuotas TPSVPĮ 17 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad 
Inspekcijos pareigūnai pagal asmenų prašymus išduoda pažymas apie ypatingų ir ney-
patingų statinių statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių. Jeigu 
pagal pateiktus dokumentus Inspekcijos pareigūnas nenustato šio straipsnio 3 dalyje 
nurodytų atvejų, pažymą jis išduoda per 10 darbo dienų nuo prašymo ir visų pateiktų 
dokumentų gavimo dienos (TPSVPĮ 17 str. 2 d.). Pažymos neišdavimo atvejai nurodyti 
TPSVPĮ 17 straipsnio 3 dalyje. Pagal TPSVPĮ 17 straipsnio 4 dalį, šiame straipsnyje nu-
rodytų procedūrų atlikimo tvarką nustato ir surašomų dokumentų formas ir pateikiamų 
dokumentų sąrašą tvirtina Inspekcijos viršininkas.

Vadovaudamasis minėta nuostata, Inspekcijos viršininkas 2013 m. gruodžio 16 d. 
įsakymo Nr. 1V-194 1 punktu patvirtino Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų 
nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas), 
kuris nustato pažymos apie ypatingo ir neypatingo statinio statybą be nukrypimų nuo 
esminių statinio projekto sprendinių išdavimo tvarką (Aprašo 1 p.). Apraše, be kita ko, 
reglamentuota prašymo dėl pažymos apie ypatingo ir neypatingo statinio statybą be nu-
krypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo procedūra, t. y. Inspekcijos 
pareigūnų sprendžiant minėtos pažymos išdavimo klausimą atliekami veiksmai. Teisėjų 
kolegija pažymi, kad Pažymos išdavimas yra susijęs su nebaigto statinio registravimu, nes 
pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį (redakcija, galiojusi nuo 
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2014 m. sausio 1 d. iki 2015 m. spalio 31 d.) nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar 
neypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį ne-
sudėtingas statinys gali būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre Inspekcijos išduo-
tos pažymos apie tai, kad statinys statomas be nukrypimų nuo esminių statinio projekto 
sprendinių, pagrindu.

Šioje byloje ginčijamoje Pažymoje nurodyta, kad statytojo UAB „Kauno būstai“ 
neypatingas vieno buto gyvenamosios paskirties namas (duomenys neskelbtini) statomas 
be nukrypimų nuo esminių statinio projekto (su pakeitimais), kurį 2014 metais parengė 
projektuotojas UAB „Baltijos regiono projektai“ (išdavimo data – 2014 m. sausio 13 d., 
galiojimo data – neterminuota) ir pagal kurį Palangos miesto savivaldybės administracija 
išdavė statybą leidžiantį dokumentą (2014 m. gegužės 26 d. statybos leidimą Nr. LNS-33-
140526-00086), sprendinių. Iš 2015 m. kovo 25 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio 
duomenų banko išrašo matyti, kad gyvenamasis namas, dėl kurio statybos buvo išduota 
Pažyma, yra įregistruotas Nekilnojamojo turto registre kaip nebaigtas statyti pastatas. 

Pareiškėjai savo skunde ir atskirajame skunde tvirtina, kad aplink ginčo žemės 
sklypą yra išsidėstęs jiems priklausantis nekilnojamasis turtas, todėl vykdomos statybos 
pažeidžia jų teises ir teisėtus interesus. Pareiškėjų nuomone, Pažyma išduota neteisėtai, 
nes egzistuoja net keli TPSVPĮ 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti atvejai, kai pažyma neiš-
duodama. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog Pažyma yra tarpinis dokumentas, 
nesukeliantis pareiškėjams jokių teisinių pasekmių ir ją panaikinus, pareiškėjų teisių ir 
pareigų apimtis nepasikeistų. 

Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjų pozicija, kad aplinkybė, jog pareiškėjai 
turi teisę ginčyti Pažymą teisme, jau buvo nustatyta Klaipėdos apygardos administraci-
nio teismo 2015 m. sausio 9 d. nutartimi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
2015 m. vasario 11 d. nutartimi, kuriose spręstas pareiškėjų skundo priėmimo klausimas. 
Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2015 m. sausio 9 d. nutartimi priėmė pa-
reiškėjų skundo dalį panaikinti Pažymą, tačiau net ir priėmus skundą nagrinėti, išlieka 
galimybė administracinę bylą nutraukti, jeigu vėliau paaiškėja, kad ginčas nepriskirtinas 
administraciniams teismams. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas 2015 m. vasario 11 d. nutartyje vertino tik tą Klaipėdos apygardos administracinio 
teismo 2015 m. sausio 9 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjų skun-
dą, t. y. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas minėtoje nutartyje nesprendė klau-
simo, ar pareiškėjai turi teisę ginčyti Pažymą teisme.

ABTĮ 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas suinteresuotas subjektas turi 
teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčija-
ma jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Pagal ABTĮ 22 straipsnio 1 dalį, skundą 
(prašymą) dėl viešojo ar vidaus administravimo subjekto priimto administracinio akto 
ar veiksmo (neveikimo) turi teisę paduoti asmenys, kai jie mano, kad jų teisės ar įsta-
tymų saugomi interesai yra pažeisti. 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 subjek-
tyvus suvokimas apie jo teisių ar interesų pažeidimą. Tačiau jos taip pat reiškia, kad teis-
mas, nagrinėdamas administracines bylas, privalo nustatyti, kuo pasireiškia pareiškėjo 
nurodytas pažeidimas, t. y. kiekvienu atveju nustatyti, ar asmuo, kuris kreipėsi dėl pa-
žeistos teisės (intereso) gynimo, turi jo nurodytas teises (įstatymų saugomus interesus), 
ar šios teisės (interesai) objektyviai yra pažeistos asmens nurodytu būdu (Lietuvos vy-
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riausiojo administracinio teismo 2008 m. rugpjūčio 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A502-906/2008).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra išaiškinęs (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. rugsėjo 12 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. AS146-327/2011), kad ginčo administracinėje byloje dalyku gali būti tik 
toks viešojo administravimo subjekto priimtas administracinis aktas, kuris atitinkamiems 
asmenims nustato tam tikras teises ar pareigas, sukelia teisines pasekmes. Nagrinėdamas 
skundus dėl teisinių pasekmių negalinčių sukelti ir nesukeliančių aktų ar veiksmų, teis-
mas asmens teisių apginti negalėtų, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisių ir 
pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. Jei nagrinėjant 
bylą nustatoma, kad skundžiamas aktas ar veiksmas jokių teisinių pasekmių nesukelia, 
t. y. kad jis negali būti ginčo administraciniame teisme objektu, teismas nutraukia bylą 
kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 str. 1 p.).

Pavyzdžiui, skundas negali būti teikiamas dėl tarpinių viešojo administravimo 
subjekto priimamų dokumentų, kuriais siekiama parengti ar sudaryti prielaidas priimti 
galutinį sprendimą. Šie dokumentai paprastai atlieka tik pagalbinį, tarpinį ar aptarnau-
jantį vaidmenį viešojo administravimo procedūroje ir jais dažniausiai nėra įforminami 
baigiamieji (galutiniai) kompetentingų (įgaliotų) asmenų (pareigūnų) sprendimai tuo 
klausimu. Jais gali būti sprendžiami įvairūs procedūriniai klausimai, tiesiogiai nesusiję 
su asmens teisių ar pareigų atsiradimu, pasikeitimu ar išnykimu (pasibaigimu). Dėl šios 
priežasties šie dokumentai dažnai (tačiau jokiu būdu ne visada) suinteresuotiems asme-
nims jokių materialiųjų teisinių pasekmių nesukelia. Kai skundžiamas aktas ar veiksmas 
akivaizdžiai jokių teisinių pasekmių nesukelia, jis negali būti ginčo administraciniame 
teisme objektu. Tokių sprendimų teisėtumas taip pat yra vertinimas, kai sprendžiama dėl 
aktų, sukeliančių pareiškėjams konkrečias teisines pasekmes, teisėtumo, pagrįstumo (žr., 
pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. eAS-1138-858/2015).

Kita vertus, administracinė byla nutraukiama pagal ABTĮ 101 straipsnio 1 punktą 
tik tais atvejais, kai ginčijamas aktas apskritai negali būti administracinės bylos dalyku, o 
tuo atveju, jeigu ginčijamas aktas tokiu nelaikytinas, pagrindo nutraukti bylą pagal ABTĮ 
101 straipsnio 1 punktą nėra. Konstatavimas, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (nevei-
kimas) neturi įtakos asmens materialiosioms teisėms ar pareigomis, nesukelia asmeniui 
teisinių pasekmių, savo esme yra materialiojo teisinio pobūdžio išvada, nes ji reiškia, jog 
atitinkamas aktas ar veiksmas (neveikimas) neturi įtakos asmens materialiosioms teisėms 
ar pareigomis. Todėl išvada, jog skundžiamas aktas ar veiksmas (neveikimas) nesukelia 
asmeniui teisinių pasekmių, yra pagrindas teismo sprendimu atmesti skundą, bet negali 
būti pagrindas nutraukti administracinę bylą. Tokia išvada, be kita ko, yra grindžiama 
ir tuo, kad administracinis teismas, užbaigdamas bylą nutartimi dėl bylos nutraukimo, 
t. y. procesiniu dokumentu, kuriuo nėra byla išnagrinėjama iš esmės, negali pasisakyti 
dėl pareiškėjo reikalavimų pagrįstumo. Nutraukiant bylą negali būti sprendžiamas klau-
simas dėl to, ar materialiosios teisės normos nustato asmeniui besikreipiančiam į teismą 
su tam tikru reikalavimu teisinių pasekmių atsiradimą šiam asmeniui. Šis klausimas yra 
susijęs su materialiosiomis teisinėmis kreipimosi į teismą prielaidomis, todėl gali būti 
sprendžiamas tik nagrinėjant bylą iš esmės ir priimant byloje sprendimą. O sprendžiant 
bylos nutraukimo klausimą, yra nagrinėjamos tik procesinės prielaidos kreiptis į teismą, 
nustatytos ABTĮ 101 straipsnyje (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
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2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-646/2013).
Pareiškėjai atskirajame skunde pagrįstai teigia, kad pirmosios instancijos teismas 

skundžiamoje nutartyje nedetalizavo, kokioje konkrečioje procedūroje Pažyma laiky-
tina tarpiniu dokumentu. Pažymėtina, kad pačios pažymos išdavimo procedūroje gali 
būti priimami tarpiniai dokumentai (raštas apie pateikto prašymo išduoti pažymą trū-
kumus (Aprašo 8 p.), statinio atitikties statinio projektui patikrinimo aktas (Aprašo 11 
p.) ir pan.), tačiau pažyma arba atsisakymas išduoti pažymą yra galutinis (baigiamasis) 
dokumentas, kuriuo išsprendžiamas prašymas dėl pažymos apie ypatingo ir neypatin-
go statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išdavimo. 
Pažymos paskirtis yra patvirtinti, kad tam tikrame statybos etape statinys yra statomas 
be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių. Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas, pasisakydamas dėl Inspekcijos pažymos vertinimo Nekilnojamojo tur-
to kadastro įstatymo taikymo prasme, yra pažymėjęs, kad pagal Lietuvos Respublikos 
statybos įstatymo 34 straipsnio 1 dalį, tokio pobūdžio Inspekcijos išduota pažyma gali 
būti pagrindu nebaigtą statyti statinį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Todėl šiuo 
aspektu ji yra prilyginama Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 
1 punkte valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimui, kuris yra vienas iš pa-
grindų įrašyti statinio kadastro duomenis į Nekilnojamojo turto kadastrą (Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-1133-143/2015).

Atsižvelgusi į minėtą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, vado-
vaudamasi Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 34 straipsnyje, TPSVPĮ 17 straipsny-
je ir Apraše įtvirtintu teisiniu reglamentavimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai Pažymą vertino kaip tarpinį dokumentą, nes Pažyma yra 
administracinis aktas, kurio pagrindu nebaigtas statyti ar rekonstruoti ypatingas ar ne-
ypatingas statinys, taip pat nebaigtas rekonstruoti į ypatingą ar neypatingą statinį nesu-
dėtingas statinys gali būti įregistruotas Nekilnojamojo turto registre, t. y. sukelia teisines 
pasekmes. Teisėjų kolegija sprendžia, kad Pažyma gali būti ginčo teisme objektu. Todėl 
pirmosios instancijos teismas, tik išnagrinėjęs bylą iš esmės, galėjo nuspręsti, ar Pažyma 
sukelia pareiškėjams jų nurodomas teisines pasekmes, ar ne. Dėl to teisėjų kolegija daro 
išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai skundžiamoje nutartyje konstata-
vo, kad ginčas dėl Pažymos nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai, ir bylą 
nutraukė. 

Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, jog esant nu-
rodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis negali būti laikoma pagrįsta 
ir teisėta, todėl panaikinama. Pareiškėjų nuomone, kilusiame ginče vyrauja civiliniai teisi-
niai santykiai, todėl byla turi būti perduodama nagrinėti bendrosios kompetencijos teis-
mui, tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, kad šiuo atveju klausimas dėl bylos perdavimo 
nagrinėti bendrosios kompetencijos teismui nebuvo sprendžiamas pirmosios instancijos 
teismo skundžiamoje nutartyje, o apeliacinės instancijos teismui buvo perduotas spręsti 
klausimas tik dėl bylos nutraukimo pagrįstumo ir teisėtumo, todėl bylos perdavimo na-
grinėti bendrosios kompetencijos teismui klausimas turi būti sprendžiamas nagrinėjant 
bylą pirmosios instancijos teisme. Taigi pareiškėjų atskirasis skundas tenkinamas, admi-
nistracinė byla pagal pareiškėjų skundą atsakovui dėl Pažymos panaikinimo grąžintina 
nagrinėti tam pačiam pirmosios instancijos teismui.
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjų S. V., V. M. ir A. B. atskirąjį skundą tenkinti.
Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 13 d. nutartį panaikin-

ti ir perduoti šiam teismui nagrinėti administracinę bylą pagal pareiškėjų S. V., V. M. ir A. 
B. skundą atsakovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos 
ministerijos, atstovaujamai Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiū-
ros skyriaus (tretieji suinteresuoti asmenys – uždaroji akcinė bendrovė „Kauno būstai“, 
uždaroji akcinė bendrovė „Financial Way“ ir uždaroji akcinė bendrovė „Ramiga“), dėl 
pažymos panaikinimo.

Nutartis neskundžiama.

2.6.4. dėl išlaidų paskirstymo, pareiškėjui atsisakius skundo (prašymo) dėl to, kad 
atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus skundą (prašymą) teismui

Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad pareiš-
kėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai pareiškėjas atsisako prašy-
mo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą 
(skundą) teismui. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalį, dėl 
išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičia-
vimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinė-
jimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo 
sprendimo įsiteisėjimo.

Pažymėtina, kad atsisakydamas skundo be išlygų, pareiškėjas atsisako tiek ma-
terialinių, tiek procesinių skundo reikalavimų. Manydamas, kad turi teisę į bylinėjimosi 
išlaidų atlyginimą Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nusta-
tytu pagrindu, pareiškėjas, atsisakydamas skundo, gali prašyti jas atlyginti, laikydama-
sis Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatytos tvarkos, t. y. 
pateikia (raštu išreiškia) prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Toks prašy-
mas turėtų būti atitinkamai motyvuotas nurodant, kodėl, pareiškėjo nuomone, egzis-
tuoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos. 
Atsakovui turi būti suteikta galimybė išreikšti savo poziciją šiuo klausimu.

Pareiškėjui aiškiai neišreiškus valios (nepateikus prašymo dėl išlaidų atlyginimo su 
išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu), nėra pagrindo spręsti bylinėjimosi išlaidų atlygini-
mo klausimą bei pareiškėjui iš atsakovo priteisti žyminį mokestį.
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Administracinė byla Nr. eAS-1094-822/2015
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02496-2015-2

Procesinio sprendimo kategorija 59

N U T A R T I S

2015 m. spalio 7 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Stasio Gagio (kolegijos pirmininkas), Romano Klišausko ir Skirgailės Žalimienės 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Lietuvos 
Respublikos energetikos ministerijos atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administra-
cinio teismo 2015 m. liepos 8 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo užda-
rosios akcinės bendrovės „Sunergus“ skundą atsakovui Lietuvos Respublikos energetikos 
ministerijai dėl įsakymo dalies panaikinimo.

Teisėjų kolegija 

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas UAB „Sunergus“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikin-
ti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1-88 „Dėl 
naftos produktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo užduočių UAB „Sunergus“ nustaty-
mo 2015 metais“ (toliau – ir Įsakymas) dalį dėl įpareigojimo sukaupti 700 tonų dyzelino 
atsargų, bei priteisti pareiškėjo naudai visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. 

Pareiškėjas 2015 m. birželio 4 d. teismui pateikė pareiškimą dėl skundo atsisaky-
mo, kuriame nurodė, kad ginčo klausimas bus persvarstomas ir išspręstas administraci-
nės procedūros tvarka. Prašė bylą nutraukti. Lietuvos Respublikos energetikos ministerija 
neprieštaravo dėl pateikto atsisakymo nuo skundo bei prašė bylą nutraukti. 

 
II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2015 m. liepos 8 d. nutartimi bylą nu-
traukė ir išsprendė pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas skundo atsisakė dėl to, 
kad atsakovas, pareiškėjui padavus skundą teismui, jo reikalavimą tenkino administra-
cinės procedūros tvarka. Nustatyta, kad pareiškėjas sumokėjo 22 Eur žyminio mokesčio 
už skundą, o teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi, priimdamas pareiškėjo skundą, 
grąžino 1 Eur permokėtą žyminio mokesčio dalį. Kadangi pareiškėjas įgijo teisę reikalau-
ti atlyginti žyminį mokestį, jam iš atsakovo priteistina 21 Eur žyminio mokesčio. Teismas 
pažymėjo, kad kitų duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas pareiškėjas nepateikė.



374

I. Administracinių teismų praktika

III.

Atsakovas Energetikos ministerija pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 8 d. nutarties dalį, kuria pa-
reiškėjui iš atsakovo priteista 21 Eur žyminio mokesčio, ir žyminio mokesčio nepriteisti. 
Mano, kad teismas neteisingai įvertino pareiškėjo valią ir išlaidas priteisė nepagrįstai.

Atsakovas pažymi, kad pareiškime dėl skundo atsisakymo nebuvo prašoma atly-
ginti bylinėjimosi išlaidas. Be to, šiuo atveju sprendimas negalėtų būti laikomas priim-
tu pareiškėjo naudai, nes administracinė byla nutraukta, todėl nėra pagrindo nagrinėti 
prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (pagal ABTĮ 44 str. 3 d.), net jei toks prašy-
mas būtų pareikštas. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjo pirminis skundas buvo pakeistas, 
manytina, kad savo teise reikalauti priteisti išlaidų atlyginimą pareiškėjas nepasinaudojo 
(LVAT 2015 m. birželio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-518-261/2015). 

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Nagrinėjamo atskirojo skundo dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teis-
mo 2015 m. liepos 8 d. nutarties dalis, kuria pareiškėjui iš atsakovo priteistos bylinėjimosi 
išlaidos – 21 Eur žyminio mokesčio.

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Lietuvos 
Respublikos energetikos ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1-88 „Dėl naftos pro-
duktų ir naftos valstybės atsargų kaupimo užduočių UAB „Sunergus“ nustatymo 2015 
metais“ dalį dėl įpareigojimo sukaupti 700 tonų dyzelino atsargų. Taip pat prašė priteisti 
visas patirtas bylinėjimosi išlaidas.

2015 m. birželio 4 d. pareiškėjas skundo atsisakė, nurodęs, kad ginčo klausimas 
bus persvarstomas ir išspręstas administracinės procedūros tvarka. Atsakovas atsiliepime 
pasisakydamas šiuo klausimu pažymėjo, kad jo manymu, pareiškėjo skundas buvo nepa-
grįstas, todėl atsisakymui nuo skundo neprieštarauja. Administracinė byla buvo nutrauk-
ta skundžiama 2015 m. liepos 8 d. nutartimi, kuria pareiškėjui iš atsakovo priteistos teis-
mo išlaidos.

Atsakovas atskirajame skunde teigia, kad pareiškėjui bylinėjimosi išlaidos priteis-
tos nepagrįstai, nes atsisakydamas skundo pareiškėjas atlyginti išlaidas neprašė, be to, na-
grinėjamu atveju sprendimas negali būti laikomas priimtu pareiškėjo naudai. Pareiškėjas 
atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

Taigi byloje iškeltas klausimas – ar buvo pagrindas spręsti bylinėjimosi išlaidų at-
lyginimo klausimą pareiškėjui atsisakius skundo, kai prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų 
buvo pareikštas tik minėtame skunde.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 
44 straipsnio 1 dalis nustato, jog proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi 
teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 44 straipsnio 2 dalyje numatyta, 
jog kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis, be kita ko, turi teisę reikalauti atly-
ginti sumokėtą žyminį mokestį. ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog šio straipsnio  
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2 dalyje numatyta pareiškėjo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka ir tuo atveju, kai 
pareiškėjas atsisako prašymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikala-
vimą padavus prašymą (skundą) teismui. 

Teisė atsisakyti skundo yra viena iš pareiškėjo išimtinių procesinių teisių adminis-
traciniame procese, kurios naudojimosi sąlygas aiškiai apibrėžia Administracinių bylų 
teisenos įstatymas. Aiškindamas skundo atsisakymą reguliuojančias ABTĮ teisės normas, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir LVAT) yra pažymėjęs, kad jose 
yra įtvirtintas proceso šaliai – pareiškėjui – taikytinas dispozityvumo principas, pagal 
kurį pareiškėjas turi apsisprendimo teisę kreiptis į teismą siekiant apginti teismine tvarka 
savo (tariamai) pažeistą teisę ar įstatymų saugomus interesus (ABTĮ 5 str. 1 d., 5 str. 3 d. 1 
p., 22 str. 1 d.) ir teisę atsisakyti šios gynybos po tokio kreipimosi (LVAT 2010 m. gegužės 
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-300/2010). Skundo atsisakymo institutas 
yra taikomas išimtinai pareiškėjo iniciatyva ir priklauso tik nuo jo paties apsisprendimo 
(yra susijęs su jo valine išraiška). Atsisakyme nuo skundo (skundo dalies) turi būti aiškiai 
išreikšta pareiškėjo valia, jame paprastai nurodomos atsisakymo priežastys bei pažymi-
ma, kad pareiškėjas suprato atsisakymo nuo skundo (jo dalies) pasekmes (žr. LVAT nu-
tartį administracinėje byloje Nr. AS146-148/2011). Pareiškėjui atsisakius pateikto skundo, 
administracinis teismas turi priimti dėl tokio atsisakymo būtinus sprendimus, t. y. nu-
traukti skundo nagrinėjimą (ABTĮ 101 str. 3 p.). 

Su skundo atsisakymu glaudžiai susijęs bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausi-
mas. Administracinėje byloje Nr. AS63-380/2011 LVAT teisėjų kolegija išaiškino, kad tuo 
atveju, kai pareiškėjas atsisako skundo (prašymo) po to, kai skundo (prašymo) priėmi-
mo klausimas jau išspręstas, jis neturi teisės prašyti grąžinti sumokėtą žyminį mokestį. 
Vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika, skundo 
atsisakymas ir bylos nutraukimas pagal savo materialinį ir procesinį teisinį poveikį iš es-
mės prilyginamas teismo sprendimui, priimtam atsakovo naudai, t. y. skundo netenki-
nimui. Tačiau ABTĮ 44 straipsnio 3 dalis numatytu atveju – kai pareiškėjas atsisako pra-
šymo (skundo) dėl to, kad atsakovas geruoju patenkina jo reikalavimą padavus prašymą 
(skundą) teismui, jo teisė reikalauti išlaidų atlyginimo išlieka.

ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota ša-
lis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl 
išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti 
paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo.

Teisėjų kolegija pažymi, kad atsisakydamas skundo be išlygų, pareiškėjas atsisako 
tiek materialinių, tiek procesinių skundo reikalavimų. Manydamas, kad turi teisę į byli-
nėjimosi išlaidų atlyginimą ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje nustatytu pagrindu, pareiškėjas, 
atsisakydamas skundo, gali prašyti jas atlyginti, laikydamasis ABTĮ 45 straipsnio 1 dalyje 
nustatytos tvarkos, t. y. pateikia (raštu išreiškia) prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pa-
grindimu. Toks prašymas turėtų būti atitinkamai motyvuotas nurodant, kodėl, pareiškėjo 
nuomone, egzistuoja ABTĮ 44 straipsnio 3 dalyje nustatytos sąlygos. Atsakovui turi būti 
suteikta galimybė išreikšti savo poziciją šiuo klausimu.

Nagrinėjamu atveju pareiškėjas pateiktame pareiškime dėl skundo atsisakymo by-
linėjimosi išlaidų atlyginimo neprašė. Vien nurodyta atsisakymo priežastis – ginčo klau-
simas bus persvarstomas ir išspręstas administracinės procedūros tvarka, teisėjų kolegijos 
nuomone, nėra pagrindas daryti vienareikšmę išvadą, kad atsakovas geruoju patenkino 
pareiškėjo reikalavimą ir teismui ex officio spręsti dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo 
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klausimo. Teisėjų kolegija taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad pareiškėjas, susipažinęs 
su atsakovo atskiruoju skundu, atsiliepimo į jį nepateikė, nors tokią galimybę turėjo. Ši 
aplinkybė tik pagrindžia teismo daromą išvadą, kad pareiškėjas nebuvo išreiškęs valios 
dėl bylinėjimosi išlaidų atsisakius skundo.

Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta teisėjų kolegija sprendžia, jog pareiškėjui aiškiai 
neišreiškus valios (nepateikus prašymo dėl išlaidų atlyginimo su išlaidų apskaičiavimu 
ir pagrindimu), pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė bylinėjimosi išlaidų 
atlyginimo klausimą bei pareiškėjui iš atsakovo priteisė žyminį mokestį. Todėl atsakovo 
atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 
8 d. nutartis keičiama, panaikinant jos dalį, kuria pareiškėjui iš atsakovo priteistos bylinė-
jimosi išlaidos – 21 Eur žyminio mokesčio.

Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, 
teisėjų kolegija 

n u t a r i a:

Atsakovo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos atskirąjį skundą tenkinti. 
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2015 m. liepos 8 d. nutartį pakeisti, pa-

naikinant jos dalį, kuria pareiškėjui uždarajai akcinei bendrovei „Sunergus“ iš atsakovo 
Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos priteistos bylinėjimosi išlaidos – 21 Eur 
žyminio mokesčio.

Nutartis neskundžiama.

2.6.5. dėl atsisakymo nagrinėti politinio pobūdžio ginčą administracinio proceso 
tvarka

Teisminės gynybos prieinamumo principas reiškia, kad teismas skirtas spręsti ne bet 
kokiems konfliktams, o ginčams dėl teisės. Iš Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 
ir 15 straipsnio 1 dalies nuostatų matyti, jog pareiga savivaldybės tarybai sudaryti Kontrolės 
komitetą ir Etikos komisiją, kaip struktūrinius savo dalinius, kyla ex lege (lot. – pagal teisę). 
Šios nuostatos taip pat implicitiškai nustato, jog savivaldybės tarybos opozicija turi pareigą 
į Kontrolės komitetą deleguoti savo atstovus. Tačiau Vietos savivaldos įstatymas neįtvirtina 
konkrečių būdų ar (ir) sąlygų, kaip ir (ar) kurie opozicijos atstovai turėtų būti deleguojami. 
Todėl darytina išvada, jog opozicinėms frakcijoms priklausančių savivaldybės tarybos na-
rių kandidatūrų parinkimas, teikimas ir galutinis jų tvirtinimas savivaldybės taryboje, tokiu 
būdu realizuojant Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio kiekvienai savivaldybės tarybos 
frakcijai numatytą pareigą deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą, yra politinio, o ne teisi-
niais reikalavimais susaistyto ir, atitinkamai, administraciniame teisme revizuoti galimo, 
proceso dalis ir išdava. Analogiška išvada darytina ir dėl Etikos komisijos formavimo – Vietos 
savivaldos įstatymo 15 straipsnio įtvirtintos savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) tei-
sės siūlyti Etikos komisijos pirmininko kandidatūrą realizavimas plačiau Vietos savivaldos 
įstatyme nėra aptariamas, todėl ir šis pareiškėjo skundo reikalavimas patenka į politinio pro-
ceso aprėptį, kas negali būti administracinio teismo kontrolės objektu (dalyku). 
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Teismui įpareigojus savivaldybės tarybos mažumą (opoziciją) teikti kandidatūras 
tam tikru būdu, būtų daroma intervencija į išimtinai politinį procesą, tokiu būdu panei-
giant laisvo mandato principą ir sukuriant teisinėje valstybėje neleistiną situaciją, kuomet 
atstovaujamąja demokratija grindžiamos (Konstitucijos 119 str., Vietos savivaldos įstaty-
mo 4 str. 1 d.) savivaldybės tarybos dauguma iš savivaldybės tarybos struktūrinių dalinių 
turėtų galimybę teisminiu, o ne politinio konsensuso paieškų (politiniais svertais) grindžia-
mu keliu eliminuoti jai neparankius opozicijos kandidatus.

Savivaldybės tarybos dauguma privalo galėti gintis nuo savivaldybės tarybos ma-
žumos obstrukcijos, tačiau tą ji turėtų daryti keldama politinės atsakomybės klausimą, o 
ne teikdama skundą administraciniam teismui. Esant pakankamam pagrindui manyti, 
jog savivaldybės tarybos narys nevykdo savo pareigų, Vietos savivaldos įstatymas, kaip 
gynybos priemonę, numato savivaldybės tarybos narių įgaliojimų netekimo institutą 
(Vietos savivaldos įstatymo 251 str.).

Administracinė byla Nr. eAS-1323-602/2015
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01940-2015-6

Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1

N U T A R T I S

2015 m. gruodžio 8 d.
Vilnius

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš tei-
sėjų Audriaus Bakavecko, Arūno Dirvono (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan 
(pranešėja), 

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Druskininkų sa-
vivaldybės atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 
7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Druskininkų savivaldybės skundą 
atsakovams Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos nariams V. S., R. D., G. K., V. T., 
A. M., J. Š., K. K. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:
I.

Pareiškėjas Druskininkų savivaldybė (toliau – ir pareiškėjas) Kauno apygardos 
administraciniam teismui 2015 m. spalio 2 d. elektroniniu būdu per Elektroninių pas-
laugų portalą pateikė skundą, pasirašytą Druskininkų savivaldybės mero, kuriame prašė: 
1) įpareigoti Druskininkų savivaldybės tarybos opozicijos narius V. S., A. M., G. K., J. Š., 
V. T., K. K. ir R. D. (toliau – ir atsakovai) atlikti Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos 
reglamento 39 punkte numatytus veiksmus – pasiūlyti Druskininkų savivaldybės tarybai 
kandidatą į Kontrolės komiteto narius laikantis reikalavimo, kad tą pačią kandidatūrą ga-
lima siūlyti du kartus; 2) įpareigoti atsakovus atlikti Druskininkų savivaldybės tarybos 
veiklos reglamento 61 punkte numatytus veiksmus – pasiūlyti Druskininkų savivaldybės 
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tarybai kandidatą į Etikos komisijos narius laikantis reikalavimo, kad tą pačią kandida-
tūrą galima siūlyti du kartus; 3) priteisti Druskininkų savivaldybės tarybos naudai visas 
bylinėjimosi išlaidas.

II.

Kauno apygardos administracinis teismas 2015 m. spalio 7 d. nutartimi pareiškėjo 
skundą priimti atsisakė. 

Teismas nurodė, jog administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo 
administravimo srityje (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 3 str. 
1 d.) ir nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio 
ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas 
įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip 
pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo 
įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str. 2 d.). 

Pažymėjo, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – ir 
LVAT), pateikdamas Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Vietos savivaldos įstatymo, 
Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatų analizę yra nurodęs, jog teisę kreiptis 
į administracinį teismą dėl valstybės ar kitų viešųjų interesų gynimo, taip pat dėl kitų 
asmenų teisių gynimo įstatymų numatytais atvejais turi asmenys, turintys viešojo admi-
nistravimo subjektui priskirtus įgaliojimus, įvairios valstybės institucijos, įstaigos, orga-
nizacijos, tarnybos ar atskiri tarnautojai. Atitinkamo subjekto, paduodančio skundą (pra-
šymą) administraciniam teismui, veiklą ir jo įgaliojimus reglamentuojantys įstatymai turi 
suteikti jam teisę (priskirti kompetenciją) kreiptis su nurodyto pobūdžio skundu (pra-
šymu) į administracinį teismą (žr., pvz., 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS492-576/2011).

Konstatavo, jog pareiškėjas ginčą dėl savivaldybės opozicijos neveikimo grindžia 
procedūriniais Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamento bei Vietos savival-
dos įstatymo 14 ir 15 straipsnių, reglamentuojančių savivaldybės tarybos komitetų ir ko-
misijų sudarymą, pažeidimais. Taigi, iš pareiškėjo argumentų galima daryti išvadą, kad jis 
siekia apginti įstatymo saugomą viešąjį interesą, konkrečiau – savivaldybės interesą (už-
tikrinti savivaldybės tarybos darbą, Vietos savivaldos įstatymo įgyvendinimą ir principų 
laikymąsi), tačiau viešąjį interesą, taip pat ir įstatymų saugomą interesą, ginti įstatymas 
suteikia teisę tik tam tikroms institucijoms, nurodytoms ABTĮ 56 straipsnyje, prie kurių 
pareiškėjas nėra priskirtas. 

Pažymėjo, jog Konstitucijos 123 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad ar savivaldybės 
laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, prižiūri Vyriausybės 
skiriami atstovai. Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalis 
nustato, kad manydamas, jog savivaldybės administravimo subjekto priimti teisės aktai 
ar veiksmai (neveikimas) pažeidžia viešąjį interesą, Vyriausybės atstovas dėl tokių teisės 
aktų ar veiksmų (neveikimo) kreipiasi į administracinį teismą su pareiškimu, kad būtų 
apgintas viešasis interesas pagal ABTĮ 56 straipsnio 1 dalį. Analogišką praktiką, jog krei-
pimasis į teismą dėl ginčų, grindžiamų procedūriniais tarnybos reglamento bei Vietos sa-
vivaldos įstatymo teisės normų reikalavimų pažeidimais, yra priskirtinas Vyriausybės at-
stovo kompetencijai, formuoja ir LVAT (žr., pvz., LVAT nutartis administracinėse bylose 
Nr. AS556-231/2014, Nr. AS492-576/2011). Todėl sprendė, jog nagrinėjamu atveju į teismą 
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su reikalavimu dėl įpareigojimo vykdyti procedūrinius tarnybos reglamento bei Vietos 
savivaldos įstatymo teisės normų reikalavimus, vykdydamas savivaldybės administracinę 
priežiūrą, galėtų kreiptis Vyriausybės atstovas.

Pridūrė, jog bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pareiškėjas, teismui pateiktame 
skunde nurodydamas jo pagrindą ir dalyką. Darė išvadą, jog konkrečiu atveju pareiškėjas 
nenurodė jokių įtikinamų argumentų ar paaiškinimų, patvirtinančių, jog atsakovų nevei-
kimu tiesiogiai yra pažeidžiamos jo subjektinės teisės ar įstatymų saugomi interesai, ne-
nurodė teisės aktų, nustatančių jo teisę ginti viešąjį interesą ar kitų asmenų teises, todėl 
skundą atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teismų administracinio proceso tvarka (ABTĮ 
37 str. 2 d. 1 p.).

III.

Pareiškėjas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė atskirąjį skun-
dą, kuriame prašo Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartį 
panaikinti ir perduoti skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinė-
ti iš naujo.

Atskirajame skunde nurodo, jog nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, 
kad Druskininkų savivaldybė (savivaldybės atstovaujamoji institucija savivaldybės tary-
ba) neturi teisės ginti Druskininkų savivaldybės ir Druskininkų savivaldybės tarybos in-
teresų, ypač – interesų, susijusių su sistemingu savivaldybės tarybos darbo trikdymu bei 
trukdymu įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymą. Remiasi Vietos savivaldos įstatymo 3 
straipsnio 9 punktu, 11 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 1 dalies 6 ir 7 punktais ir pažy-
mi, jog komisijų ir komitetų sudarymas patenka į išimtinę savivaldybės tarybos kompe-
tenciją. Teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad kompetencija yra įstatymo savivaldybės tarybai 
suteikta teisė (bei ją atitinkanti pareiga), savivaldybės taryba turi teisę ir pareigą šia teise 
įstatymų nustatyta tvarka naudotis. Mano, jog nustačius, kad egzistuoja ribojimai naudo-
tis teisėmis (išimtine kompetencija), t. y. teisių pažeidimai, taryba turi teisę (privalo) ginti 
šią savo pažeistą teisę. Todėl reikalavimas atlikti veiksmus, pašalinant kompetencijos (tei-
sių) pažeidimus yra tinkamas Druskininkų savivaldybės (savivaldybės atstovaujamosios 
institucijos savivaldybės tarybos) subjektinės teisės gynimas ABTĮ 5 straipsnio prasme. 

Teigia, jog ginčijamoje nutartyje netinkamai aiškinama Savivaldybių administraci-
nės priežiūros įstatymo 4 straipsnio 4 dalis. Šiuo aspektu remiasi Savivaldybių adminis-
tracinės priežiūros įstatymo 1 straipsniu ir teigia, jog šio įstatymo paskirtis yra ne riboti 
savivaldybės tarybos teisę ginti savo pažeistas teises (kompetenciją), o numatyti papildo-
mą subjektą (Vyriausybės atstovą apskrityje), kontroliuojantį Vietos savivaldos įstatymo 
laikymąsi. 

Mano, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai rėmėsi Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo 2011 m. rugpjūčio 5 d. nutartimi administracinėje byloje 
Nr. AS492-576/2011, kadangi šioje byloje buvo sprendžiamas klausimas dėl savivaldybės 
tarybos narių teisės reikalauti panaikinti savivaldybės tarybos sprendimus. Todėl skiriasi 
šios ir ginčo bylos faktinės aplinkybės. Taip pat mano, jog pirmosios instancijos teismas 
nepagrįstai rėmėsi ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014 m. vasario 5 d. 
nutartimi administracinėje byloje Nr. AS556-231/2014, nes šioje byloje atsisakyta priimti 
savivaldybės tarybos nario skundą dėl Vyriausybės atstovo Tauragės apskrityje tarnybos 
išvados panaikinimo, konstatavus, jog jam nesuteikta teisė ginčyti tokį aktą. Todėl taip 
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pat skiriasi šios ir ginčo bylos faktinės aplinkybės. 
Tikina, jog vadovaujantis ydingu pirmosios instancijos teismo išaiškinimu, savival-

dybės taryba, neturinti galimybės įgyvendinti savo kompetencijos, t. y. priimti sprendi-
mų, kuriuos įstatymas savivaldybės tarybai suteikė teisę priimti, bei vykdyti savo pareigų, 
būtų visiškai priklausoma nuo Vyriausybės atstovo apskrityje, kuris imtųsi arba nesiimtų 
ginti savivaldybės tarybos teises. Tokia savivaldybės ir savivaldybės tarybos teisinė pri-
klausomybė nuo viešąjį interesą ginančių subjektų prieštarautų Vietos savivaldos įstaty-
mo 4 straipsnio 2 punkte įtvirtintam savivaldybių savarankiškumo ir veiklos laisvės pagal 
Konstitucijoje ir įstatymuose apibrėžtą kompetenciją principui bei šio Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 1 punkte įtvirtintam „atstovaujamosios demokratijos“ principui. 
Detalizuoja, jog būdama priklausoma nuo Vyriausybės atstovo apskrityje sprendimų ir 
valios ginti arba neginti savivaldybės tarybos ir savivaldybės teisių, Druskininkų savival-
dybė (savivaldybės atstovaujamoji institucija savivaldybės taryba) nebūtų nei savarankiš-
ka, nei turėtų galimybę atstovauti savivaldybės gyventojų interesams. 

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a:
IV.

Atskirajame skunde ginčijama Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. 
spalio 7 d. nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti pareiškėjo skun-
dą ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu. 

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sutinka su galutine pirmosios ins-
tancijos teismo išvada, jog pareiškėjo pateiktas skundas nėra nagrinėtinas teismų admi-
nistracinio proceso tvarka, todėl jį priimti nagrinėti atsisakytina, tačiau daro tokią išvadą 
remdamasi kitokių, toliau išdėstytų motyvų, visuma.

Dėl pareiškėjo bandomo inicijuoti ginčo neteisinio pobūdžio 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 122 straipsnis numato, jog savivaldybių tary-
bos dėl jų teisių pažeidimo turi teisę kreiptis į teismą. Konstitucijos 124 straipsnis savo 
ruožtu įtvirtina, jog savivaldybių tarybų, jų vykdomųjų organų bei jų pareigūnų aktai ar 
veiksmai, pažeidžiantys piliečių ir organizacijų teises, gali būti skundžiami teisme.

Pagal ABTĮ 3 straipsnio 1 dalį administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės 
viešojo administravimo srityje. ABTĮ 5 straipsnio 1 dalis nustato, kad kiekvienas suinte-
resuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apgin-
ta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Administracinių teismų 
kompetencija, nurodant tipus konkrečių bylų, kurias nagrinėja administraciniai teismai, 
yra detaliai apibrėžta ABTĮ 15 straipsnyje. 

Teisėjų kolegijos vertinimu, paminėtų normų visuma įtvirtintas teisminės gynybos 
prieinamumo principas reiškia, kad teismas skirtas spręsti ne bet kokiems konfliktams, o 
ginčams dėl teisės. 

Nagrinėjamu atveju administraciniam teismui buvo pateiktas Druskininkų savival-
dybės skundas, pasirašytas Druskininkų mero, kuriuo siekiama įpareigoti Druskininkų 
savivaldybės tarybos opozicijos narius pasiūlyti kandidatūras į Kontrolės komiteto ir 
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Etikos komisijos narius, laikantis Druskininkų savivaldybės tarybos veiklos reglamente 
įvardyto reikalavimo, kad tą pačią kandidatūrą galima siūlyti du kartus. Toks Druskininkų 
savivaldybės (savivaldybės tarybos daugumos) pareikštas reikalavimas įpareigoti šios sa-
vivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) narius teikti kandidatūras į Kontrolės komite-
tą ir Etikos komisiją dėl toliau išdėstytų priežasčių nelaikytinas ginču dėl teisės viešojo 
administravimo srityje ir nepatenka į administracinio teismo kompetenciją.

Tokia išvada darytina todėl, jog nepaisant to, kad Druskininkų savivaldybė admi-
nistraciniam teismui pateiktame skunde keliamą ginčą bando juridizuoti, t. y. bando už-
pildyti jį teisiniu turiniu (teigia savivaldybės tarybos opoziciją piktnaudžiaujant Vietos 
savivaldos įstatymo suteikta teise, tokiu būdu pažeidžiant Druskininkų savivaldybės tei-
ses ir trikdant jos veiklą), savo esme pareiškėjo bandomas inicijuoti ginčas yra politinio 
pobūdžio, kurio spręsti administraciniam teismui nėra suteikta kompetencija.

Konstitucijos 119 straipsnis numato, jog savivaldos teisė, laiduojama įstatymo nu-
matytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams, įgyvendinama per atitinka-
mas savivaldybių tarybas. Vietos savivaldos įstatymo 11 straipsnio 6 dalis inter alia įtvir-
tina, jog per du mėnesius nuo pirmojo išrinktos naujos savivaldybės tarybos posėdžio 
sušaukimo dienos arba nuo tiesiogiai išrinkto mero priesaikos priėmimo dienos turi būti 
sudaryti savivaldybės tarybos komitetai ir paskirti šių komitetų pirmininkai, sudarytos 
šiame įstatyme nustatytos komisijos ir paskirti šių komisijų pirmininkai. Vietos savival-
dos įstatymo 12 straipsnio 1 dalis numato, jog savivaldybės taryba savo įgaliojimus įgy-
vendina kolegialiai savivaldybės tarybos posėdžiuose. Savivaldybės tarybos posėdžiams 
klausimus rengia savivaldybės tarybos komitetai ir komisijos savo posėdžiuose, savival-
dybės tarybos narių frakcijos ir grupės pasitarimuose, tarybos nariai, savivaldybės kon-
trolierius, savivaldybės meras ir savivaldybės administracijos direktorius. Savivaldybės 
taryba svarstomais klausimais priima sprendimus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis numato, jog savivaldybės tarybos 
komitetai sudaromi savivaldybės tarybai teikiamiems klausimams preliminariai nagri-
nėti ir išvadoms bei pasiūlymams teikti, kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymų ir vykdo-
mi savivaldybės tarybos, mero sprendimai. Šio straipsnio 2 dalis savo ruožtu inter alia 
įtvirtina, jog komitetai sudaromi ne mažiau kaip iš 3 tarybos narių savivaldybės tarybos 
sprendimu. Kiekvienoje savivaldybėje privaloma sudaryti Kontrolės komitetą. Į Kontrolės 
komitetą įeina vienodas visų savivaldybės tarybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos 
narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų at-
stovų skaičius. Kontrolės komiteto įgaliojimus savivaldybės taryba nustato atsižvelgdama 
į šio straipsnio 4 dalį. Komitetų darbo tvarka nustatoma reglamente.

Vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 1 dalis inter alia numato, jog savivaldy-
bės taryba savo įgaliojimų laikui sudaro Administracinę komisiją, Etikos komisiją ir 
Antikorupcijos komisiją. Savivaldybės taryba šių komisijų pirmininkus mero teikimu ski-
ria iš tarybos narių. Jeigu yra paskelbta savivaldybės tarybos mažuma (opozicija), Etikos 
komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkų kandidatūras meras teikia savivaldybės 
tarybos mažumos (opozicijos) siūlymu reglamento nustatyta tvarka. Jeigu savivaldybės 
tarybos mažuma (opozicija) nepasiūlo Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pir-
mininkų kandidatūrų, Etikos komisijos ir Antikorupcijos komisijos pirmininkus savival-
dybės taryba skiria mero teikimu. 

Iš šių nuostatų formuluočių matyti, jog pareiga savivaldybės tarybai sudaryti 
Kontrolės komitetą ir Etikos komisiją, kaip struktūrinius savo dalinius, kyla ex lege (lot. – 
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pagal teisę). Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnis taip pat numato vieną imperatyvią 
sąlygą, taikytiną Kontrolės komiteto sudėčiai: į jį turi įeiti vienodas visų savivaldybės ta-
rybos narių frakcijų ir savivaldybės tarybos narių grupės, jeigu ją sudaro ne mažiau kaip 
3 savivaldybės tarybos nariai, deleguotų atstovų skaičius. Iš to implicitiškai išplaukia, jog 
Druskininkų savivaldybės tarybos opozicija (atitinkamai – opozicinės frakcijos, nagrinė-
jamu atveju – Druskininkų savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) Liberalų sąjūdžio 
ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos, I t., b. l. 9–10) 
turi pareigą į Kontrolės komitetą deleguoti savo atstovus. Tačiau Vietos savivaldos įsta-
tymas neįtvirtina konkrečių būdų ar (ir) sąlygų, kaip ir (ar) kurie opozicijos atstovai tu-
rėtų būti deleguojami. Todėl darytina išvada, jog opozicinėms frakcijoms priklausančių 
savivaldybės tarybos narių kandidatūrų parinkimas, teikimas ir galutinis jų tvirtinimas 
savivaldybės taryboje, tokiu būdu realizuojant Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 
kiekvienai frakcijai numatytą pareigą deleguoti atstovus į Kontrolės komitetą, yra politi-
nio, o ne teisiniais reikalavimais susaistyto ir, atitinkamai, administraciniame teisme revi-
zuoti galimo proceso dalis ir išdava. Minėtų išvadų nepaneigia ir Druskininkų savivaldy-
bės tarybos darbo reglamento 39 punktas, inter alia numatantis, jog į Kontrolės komitetą 
kandidatūrą galima siūlyti ne daugiau nei du kartus, kadangi Vietos savivaldos įstatymas, 
kaip aukštesnės teisinės galios aktas, į šį savivaldybės tarybos tvirtinamą reglamentą 
Kontrolės komiteto sudėties plotmėje nenukreipia ir jokių papildomų sąlygų (procedūri-
nio pobūdžio apribojimų) nenustato. 

Savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) įgaliojimai atsispindi ir Vietos savival-
dos įstatymo 15 straipsnio reglamentuojamos Etikos komisijos formavime – nors, prie-
šingai nei pirmiau paminėtame straipsnyje, ex lege nėra įtvirtinta, jog į Etikos komisijos 
sudėtį turi įeiti visų savivaldybės tarybos frakcijų nariai, savivaldybės tarybos mažuma 
(opozicija) pagal minėtąjį straipsnį gali (tačiau neprivalo) siūlyti Etikos komisijos pirmi-
ninko kandidatūrą. Plačiau šios savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) teisės reali-
zavimas įstatyme nėra aptariamas, todėl mutatis mutandis teigtina, jog ir antrasis pareiš-
kėjo reiškiamas skundo reikalavimas patenka į politinio proceso aprėptį, kas negali būti 
administracinio teismo kontrolės objektu (dalyku). 

Minėta, jog administraciniai teismai sprendžia ne bet kokius konfliktus, o ginčus 
dėl teisės viešojo administravimo srityje. Politinio pobūdžio ginčų administraciniams 
teismams teisės nagrinėti suteikta nėra. Priešingas teiginys būtų nesuderinamas su kons-
tituciniu valdžių padalijimo principu, kuriuo yra grindžiama viešoji valdžia ir kuris, be 
kita ko, suponuoja, jog kiekvienai valdžios institucijai suteikiama jos paskirtį atitinkanti 
kompetencija, kurios konkretus turinys priklauso nuo tos valdžios vietos bendroje val-
džių sistemoje ir jos santykio su kitomis valdžiomis <...> viena valstybės valdžios institu-
cija negali iš kitos perimti [jai pavestų] įgaliojimų, jų perduoti ar atsisakyti (Konstitucinio 
Teismo 2002 m. gruodžio 24 d., 2004 m. gegužės 13 d., 2009 m. kovo 2 d. ir kt. nuta-
rimai). Mutatis mutandis, darytina išvada, jog viena valdžios institucija (teismas), savo 
sprendimu vienaip ar kitaip įpareigodama savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų na-
rius, negali kištis į vietos savivaldos institucijos – savivaldybės tarybos – jai Vietos sa-
vivaldos įstatymo pavestą kompetenciją formuoti savivaldybės tarybos funkcionavimui 
reikalingus komitetus ir komisijas, kas, kaip nurodyta pirmiau, yra pasiekiama politinio 
proceso metu. 

Be to, toks pareiškėjo kreipimųsi siekiamas teismo įpareigojimas pagal galiojan-
čias proceso teisės normas ne tik kad nėra įmanomas ratione personae (lot. – asmenų, 
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subjektų požiūriu) (ABTĮ 88 straipsnio 2 ir 3 punktai numato, jog teismas įpareigoti gali 
tik atitinkamą administravimo subjektą arba savivaldybių administravimo subjektą, nė 
vienu iš kurių savivaldybės tarybos opozicinių frakcijų nariai nėra; ABTĮ 88 straipsnio 4 
punktas taip pat numato, jog teismas gali išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu, tačiau 
ginčo teisinius santykius reglamentuojantys įstatymai pareiškėjo siekiamo įpareigojimo 
būdo taip pat nenumato), bet ir prieštarautų laisvo mandato principui. Šis principas, be 
kita ko, implikuoja, jog savivaldybės tarybos nariui prieš jo valią niekas negali primesti 
vienokio ar kitokio elgesio modelio, o savivaldybės tarybos nariai yra laisvi apsispręsda-
mi dėl balsavimo ir negali būti veikiami trečiųjų šalių įtakos. Atitinkamai ir savivaldybės 
tarybos frakcijos, kaip kolektyviniai savo narių politinę orientaciją siekiantys įgyvendinti 
savivaldybės tarybos narių junginiai, yra laisvos teikti savo norimas kandidatūras į komi-
tetus ar komisijas, į kurių sudėtį jos atstovus gali deleguoti ex lege. 

Iš pareiškėjo kartu su skundu pateiktų Druskininkų savivaldybės taryboje vykusių 
posėdžių protokolų, nesiimant vertinti jų turinio iš esmės, matyti, jog abi Druskininkų 
savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos siūlė tiek į Kontrolės komitetą, tiek į Etikos ko-
misiją joms priklausančių savivaldybės tarybos narių kandidatūras, tačiau balsų daugu-
ma kandidatūros buvo atmestos. Tai, jog opozicija siūlė savo kandidatūras, o pareiškėjas, 
kreipdamasis į teismą, prašo įpareigoti ne apskritai teikti kandidatūras į Kontrolės ko-
mitetą ir Etikos komisiją, bet teikti jas tam tikru būdu (ne daugiau nei du kartus), nors 
ir fakultatyviai, tačiau tik patvirtina teisėjų kolegijos pirmiau išsakytą teiginį, jog teis-
mui įpareigojus atsakovus teikti kandidatūras tam tikru būdu, būtų daroma intervencija 
į išimtinai politinį procesą, tokiu būdu paneigiant laisvo mandato principą ir sukuriant 
teisinėje valstybėje neleistiną situaciją, kuomet atstovaujamąja demokratija grindžiamos 
(Konstitucijos 119 str., Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 1 d.) savivaldybės tarybos dau-
guma iš savivaldybės tarybos struktūrinių dalinių turėtų galimybę teisminiu, o ne politi-
nio konsensuso paieškų (politiniais svertais) grindžiamu keliu eliminuoti jai neparankius 
opozicijos kandidatus. 

Dėl išimtinės savivaldybės tarybos kompetencijos nepažeidimo, atsisakius priimti 
skundą

Pareiškėjas atskirajame skunde nurodo ir tai, jog pagal Vietos savivaldos įstatymą 
komisijų ir komitetų sudarymas patenka į išimtinę savivaldybės tarybos kompetenciją, 
todėl atsisakydamas priimti jo pateiktą skundą nagrinėti, pirmosios instancijos teismas 
paneigė šią išimtinę kompetenciją.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka. 
Pažymėtina, jog Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 9 punktas numato, kad išimti-
nė savivaldybės tarybos kompetencija – Konstitucijos ir įstatymų nustatyta kompe-
tencija, kurios negali perimti, kištis į ją, įgyvendinti jokia kita savivaldybės institucija. 
Savivaldybės taryba negali atsisakyti savo išimtinės kompetencijos ar perduoti ją kitoms 
savivaldybės institucijoms. Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 6 punktas savo ruož-
tu įtvirtina, jog išimtinei savivaldybės tarybos kompetencijai priskirtinas savivaldybės ta-
rybos komitetų, komisijų, kitų savivaldybės darbui organizuoti reikalingų darinių ir įsta-
tymuose numatytų kitų komisijų sudarymas ir jų nuostatų tvirtinimas.

Pasisakydamas dėl savivaldybės tarybos išimtinės kompetencijos esmės, 
Konstitucinis Teismas yra išaiškinęs, jog šia kompetencija priskirtų įgaliojimų savivaldy-
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bės taryba negali perduoti jokiai kitai savivaldybės institucijai ar įstaigai (Konstitucinio 
Teismo 2004 m. vasario 11 d. sprendimas, Konstitucinio Teismo 2010 m. kovo 31 d. 
nutarimas).

Nagrinėjamu atveju teismui atsisakius priimti nagrinėti pareiškėjo skundą ir neįpa-
reigojus Druskininkų savivaldybės tarybos mažumos (opozicijos) narių deleguoti atstovų 
į šios savivaldybės tarybą pareiškėjo nurodytu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, išimtinė 
savivaldybės tarybos kompetencija pažeista nebus, nes minėtosios kompetencijos įgyven-
dinimas išliks patikėtas būtent savivaldybės tarybai. Be to, išimtinės savivaldybės tarybos 
kompetencijos formuoti savivaldybės tarybos komitetus ir komisijas, turinčius užtikrinti 
tinkamą dalykinių klausimų parengimą ir jų svarstymą savivaldybės taryboje, nereikėtų 
prilyginti išimtinei tokios kompetencijos įgyvendinimo patikėjimui (perdavimui) savi-
valdybės tarybos daugumai. Pareiškėjas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės tarybos 
daugumai, šioje bylos plotmėje nepagrįstai tapatina save su savivaldybės taryba (ir ati-
tinkamai įrodinėja buvus teisės naudotis išimtine kompetenciją ribojimą), kai minėtąja 
kompetencija naudotis ir ją įgyvendinti savivaldybės taryba turi in corpore (tiek savival-
dybės tarybos dauguma, tiek jos mažuma), pirmiau jau nusakytu politinio proceso keliu.

Dėl administraciniam teismui paduoto skundo, kuriame prašoma įpareigoti savival-
dybės tarybos opozicijos narius atlikti veiksmus, kaip gynybos priemonės, netinkamumo

Atskirajame skunde pareiškėjas taip pat tikina Druskininkų savivaldybės tarybos 
mažumos (opozicijos) narius sistemingai trikdant savivaldybės tarybos darbą bei truk-
dant įgyvendinti Vietos savivaldos įstatymą. Todėl teigia turįs teisę nuo tokių opozicijos 
veiksmų gintis teisme.

Teisėjų kolegija sutinka su pamatiniu pareiškėjo reiškiamu samprotavimu, jog savi-
valdybės tarybos dauguma privalo galėti gintis nuo savivaldybės tarybos mažumos obs-
trukcijos (politinės kovos būdo, siekiant apriboti savivaldybės tarybos produktyvumą, 
pg., mutatis mutandis, Šileikis, E. Alternatyvi konstitucinė teisė. Vilnius: 2003, p. 423), 
tačiau toliau išdėstytų motyvų visuma vertina, jog tą ji turėtų daryti keldama politinės 
atsakomybės klausimą, o ne teikdama skundą administraciniam teismui. 

Minėta, jog savivaldos teisė yra įgyvendinama per savivaldybių tarybas. 
Savivaldybių tarybos formuojamos remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise, 
slaptu balsavimu (Konstitucijos 119 str. 2 d.). Konstitucijos 120 straipsnio 2 dalyje nu-
statyta, kad savivaldybės pagal Konstitucijos ir įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia 
laisvai ir savarankiškai. Konstitucinių normų analizė leidžia išskirti šiuos konstitucinius 
vietos savivaldos principus: atstovaujamosios demokratijos, vykdomųjų institucijų atskai-
tingumo atstovybei, savivaldybių veiklos laisvės ir savarankiškumo pagal įstatymo api-
brėžtas ribas, savivaldybės ir valstybės interesų derinimo (Konstitucinio Teismo 1998 m. 
vasario 18 d. nutarimas). 

Pagal Vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 1 dalį savivaldybės tarybos narys yra 
Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės 
nuolatinių gyventojų išrinktas savivaldybės bendruomenės atstovas. Savivaldybės tarybos 
nariai už savo veiklą yra atsakingi ir atskaitingi rinkėjams ir visai savivaldybės bendruo-
menei (Vietos savivaldos įstatymo 4 str. 5 p.), todėl jų pareiga yra kuo geriau atstovauti 
savo rinkėjų interesams. 

Taip pat minėta, jog iš Vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies implicitiš-
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kai išplaukia, jog savivaldybės tarybos opozicinės frakcijos turi pareigą į Kontrolės ko-
mitetą deleguoti savo atstovus. Vietos savivaldos įstatymo 23 straipsnio 2 punktas savo 
ruožtu numato papildomą pareigą kiekvienam savivaldybės tarybos nariui būti vieno (be 
Kontrolės komiteto) komiteto nariu.

Esant pakankamam pagrindui manyti, jog savivaldybės tarybos narys nevykdo 
savo pareigų, Vietos savivaldos įstatymas, kaip gynybos priemonę, numato savivaldybės 
tarybos narių įgaliojimų netekimo institutą (Vietos savivaldos įstatymo 251 str.). Į šio 
instituto įgyvendinimą pagal kompetenciją yra įtrauktas ir Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas, kuris, gavęs savivaldybės tarybos kreipimąsi, teikia išvadą, ar savival-
dybės tarybos narys nesulaužė priesaikos ir (arba) tinkamai vykdė jam šiame ir kituose 
įstatymuose nustatytus įgaliojimus (Vietos savivaldos įstatymo 251 str. 8, 9 p., ABTĮ 161 

skirsnis). 
Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija nevertina, jog atsisakius priimti skundą na-

grinėti administracinio proceso tvarka, pareiškėjas bus paliktas be gynybos (povei-
kio) priemonių užsitikrinti savo interesą – sklandų Druskininkų savivaldybės tarybos 
funkcionavimą.

Teisėjų kolegija konstatuoja, jog nors ir priimta kitais motyvais nei išdėstyti šio-
je apeliacinės instancijos teismo nutartyje, pareiškėjo skundžiama pirmosios instancijos 
teismo nutartis yra iš esmės teisėta ir pagrįsta, todėl nėra pagrindo jos naikinti ar keisti. 
Dėl nurodytų priežasčių pareiškėjo atskirasis skundas yra atmestinas, Kauno apygardos 
administracinio teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartį paliekant nepakeistą.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

Pareiškėjo Druskininkų savivaldybės atskirąjį skundą atmesti.
Kauno apygardos administracinio teismo 2015 m. spalio 7 d. nutartį palikti 

nepakeistą.
Nutartis neskundžiama.
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turinio viršenybės prieš formą principo mokestiniuose 
santykiuose taikymas viešojo administravimo subjektams 

keliamų bendrųjų reikalavimų kontekste

Žygimantas Surgailis

Straipsnyje yra apžvelgiamos bei analizuojamos tam tikros teorinės ir praktinės 
mokesčių administratoriaus atliekamo turinio viršenybės prieš formą, kaip vieno iš pa-
grindinių apmokestinimo teisinio reguliavimo ir taikymo principų taikymo problemos, 
atsispindinčios administracinių teismų sprendimuose. Šiuo aspektu aptariami bendrieji 
įstatyme nustatyti bei teismų praktikoje suformuoti reikalavimai taikant šį principą, taip 
pat šio taikymo problemos, kai turinio viršenybės prieš formą principu remiamasi tiek už-
tikrinant valstybės (savivaldybių) pajamų surinkimą, tiek siekiant garantuoti mokesčio 
mokėtojo bei kitų mokestinių teisinių santykių dalyvių teises ir teisėtus interesus. Mokesčių 
administratoriaus veikla, taikant aptariamą principą, vertinama ir iš Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos kylančių atsakingo valdymo principo ir bendrųjų viešojo administravimo su-
bjekto veiklai keliamų reikalavimų kontekste.

Įvadas

Atsivertę Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymą1 (toliau – ir 
Mokesčių administravimo įstatymas) ir perskaitę jo 2 straipsnio 15 dalies nuostatą suži-
notume, jog nacionalinėje mokesčių įstatymų sistemoje mokesčių administravimas yra 
apibrėžiamas, kaip „mokesčių administratoriaus funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokes-
čių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo 
pareigų vykdymas ir teisių įgyvendinimas“. Taigi, įstatymų leidėjas mokesčių administra-
vimo, kaip visuomeninio teisinio santykio, nesieja išimtinai su mokesčių administrato-
riaus veikla. Tačiau, nepaisant kai kurių išimčių, vis dėlto sutikime, kad mokesčių admi-
nistratorius, kuris įstatymų leidėjo apibrėžiamas, kaip už mokesčių administravimą 
atsakinga valstybės įstaiga ar institucija, turinti įstatymų suteiktus įgaliojimus veikti mo-
kesčių administravimo srityje2, administruodamas mokesčius iš esmės veikia kaip viešojo 
administravimo subjektas, šiuo tikslu, be kita ko, priimdamas administracinius sprendi-
mus, kontroliuodamas mokesčių mokėtojus, teikdamas administracines paslaugas. Todėl 
nenuostabu, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra konstatavęs3, 
jog mokesčių administratorius be mokesčių administravimą reglamentuojančių įstatymų 
ir juos lydinčių teisės aktų privalo paisyti ir bendrųjų viešojo administravimo subjektams 
taikomų normų, įskaitant atsakingo valdymo reikalavimų bei Lietuvos Respublikos vie-

1 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas. Valstybės žinios. 2004, Nr. 63-2243.
2 Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 14 d., supra note 1.
3 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. birželio 27 d. 

sprendimą byloje P. M. prieš Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-336/2011.
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šojo administravimo įstatyme4 (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) bendrųjų 
viešojo administravimo principų. Inter alia santykiuose su mokesčių mokėtojais ir kitais 
suinteresuotais asmenimis mokesčių administratorius taip pat privalo vadovautis ir ap-
mokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principais, tokiais, kaip mokesčių mo-
kėtojų lygybės, teisingumo ir (mokesčių) visuotinio privalomumo, apmokestinimo aišku-
mo bei turinio viršenybės prieš formą.

Pastarasis principas reikalauja, kad mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė 
būtų teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai (Mokesčių 
administravimo įstatymo 10 str.). Taigi aiškiai pastebima įstatymų leidėjo pozicija tikra-
jam ūkinės operacijos turiniui teikti pirmenybę šio turinio įforminimo atžvilgiu5. Turinio 
viršenybės prieš formą principas ir jo įtvirtinimas mokesčių įstatymuose pirmiausia su-
kuria teisines prielaidas mokesčių administratoriui (taip pat ir kitoms kompetentingoms 
institucijoms) vykdyti efektyvią mokesčių mokėtojų kontrolę, kovoti su sukčiavimu, pik-
tnaudžiavimu teise ar kitokiu mokesčių ir (ar) su jais susijusių prievolių vengimu, taip pat 
su teise nesuderinamos kitokios mokestinės naudos siekimu. Kita vertus, aptariamo prin-
cipo įtvirtinimas nacionalinėje mokesčių teisės sistemoje suteikia galimybę sąžiningiems 
mokesčių mokėtojams ir kitiems mokestinių teisinių santykių dalyviams savo mokestines 
prievoles vertinti pagal tikrąjį šias prievoles apsprendžiančių santykių turinį bei to pa-
ties reikalauti iš mokesčių administratoriaus; siekti, kad viešojo administravimo subjektai 
administracinius sprendimus priimtų ne formaliai remdamiesi atitinkamuose dokumen-
tuose ar kitose informacinėse laikmenose nurodytais duomenimis (formalia veiklos iš-
raiška), bet ir įvertintų kitas objektyviais duomenimis pagrįstas reikšmingas aplinkybes.

Mokesčių administravimo procedūrose, kurias atlieka mokesčių administrato-
rius, poreikį taikyti turinio viršenybės prieš formą principą konkrečiame mokestinia-
me teisiniame santykyje pirmiausia vertina būtent šis viešojo administravimo subjektas. 
Remiantis šiuo principu yra iš naujo kvalifikuojami atitinkami santykiai, kas neretai le-
mia ir mokesčio mokėtojo mokestinių prievolių apimties pasikeitimą. Atsižvelgiant į tai, 
neabejotina, kad tinkamas turinio viršenybės prieš formą principo taikymas yra svarbi 
prielaida užtikrinant iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos6 (toliau – ir Konstitucija) ky-
lančius atsakingo valdymo reikalavimus bei gerą administravimą.

Paminėtina, kad tam tikrus klausimus, susijusius su nacionalinėje teisėje įtvirtintu 
turinio viršenybės prieš formą principo taikymu mokestiniuose teisiniuose santykiuose 
yra gvildenę A. Paulauskas7, V. Vasiliauskas8, E. Puzinskaitė9 ir kiti. Tačiau šio straipsnio 
tikslas nėra aptarti teisės doktriną, susijusią su minėtu principu. Jame išimtinai pažvelgta 
į praktines mokesčių administratoriaus atliekamo turinio viršenybės prieš formą princi-
po, kaip jis apibrėžiamas nacionalinėje teisėje, taikymo problemas, atsispindinčias būtent 

4 Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas. Valstybės žinios. 2006, Nr. 77-2975.
5 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2004 m. spalio 27 d. nutartis administra-

cinėje byloje UAB „Tauja“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A1-355/2004. Administracinių teismų 
praktika Nr. 6. 2004.

6 Lietuvos Respublikos Konstitucija. Valstybės žinios. 1992, Nr. 33-1014.
7 Pvz., Paulauskas, A. Mokesčių vengimo sąvoka, požymiai bei santykis su mokesčių slėpimu. Viešoji politi-

ka ir administravimas. 2006, Nr. 15.
8 Pvz., Vasiliauskas, V. Esmės pirmenybės prieš formą principo koncepcija. Mokslinė – praktinė konferenci-

ja „Mokesčių sistemos reforma Lietuvoje“, Vilnius, LTU, 2001 m. rugsėjo 28 d.
9 Pvz., Puzinskaitė, E. Mokesčio apskaičiavimas taikant turinio viršenybės prieš formą principą. 

Jurisprudencija. 2013, Nr. 20(4), p. 1409–1426.
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Lietuvos administracinių teismų praktikoje, kartu įvertinant šio principo taikymą tam ti-
krų atsakingo valstybinės valdžios (institucijų, pareigūnų) elgesio standartų, įskaitant ir 
kiekvieno asmens teisę į gerą administravimą, kontekste.

1. turinio viršenybės prieš formą principo turinys ir bendrosios 
taikymo ribos

Atsakingo valdymo principas, be kita ko, kylantis iš imperatyvų, kad valdžios ga-
lias riboja Konstitucija ir kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, suponuoja, jog valsty-
bės institucijos ir pareigūnai, vykdantys funkcijas įgyvendindami valstybės valdžią, turi 
veikti vadovaudamiesi Konstitucija, teise, Tautos ir Lietuvos valstybės interesais. Šios par-
eigos privalo laikytis visos valstybės institucijos, visi valstybės pareigūnai10, įskaitant ir 
mokesčių administratorių. Pastarojo veikla, kaip minėta, be kita ko, apima mokesčių mo-
kėtojų veiklos, kiek tai susiję su jų mokestinių prievolių vykdymu, kontrolę.

Šiuo aspektu mokesčių administratoriui, kaip viešojo administravimo subjektui, 
privalomi įstatymų viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principai11 iš esmės reikalau-
ja, kad šių subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą būtų nustatyti teisės aktuo-
se, šie subjektai veiktų neviršydami savo kompetencijos, turimais įgaliojimais naudotųsi 
tik siekdami tikslų, kurie nustatyti įstatymų ar kitų norminių teisės aktų, o sprendimai 
(veiksmai), susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais būtų pagrįs-
ti įstatymais. Mokesčių administratoriaus, kaip viešojo administravimo subjekto, veikla 
taip pat privalo griežtai atitikti įstatymų reikalavimus, būti pagrįsta teisinėmis ir faktinė-
mis aplinkybėmis, tiesiogiai susieta su įstatymų pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendini-
mu12. Pareiga tiksliai laikytis mokesčių teisės aktų eksplicitiškai yra įtvirtinta ir Mokesčių 
administravimo įstatymo 32 straipsnio 3 punkte. Žinoma, tai nereiškia, kad mokesčių 
administratorius turi vien tik formaliai taikyti atitinkamas įstatymų ir kitų norminių aktų 
nuostatas – įstatymų leidėjas, be kita ko, Mokesčių administravimo įstatymo 8 straipsnio 
3 dalyje įpareigoja administruojant mokesčius vadovautis protingumo ir teisingumo kri-
terijais, be to, mokesčių įstatymuose yra įtvirtinti ir jau minėti apmokestinimo teisinio 
reglamentavimo ir taikymo principai, įskaitant aptariamą turinio viršenybės prieš formą 
principą.

Šį – turinio viršenybės prieš formą – principą nacionalinėje mokesčių teisės sis-
temoje įtvirtinantis Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis numato, kad „mo-
kesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o 
ne jos formaliai išraiškai“. Šio principo taikymo taisyklės pirmiausia numatytos to paties 
įstatymo 69 straipsnyje, kurio 1 dalis turinio viršenybės prieš formą principo taikymą sie-
ja su situacija, kai mokesčio mokėtojo sandoris, ūkinė operacija ar bet kokia jų grupė su-
daromi turint tikslą gauti mokestinę naudą, t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti mokesčio 

10 Šiuo klausimu, žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimą. 
Valstybės žinios. 2004, Nr. 105-3894.

11 Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 1 ir 4 p., supra note 4.
12 Pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. vasario 9 d. sprendimą administracinėje 

byloje VšĮ „Egzotikos autotransportas“ prieš Panevėžio apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A4-
127/2007; 2005 m. birželio 8 d. sprendimą administracinėje byloje UAB „Rokmaras“ prieš Šiaulių apskri-
ties valstybinė mokesčių inspekciją, Nr. A4-685/2005.
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mokėjimo terminus, sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio 
mokėjimo, arba padidinti grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką (skirtumą), arba su-
trumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus. Tokiu atveju mokesčių 
administratorius neatsižvelgia į formalią mokesčių mokėtojo veiklos išraišką, bet atku-
ria iškreipiamas ar slepiamas aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokes-
tinimą, ir mokestį apskaičiuoja pagal minėtų mokesčių įstatymų atitinkamas nuostatas. 
Taigi, siekiant konkrečiai situacijai taikyti Mokesčių administravimo įstatymo 69 straips-
nio 1 dalies nuostatas, būtina nustatyti, jog mokesčių mokėtojas, sudarydamas atitinka-
mus sandorius ar vykdydamas tam tikras ūkines operacijas, siekė vienintelio tikslo – gauti 
mokestinę naudą13, t. y. nustačius, kad buvo gauta ne tik mokestinė, bet ir tam tikra kita 
(ekonominė) nauda, aptariamoje nuostatoje numatytos taisyklės negali būti taikomos14. 
Pastebėtina ir tai, kad aptariamas principas taikomas ne tik tais atvejais, kai nustatomas 
minėtas mokestinės naudos siekimas – Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnio 
2 dalis taip pat numato, kad tais atvejais, kai mokesčių mokėtojas, įformindamas apskai-
tos dokumentus ir pateikdamas mokesčio deklaraciją, suklysta, taip pat kitais atvejais, kai 
mokesčio mokėtojo veikla neatitinka formalių teisės aktų reikalavimų, tačiau jos turinys 
atitinka aplinkybes, su kuriomis mokesčių įstatymai sieja apmokestinimą, mokestis ap-
skaičiuojamas taikant atitinkamas minėtų mokesčių įstatymų nuostatas. 

Svarbu akcentuoti ir tai, kad administracinių teismų sprendimuose ne kartą buvo 
pripažinta, jog Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnio, t. y. turinio viršenybės 
prieš formą principo, taikymas nėra ribojamas vien tik to paties įstatymo 69 straipsnio 1 
ir 2 dalių hipotezėse numatytais atvejais. Kaip yra pažymėjęs Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas15, teigiant priešingai būtų paneigtas šio principo, kaip vieno iš pagrin-
dinių apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principų, paskirtis bei nepa-
grįstai susiaurintas jo (principo) taikymas. Iš tiesų visuomeninių santykių, nulemiančių 
atitinkamas mokestines prievoles, dinamika bei įvairovė, taip pat konkrečios faktinės 
aplinkybės gali lemti poreikį taikyti aptariamą principą ne tik sprendžiant mokesčių 
apskaičiavimo klausimą Mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsnyje numatytais 
atvejais ir tvarka, bet ir kitais atvejais, įskaitant mokesčių administratoriaus atliekamas 
mokesčių administravimo procedūras (veiksmus) ar (ir) atvejus, kai mokesčių mokėtojas 
įgyvendina (siekia įgyvendinti) mokesčių įstatymuose jam garantuojamas teises.

Viešojo administravimo subjektas turi veikti taip, kad priimant sprendimus (atlie-
kant kitus veiksmus), be kita ko, būtų laikomasi efektyvumo, objektyvumo, nepiktnau-
džiavimo valdžia, taip pat įstatymų viršenybės bei, kaip minėta, teisėtumo reikalavi-
mų16, su kuriais yra glaudžiai susijęs ir geras viešasis administravimas17. Šie reikalavimai  
13 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartį administracinėje bylo-

je UAB „Loro“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A-145-602/2016; 2008 m. vasario 20 d. sprendimą 
administracinėje byloje I. I. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-250/2008.

14 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartį administracinėje by-
loje UAB „Energetikos tiekimo bazė“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A575-371/2011.

15 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 11 d. spren-
dimas administracinėje byloje UAB „Cleanex“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A442-724/2013. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 25. 2013.

16 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2014 m. kovo 25 d. nu-
tartį administracinėje byloje V. K. prieš Lietuvos valstybę, Nr. A756-997/2014. Administracinė jurispruden-
cija Nr. 25. 2014; Viešojo administravimo įstatymo 3 str., supra note 4.

17 Šiuo aspektu žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje BĮ „Palangos miesto rinkliavų centras“ prieš UAB „Palangos mėta“, Nr. A492-1978/2012.
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pirmiausia lemia mokesčių administratoriaus pareigą, atliekant viešojo administravimo 
veiksmus, pirma, priimti tokius sprendimus, kurie atitiktų tam teisiniam santykiui taiky-
tiną konkrečią teisės normą (turinio požiūriu sprendimas turi būti pagrįstas tinkamu tei-
siniu pagrindu), antra, užtikrinti, kad taikydamas teisę viešojo administravimo subjektas 
neperžengtų jam suteiktų įgaliojimų ribų. Todėl, kiek tai susiję su turinio viršenybės prieš 
formą principo taikymu, aktualiu tampa šio taikymo apimties (ribų), atliekant atitinkamų 
mokestinių teisinių santykių vertinimą, klausimas. Šiuo aspektu svarbu ir tai, kad apta-
riamu principu remiasi ne tik mokesčių mokėtojas, siekdamas vykdyti mokestines prie-
voles bei įgyvendinti savo teises (taikymas mokesčio mokėtojo naudai), bet ir mokesčių 
administratorius, kontroliuodamas mokesčių mokėtojus ir mokestį išskaičiuojančius as-
menis (taikymas valstybės naudai). Turinio viršenybės prieš formą principu neretai yra 
grindžiami šio viešojo administravimo subjekto sprendimai, kuriais naujai apskaičiuo-
jamos mokesčio mokėtojo mokestinės prievolės (pvz., sprendimas dėl patikrinimo akto 
tvirtinimo), taip darant įtaką šių asmenų teisėms bei pareigoms. Neabejotina ir dėl to, 
jog aptariamas principas ir jo taikymas yra tiesiogiai susijęs ir su atitinkamų mokestinių 
teisinių santykių dalyvių teisiniu saugumu inter alia dėl šio santykio teisinio kvalifikavi-
mo, apsprendžiančio jų prievolių valstybei apimtį. Iš tiesų, pavyzdžiui, turėdamas visus 
mokesčių įstatymuose ir (ar) juos lydinčiuose teisės aktuose nurodytus apmokestinamos 
ūkinės operacijos dokumentus, rūpestingas mokesčio mokėtojas paprastai tikisi, kad 
kontroliuojančios institucijos, įskaitant mokesčių administratorių, santykio turinį vertins 
būtent taip, kaip jis atsispindi minėtuose dokumentuose. Iš esmės tokia yra ir bendroji 
taisyklė, t. y. identifikuojant mokesčio mokėtojo mokestinės prievolės turinį (apimtį) pa-
prastai remiamasi būtent apskaitos ir susijusiais dokumentais, o turinio viršenybės prieš 
formą principo taikymas – išimtis iš šios taisyklės. Todėl akivaizdu, jog šio principo tai-
kymas turi ribas, išplaukiančias iš teisinio reguliavimo bei, pirmiausia, iš pačios šio prin-
cipo paskirties.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas18 yra pažymėjęs, kad, kaip matyti iš 
lingvistinės ir loginės aptariamo principo turinį atskleidžiančios Mokesčių administravi-
mo įstatymo 10 straipsnio nuostatos konstrukcijos, taikant turinio viršenybės prieš formą 
principą, iš esmės yra atliekamas konkretaus mokestinio teisinio santykio dalyvio veiklos, 
kaip ji suprantama šioje įstatymo nuostatoje (t. y. bendros ekonominės veiklos, sandorio 
(ūkinės operacijos), sandorių (ūkinių operacijų) grandinės ir kt.), turinio vertinimas. Šis 
veiklos vertinimas atliekamas siekiant ne sukurti, pakeisti ar panaikinti mokestinius tei-
sinius santykius, t. y. santykius, kurie yra reguliuojami mokesčių įstatymų ir juos lydin-
čių teisės aktų, bet siekiant tinkamai kvalifikuoti nustatytas tikrąsias teisiškai reikšmingas 
aplinkybes, tokiu būdu atskleidžiant realiai atsiradusius ir egzistuojančius mokestinius 
teisinius santykius. Tai, be kita ko, reiškia, jog taikant aptariamą principą yra atliekamas 
tokios mokestinių teisinių santykių dalyvių veiklos vertinimas, pirmenybę teikiant ne šios 
veiklos formaliai išraiškai, bet jos turiniui, kuri ne tik tiesiogiai ir betarpiškai yra susijusi 
su konkrečiais mokestiniais teisiniais santykiais, bet ir kuri lemia (lėmė) šių santykių ar jų 
dalies atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Galiausiai būtina pažymėti, kad Mokesčių 
administravimo įstatymo 10 straipsnis (taip pat ir 69 str.) pats savaime (savarankiškai) 
negali tiesiogiai paveikti aptariamų santykių dalyvių teisių ir pareigų apimties ar sukur-

18 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 11 d. spren-
dimas administracinėje byloje UAB „Cleanex“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A442-724/2013. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 25. 2013. 
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ti naujas mokestinių prievolių atsiradimo ir priskyrimo atitinkamam asmeniui taisykles, 
bet sudaro prielaidas atitinkamus santykius kvalifikuoti pagal kitas, t. y. mokestinių san-
tykių turinį atitinkančias, mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatas, nei 
tas, kurios būtų taikomos atsižvelgiant į formalią mokestinių teisinių santykių dalyvių 
veiklos išraišką19.

Taigi, administracinių teismų praktikoje yra nubrėžta gana aiški aptariamo prin-
cipo taikymo riba, kuri iš esmės atitinka ir garantuoja mokesčio mokėtojo ar kito suinte-
resuoto asmens teisinį tikrumą dėl jo mokestinių prievolių apimties – taikant šį principą 
negalima reikalauti vykdyti tokių prievolių (pareigų), kurios nėra numatytos konkrečia-
me mokesčių įstatyme ar jį lydinčiame teisės akte, reguliuojančiame atitinkamą tikrąjį 
mokestinį santykį, bei privaloma užtikrinti šiame įstatyme ir (ar) akte numatytas suinte-
resuotų asmenų teises, nepriklausomai nuo galimų formalių veiklos neatitikimų normi-
nių aktų reikalavimams. Pabrėžtina, jog tinkamai taikant šį principą tik identifikuojamos 
jau realiai atsiradusių ir egzistuojančių mokestinių teisinių santykių, kurie ir apsprendžia 
šių santykių dalyvių teises ir pareigas, turinys. Atitinkamai neabejotina, kad minėtų taiky-
mo ribų nesilaikymas sudaro prielaidas pažeisti mokesčio mokėtojo ar (ir) kito suintere-
suoto asmens teises ir laisves, teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius, kitas Konstitucijoje, 
tarptautiniuose dokumentuose, įstatymuose įtvirtintas, jos ginamas ir saugomas vertybes. 
Ir atvirkščiai, aptartų turinio viršenybės prieš formą principo taisyklių, kai šis principas 
taikomas mokesčio mokėtojo naudai, nepaisymas gali sąlygoti ir nepagrįstą šio asmens 
mokestinio pranašumo įgijimą.

Svarbus mokesčių administratoriaus veiklos aspektas yra jo Mokesčių administra-
vimo įstatymo 8 straipsnio 3 dalyje numatyta pareiga, administruojant mokesčius, vado-
vautis protingumo ir teisingumo principais (kriterijais). Tai, be kita ko, reiškia, jog mo-
kesčių administratorius savo veikloje privalo remtis ne tik formaliomis mokesčių teisės 
aktuose nustatytomis taisyklėmis, bet ir minėtais principais, analogiška pareiga tenka ir 
mokestinį ar kitą ginčą dėl mokesčių administratoriaus veiksmų (neveikimo), susijusį su 
mokesčių administravimu, nagrinėjančioms institucijoms, įskaitant administracinius teis-
mus20. Šie reikalavimai reiškia ir tai, kad taikant aptariamą turinio viršenybės prieš formą 
principą atitinkamų mokestinių teisinių santykių vertinimas privalo būti atliekamas inter 
alia paisant minėtų principų (kriterijų), taip pat sąžiningumo principo reikalavimų21. Ir 
iš tiesų šių reikalavimų laikymasis užtikrina, kad taikant aptariamą principą, viena ver-
tus, realus mokestinio teisinio santykio turinys bus tinkamai identifikuotas, jis (turinys) 
nebus pakeistas, taip nesukuriant mokesčio mokėtojui įstatymuose nenumatytų pareigų, 
ir, kita vertus, mokesčio mokėtojas ar kitas suinteresuotas asmuo neįgis nepagrįstos mo-
kestinės naudos, kai, pavyzdžiui, remiantis turinio viršenybės prieš formą principu yra 
siekiama atitinkamą visuomeninį santykį kvalifikuoti pagal palankesnį mokestinį režimą 
numatančias mokesčių įstatymų nuostatas.

19 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 16 d. nutartis 
administracinėje byloje UAB „Bitė Lietuva“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. eA-1409-602/2015. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 29. 2015. 

20 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 12 d. nutartis 
administracinėje byloje UAB „Vandens siurbliai“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-715/2013. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 26. 2014.

21 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 11 d. spren-
dimas administracinėje byloje UAB „Cleanex“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją Nr. A442-724/2013. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 25. 2013.
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Apžvelgus bendruosius turinio viršenybės prieš formą taikymo aspektus, toliau pa-
nagrinėkime, kaip šis principas taikomas, pirma, siekiant užtikrinti valstybės ir savival-
dybių biudžetų, taip pat kitų viešojo sektoriaus piniginių fondų pajamas, ir, antra, garan-
tuojant (užtikrinant) mokesčio mokėtojo teises ir teisėtus interesus.

2. turinio viršenybės prieš formą principo taikymas valstybės 
(biudžeto) naudai

Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnis imperatyviai įpareigoja mokes-
čių administratorių administruojant mokesčius vadovautis turinio viršenybės prieš for-
mą principu, t. y. Mokesčių administratorius paprastai neturi diskrecijos dėl šio principo 
taikymo atvejais, kai egzistuoja šį principą ir jo taikymo tvarką numatančiuose mokesčių 
įstatymuose numatyti pagrindai. Iš atsakingo valdymo bei gero administravimo princi-
po kylantys reikalavimai viešojo administravimo subjekto veiklai, be kita ko, sąlygoja ir 
pareigą šiuo principu vadovautis tik įstatymuose ir jų taikymą ir aiškinimą formuojančio-
je Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje apibrėžta apimtimi, ir tik tiek, 
kiek jo taikymas yra proporcingas juo siekiamiems tikslams, be to – kad šiuo principu (jo 
taikymu) nebūtų piktnaudžiaujama. 

Šie reikalavimai yra ypač aktualūs mokesčių administratoriui kontroliuojant iš mo-
kesčių visuotinio privalomumo principo22 kylančių reikalavimų, kad kiekvienas mokes-
čių mokėtojas privalo mokėti mokesčių įstatymų nustatytus mokesčius, laikydamasis mo-
kesčių teisės aktuose nustatytos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, paisymą. 
Vykdant aptariamą kontrolę, susijusią su teisingu mokesčių apskaičiavimu, deklaravimu 
ir sumokėjimu, mokesčių administratoriaus atliekami veiksmai ir priimami sprendimai 
paprastai daro įtaką mokesčio mokėtojo ar kitų suinteresuotų asmenų teisėms ir parei-
goms, įskaitant mokestinių prievolių apimtį. Minėta, jog taikant turinio viršenybės prieš 
formą principą, be kita ko, sudaromos prielaidos mokesčių administratoriui identifikuoti 
tikrąjį mokestinio santykio turinį bei priimti sprendimą dėl taikytinų mokesčių įstatymų, 
taip, be kita ko, kovojant su mokesčių vengimu.

Šiuo aspektu pažymėtina, kad, analizuojant Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo jurisprudenciją, susijusią su iš valstybės finansų kylančiais teisiniais santykiais23, 
galima teigti, jog atsakingo valdymo principas, be kita ko, reikalauja, kad valstybės ir 
jos vykdomosios valdžios institucijos imtųsi reikiamų priemonių, kad būtų surenkamos 
įstatymuose numatytos valstybės biudžeto (ir savivaldybių biudžetų), taip pat kitų vie-
šojo sektoriaus piniginių fondų pajamos, taip užtikrinant reikiamas lėšas Konstitucijoje 
numatytiems bei įstatymais prisiimtiems valstybės įsipareigojimams vykdyti. Ir iš tiesų 
Lietuvoje mokesčiai ir kiti privalomieji mokėjimai sudaro virš 90 proc. nacionalinio biu-
džeto pajamų24, todėl tinkamų instrumentų suteikimas kompetentingoms institucijoms 
renkant mokesčių įstatymuose numatytus mokesčius yra svarbi prielaida valstybei tinka-
mai vykdyti savo funkcijas bei įsipareigojimus.

Be to, mokestiniuose teisiniuose santykiuose reikšmingi mokesčių visuotinio pri-

22 Mokesčių administravimo įstatymo 8 str. 1 d., supra note 1.
23 Žr., pvz., Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2013 m. vasario 15 d. nutarimą. Valstybės žinios. 

2013, Nr. 19-938; 2014 m. balandžio 16 d. sprendimą. Teisės aktų registras. 2014, Nr. 2014-04507.
24 Biudžeto pajamos. [interaktyvus]. [žiūrėta 2016-04-17]. <https://www.vmi.lt/cms/biudzeto-pajamos>
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valomumo bei mokesčių mokėtojų lygybės principai25 pažeidžiami, kai, pavyzdžiui, mo-
kesčiai (jų dalis) yra nesumokami ar mokestinė prievolė vykdoma nesilaikant įstatyme 
numatytų terminų. Svarbus ir bendrasis sąžiningumo principas, be kita ko, reikalaujan-
tis mokesčio mokėtojo (įskaitant mokestį išskaičiuojantį asmenį) atidumo, rūpestingumo 
bei draudžiantis piktnaudžiauti teise. Netoleruotina ir viešąjį interesą pažeidžiančia turė-
tų būti pripažįstama situacija, kai, pavyzdžiui, dėl atitinkamame mokestiniame santykyje 
dalyvavusių asmenų piktnaudžiavimo teise, sukčiavimo ir kitokio teisės aktams priešta-
raujančio mokestinės naštos (su)mažinimo, mokesčių mokėtojai (mokestį išskaičiuojan-
tys asmenys) išvengtų jiems tenkančių mokestinių prievolių, atitinkamos sumos nebūtų 
sumokėtos į biudžetą26. Valstybei toleruojant tokią situaciją, kaip jau minėta, nebūtų užti-
krinti iš atsakingo valdymo principo kylantys reikalavimai. Todėl administracinių teismų 
praktikoje rasime nemažai sprendimų, kai, pavyzdžiui, įvertinus tikrąjį ūkinių operacijų 
turinį ir nustačius pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – ir PVM) apmokestinamų sando-
rių dalyvių (apmokestinamųjų asmenų) nesąžiningumą, buvo paneigta teisė į pirkimo 
PVM27. Kovoje su sukčiavimu, piktnaudžiavimu ar mokesčių vengimu turinio viršeny-
bės prieš formą principas ir jo taikymas yra viena iš efektyvesnių priemonių mokesčių 
administratoriaus arsenale. Iš tiesų mokesčių mokėtojai tam tikrais atvejais sudaro san-
dorius tik dėl akių, jų realiai ne(į)vykdo, o juos (sandorius) ir jų pagrindu išrašytus fikty-
vius apskaitos dokumentus, siekdami mokestinės naudos, naudoja, pavyzdžiui, apmokes-
tinamoms pajamoms iš kitų šaltinių pagrįsti, į apskaitą įtraukti nepatirtas išlaidas ir pan. 
Taip pat sutinkami atvejai, kai siekiant tam tikros mokestinės naudos, įvykę sandoriai 
(ūkinės operacijos) yra įforminami taip, kad formalizuota jų išraiška neatitinka realaus 
jų ekonominio (socialinio) turinio. Kitaip tariant, atitinkamais sandoriais yra pridengia-
mi kiti sandoriai, kito pobūdžio ir turinio ūkinės operacijos nei formaliai užfiksuotos28. 
Tokiais atvejais turinio viršenybės prieš formą principas sudaro teisines prielaidas mo-
kesčių administratoriui (ir kitoms institucijoms) neatsižvelgti į mokesčių mokėtojo pa-
teikiamus (turimus) dokumentus, jei nustatoma, kad šie dokumentai neatspindi tikrojo 
mokestinio teisinio santykio turinio. Šis principas lemia ir tai, kad mokesčių administra-
torius, vertindamas mokestinius teisinius santykius ir spręsdamas dėl mokesčių įstatymų 
taikymo, neturi pareigos atskirai įstatymų nustatyta tvarka nuginčyti (tikėtina) apsimesti-
nai sudarytų sandorių29. Neprivaloma nuginčyti ir tų sandorių, kurie pagal privatinę teisę 
(galbūt) lėmė realų tam tikrų sandorio šalių teisių ir pareigų pasikeitimą, tačiau buvo su-
darytos siekiant išimtinai mokestinės naudos30 arba sudarant juos buvo klaidingai kvali-

25 Mokesčių administravimo įstatymo 7 str. ir 8 str. 1 d., supra note 1.
26 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. lapkričio 12 d. nutartis 

administracinėje byloje UAB „Vandens siurbliai“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-715/2013. 
Administracinė jurisprudencija Nr. 26. 2014.

27 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. vasario 11 d. nutartį administracinėje 
byloje UAB „Ripol“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A602-133/2013; išplėstinės teisėjų kolegijos 
2013 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje UAB „MEVEX“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, 
Nr. A602-705/2013. Administracinė jurisprudencija Nr. 25. 2013.

28 Plačiau apie tai žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant mokesčių administra-
vimą reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimą (I dalį). Administracinė jurisprudencija Nr. 21. 
2011.

29 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 14 d. nutartį administracinėje 
byloje I. K. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A-1108-146/2015.

30 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje 
byloje UAB „Transalfa“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A10-686/2004; 2015 m. liepos 2 d. nutartį 
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fikuotas teisinis santykis, be kita ko, apsprendžiantis iš šio santykio kylančias mokestines 
prievoles. Žinoma, klausimas dėl sutarčių turinio interpretavimo apmokestinimo tikslais 
taikant turinio viršenybės prieš formą principą yra aktualus ir vertas atskiros diskusijos, 
ypač atsižvelgiant į tai, jog šio principo taikymas tokiais atvejais iš esmės lemia viešosios 
teisės viršenybę privatinės teisės atžvilgiu. Tačiau būtina akcentuoti, jog minėti sandoriai 
taikant aptariamą principą mokesčių administratoriaus turi būti vertinami tik tiek ir tik 
tokia apimtimi, kiek tai susiję su mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nuostatų 
taikymu Toks vertinimas savaime nedaro tiesioginio poveikio sandorio galiojimui, san-
dorio šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms, pagal sandorį įgytoms daiktinėms, kitoms 
teisėms.

Analizuojant teismų praktiką tenka pastebėti ir tai, kad mokesčių administrato-
rius, taikydamas aptariamą principą, kartais pamiršta, jog mokesčių įstatymų nuostatos, 
apibrėžiančios pagrindinius mokesčio elementus, negali būti aiškinamos plečiamai31. 
Pažymėtina ir tai, kad viešojo administravimo subjektas, taikydamas turinio viršenybės 
prieš formą principą, kartais peržengia šio principo taikymo ribas. Tai iš esmės, be kita 
ko, sąlygoja nepaisymą reikalavimų, kad viešojo administravimo subjektų kompetencija 
turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus, šių subjektų veikla turi būti vykdoma tik 
jiems priskirtos kompetencijos ribose, todėl bet kokie viešojo administravimo subjektų 
veiksmai ar sprendimai, priimti viršijant nustatytą kompetenciją, pripažįstami neteisėtais. 
Šiais aspektais atskirai paminėtinas vienas iš įdomesnių mokesčių administratoriaus ban-
dymų surinkti bankrutuojančių (bankrutavusių) įmonių nesumokėtus mokesčius ir su 
jais susijusias sumas taikant aptariamą principą.

2009 metais Lietuvoje prasidėjęs ekonominis sunkmetis lėmė, kad dalis įmonių 
nebegalėjo vykdyti savo įsipareigojimų kreditoriams, įskaitant mokestinių prievolių vyk-
dymą valstybei. Tai paskatino vadinamųjų įmonių „feniksų“ steigimo praktiką, kai yra 
įsteigiama nauja įmonė, kuri perima iš sunkioje finansinėje padėtyje esančios įmonės 
materialų ir nematerialų turtą, sutartis (klientus) bei darbuotojus, o vėliau yra inicijuo-
jamos pastarosios įmonės bankroto ar likvidavimo procedūros. Administracinėje bylo-
je Nr. A442-724/201332 byloje buvo nustatyta, kad siekdamas minėtų tikslų surinkti mo-
kesčius, mokesčių administratorius, iš esmės išimtinai remdamasis turinio viršenybės 
prieš formą bei bendruoju draudimo piktnaudžiauti teise principų savu interpretavimu, 
ir, be kita ko, ignoruodamas Konstitucijoje numatytą imperatyvą, jog mokesčius ir pa-
grindinius jo elementus (inter alia mokesčio mokėtoją) nustato tik įstatymas, adminis-
traciniu sprendimu UAB „Cleanex“ (galimai įmonei „feniksui“) nurodė sumokėti tuos 
mokesčius ir privalomąsias įmokas, kurių, vykdydama savo veiklą, nesumokėjo bankru-
tuojanti UAB „Lichemus“. Nors aktualiu laikotarpiu galiojusių mokesčių įstatymų pras-
me UAB „Cleanex“ ir BUAB „Lichemus“ buvo du savarankiški mokesčių mokėtojai, o 
mokestiniuose teisiniuose santykiuose, nulėmusiuose ginčo mokestinių prievolių BUAB 
„Lichemus“ atsiradimą, UAB „Cleanex“ nedalyvavo, t. y. nebuvo šių mokestinių teisi-
nių santykių dalyvis, mokesčių administratorius vertino, kad UAB „Cleanex“ faktiškai 
perėmė ir tęsė BUAB „Lichemus“ ūkinę komercinę veiklą, todėl buvo atsakinga už šios 

administracinėje byloje A. Š. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A-1239-556/2015.
31 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 8 d. 

sprendimą administracinėje byloje I. J. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-827/2013.
32 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 11 d. sprendi-

mas administracinėje byloje UAB „Cleanex“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A442-724/2013.
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bendrovės mokestines prievoles. Tačiau priimtu sprendimu Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad net ir pripažinus, jog UAB 
„Cleanex“ iš tiesų de facto perėmė ir (ar) tęsė BUAB „Lichemus“ verslą ar jo dalį, mokes-
čių administratorius privalėjo nurodyti mokesčių įstatymų nuostatas, kurių pagrindu ši 
UAB „Cleanex“ veiklos aplinkybė suponuotų pirmosios bendrovės (BUAB „Lichemus“) 
mokestinių prievolių perkėlimą naujai įsteigtai bendrovei. Tokių normų viešojo adminis-
travimo subjektas nenurodė, ginčo atveju jų nenustatė ir Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas, kuris taip pat konstatavo, kad naujos įmonės pripažinimo atsakinga už 
bankrutuojančios įmonės mokestines prievoles mokesčių administratorius negalėjo kil-
dinti iš turinio viršenybės prieš formą principo. Iš tiesų, kaip minėta, šis principas taiko-
mas tik identifikuojant tikrąjį mokestinių prievolių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigi-
mą lemiančių santykių turinį, siekiant juos tinkamai kvalifikuoti, tačiau jis pats savaime 
(savarankiškai) negali tiesiogiai paveikti aptariamų santykių dalyvių teisių ir pareigų ap-
imties ar sukurti naujus mokestinių prievolių atsiradimo pagrindus, kurie nenumatyti 
mokesčių įstatymuose.

Kontroliuodamas mokesčių mokėtojus bei siekdamas surinkti mokesčius ir kitus 
privalomuosius mokėjimus, mokesčių administratorius, taikydamas turinio viršenybės 
prieš formą principą, turėtų nepamiršti, kad joks teisės aktas neįpareigoja mokesčių mo-
kėtojo, esant galimybei pasirinkti vieną iš kelių teisėto elgesio modelio variantų, rinktis 
tokį, pagal kurį jam atsirastų didžiausia mokestinė prievolė. Įstatymai taip pat neįparei-
goja (nenustato prievolės) rinktis tokį turto perleidimo (sandorių sudarymo) būdą, ku-
ris būtų naudingiausias valstybės biudžetui33. Todėl vien tik aplinkybė, kad sudarydamas 
atitinkamus sandorius ar juose dalyvaudamas mokesčių mokėtojas įgijo tam tikrą mo-
kestinį pranašumą, savaime nėra pagrindas konstatuoti, jog šie sandoriai buvo sudaryti, 
pavyzdžiui, piktnaudžiaujant mokesčių mokėtojui suteiktomis teisėmis. Tuo tikslu būtina 
nustatyti įgyjamo mokestinio pranašumo prieštaravimą mokesčių įstatymų nuostatomis 
siekiamam tikslui, taip pat nustatyti objektyvių požymių visumą, kuri patvirtintų, kad 
nagrinėjamų sandorių pagrindinis tikslas yra įgyti mokestinį pranašumą34. Kitaip tariant, 
vien tai, kad nacionaliniai mokesčių įstatymai ar (ir) tarptautinės (tarpvalstybinės) su-
tartys sudaro galimybę mokesčių mokėtojui sumažinti savo mokestinę naštą valstybei ir 
mokesčių mokėtojas šia galimybe pasinaudoja, savaime nesudaro prielaidos, inter alia 
taikant turinio viršenybės prieš formą principą, mokestinį teisinį santykį kvalifikuoti pa-
gal tas mokesčių įstatymų normas, kurios suponuotų didesnes valstybės (savivaldybės) 
biudžeto ar kitų viešojo sektoriaus piniginių fondų pajamas. 

Pavyzdžiui, gyventojų pajamų mokesčiu (toliau – ir GPM) neapmokestinamos do-
vanojimo būdu gautos gyventojo pajamos iš savo vaikų35. Sakykim, kad rūpestinga dukra, 
turinti prieš porą metų įsigytą ir jai nebereikalingą administracinį pastatą, kurio rinkos 
vertė po įsigijimo ženkliai išaugo, nori padėti savo sunkiai besiverčiantiems tėvams. Šiuo 

33 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. vasario 23 d. nutartis administracinėje byloje UAB 
„Energetikos tiekimo bazė“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A575-371/2011.

34 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 8 d. nutartis administracinėje byloje UAB 
„Loro“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A-145-602/2016.

35 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 26 p. Valstybės žinios. 2002, Nr.: 73 
-3085.
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tikslu, be kita ko, atsižvelgiant į mokesčių įstatymus36 ir juos lydinčius teisės aktus37, ji turi 
bent dvi galimybes: (1) parduoti nereikalingą turtą, sumokėti GPM nuo įsigijimo ir par-
davimo kainų skirtumo ir likusius pinigus padovanoti tėvams; (2) padovanoti nereika-
lingą pastatą tėvams, dovanojimo metu nustatant (įforminant) vidutinę rinkos vertę ati-
tinkančią turto vertę, kurie šį turtą parduotų už šią vertę atitinkančią ar mažesnę kainą, o 
gautus pinigus, nuo kurių nebūtų skaičiuojamas GPM, pasiliktų savo poreikiams tenkin-
ti. Šie abu variantai yra teisėti, todėl gerajai dukrai pasirinkus antrąjį variantą, mokesčių 
administratoriui pagal mokesčių įstatymus neatsiranda teisės, net ir taikant turinio vir-
šenybės prieš formą principą, reikalauti GPM, kuris būtų sumokėtas pasirinkus pirmąjį 
aptarto galimo elgesio variantą.

Galiausiai būtina paminėti, kad mokesčių administratorius privalo pagrįsti turinio 
viršenybės prieš formą taikymą38, šio viešojo administravimo subjekto išvada dėl tikro-
jo atitinkamo sandorio (ūkinės operacijos), mokestinio santykio turinio turi būti pagrįs-
ta tinkamu faktinių aplinkybių vertinimu ir pakankamais įrodymais39. Iš tiesų atsakin-
go valdymo ir gero administravimo principai apima ir asmens teisę į pagrįstą (faktais ir 
teisės normomis) bei motyvuotą administracinį sprendimą (veiksmą). Be to, atvejais, kai 
aptariamo principo taikymas lemia mokesčio mokėtojo mokestinių prievolių apimtį, mi-
nėta pareiga motyvuoti kyla iš Mokesčių administravimo įstatymo 67 straipsnio 1 dalies, 
pagal kurią mokesčių administratorius privalo pagrįsti jo mokesčių mokėtojui apskai-
čiuotas mokesčio ir su juo susijusias sumas. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
ne kartą yra pažymėjęs, jog mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokesčius, pri-
valo remtis objektyvia informacija, nustatoma renkant ir nešališkai vertinant visus įro-
dymus. Visų pirma būtent mokesčių administratorius turi turėti atitinkamus įrodymus 
priimdamas ir grįsdamas savo sprendimus, taip pat surinkti ir teikti juos40, įrodymai turi 
tenkinti jų leistinumo ir liečiamumo kriterijus41. Svarbu akcentuoti ir tai, jog Mokesčių 
administravimo įstatymo 67 straipsnio 2 dalies nuostata, kad mokesčių mokėtojas, ne-
sutinkantis su mokesčių administratoriaus apskaičiuotomis konkrečiomis mokesčio ir su 
juo susijusiomis sumomis, privalo pagrįsti, kodėl jos yra neteisingos, jokiu būdu nereiš-
kia, kad mokesčio administratorius gali remtis prielaidomis ir spėliojimais, kuriuos vėliau 
turi paneiginėti mokesčių mokėtojas42. Pastarasis reikalavimas yra tiesiogiai susijęs ir su 
viešojo administravimo subjektams taikomu draudimu piktnaudžiauti valdžia. Žinoma, 

36 Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 19 str. 1 d. 1 p.. Valstybės žinios. 2002, Nr. 73-
3085. 

37 Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklės, patvir-
tintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 133, 4 p. Valstybės žinios. 
2003, Nr. 13-497.

38 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje byloje 
UAB „Imortalis“ prieš Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A502-1305/2008.

39 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje by-
loje UAB „Autotopus“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A525-828/2008.

40 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje by-
loje K. B. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-1527/2010; 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje UAB „Gelvora“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-973/2010.

41 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje D. T. 
prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A442-1427/2011.

42 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarinės sesijos 2003 m. gruodžio 15 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje UAB „Palink“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A11-648/2003. Administracinių 
teismų praktika Nr. 4. 2004.
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mokesčių administratorius nedisponuoja visa informacija apie mokesčio mokėtojo vei-
klą, todėl taikant turinio viršenybės prieš formą principą ir vertinant turimus duomenis 
yra aktualūs minėti protingumo ir teisingumo kriterijai, taip pat tam tikrais atvejais įtari-
mus keliantys sandoriai (ūkinės operacijos) vertinami ekonominės logikos, ūkio subjekto 
įprastinės veiklos ir kitais aspektais43.

Papildomai paminėtina, kad tinkamas turinio viršenybės prieš formą taikymas yra 
neatsiejamas nuo mokesčio mokėtojo ir (ar) kito suinteresuoto asmens teisės būti išklau-
sytam. Viešojo administravimo proceso principas – teisė būti išklausytam reiškia, kad 
veiksminga suinteresuoto asmens teisė teikti argumentus ir įrodymus turi būti įgyven-
dinama prieš viešojo administravimo subjektui priimant administracinį aktą, ir jam turi 
būti suteikta pakankamai laiko pasirengti pateikti argumentus ar įrodymus, reikšmingus 
priimamam aktui44, atliekamam veiksmui. Be to, teisė būti išklausytam, kaip teisės į gero 
administravimą dalis, eksplicitiškai yra nurodyta Europos Sąjungos Pagrindinių teisių 
chartijos45 41 straipsnio a punkte. Todėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurispru-
dencijoje, įskaitant atvejus, kai buvo sprendžiami klausimai dėl tikrojo ūkinės operaci-
jos turinio nustatymo46, ne kartą konstatuota viešojo administravimo subjekto (įskaitant 
administruojančius mokesčius) pareiga užtikrinti šią mokesčio mokėtojo teisę spren-
džiant klausimus, susijusius su Europos Sąjungos teisės tiesioginiu taikymu.

3. turinio viršenybės prieš formą taikymas mokesčio mokėtojo naudai

Kaip jau minėta, turinio viršenybės prieš formą principu suteikiamomis galimybė-
mis turi teisę naudotis ne tik mokesčių administratorius, bet ir mokesčių mokėtojas, tiek 
vykdydamas savo mokestines prievoles, tiek realizuodamas jam mokesčių įstatymuose 
numatytas teises. Santykiuose su mokesčių administratoriumi mokesčių mokėtojas turi 
teisę reikalauti, kad būtų taikomas aptariamas principas. Atitinkamai mokesčių adminis-
tratorius savo veikloje neturėtų paneigti asmenų mokesčių įstatymuose numatytų teisių 
ar pripažinti atitinkamas prievoles vien remdamasis formalia šių asmenų veiklos išraiška, 
kai jam yra žinomos (pateikiamos) aplinkybės, rodančios kitokį mokestinio santykio tu-
rinį. Dar kartą pažymėtina, jog mokesčių administratoriaus pareiga savo veikloje remtis 
aptariamu principu yra imperatyvi, todėl, matydamas visas įstatymų prielaidas taikyti tu-
rinio viršenybės prieš formą principą, jis savo iniciatyva turėtų atsižvelgti į tikrąjį mokes-
čio mokėtojo veiklos turinį, net jei tai reikštų, kad dėl to į valstybės, savivaldybių biudže-
tus ar kitus piniginius fondus bus surinkta mažiau pajamų. Toks vertinimas pirmiausia 
išplaukia iš Konstitucijoje įtvirtinto reikalavimo, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, 
taip pat iš Mokesčių administravimo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 5 punkto, įtvirtinan-
čio, kad padėdamas mokesčių mokėtojui naudotis teisėmis ir vykdyti pareigas, mokes-
čių administratorius pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su mokesčių mokėtojais 
43 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. balandžio 23 d. sprendimą administraci-

nėje byloje UAB „NK Statyba“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A575-1686/2012. Administracinė 
jurisprudencija Nr. 22. 2012.

44 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. kovo 24 d. nutartis administracinėje byloje UAB 
„TeleTower“ prieš Šiaulių rajono savivaldybės administraciją, Nr. eA-355-492/2016.

45 Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartija. Oficialusis leidinys. C 326, 2012 m. spalio 26 d., p. 391–407.
46 Žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. gruodžio 17 d. prejudicinį sprendimą byloje 

WebMindLicenses, C-419/14. EU:C:2014:419.
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ir stengiasi, kad būtų pasiektas savitarpio supratimas. Rasime ir ne vieną administraci-
nio teismo sprendimą47, kuriame konstatuojama viešojo administravimo subjekto pareiga 
imtis aktyvių veiksmų, siekiant tikslo tinkamai atlikti atitinkamas procedūras. Šie, taip 
pat viešojo administravimo subjektui keliami reikalavimai elgtis rūpestingai ir atidžiai, 
veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų48, 
implikuoja ir minėtą mokesčių administratoriaus pareigą taikyti turinio viršenybės prieš 
formą principą ne tik valstybės pajamų užtikrinimo atvejais.

Iš tiesų tam tikrais atvejais mokesčių administratoriaus atsisakymas atsižvelgti į ati-
tinkamo mokestinio santykio turinį gali, pirmiausia, suponuoti netinkamą šio santykio 
kvalifikavimą apmokestinimo tikslais. Antai paminėtinas pagal Mokestinių ginčų komisijos 
prašymą priimtas Teisingumo Teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje 
FBK, C-526/1349. Pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad UAB „Fast Bunkering Klaipėda“ 
(toliau – ir FBK) Lietuvos teritoriniuose vandenyse aprūpino kuro atsargomis – degalais – 
navigacijoje atviroje jūroje naudojamus laivus. Šis tiekimas iš esmės vykdavo taip: (1) užsa-
kymą pristatyti degalus FBK pateikdavo ne laivų valdytojai, bet įvairiose valstybėse narėse 
įsisteigę tarpininkai, kurie niekada fiziškai nedalyvavo tiekiant kurą, jų vaidmuo iš esmės 
buvo centralizuoti užsakymus ir užtikrinti, kad būtų sumokėta už patiektus degalus; (2) kai 
FBK gaudavo užsakymą, kuras būdavo išgabenamas iš muitinės sandėlio ir pačios FBK su-
pildamas tiesiai į atitinkamo laivo bakus; (3) supylus kurą į laivo bakus ir nustačius realų 
pristatytą degalų kiekį, FBK minėtiems tarpininkams išrašydavo pardavimo sąskaitas fak-
tūras, kurie šias apmokėdavo. Kadangi pagal nacionalinę teisę, įgyvendinančią Europos 
Sąjungos taisykles, neapmokestinamas prekių tiekimas, kai jos tiekiamos kaip atsargos į 
jūrų laivus, skirtus keleiviams ir (arba) kroviniams vežti tarptautiniais maršrutais ir (arba) 
kitokioms paslaugoms už atlygį teikti, FBK aptariamam tiekimui taikė 0 proc. PVM tarifą. 
Tačiau vietos mokesčių administratorius vertino, kad FBK kurą tiekė ne laivų valdytojams, 
bet minėtiems neatsiskleidusiems tarpininkams, todėl sprendė, kad būtent šie tarpininkai 
perpardavė (atliko tiekimą) laivų valdytojams. Atitinkamai sprendimu dėl patikrinimo akto 
tvirtinimo FBK buvo naujai apskaičiuotas mokėtinas PVM (apie 11 mln. eurų). Teisingumo 
Teismas sutiko su mokesčių administratoriaus pozicija, kad pagal bendras taisykles pre-
kių, skirtų aprūpinti kuru ir atsargomis, tiekimas neatsiskleidusiems tarpininkams, net jei 
jie veikia laivų valdytojų, kurie naudos prekes, sąskaita, nėra neapmokestinamas tiekimas. 
Tačiau akcentavusi, jog apmokestinamam prekių tiekimui (jo momentui) konstatuoti yra 
būtina, kad šis tiekimas (sandoris) suteiktų pirkėjui teisę realiai disponuoti prekėmis kaip 
savininkui, Europos Sąjungos teisminė institucija atkreipė dėmesį, kad pirmiausia FBK 
pati supildavo kurą į laivų, kuriems kuras skirtas, bakus, ir tik tada ji išrašydavo atitinkamą 
sąskaitą faktūrą neatsiskleidusiems tarpininkams, t. y. nuosavybės teisės perdavimas įvyks-
ta anksčiausiai tuo pačiu momentu, kai laivo valdytojai įgyja teisę realiai disponuoti kuru 
kaip jo savininkai. Todėl Teisingumo Teismas konstatavo, kad tokiomis aplinkybėmis, nors 
pagal taikytinos nacionalinės teisės reikalavimus nuosavybės teisė į degalus formaliai buvo 
perduota tarpininkams, šie tarpininkai niekada negalėjo disponuoti patiektais degalais, 
47 Pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje 

A. V. prieš Nacionalinę mokėjimų agentūrą, Nr. A-1547-502/2015.
48 Pvz., žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 4 d. nu-

tartį administracinėje byloje V. M. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Pasvalio skyrių ir 
kt., Nr. A502-134/2012. Administracinė jurisprudencija Nr. 25. 2012.

49 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. prejudicinis sprendimas byloje FBK, 
C-526/13. EU:C:2015:536.
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o disponavimo kuru teisė priklausė laivų valdytojams nuo tada, kai FBK supildavo kurą. 
Atitinkamai buvo pripažinta, kad tokio ūkio subjekto, kaip antai FBK, atlikti sandoriai tu-
rėjo būti laikomi ne prekių tiekimais neatsiskleidusiam tarpininkui, o tiekimais tiesiogiai 
laivo valdytojams, kuriems gali būti taikomas neapmokestinimas PVM. Taigi, apžvelgtoje 
byloje Teisingumo Teismas iš esmės nurodė kompetentingoms nacionalinėms institucijoms 
atsižvelgti ne į formalią FBK veiklos išraišką, bet į tikrąjį sandorių (santykių) turinį.

Pasitaiko ir paprastesnių teisės taikymo aspektu atvejų, kai mokesčių administra-
torius, nors ir žinodamas (turėdamas žinoti), kad santykių turinys kitoks, nei atsispindi 
atitinkamuose dokumentuose, vis tiek klausimą dėl mokestinių prievolių sprendžia for-
maliai. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A556-827/201350 ginčas iš esmės buvo ki-
lęs dėl mokesčių administratoriaus atsisakymo patikslinti žemės mokesčio apskaičiavimo 
deklaraciją. Šioje byloje buvo nustatyta, kad nors mokesčio mokėtojas mokesčių admi-
nistratoriui pateikė pakankamai duomenų (teismas pripažino, jog nebuvo jokio pagrindo 
abejoti jų teisingumu), jog ginčo žemės sklypo vertė nekilnojamojo turto registre buvo 
nurodyta klaidingai, pastarasis savo atsisakymą patikslinti deklaraciją iš esmės grindė vie-
nintele aplinkybe, kad registro duomenys apie ginčo žemės sklypo vertę, galioję aktualiais 
laikotarpiais, nebuvo nuginčyti. Nesutikdamas su tokia viešojo administravimo subjekto 
pozicija, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad nekilnojamojo tur-
to registro duomenų teisingumo prezumpcija, kaip ir kiekviena kita, gali būti paneigta. 
Byloje nagrinėtu atveju nebuvo abejonių, kad ginčo teisiniams santykiams aktualūs regis-
tro duomenys apie ginčo žemės sklypo vertę, pagal kurią pareiškėjai buvo apskaičiuotas 
mokėtinas žemės mokestis, buvo klaidingi. Todėl žemės mokesčio mokėtojui kreipusis į 
vietos mokesčių administratorių dėl žemės mokesčio perskaičiavimo ir šio viešojo admi-
nistravimo subjekto rengiamų aptariamo mokesčio apskaičiavimo deklaracijų tikslinimo, 
kartu pateikiant informaciją, kad šis mokestis buvo apskaičiuotas (deklaracija parengta) 
pagal klaidingus nekilnojamojo turto registro duomenis, ir objektyvius įrodymus apie 
registro duomenų klaidingumą, vietos mokesčių administratorius negali atsisakyti per-
skaičiuoti mokėtiną mokestį ir atlikti kitus susijusius veiksmus vien remdamasis aplin-
kybe, kad nekilnojamojo turto registro duomenys nėra nuginčyti. Kaip pabrėžė Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, mokesčių administratorius turi būti 
aktyvus, veikti taip, kad būtų užtikrinti iš Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies, nustatančios, 
jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kylantys reikalavimai viešojo administravimo su-
bjektų veiklai. Todėl turėdamas objektyvius duomenis, kurie sudaro prielaidas paneigti 
nekilnojamojo turto registre esančių duomenų teisingumo ir išsamumo prezumpciją, vie-
tos mokesčių administratorius privalo šiuos duomenis įvertinti, esant būtinybei – kreiptis 
į kitas institucijas dėl duomenų pateikimo, atlikti kitus būtinus veiksmus, kad būtų užti-
krinta, jog mokestis bus apskaičiuotas (perskaičiuotas) teisingai ir laikantis atitinkamame 
mokesčio įstatyme nustatytų apmokestinimo sąlygų ir reikalavimų. 

Stebint administracinių teismų praktiką vis tik tenka apgailestauti, jog mokesčių 
administratorius, apskaičiuodamas mokėtiną žemės mokestį ir rengdamas šio mokesčio 
apskaičiavimo deklaracijas, net ir turėdamas objektyvios informacijos apie tikrąjį santykių 
turinį, toliau išimtinai formaliai vadovaujasi nekilnojamojo turto registro duomenimis, 
taip, be kita ko, nepaisydamas iš turinio viršenybės prieš formą principo kylančių reikalavi-
mų. Tai, kad administruojant žemės mokestį tokia mokesčių administratoriaus pozicija yra  

50 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. balandžio 8 d. sprendi-
mas administracinėje byloje I. J. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A556-827/2013.
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nuosekli, rodo administracinėje byloje Nr. A-271-556/201651 nagrinėto ginčo aplinkybės. 
Šioje byloje buvo nustatyta, kad žemės sklypo savininkas, gavęs žemės mokesčio apskai-
čiavimo deklaraciją, nedelsdamas kreipėsi į vietos mokesčių administratorių bei pateikė 
objektyvius duomenis (įskaitant miškų valstybės kadastro duomenis), jog ginčo žemėje yra 
įveistas miškas, todėl ši žemė nebuvo žemės mokesčio objektas. Tačiau mokesčių adminis-
tratorius atsisakė tenkinti sklypo savininko prašymą patikslinti (panaikinti) deklaraciją, iš 
esmės motyvuodamas aplinkybe, kad nekilnojamojo turto registre nėra duomenų apie gin-
čo žemės sklype įveistą mišką. Mokestinių ginčų komisija panaikino tokius mokesčių admi-
nistratoriaus sprendimus, todėl su skundu į administracinį teismą kreipėsi centrinis mokes-
čių administratorius, nesutikdamas su ikiteisminės institucijos vertinimu, kad aptariamas 
mokestis turi (gali) būti apskaičiuojamas remiantis ne tik nekilnojamojo turto registro duo-
menimis. Tačiau tiek pirmosios instancijos teismas, tiek Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas nesutiko su centrinio mokesčių administratoriaus teiginiais, iš esmės spręsdami, 
kad jei yra žemės mokesčio objektui nustatyti reikšmingų duomenų, kurie nesutampa su 
nekilnojamojo turto registro duomenimis, mokesčių administratorius sprendimą dėl mo-
kėtino mokesčio turi priimti įvertinęs visus jo turimus (jam pateiktus) duomenis, o ne tik 
remdamasis registre esančiais įrašais. Taigi, apžvelgtu atveju būtent mokesčių administra-
torius, teikdamas skundą dėl Mokestinių ginčų komisijos sprendimo ir apeliacinį skundą 
dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, iš esmės siekė paneigti pareigą taikyti turinio 
viršenybės prieš formą principą, kiek tai susiję su minėto mokesčio apskaičiavimu pagal ki-
tus, nei nekilnojamojo turto registro duomenis. Sutiktina, kad rėmimasis išimtinai viešais 
registrais, ypač žemės ar nekilnojamojo turto mokesčių apskaičiavimo atvejais yra ekono-
miškesnis viešojo administravimo subjekto veiklos modelis, reikalaujantis mažiau žmogiš-
kųjų išteklių bei leidžiantis automatizuoti procesus. Tačiau viešojo administravimo subjekto 
atsisakymas perskaičiuoti mokestinę prievolę, kol mokesčio mokėtojas pats nepakeis ne-
teisingų registro duomenų, aptartais atvejais akivaizdžiai neatitiktų minėto iš Konstitucijos 
kylančio reikalavimo, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Atskirai norisi pastebėti, kad paminėti yra tikrai išimtiniai atvejai ir jie jokiu būdu 
nesudaro prielaidos teigti, jog mokesčių administratorius vengia taikyti turinio viršeny-
bės prieš formą principą, kai tai reiškia mažesnes biudžeto pajamas. Iš tiesų (mokestiniai) 
ginčai aptariamais klausimais nėra dažni, o tai leidžia manyti, kad dauguma klausimų iš-
sprendžiama vietos ar centriniame mokesčių administratoriuose.

Taigi, iš pirmiau aptarto matyti, kad registrų įrašų ar apskaitos ir kitų dokumentų 
trūkumai (netikslumai), kai galima aiškiai identifikuoti tikrąjį mokestinio santykio turi-
nį, sudaro prielaidas konstatuoti mokesčių administratoriaus pareigą spręsti dėl mokes-
čio mokėtojo teisių ir pareigų neatsižvelgiant į minėtus duomenis ar dokumentus. Todėl 
nenuostabu, kad administracinių teismų praktikoje rastume sprendimų, kuriuose konsta-
tuota, kad, pavyzdžiui, pagal Mokesčių administravimo 10 straipsnį ir 69 straipsnio 2 dalį 
vien formalus apskaitos dokumentų trūkumas nėra besąlyginė vada paneigti teisę į PVM 
atskaitą, jei ūkinės operacijos realumas (turinys) nekelia abejonių52. 

Tačiau, ko gero, sudėtingesnis klausimas yra turinio viršenybės prieš formą prin-
cipo taikymas tais atvejais (be kita ko, eksplicitiškai numatytais ir Mokesčių administra-

51 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. vasario 2 d. nutartis byloje S. K. prieš Valstybinę 
mokesčių inspekciją. Nr. A-271-556/2016.

52 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje bylo-
je V. K. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją, Nr. A8-51/2005.
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vimo įstatymo 69 straipsnio 2 dalyje), kai mokesčio mokėtojo veikla neatitinka formalių 
teisės aktų reikalavimų, tačiau jos (veiklos) turinys atitinka aplinkybes (sąlygas), su ku-
riomis mokesčių įstatymai ir juos lydintys teisės aktai sieja atitinkamas mokesčio mokė-
tojo prievoles ir (ar) jo teises. Tokiais atvejais kyla klausimas dėl viešojo administravimo 
subjekto pareigos savo veikloje vadovautis įstatymais, įskaitant juose nustatytais reikala-
vimais, bei pareigos taikyti turinio viršenybės prieš formą principo tarpusavio santykio. 
Tačiau šiuo atveju svarbu tai, kad, kaip minėta, turinio viršenybės prieš formą principas 
nesukuria naujų taisyklių – šio principo taikymas lemia tik santykių kvalifikavimą pa-
gal jų turinį atitinkančias teisės normas. Šis principas, kaip matyti iš Mokesčių adminis-
travimo įstatymo 69 straipsnio 2 dalies loginės ir lingvistinės konstrukcijos, išsprendžia 
kolizijos klausimą tarp formalius reikalavimus mokesčio mokėtojo veiklai nustatančių ir 
esmines (pagrindines) mokestinių prievolių sąlygas (pagrindus) įtvirtinančių teisės aktų 
nuostatų, pirmenybę teikiant būtent pastarosioms. Aptariamas principas ir jo įtvirtinimas 
nacionalinėje mokesčių teisėje sudaro teisines prielaidas mokesčių administratoriui, kaip 
viešojo administravimo subjektui, kvalifikuojant atitinkamą mokestinį teisinį santykį ne-
atsižvelgti į formalius reikalavimus, jei sąžiningo mokesčio mokėtojo veikla atitinka es-
mines mokesčių įstatymų sąlygas, su kuriomis siejamos atitinkamos teisės ir pareigos.

Pastebėtina, jog dauguma formalių reikalavimų įstatymuose ir juos lydinčiuo-
se teisės aktuose nustatomi mokesčių administratoriaus (ir kitų institucijų) vykdomos 
efektyvios mokesčių mokėtojų veiklos ir jų prievolių vykdymo kontrolės tikslais. Tačiau 
tais atvejais, kai mokesčių administratoriui iš esmės nekyla sunkumų identifikuoti tikrąjį 
mokestinių teisių santykių turinį, taip pat nėra jokios rizikos dėl biudžeto pajamų pra-
radimo, akivaizdu, jog formalūs mokesčio mokėtojo veiklos trūkumai neturėtų paneigti 
paties mokestinio santykio esmės ir iš jos kylančioms atitinkamų pasekmių šių santykių 
dalyvių bei mokesčių administratoriaus teisėms ir pareigoms.

Tokį vertinimą iliustruoja situacija, susiklosčiusi Mokestinių ginčų komisiją pasie-
kusiame mokestiniame ginče, kurį pagal šios Komisijos kreipimąsi nagrinėjęs Teisingumo 
Teismas 2010 m. spalio 21 d. priėmė prejudicinį sprendimą byloje Nidera, C-385/0953. 
Mokestinis ginčas buvo kilęs dėl to, kad mokesčių administratorius paneigė bendrovės 
Nidera Handelscompagnie BV teisę į žemės ūkio produktų, kurie buvo išgabenti į trečią-
sias šalis, pirkimo PVM atskaitą iš esmės remdamasis aplinkybe, kad apmokestinamų-
jų sandorių vykdymo metu ši bendrovė nebuvo įsiregistravusi PVM mokėtoja. Ir iš tie-
sų, ginčui aktualiu laikotarpiu galiojęs Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio 
įstatymas54 (toliau – ir PVM įstatymas) vieną iš būtinų prielaidų teisei į PVM atskaitą 
atsirasti siejo su aplinkybe, kad atitinkamos ūkinės operacijos metu šių operacijų daly-
viai būtų įsiregistravę PVM mokėtojais. Kitaip tariant, pagal nacionalinę teisę registraci-
ja PVM mokėtoju buvo viena iš formalių prielaidų teisei į PVM atskaitą atsirasti. Tačiau 
Teisingumo Teismas akcentavo, kad ši registracija yra ne veiksmas, dėl kurio atsiranda 
teisė į atskaitą, įgyjama atsiradus prievolei apskaičiuoti atskaitytiną mokestį, o tik forma-
lus reikalavimas kontrolės tikslais; PVM apmokestinamam asmeniui negali būti kliudo-
ma įgyvendinti savo teisės į atskaitą dėl to, kad jis neįsiregistravo PVM mokėtoju prieš 
pradėdamas naudoti įsigytas prekes savo apmokestinamojoje veikloje. Taigi, vien forma-
lūs mokesčio mokėtojo veiklos trūkumai šiuo atveju nesudarė mokesčių administratoriui 

53 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. spalio 21 d. prejudicinis sprendimas byloje Nidera, 
C-385/09. EU:C:2009:385.

54 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas. Valstybės žinios. 2002, Nr. 35-1271.
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teisės paneigti minėtos bendrovės teisės į sumokėto pirkimo PVM atskaitą. Teisingumo 
Teismas ne kartą yra konstatavęs, kad, pavyzdžiui, pagal mokestinio neutralumo principą 
reikalaujama, kad būtų suteikta teisė į pirkimo PVM atskaitą, jeigu esminiai reikalavi-
mai yra įvykdyti, net jei apmokestinamieji asmenys neįvykdė kai kurių formalių reika-
lavimų55. Ir kitaip būtų tik tuomet, jeigu tokių formalių reikalavimų pažeidimas neleistų 
pateikti neginčijamo įrodymo, kad esminiai reikalavimai yra įvykdyti56.

Pastaruoju aspektu paminėtina ir administracinė byla Nr. A-1465-442/201557, ku-
rioje buvo nustatyta, kad mokesčių administratorius atsisakė taikyti įstatyme numatytą 
lengvatą importuotam kurui dėl to, kad šis kuras nebuvo pažymėtas nustatyta tvarka. 
Ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo58 (toliau – ir 
Akcizų įstatymas) 37 straipsnio 2 dalis numatė lengvatinį akcizo tarifą šildymui skirtiems 
energiniams produktams, tačiau galimybę pasinaudoti šiuo tarifu siejo su aplinkybe, jog 
šie produktai (kuras) būtų pažymėti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta 
tvarka. Nustatyti šią tvarką Vyriausybė įgaliojo ūkio ministrą59, kuris 2002 m. birželio 
3 d. įsakymu Nr. 193 ir patvirtino Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo 
taisykles60. Tačiau ginčo produktų žymėjimo tvarka šiose taisyklėse nebuvo nustatyta, 
ką Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino teisinio reguliavimo spraga. 
Byloje nebuvo ginčo, kad aptariamos prekės buvo skirtos (panaudotos) tikslams, kuriems 
Akcizų įstatymas numatė lengvatinio tarifo taikymą, t. y. nebuvo jokios pajamų praradi-
mo rizikos, todėl teismas pripažino, kad vien ta aplinkybė, jog kuras nebuvo pažymėtas, 
juolab teisės aktai nenustatė jo žymėjimo tvarkos, nepaneigė mokesčio mokėtojo teisės 
pasinaudoti minėta lengvata. Žinoma, kuro ir kitų energinių produktų žymėjimas yra 
viena iš efektyvesnių akcizais apmokestinamų produktų apyvartos kontrolės priemonių, 
todėl manytina, kad šis reikalavimas galėtų būti pripažintas formaliu ir jo nesilaikymas 
nepaneigtų mokesčių įstatymuose numatytų teisių tik tuomet, jei vertinant mokestinių 
santykių turinį būtų neabejotinai nustatyta, kad prekės panaudotos ar gali būti panaudo-
tos tik tiems tikslams, su kuriais įstatymų leidėjas sieja atitinkamos lengvatos taikymą.

Išvados

Mokesčių administratoriaus veikla privalo atitikti ne tik mokesčių įstatymų ir juos 
lydinčių aktų reikalavimus, bet ir bendruosius viešojo administravimo subjektų veiklai 
keliamus reikalavimus, inter alia kylančius iš atsakingo valdymo bei gero administravimo 
55 Žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. gegužės 8 d. prejudicinio sprendimo sujungtose 

bylose Ecotrade, C-95/07 ir C-96/07, 63 p. EU:C:2007:95.
56 Žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. liepos 12 d. prejudicinio sprendimo byloje EMS, 

C-284/11, 70 ir 71 p. EU:C:2011:284.
57 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. balandžio 9 d. nutartis administracinėje byloje UAB 

„3Ri“ prieš Muitinės departamentą, A-1465-442/2015; taip pat žr. 2014 m. gruodžio 11 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje UAB „3Ri“ prieš Muitinės departamentą, Nr. A261-852/2014.

58 Lietuvos Respublikos akcizų įstatymas. Valstybės žinios. 2010, Nr. 45-2174.
59 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 15 d. nutarimo Nr. 235 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgy-

vendinant Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo nuostatas“ 1.3.1 p. Valstybės žinios. 2002, Nr. 17-682.
60 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. birželio 3 d. įsakymas Nr. 193 „Dėl kuro, kuriam taikomos 

akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos ir kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, kontrolės tvarkos patvir-
tinimo (Dėl kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo taisyklių patvirtinimo)“. Valstybės žinios. 
2002, Nr. 59-2405.
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principų. Tai, be kita ko, lemia, jog mokesčių administratorius privalo užtikrinti, kad tai-
kant turinio viršenybės prieš formą principą bus paisoma objektyvumo, nepiktnaudžiavi-
mo valdžia, įstatymų viršenybės bei teisėtumo reikalavimų, o jei principo taikymas lemia 
mokesčio mokėtojo teisių ir pareigų (jų apimties) pasikeitimą – taip pat užtikrinti mo-
kesčio mokėtojo (ar kito suinteresuoto asmens) teisę būti išklausytam bei aiškiai nurodyti 
objektyvias aplinkybes ir pagrindus, nulėmusius mokestinio santykio kvalifikavimą, ne-
atsižvelgiant į formalią mokesčio mokėtojo veiklos išraišką.

Reikalavimas viešojo administravimo subjektui veikti savo kompetencijos ribose 
implikuoja ir mokesčių administratoriaus pareigą kvalifikuojant mokestinius teisinius 
santykius atsižvelgiant į jų turinį, o ne formalią mokesčio mokėtojo veiklos išraišką, lai-
kytis turinio viršenybės prieš formą principo taikymo ribų. Šis principas taikomas turint 
tikslą identifikuoti tikrąjį mokestinių prievolių (pareigų) ir mokesčių įstatymuose numa-
tytų teisių atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą lemiančių santykių turinį, siekiant juos 
tinkamai kvalifikuoti, tačiau jis pats savaime (savarankiškai) negali tiesiogiai paveikti ap-
tariamų santykių dalyvių teisių ir pareigų apimties ar sukurti naujus mokestinių prievolių 
ar teisių atsiradimo pagrindus, kurie nenumatyti mokesčių įstatymuose.

Mokesčių teisės sistemoje taikomas turinio viršenybės prieš formą principas suku-
ria prielaidas efektyviai mokesčių administratoriaus ir kitų kompetentingų subjektų atlie-
kamai mokesčių mokėtojų (mokestį išskaičiuojančių asmenų) veiklos kontrolei, taip ne 
tik užtikrinant valstybės ir savivaldybių biudžetų bei viešojo sektoriaus piniginių fondų 
pajamas, bet ir užkardant mokesčių mokėtojų lygybės pažeidimus. Šis principas taip pat 
garantuoja ir sąžiningo bei atsakingo (rūpestingo) mokesčio mokėtojo teises, be kita ko, 
tai, kad ne jo padarytos apskaitos klaidos ar veiklos neatitikimas formaliems mokesčių 
įstatymų reikalavimams, o tikras atitinkamo mokestinio santykio turinys apsprendžia 
jo mokestinių prievolių bei mokesčių įstatymuose numatytų teisių apimtį. Šio princi-
po taikymas taip pat nepaneigia ir negali paneigti mokesčio mokėtojo teisės, esant ke-
liems teisėtiems elgesio variantams, rinktis tą, kuris lemia mažesnes mokestines prievoles 
valstybei.

Imperatyvus nacionalinėje mokesčių sistemoje turinio viršenybės prieš formą 
principą įtvirtinančio Mokesčių administravimo įstatymo 10 straipsnio pobūdis, taip pat 
iš Konstitucijos kylantis reikalavimas, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms bei iš gero 
administravimo ir mokesčių įstatymo kylanti mokesčių administratoriaus pareiga ben-
dradarbiauti su mokesčio mokėtoju lemia šio viešojo administravimo subjekto pareigas: 
(1) užtikrinti, kad mokestinių teisinių santykių turinys būtų vertinamas pagal jų turinį, 
o ne formalią mokesčio mokėtojo veiklos išraišką ir tais atvejais, kai toks vertinimas są-
lygotų mažesnes valstybės pajamas; (2) imtis aktyvių veiksmų identifikuojant tikrąjį mo-
kestinių santykių turinį, kai jam yra žinoma (pateikiami duomenys), kad jo turimi do-
kumentai, registro ir kiti duomenys, lemiantys (didesnę) mokesčio mokėtojo mokestinių 
prievolių apimtį, yra galbūt klaidingi; (3) nepaneigti mokesčių įstatymuose numatytų 
mokesčio mokėtojo teisių vien tuo pagrindu, kad šio veikla neatitinka formalių reikalavi-
mų, kai šių reikalavimų nepaisymas konkrečiu atveju neužkerta kelio identifikuoti tikrojo 
santykio turinio bei nelemia biudžeto pajamų praradimo rizikos.
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Margrét V Kristjánsdóttir1

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija gerą administravimą įvardija kaip pa-
grindinę teisę. Chartijos 41 straipsnis šios teisės taikymo sritį numato išimtinai Sąjungos 
institucijoms ir organams. Taigi, šios teisės taikymo sritis, regisi, yra apibrėžta siauriau nei 
bendroji Chartijos taikymo sritis. Šis straipsnis nagrinėja teisės į gerą administravimą kaip 
subjektinės, pagrindinės ir kodifikuoto Sąjungos teisės principo pobūdį. Jame bandoma iš-
siaiškinti, ar ši teisė yra taikoma valstybėms narėms, atsižvelgiant į iš Chartijos 41 straips-
nio kylančius ribojimus. Straipsnyje daroma išvada, jog Chartijos 41 straipsnis iš tiesų ribo-
ja teisės į gerą administravimą taikymą Sąjungos institucijoms ir organams. Tačiau teisė 
į gerą administravimą valstybėms narėms vis tiek yra taikoma dėl jos buvimo Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstamu bendruoju Sąjungos teisės principu, 
o šios teisės įtvirtinimas Chartijoje kaip pagrindinės, daro įtaką teisiniam argumentavimui 
ir prisideda prie administracinių taisyklių puoselėjimo, įgyvendinant Sąjungos teisę.

Įžanga

Administracinės taisyklės turi svarbią reikšmę įgyvendinant teisę, įskaitant ir teisę, 
susijusią su pagrindinių žmogaus teisių apsauga. Administracinė teisė savaime yra svarbus 
teisių apsaugos veiksnys. Antai, teisė būti išklausytam ir pareiga surinkti pakankamai in-
formacijos (prieš priimant sprendimą) yra neatsiejama įvairių materialiųjų teisių, laiduoja-
mų nacionalinių konstitucijų ir įstatymų, įgyvendinimo dalis. Todėl šios taisyklės gali veikti 
kaip priemonė tikslui – materialiųjų teisių įgyvendinimui konkrečioje situacijoje – pasiekti. 

Minėtosios įžvalgos taikytinos ir Europos Sąjungos (ES) materialiųjų teisių įgy-
vendinimui. Procedūrinių taisyklių sistemos buvimas ir tinkamas jų funkcionavimas yra 
veiksmingos ES teisės įgyvendinimo sąlyga (Nehl, 1999, 2; Kanska 2004, 10). Pavyzdžiui, 
teisė į motyvuotą sprendimą gali būti Sąjungos laiduojamos laisvo darbuotojų judėjimo 
teisės dalimi (ESTT sprendimas byloje C-222/86, Unectef prieš Georges Haylens ir kt. 
[1987] ECR 04097, 15 paragrafas). Kitais žodžiais tariant, ji gali būti „vartais“ (angl. – ga-
teway) į šią pagrindinę ES teisę (Kanska 2004, 301; Craig 1999, 34). 

ES pagrindinių teisių chartijos (toliau – ir Chartija) 41 straipsnis įtvirtina gerą 
administravimą kaip pagrindinę teisę, numatydamas, jog kiekvienas asmuo turi teisę į 
tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų tam tikru būdu. Tai 
subjektinės viešosios asmenų teisės į gerą administravimą deklaracija. Atitinkamai geras 
administravimas nebėra tik kitų subjektinių teisių įgyvendinimo veiksnys. Minėtoji for-
muluotė peržengia pirmiau minėtosios „vartų teorijos“ ribas ir administracines taisykles 
paverčia savitikslėmis (Kanska 2004, 301; Harlow ir Rawlings 1997, 497)2.

1 Margrét V Kristjánsdóttir yra Reikjaviko universiteto docentė. Straipsnį iš anglų kalbos vertė Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo teisininkė Agnė Andrijauskaitė, LL.M.

2 Tačiau šiuo aspektu egzistuoja ir kitas gero administravimo reikšmės vertinimas (žr., pvz., Nehl (1999) 16, 20).
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Geras administravimas, įtvirtintas kaip asmenų subjektinė teisė, viešojo adminis-
travimo subjektus ne tik įpareigoja paisyti teisinių reikalavimų, bet taip pat suteikia asme-
nims šios teisės įgyvendinamumo garantiją jų santykiuose su administraciniais organais 
(Wakefield 2007, 58-59). Pačios Chartijos nuostatos yra taikytinos tiek Sąjungos institu-
cijoms, įstaigoms bei organams, tiek valstybėms narėms, įgyvendinančioms Sąjungos tei-
sę (Chartijos 51 straipsnis), o Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis apima tik Sąjungos 
institucijas, įstaigas bei organus. Tokiu būdu, į normos adresatus neįtraukdama valstybių 
narių, įgyvendinančių Sąjungos teisę, Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis yra siauresnė 
už pačios Chartijos taikymo sritį. 

Šis straipsnio tikslas – išanalizuoti minėtąją gero administravimo reguliavimo 
ypatybę. Jame bus bandoma išsiaiškinti Chartijos 41 straipsnio taikymo sritį, tai, ar ge-
ras administravimas laikytinas subjektyvinį poveikį turinčia ir pagrindine Chartijos teise, 
bei tai, ar ribota šio straipsnio aprėptis daro poveikį ją taikančioms valstybėms narėms. 
Siekiant šio tikslo, pirmiausia bus remiamasi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (to-
liau – ir Teisingumo Teismas) praktika, kurioje teisė į gerą administravimą yra pripažįs-
tama bendruoju Sąjungos teisės principu. Taip pat bus tiriama rašytinių ir nerašytinių 
pagrindinių teisių sąvoka Sąjungos teisinėje sistemoje (de Vries, 2012, 13, 22-23). Tai yra 
svarbus klausimas, atsakymas į kurį gali lemti teisės į gerą administravimą taikymą, vals-
tybėms narėms įgyvendinant Sąjungos teisę.

Pirmasis ir antrasis straipsnio skyriai bus nukreipti į pagrindinės informacijos, 
susijusios su Chartijos statusu, jos ištakų ir teisės į gerą administravimą turinio, teisės 
moksle analize. Trečiasis straipsnio skyrius apžvelgs šios teisės taikymą, valstybėms na-
rėms įgyvendinant Sąjungos teisę. Jis telksis ties Chartijos 41 straipsnio taikymo sritimi ir 
kels klausimus, ar minėtoji Chartijos nuostata iš tikrųjų riboja valstybių narių galimybę 
taikyti šį Teisingumo Teismo praktikoje išplėtotą principą ir yra orientuota tik į Sąjungos 
institucijas ir, galiausiai, kokį (ir ar apskritai) poveikį formalus gero administravimo 
principo pripažinimas turi Sąjungos teisės įgyvendinimui valstybėse narėse. Be kita ko, 
šiame skyriuje bus analizuojama Teisingumo Teismo pozicija minėtaisiais klausimais. 
Ketvirtajame straipsnio skyriuje pateikiamos baigiamosios išvados. 

1. europos sąjungos pagrindinių teisių chartija –  
ištakos, vystymasis ir dabartinis statusas

Teisinio privalomumo galią Chartija įgijo sulig Lisabonos sutarties įsigaliojimu 
2009 m.3, kas sudarė paskutinį pagrindinių teisių įsitvirtinimo Sąjungoje žingsnį. Tuo tar-
pu pirmąjį impulsą minėtajam reiškiniui suteikė Teisingumo Teismas, nevengdamas rem-
tis Sąjungos bendraisiais teisės principais4, o antrąjį – pats bendrųjų principų kodifikavi-
mas į rašytinį dokumentą, užsibaigęs Chartijos priėmimu (Groussot 2006, 105). Chartijos 
preambulė savo ruožtu pripažįsta svarbų minėtojo teismo vaidmenį, darydama nuorodą į 
jo jurisprudenciją, kaip Chartijoje išdėstytų teisių, laisvių ir principų, pagrindą, išvien su 
bendrosiomis valstybių narių konstitucinėmis tradicijoms ir įsipareigojimais tiek tarptau-

3 Lisabonos sutartis, iš dalies keičianti Europos Sąjungos sutartį ir Europos bendrijos steigimo sutartį pasi-
rašyta Lisabonoje, 2007 m. gruodžio 13 d. [2007] OJ C 306.

4 Bendrųjų Sąjungos teisės principų ištakas, funkcijas ir įtaką yra apžvelgę tokie autoriai kaip, pvz., 
Groussot [2006] ir Tridimas [2000].
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tiniu, tiek europiniu lygmeniu ir Europos Žmogaus Teisių Teismo formuojama praktika.
Dar iki 2009 m., nors Chartijai ir stokojant teisinio privalomumo galios, ji buvo laiko-

ma „įtakinga ir reikšminga europinio teisyno, nukreipto į žmogaus teisių apsaugą, kūrime“5 
(Dutlheil de la Rochére 2007, 157). Moksliniai darbai paprastai pripažindavo Chartijos svar-
bą, pabrėždavo reikšmingą jos poveikį ir užsimindavo apie būsimą Chartijos įtakos plėto-
tę, jos mastą palikdami nusakyti ateičiai (Dutlheil de la Rochére 2007, 159; Nehl 1999, 1). 
Kurį laiką buvo manoma, jog Chartija bus įtraukta į Sutartį dėl Konstitucijos Europai. Šiam 
planui nevirtus realybe, diskusijos dėl Chartijos teisinio likimo kilo iš naujo (Dutlheil de la 
Rochére 2007, 159) ir užsibaigė priėmus Lisabonos sutartį. Iš bendrųjų principų rinkinio 
Chartija pagaliau tapo teisiškai įpareigojančiu dokumentu, kurio teisinė galia prilygo pirmi-
nėms Sąjungoms sutartims (Europos Sąjungos sutarties 6 str. 1 d.)6. Šios nuorodos, net ir be 
pačios Chartijos teksto įtraukimo į Sutartis, pakanka, kad Chartija taptų sudėtine jų dalimi 
(Groussot ir Pech 2010, 2). Šį faktą pravartu prisiminti, tęsiant tolesnę diskusiją apie gero 
administravimo taikymą valstybėms narėms, įgyvendinančioms Sąjungos teisę.

2. teisė į gerą administravimą

2.1. europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnis

Teisė į gerą administravimą patenka į Chartijos V antraštinės dalies pilietinių tei-
sių rinkinį. Chartijos 41 straipsnio 1 dalis įtvirtina, jog kiekvienas asmuo turi teisę į tai, 
kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per 
kiek įmanomai trumpesnį laiką. Chartijos 41 straipsnio 2 dalis savo ruožtu numato, jog 
ši teisė apima kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią 
jam nepalankią priemonę. Ši teisė taip pat apima kiekvieno asmens teisę susipažinti su 
savo byla, laikantis teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo. Galiausiai 
minėtoji teisė aprėpia ir administracijos pareigą pagrįsti savo sprendimus. Chartijos 41 
straipsnis taip pat numato, jog kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjunga pagal valsty-
bėms narėms bendrus teisės principus atlygintų jam žalą, kurią, atlikdami savo pareigas, 
padarė Sąjungos institucijos ar jų tarnautojai ir leidžia kiekvienam asmeniui kreiptis į 
Sąjungos institucijas viena iš kalbų, kuria surašytos Sutartys, bei šia kalba gauti atsakymą.

2.2. europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio ištakos

Chartijos preambulė ir Chartijos 41 straipsnio išaiškinimai7 gerą administravimą 
Europos Sąjungos teisėje kildina iš teisinės valstybės principo8. Kaip jau minėta pirmiau, 

5 2000 m. gruodžio 7 d. paskelbta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija, patikslinta 2007 m. gruo-
džio 12 d. Strasbūre.

6 Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 dalis numato, jog Sąjunga pripažįsta 2000 m. gruodžio 7 d. 
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, patikslintoje 2007 m. gruodžio 12 d. Strasbūre, išdėstytas 
teises, laisves ir principus; Chartija turi tokią pat teisinę galią, kaip ir Sutartys.

7 Su Pagrindinių teisių chartija susiję išaiškinimai (2007/C 303/02), prieiga per internetą: http://eur-lex.eu-
ropa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007X1214(01)&from=EN – vertėjos papildymas.

8 Ibid. Daugiau apie teisinės valstybės principą žr. inter alia Wakefield 2007, 21, Kanska 2004, 295 ir Craig 
2010, 408-9.
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Chartijos preambulė taip pat daro nuorodą į įvairius kitus šaltinius – valstybių narių 
konstitucines tradicijas, tarptautinę teisę, Teisingumo Teismo ir Europos Žmogaus Teisių 
Teismo praktiką. Nors Chartijos 41 straipsnyje įtvirtinto gero administravimo priesako 
turinį ir sudaro ne kas kita kaip administracinės teisės principai, būdingi įvairioms na-
cionalinėms teisinėms sistemoms, minėtas imperatyvas jose nėra pakylėtas iki konstitu-
cinio lygmens (Groussot ir Pech 2010, 5). Todėl gero administravimo imperatyvo įvardi-
jimas pagrindiniu yra ypatingas, galbūt netgi „revoliucinis“ (Wakefield 2007, 3). Teisė į 
gerą administravimą taip pat nėra sudėtinė Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių 
apsaugos konvencijos ar kitų Chartijos preambulėje minimų tarptautinių aktų dalis. Šiuo 
aspektu teisė į gerą administravimą gerokai skiriasi nuo kitų Chartijoje įtvirtintų teisių.

Teisingumo Teismo praktika yra reikšmingas šaltinis, lėmęs teisės į gerą adminis-
travimą įsitvirtinimą Chartijoje. Šio teismo svarba, kiek tai susiję su bendraisiais Sąjungos 
teisės principais, yra plačiai pripažįstama. Be kita ko, netgi yra teigiama, jog pagrindi-
nės teisės Sąjungoje yra tai, ką „pasako Bendrijų teismai“ (Nehl 1999, 18). Chartijos gero 
administravimo imperatyvas neatsitiktinai irgi buvo suformuotas Teisingumo Teismo 
praktikos, susijusios su bendruoju gero administravimo principu9, savo ruožtu kylančio 
iš teisinės valstybės principo. Abejonių dėl to nepalieka Chartijos 41 straipsnio išaiškini-
mas, kuriame pateikiamos nuorodos į kelis aktualius Teisingumo Teismo sprendimus. 

Kaip nurodyta toliau, Chartijos 41 straipsnis yra visaapimanti nuostata (angl. – 
umbrella provision), aprėpianti įvairias administracinio elgesio taisykles. Nepaisant to, 
svarbu paminėti, jog šios (Chartijos 41 subendrintos) teisės kelią Teisingumo Teismo 
jurisprudencijoje skynėsi atskirai10. Šiame straipsnyje gero administravimo turinio ele-
mentai nebus išskaidomi, bet į juos, sutinkamai su Chartijos išaiškinimais, bus daroma  
vieninga nuoroda. 

2.3. kas yra geras administravimas?

Tai, kaip teisė į gerą administravimą yra įtvirtinta Chartijos 41 straipsnyje, neat-
skleidžia viso šios teisės turinio. Iš esmės šis straipsnis laikytinas „atskirų teisių, išplėtotų 
Teisingumo Teismo, rinkiniu, papildytu bendrąja teisės į gerą administravimą formuluo-
te“ (Kanska 2004, 305). Nors šio straipsnio tikslas nėra analizuoti atskirus teisės į gerą 
administravimą elementus, vardan tikslumo pateiktini keli su jais susiję paaiškinimai.

Pirmiausia, Chartijos 41 straipsnyje įtvirtintos teisės savo turiniu gali būti labai pa-
našios ar net identiškos kitiems administracinės teisės principams, kurie šiame straipsny-
je nėra aiškiai įvardyti. Pirmoji Chartijos straipsnio dalis gerą administravimą apibrėžia 
kaip teisę, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai asmens reikalus tvarkytų nešališ-
kai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką. Tačiau pastarieji elementai – nešališ-
kumas, sąžiningumas ir operatyvumas – yra panašaus turinio kaip rūpestingumo princi-
pas (angl. – principle of care) (Groussot 2006, 250) ar administracinio stropumo principas 
(angl. – due diligence) (Reichel 2008, 246), į kurių aprėptį patenka pareiga atsakyti į už-
klausas, pareiga veikti operatyviai, surinkti pakankamai informacijos ir išnagrinėti asme-

9 Šis principas kilo iš idėjos, jog Sąjungos piliečių teises ir teisėtus interesus gali pažeisti administracijos 
veiksmai. Todėl administraciniai organai jiems suteikta diskrecija gali naudotis tik siekdami apginti tei-
sėtus ar specifinius vartotojų interesus. Vartotojas šiame kontekste reiškia „bet kokią trečiąją šalį, kuriai 
poveikį daro reguliacinė ar kita aktyvioji administracijos organų veikla“, žr., Fortsakis 2005, 208.

10 Plačiau apie tai skaityti Groussot 2006, Ketvirtasis skyrius.
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nų prašymus (Groussot 2006, 253). Kadangi rūpestingumo principas laikomas sudėtine 
platesnio – gero administravimo principo – dalimi (Groussot 2006, 257), jo elementai, 
regis, buvo sėkmingai įtraukti į Chartijos 41 straipsnio 1 dalies turinį. 

Antra, Chartijos 41 straipsnis yra visaapimantis (angl. – umbrella provision) 
(Kanska 2004, 312). Atsižvelgiant į tai, jog Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje išvardytos 
teisės nesudaro baigtinio sąrašo (tas matyti iš straipsnio formuluotės „ši teisė apima“) 
(Dutlheil de la Rochére 2007, 169; Kanska 2004, 322), teisės į gerą administravimą turi-
nys jomis nėra apribotas. Taigi, jis gali talpinti ir kitas, Chartijos 41 straipsnio 2 daly-
je neišvardytas, teises, t. y. kitas teises nei teisę būti išklausytam, teisę gauti informaci-
ją ir administracijos pareigą pagrįsti sprendimus. Tokio požiūrio ir bus laikomasi šiame 
straipsnyje.

Šiuo aspektu svarbu ir tai, jog reikšmingi materialiosios administracinės teisės 
principai, kaip antai proporcingumo ir teisinio tikrumo, Chartijos 41 straipsnyje nėra 
minimi (Kanska 2004, 322). Tai leidžia daryti trečiąją šio skyriaus išvadą, jog Chartijos 
41 straipsnis apima tiek procedūrinius, tiek materialinius reikalavimus, kuriais asmenys 
gali remtis savo santykiuose su administracija. Tokia pat išvada darytina ir jų santykių su 
Sąjungos institucijomis atžvilgiu (Reichel 2008, 244). 

Galiausiai, paskutinis svarbus paminėtinas dalykas siejasi ne su teisės į gerą admi-
nistravimą turinio elementais, bet su jos tikslu. Sąjungos administracinės (ir nacionali-
nės) teisės tikslas iš esmės yra dvilypis – viešas ir privatus. Jis, glaustai tariant, iš vienos 
pusės apima administracinį veiksmingumą, iš kitos pusės – individų apsaugą prieš vals-
tybės veiksmus. Gero administravimo, kaip pagrindinės teisės deklaravimas, akivaiz-
džiai siejasi su antruoju tikslu11. Tiesa, toks vienašališkas administracinės teisės funkci-
jos traktavimas neišvengė kritikos ir buvo laikomas netinkamu Sąjungos teisės kontekste 
(Kanska 2004, 324). Tačiau, ar realu laikytis kitokio požiūrio, kalbant apie žmogaus teisių 
dokumentą? Natūralu, kad Chartijos, kaip žmogaus teisių dokumento, tikslas yra stiprinti 
žmogaus teisių apsaugą12. 

2.4. europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio novatoriškumas

Atmetus autoritetingos teisės į gerą administravimą sąvokos pateikimą, Chartijos 
41 straipsnis savaime naujove nelaikytinas. Nei teisės į gerą administravimą tikslas, nei 
jo turinys administracinei teisei nėra naujiena. Tačiau Chartijos 41 straipsnio naujumas 
inter alia pasireiškia tuo, jog šis straipsnis padaro gerą administravimą subjektine tei-
se (Dutlheil de la Rochére 2007, 168; Kanska 2004, 300, 302; Wakefield 2007, 3). Geras 
administravimas, būdamas subjektine teise, suteikia asmeniui galimybę jo santykiuose su 
administravimo organais remtis šia teise, kaip ir bet kuria kita Chartijoje įtvirtinta teise. 
Asmuo reikalauti pagrįsti administracinį aktą nuo šiol gali lygiai taip pat, kaip, pavyz-
džiui, remtis Chartijos 10 straipsnio laiduojama minties, sąžinės ir religijos laisve. Abiem 
atvejais asmenys šiuos reikalavimus administracijos atžvilgiu gali veiksmingai įgyvendin-
ti (Kanska 2004, 300). 

Tačiau Chartijos 41 straipsnis, būdamas iš esmės procedūrinio turinio, savaime 
negali būti tam tikro sprendimo priėmimo ar konkrečios naudos suteikimo asmeniui ga-
rantu (Kanska 2004, 301). Šio straipsnio turinys susideda iš „bendrai bet kurios demokra-
11 Daugiau apie gero administravimą, kaip individus saugantį veiksnį, žr. Fortsakis 2005, 208-2010.
12 OJ [2012] C 326/422.
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tinės sistemos, gerbiančios teisinės valstybės principą, pripažįstamų“ normų ir vertybių 
(Nehl 1999, 17). Šios normos ir vertybės tampa materialiosiomis taisyklėmis, reguliuo-
jančiomis individų santykius su administraciniais organais. Iš pastarųjų jos reikalauja 
elgtis tam tikru būdu ir suteikti individams atitinkamą apsaugą, ne tik jiems įgyvendi-
nant kitas subjektines teises, bet ir remiantis geru administravimu, kaip subjektine teise. 
Pastarasis aspektas yra itin įdomus akademinės diskusijos, susijusios su autonomine gero  
administravimo principo reikšme, kontekste (Nehl 1999, 37; Tridimas 2006, 411). 

Chartijos 41 straipsnio naujumas atsiskleidžia ir tuo aspektu, jog geras adminis-
travimas, kaip pagrindinė teisė, tampa konstitucinio lygmens (Kanska 2004, 302). Tai yra 
naujiena ne tik europinėje, bet ir tarptautinėje bei nacionalinėje plotmėse (Kanska 2004, 
297). Tokio lygmens įgijimas yra netikėtas, atsižvelgiant į tai, jog iki 2000 m. geru admi-
nistravimu, kaip bendruoju Sąjungos administracinės teisės principu, buvo abejojama13. 
Kaip matyti, tarp bandymų šią teisę apskritai paneigti (Nehl 1999, 16) ar suteikti jai ben-
drųjų taisyklių, reikalaujančių tam tikrų procedūrinių standartų laikymosi, statusą (Nehl 
1999, 16) ir šios teisės įvardijimo pagrindine yra didžiulis atotrūkis. Tačiau Chartijos tei-
sei į gerą administravimą suteiktas pagrindinės teisės statusas patvirtino tam tikrų akade-
mikų spėjimus dėl jos ateities (Nehl 1999, 1). 

3. teisės į gerą administravimą taikymas valstybėse narėse

Teisė į gerą administravimą iš bendrojo principo, atliekančio spragų pildymo funk-
ciją (Groussot 2006, 252), išsivystė į rašytinę, teisiškai privalomą subjektinę teisę. Ji tapo 
„kertiniu Sąjungos pirminės, t. y. konstitucinės, teisės elementu“ (Groussot ir Pech 2010, 
2). Chartijoje apibrėžta teisė į gerą administravimą yra svari, nes įpareigoja administraci-
nius organus ir įgalina individus šiųjų tarpusavio santykiuose. Tačiau svarbu panagrinėti 
ir Chartijos 41 straipsnio taikymo sritį, kuri, iš pirmo žvilgsnio, atrodo ribota.

3.1. europos sąjungos pagrindinių teisių chartijos 51 straipsnis –  
sąjungos teisės įgyvendinimas

Chartijos 51 straipsnis apibrėžia bendrąją Chartijos taikymo sritį: jos nuostatos 
yra taikomos  Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir organams bei valstybėms narėms tais 
atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Tai reiškia, kad ir nacionalinės institucijos 
turi paisyti minėtosios teisės, kai jos veikia Sąjungos teisės plotmėje (Groussot, Pech ir 
Pétursson 2012, 135)14. Tačiau jei valstybės narės, kita vertus, veikia už Sąjungos teisės 
ribų, joms minėtoji pareiga numatyta nėra (Groussot, Pech ir Pétursson 2012, 147)15. 

Daug akademinių iečių buvo sulaužyta dėl to, kas laikytina Sąjungos teisės įgy-
vendinimu Chartijos 51 straipsnio 1 dalies prasme, t. y. bandant atskleisti Sąjungos ir  
nacionalinės teisės santykį. Pirmaisiais Chartijos gyvavimo metais, prieš jai įgyjant teisi-

13 Šiuo aspektu žr., pvz., Nehl 1999, 15-16, kur abejojama, ar procedūrinio pobūdžio „geras administravi-
mas“ yra kokią nors įtaką Sąjungos administracinei teisei darantis principas ir teisinis institutas, įsitvirti-
nęs nacionalinėse teisės sistemose.

14 Šis požiūris buvo išreikštas teisminėje praktikoje, suformuotoje iki Chartijos įsigaliojimo, žr., pvz., Fenger 
2004, 105.

15 Plačiau šiuo klausimu žr. Fenger 2004, 105.
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nio privalomumo galią, atlikti teisiniai tyrimai dažnai pabrėždavo netikrumą (Eeckhout 
2002, 969), nesutarimus (Fenger 2004, 105-113) ir išsiskiriančias nuomones (Craig 2006, 
502), susijusius su tuo, kaip reikėtų teisingai aiškinti Chartijos 51 straipsnyje minimą 
„Sąjungos teisės įgyvendinimą“. Šis klausimas nebuvo galutinai išspręstas net 2010 m., 
Chartijai įgijus teisinio privalomumo galią (žr., pvz., Craig 2010, 211), o akademikai iš-
reiškė viltį, jog Chartija šiuo aspektu bus patikslinta (Groussot ir Pech 2010, 6). 2012 m. 
tebevyko diskusijos apie minėtąjį, nevienodai suprastiną, Chartijos taikymo sritį ribojan-
tį, terminą (de Vries 2012, 22)16. Atsižvelgiant į nuomonių, susijusių su šio termino aiški-
nimu, daugetą, Teisingumo Teismas savo ruožtu buvo kritikuojamas tiek dėl Chartijos 51 
straipsnio taikymo srities išplėtimo17, tiek dėl jos neišplėtimo18. Į raginimą imtis priemo-
nių padėčiai taisyti, tikėtina, buvo atsiliepta Åkerberg byloje (Teisingumo Teismo 2013 m. 
vasario 26 d. sprendimas byloje C-617/10 Åkerberg prieš Hans Åkerberg Fransson [2013]), 
kuri bus aptariama toliau. Tuo tarpu tai, ar ir į šį sprendimą kryps kritikų strėlės, parodys 
ateitis.

Chartijos 51 straipsnio taikymo srities išplėtimo šalininkai tikina, jog šiame 
straipsnyje nėra nieko, kas pagrįstų siaurinamąjį jo aiškinimą (Craig 2006, 502), be to, 
pasak jų, šio požiūrio yra laikomasi ir Chartijos išaiškinimuose (Craig 2010, 212). Kita 
vertus, svarstytina, ar reikalavimas gerbti pagrindines teises gali pagrįsti Sąjungos princi-
pų įsiterpimą į nacionalinę autonomiją (Fenger 2004, 113). 

Minėtuoju aspektu nė kiek negelbsti ir permainingi, Chartijos išaiškinimuose 
vartojami, terminai: „veiksmai Europos Sąjungos teisės kontekste“ ir „[veiksmai, paten-
kantys] į Sąjungos teisės taikymo sritį“ suponuoja platesnę taikymo sritį nei Chartijos 51 
straipsnyje minimas „[Sąjungos teisės] įgyvendinimas“ (Eeckhout 2002, 955). Kiek paran-
kesnė šioje plotmėje yra Chartijos išaiškinimuose pateikiama nuorodą į teisminę praktiką 
(Craig 2010, 211). Teisminės praktikos svarbos nepaneigė ir įsigaliojusi Lisabonos sutar-
tis. Priešingai – visa tai parodo, jog Chartijos nuostatos yra grindžiamos galiojančia teise 
(Craig 2010, 212). Tiesa, reikia pripažinti, jog Chartijos 51 straipsnio tekstinės išraiškos 
trūkumai ir iš to išplaukiantis neaiškumas netrukdo valstybėms narėms remtis Chartijos 
nuostatomis, taikant Sąjungos teisę, susijusią su pagrindinių teisių apsauga, praktiniu ly-
gmeniu (Groussot ir Pech, 6)19. Šiuo aspektu pastebėtinas ir savarankiškas (angl. – self-
standing) įsipareigojimas gerbti pagrindines teises, įgyvendinant Sąjungos teisę (de Vries 
2012, 12). 

Tam tikras iš Chartijos 51 straipsnio išplaukiančio Sąjungos ir nacionalinės tei-
sės santykio aiškinimo raidos žingsnis atsispindi pirmiau minėtoje Åkerberg byloje. 
Teisingumo Teismas šioje byloje palaikė platesnį Chartijos 51 straipsnio 1 dalies aiški-
16 Šio klausimo apžvalgą žr. Groussot, Pech ir Pétursson 2012, 137-148.
17 Pavyzdžiui, už tai, kad Chartijos 51 straipsnio taikymo sritį aiškindavo, nukrypstant nuo Sąjungos teisės 

taikymo, žr. Craig 2010, 210.
18 Pavyzdžiui, tai atvejais, kai „[valstybės narės] veikia Sąjungos teisės plotmėje“, žr. Craig 2010, 211, arba, 

visais atvejais, kai „egzistuoja svarbus ryšys su Sąjungos teise“, žr. Eeckhout 2002, 993.
19 Į tai patenka tiek Sąjungos taisyklių įgyvendinimas ir aiškinimas (Wachauf), tiek ir galimas nuokrypis 

nuo jų (ERT), susiję su viena iš esminių Sąjungos laisvių, kaip antai laisvu prekių judėjimu. Įdomu tai, jog 
šia (Wachauf ir ERT bylomis grindžiama) teorine klasifikacija remiamasi kaip argumentu, pasisakant už 
Chartijos taikymo srities išplėtimą individams, žr. Groussot, Pech ir Pétursson 2012, 156-167, apžvelgian-
čius Kücükdeveci bylą (C-555/07) [2010] ECR I-365, kurioje Vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje 
srityje direktyvos buvimo pakako konkrečiai situacijai pritaikyti bendrąjį Sąjungos teisės nediskrimina-
vimo principą, šiai direktyvai tokios nuostatos savo ruožtu eksplicitiškai neįtvirtinant. Šiame straipsnyje 
minėtas Chartijos aspektas – jos taikymas privatiems asmenims – analizuojamas nebus.
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nimą, kuris, jo nuomone, patvirtina „jau esamą Teismo praktiką,  susijusią su apimti-
mi, kiek valstybių narių veiksmai turi atitikti reikalavimus, kylančius iš Sąjungos teisės 
sistemoje užtikrinamų pagrindinių teisių“ (Åkerberg byla (C-617/10), 18 paragrafas). 
Teisingumo Teismas konstatavo, jog pagrindinės teisės, garantuojamos Sąjungos teisinės 
tvarkos, yra taikomos visose situacijose, kurias reglamentuoja Sąjungos teisė. Taigi, jei 
nacionalinės teisės aktai patenka į Sąjungos teisės taikymo sritį, jie turi būti suderinti su 
pagrindinių teisių garantijomis (Åkerberg byla (C-617/10), 19 paragrafas), į kurias paten-
ka ir Chartijos garantuojamų pagrindinių teisių taikymas (Åkerberg byla (C-617/10), 21 
paragrafas)20. 

Apžvelgus tai, kas paminėta, liko pagrindinė straipsnio užduotis – išsiaiškin-
ti Chartijos 41 straipsnyje garantuojamos teisės į gerą administravimą taikymo sri-
tį. Remiantis Åkerberg byloje (ir vėliau – Pfleger ir kt. byloje (Teisingumo Teismo 2014 
m. balandžio 30 d. sprendimas byloje C-390/12, 34 paragrafas) pateiktais išaiškinimais, 
kad Chartijos nuostatos yra taikomos tais atvejais, kai nacionalinės priemonės patenka į 
Sąjungos teisės sritį, darytina išvada, jog tas pats pasakytina ir apie Chartijoje įtvirtintos 
teisės į gerą administravimą taikymą (žr., pvz., generalinio advokato Wathelet nuomonę 
byloje C-166/13, Sophie Mukarubega prieš Préfet de police, Préfet de la Seine-Saint-Denis, 
53 paragrafas). Tačiau Chartijos 41 tekstinė formuluotė byloja ką kita.

3.2. chartijos 41 straipsnio taikymo sritis – ar tai išties yra (ap)ribojimas?

3.2.1. Valstybių narių nepaminėjimas

Kaip ir kitos Chartijoje įtvirtintos teisės, teisė į gerą administravimą yra pagrindinė 
teisė. Tačiau ši teisė iš kitų išsiskiria savo Chartijos 41 straipsnyje apibrėžta taikymo sriti-
mi. Kaip minėta pirmiau, šis straipsnis numato, jog kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad 
Sąjungos institucijos, įstaigos ir organai jo reikalus tvarkytų tam tikru būdu. Valstybės 
narės, kaip matyti, šioje formuluotėje nėra minimos. Todėl šio straipsnio taikymo sri-
tis, regis, yra apibrėžta dar siauriau nei bendroji Chartijos taikymo sritis (Chartijos 51 
straipsnis).

Šio skyriaus antraštė gali suponuoti straipsnio autorės abejonę Chartijos 41 straips-
nyje įtvirtintu ribojimu. Chartijos 41 straipsnio tekstinė formuluotė, normos adresatais 
įtvirtindama Sąjungos institucijas ir agentūras bei nenumatydama jokių pareigų valsty-
bėms narėms, savo ruožtu aiškiai byloja prieš šią abejonę. Ir iš tikrųjų, jei formuluotė yra 
aiški, kodėl ji turėtų reikšti kažką kita?

Šiuo aspektu minėtoji straipsnio autorės abejonė yra susieta su gero administra-
vimo, kaip bendrojo Sąjungos teisės principo ir pagrindinės teisės, pobūdžiu. Tačiau itin 
siaura Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis neatrodo deranti su tokiu gero administravi-
mo pobūdžiu. 

Apie skirtingų požiūrių į teisę į gerą administravimą priežastis nėra užsime-
nama nei pačioje Chartijoje ar jos preambulėje, nei jos išaiškinimuose. Tačiau požiū-
rių skirtingumas gali būti paaiškinamas valstybių narių procesine autonomija, kuri bus  
20 „Kadangi Chartijos garantuojamų pagrindinių teisių turi būti laikomasi, kai nacionalinės teisės aktai pa-

tenka į Sąjungos teisės taikymo sritį, negali būti atvejų, kurie priskirtini Sąjungos teisei, tačiau netaiko-
mos minėtos pagrindinės teisės. Sąjungos teisės taikymas lemia Chartija garantuojamų pagrindinių teisių 
taikymą”.
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aptariama šio straipsnio 3.2.2. dalyje. Šiuo aspektu kai kurie akademikai tikina, jog 
Chartijos 41 straipsnis turėjo patikinti valstybes nares, kad „jos neprivalės taikyti gero 
administravimo principo išimtinai nacionalinėse administracinėse procedūrose, įskaitant 
tas, kurios susijusios su Bendrijos teise“ (Dutlheil de la Rochére 2007, 170). Tai reiškia, 
kad Chartijos 41 straipsnis teisę į gerą administravimą palieka ne tik nacionalinių valsty-
bių narių teisės, bet ir Sąjungos teisės įgyvendinimo nuošalėje. Ir iš tikrųjų – jei Chartijos 
51 straipsnis minėtąsias dvi sritis – nacionalinės ir Sąjungos teisės įgyvendinimą – aiškiai 
atriboja, tai Chartijos 41 straipsnis į savo formuluotę neįtraukia nė vienos.

3.2.2. Valstybių narių procesinės autonomijos doktrina

Sąjungos teisės tiesioginio veikimo ir viršenybės doktrina įpareigoja valstybes na-
res įgyvendinti ir taikyti Sąjungos teisę, laikantis joje numatytų taisyklių. Tačiau procesinė 
autonomija suteikia valstybėms narėms teisę pasirinkti, kas ir kaip šias taisykles įgyven-
dins. Todėl valstybės narės yra laisvos priimti procedūrines taisykles, saistančias jų elgesį 
(Reichel 2008, 256). Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis, iš pažiūros atrodo patenkanti 
į procesinės autonomijos doktriną, teisės į gerą administravimą taikymą numatydama iš-
imtinai Sąjungos institucijoms bei agentūroms ir tokiu būdu procedūrinius reikalavimus 
palikdama apspręsti valstybėms narėms.

Tačiau procesinė autonomija nėra absoliuti. Ji gali būti apribota, kai valstybių na-
rių veiksmai patenka į Chartijos 51 straipsnyje minimą sritį, aptartą pirmiau. Tokiais 
atvejais materialioji Sąjungos teisė iš valstybių narių gali reikalauti procedūrines taisykles 
taikyti kitaip tam, kad Sąjungos teisė būtų veiksminga ar užtikrintų tinkamą iš bendrų-
jų Sąjungos principų kylančių teisių ir garantijų apsaugos lygmenį (Reichel 2008, 258). 
Tokiu būdu procedūrinės taisyklės tampa „įrankiu, stiprinančiu privačių šalių galimybę 
užsitikrinti veiksmingą Bendrijos teisių taikymą prieš nacionalines institucijas“ (Reichel 
2008, 265). Visa tai dera su pirmiau aptarta „vartų teorija“ (angl. – gateway theory), kuri 
procedūrines taisykles laiko priemone, skirta deramai Sąjungos laiduojamų teisių ir prin-
cipų apsaugai. Šiuo aspektu geru administravimu, kaip pagrindine teise, taip pat turi būti 
remiamasi. Taigi, jei nacionalinių procedūrinių taisyklių nepakanka tinkamam teisių ap-
saugos lygmeniui užtikrinti, procesinės autonomijos doktrina neturėtų būti remiamasi. 

Iš valstybių narių procesinės autonomijos išplaukiantys ribojimai yra trejopo po-
būdžio. Pirmiausia, ši doktrina netaikoma tiesiogiai veikiančioms Sąjungos teisės nuos-
tatoms. Kitais žodžiais tariant, jei aktuali taisyklė yra grindžiama Sąjungos sutartimis 
(Reichel 2008, 257), jos įgyvendinimas negali būti priskiriamas procesinei autonomijai. 
Antra, procesinė autonomija negali pateisinti skirtingo antrinėje Sąjungos teisėje įtvir-
tintų procedūrinių taisyklių taikymo (Reichel 2008, 267-268). Valstybės narės, siekdamos 
Sąjungos teisės veiksmingumo ir nuoseklumo, turi tokioms taisyklėms paklusti ir nega-
li jų pakeisti savosiomis. Procedūrinės taisyklės, nustatytos Sąjungos direktyvose, tokiu 
būdu yra viršesnės už nacionalines taisykles. Trečia, procesinė autonomija nėra taikoma 
Sąjungos bendriesiems teisės principams. Sąjungos taisyklės, atspindinčios bendruosius 
principus, išreiškia minimalius standartus, kuriuos valstybės narės privalo gerbti (Reichel 
2008, 258, 261). Jos nepalieka erdvės valstybėms narėms nustatinėti savuosius. Taigi, jei 
nacionalinė teisė nepasiekia šių minimalių standartų, procesinės autonomijos doktrina 
nėra taikytina.
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Būtent pirmiau minėtoji Sąjungos teisės tiesioginio veikimo ir viršenybės doktrina 
įpareigoja valstybes nares tinkamai taikyti Sąjungos teisę ir principus. Atitinkamai vals-
tybės narės turi taikyti taisykles, skirtas Sąjungos teisės ir principų įgyvendinimui. Taigi, 
valstybės narės negali remtis procesine autonomija, jei jų nacionalinės taisyklės neužti-
krina Sąjungos teisės ir principų įgyvendinimo.

Šiame straipsnyje keliamas klausimas, kaip Chartijos 41 straipsnyje įtvirtinta teisė 
į gerą administravimą dera su procesinės autonomijos doktrina. Remiantis prielaida, kad 
doktrina galioja, darytina išvada, jog valstybėms narėms pakanka paisyti savų adminis-
tracinių taisyklių. Tačiau jei, kita vertus, procesinė autonomija yra ribota, galima teigti, 
jog valstybės narės turi atsižvelgti į teisę į gerą administravimą. Antai, jei Sąjungos direk-
tyvos apima ir procedūrines taisykles21, valstybės narės negali jomis nesiremti. Jos, kaip 
yra išaiškinęs Teisingumo Teismas, negali suteikti nei daugiau, nei mažiau apsaugos nei 
buvo numatęs Sąjungos teisėkūros subjektas (Reichel 2008, 267). 

Tas pats pasakytina ir apie pirmiau minėtą iš Sąjungos sutarčių tiesiogiai kylančių 
taisyklių taikymo atvejį. Iškalbingas to pavyzdys gali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 296 straipsnis, įpareigojantis Sąjungos institucijas teisės aktuose nurodyti jų 
priėmimą paskatinusius motyvus. Kaip nurodyta pirmiau, Europos Sąjungos sutarties 6 
straipsnio 1 dalis numato, jog Chartijoje išdėstytos teisės, laisvės ir principai turi tokią 
pačią galią, kaip ir Sutartys. Teisės į gerą administravimą, su visais jo turinio elementais, 
statusas šiuo aspektu, regis, nesiskiria nuo Sutartyje tiesiogiai išreikštos teisės į motyvuo-
tų sprendimų priėmimą statuso. Todėl ji nelaikytina patenkančia į procesinės autonomi-
jos doktrinos aprėptį. 

Bendrųjų Sąjungos teisės principų taikymas taip pat lemia nuokrypį nuo proce-
sinės autonomijos doktrinos. Minėta, kad teisė į gerą administravimą atspindi bendrąjį 
Sąjungos teisės principą. Todėl ši teisės, kaip bendrojo Sąjungos teisės principo išraiška, 
patenka į procesinės autonomijos išimtinę sritį. Taigi, bendrasis gero administravimo 
principas negali būti priskiriamas valstybių narių procesinei autonomijai. 

Nors Chartijos 41 straipsnis, iš pirmo žvilgsnio ir atrodo derąs su procesine auto-
nomija, jis neapima visų pirmiau minėtųjų šios doktrinos išlygų. Atitinkamai šia doktri-
na vargiai galima remtis, siekiant pagrįsti ribotą (siaurą) Chartijos 41 straipsnio taikymo 
sritį. Kitais žodžiais tariant, procesinės autonomijos doktrina nėra įtikinamas pagrindas 
teigti, jog valstybės narės neprivalo atsižvelgti į teisę į gerą administravimą, kai jos veikia 
Sąjungos teisės srityje. Taigi, procesinės autonomijos doktrina nedaro skirtumo tarp tei-
sės į gerą administravimą ir kitų Chartijoje įtvirtintų teisių taikymo sričių.

Ir vis dėlto – procesinės autonomijos doktrina padarė nemažą įtaką Chartijos teks-
to formulavimui. Ji taip pat buvo svarbus veiksnys Teisingumo Teismo jurisprudencijo-
je (Reichel 2008, 266, 271). Kaip nurodyta šio straipsnio 3.2.1 dalyje, siaura Chartijos 41 
straipsnio taikymo sritis neatrodo deranti su gero administravimo, kaip pagrindinės tei-
sės, pobūdžiu. Prieš pereinant prie konkrečių Teisingumo Teismo bylų analizės, verta pa-
tyrinėti šį ir kitus aspektus, duodančius peno Chartijos 41 straipsnio kritikai. 

21 Paslaugų direktyva ir Direktyva dėl viešųjų pirkimų laikytinos pavyzdžiais direktyvų, skiriančių ypatingą 
dėmesį administracinėms taisyklėms, siekiant sustiprinti individo apsaugą ir suvienodinti jų taikymą.
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3.2.3. Gero administravimo kaip pagrindinės teisės, chartijos teisės ir bendrojo 
sąjungos teisės principo reikšmė

Priešingai nei Chartijos 51 straipsnis, Chartijos 41 straipsnis visai neužsimena 
apie jo taikymą valstybėms narėms. Jei ne šis nutylėjimas ir jei Chartijos 41 straipsnis 
taip pat aiškiai neįvardytų Sąjungos administracijos, nebūtų pagrindo abejoti dėl jo taiky-
mo srities. Ją tokiu atveju apibrėžtų Chartijos 51 straipsnis ir valstybės narės teisę į gerą 
administravimą privalėtų taikyti, įgyvendindamos Sąjungos teisę, kaip ir bet kurią kitą 
Chartijoje įtvirtintą teisę. Pridurtina ir tai, jog jei teisė į gerą administravimą nebūtų ko-
difikuota Chartijoje, ji vis tiek būtų bendruoju Sąjungos teisės principu, kuris nėra išimti-
nai taikytinas vien Sąjungos administracijai22, ir būtent tai apspręstų jos taikymo sritį. 

Kaip nurodyta pirmiau, teisės į gerą administravimą įtraukimas į Chartiją prilygsta 
jos, kaip pagrindinės teisės, pripažinimui. Ji sudaro „Sąjungos pirminės teisės arba „kons-
titucinių taisyklių“ dalį“ (Groussot ir Pech 2010, 2). Šiame kontekste siaura Chartijos 41 
straipsnio aprėptis atrodo keistai, ypač atsižvelgiant į tai, jog jo tikslas yra suteikti asme-
nims garantijas administracinių procedūrų metu. Net jei Chartijos 41 straipsnis ir išpildo 
šį tikslą Sąjungos institucijų ir agentūrų atžvilgiu, išlieka klausimas, ar jis gali būti visiškai 
pasiektas, iš minėto straipsnio taikymo srities pašalinant valstybes nares, ir kaip visa tai 
dera su gero administravimo, kaip pagrindinės teisės, statusu. 

Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis keistai atrodo ir Teisingumo Teismo prak-
tikos, pabrėžiančios bendrų valstybių narių standartų laikymosi svarbą, įgyvendinant 
Sąjungos teisę,  kontekste (Kanska 2004, 309). Šio Chartijos straipsnio kritikai ne kartą 
apgailestavo dėl praleistos galimybės sukurti administracinį modelį, kuriuo remtis galėtų 
skirtingos valstybės narės. Kitais žodžiais tariant, Chartija galėjo būti bendruoju adminis-
tracinės tvarkos Sąjungoje vardikliu ir prisidėti prie Sąjungos teisės įgyvendinimo skirtin-
gose valstybėse narėse koordinavimo (Kanska 2004, 310). 

Minėta, jog teisė į gerą administravimą yra grindžiama bendruoju Sąjungos tei-
sės principu. Chartijos 41 straipsnio išaiškinimai, regis, nesiekia to paneigti. Priešingai – 
jie daro nuorodą į teisminę praktiką, kaip teisės į gerą administravimą pagrindą. Todėl 
Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis kelia klausimą ir dėl suderinamumo su bendruoju 
gero administravimo principu.

Akademinėje literatūroje šiuo klausimu paplitusi nuomonė yra ta, jog Chartija 
neturėtų prieštarauti Teisingumo Teismo išvystytai praktikai (de Vries 2012, 22). Todėl 
jos taikymo sritis turėtų sutapti su bendrųjų Sąjungos teisės principų veikimo sritimi (de 
Vries 2012, 22). Jei šią logiką pritaikytume teisei į gerą administravimą, tuomet Chartijos 
41 straipsnis neturėtų būti suprastinas kaip atleidžiantis valstybes nares nuo pareigos tai-
kyti gerą administravimą kaip bendrąjį principą. Tokiu būdu Chartijos 41 straipsnio for-
muluotėje numatytas apribojimas netenka prasmės (Dutlheil de la Rochére 2007, 170).

Pirmiau apžvelgta diskusija kelia klausimus dėl riboto teisės į gerą administravi-
mą taikymo jos, kaip pagrindinės teisės, statuso ir tikslo kontekste. Ji taip pat byloja apie 
jos nesėkmę bendrinant Sąjungos teisės įgyvendinimą skirtingose valstybėse narėse. Be 
to, Chartijos 41 straipsnis, jei aiškintinas pažodžiui, ne tik nukrypsta nuo Chartijos 51 
straipsnyje apibrėžiamos visos Chartijos taikymo srities, bet ir prieštarauja teisės į gerą 
22 Taip teigtina remiantis prielaida, jog bendrųjų Sąjungos teisės principų taikymo sritis apskritai yra kur 

kas platesnė už Chartijos taikymo sritį, de Vries 2012, 22.
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administravimą, kaip bendrojo principo, statusui. Dėl to jis neigiamai veikia ir Europos 
Sąjungos sutarties 6 straipsnio 1 ir 3 dalis, skelbiančias Chartijoje įtvirtintų pagrindinių 
teisių buvimą bendraisiais Sąjungos teisės principais. 

Apibendrintai galima teigti, jog Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis kelia šiuos 
esminius klausimus: 1) tai, ar Chartijos 41 straipsnio taikymas yra išties numatytas vien 
Sąjungos institucijoms; 2) tai, ar Chartijos 41 straipsnio tekstinė formuluotė nenumato 
bendrojo gero administravimo principo taikymo valstybėms narėms; ir 3) kokį (jei aps-
kritai) poveikį gero administravimo pripažinimas pagrindine teise turi valstybėms na-
rėms, įgyvendinančioms Sąjungos teisę? Tolesnis straipsnio skyrius telksis ties tuo, ar ir 
kaip į šiuos klausimus atsako Teisingumo Teismas.

3.2.4. europos sąjungos teisingumo teismas

Šiame straipsnio skyriuje bus atliekama Teisingumo Teismo bylų analizė, kuria 
bus siekiama išsiaiškinti, kaip teisminėje praktikoje yra aiškinama Chartijos 41 straips-
nyje įtvirtintos teisės į gerą administravimą taikymo sritis. Analizei bylos buvo atrinktos, 
naudojantis raktiniais žodžiais, susijusiais su teise į gerą administravimą, bei atsižvelgiant 
į pirmiau minėtus specifinius klausimus. Atsižvelgiant į tai, jog Chartija darė įtaką dar 
prieš jai formaliai tampant teisiškai privaloma, analizei parinktos bylos apims laikotarpį 
tiek prieš, tiek po Lisabonos sutarties įsigaliojimo.

Kaip minėta pirmiau, valstybės narės, įgyvendindamos Sąjungos teisę, turi laiky-
tis Sąjungos sutartyse įtvirtintų taisyklių. Tai, be kita ko, buvo patvirtinta Teisingumo 
Teismo sujungtose bylose C-147/06 ir C-148/06 (SECAP SpA ir Santorso Soc. coop. arl 
prieš Comune di Torino [2008] ECR I-03565)23, susijusiose su viešųjų darbų pirkimo pro-
cedūromis. Šios bylos esmę sudarė klausimas, ar viešajame konkurse dalyvaujantis tie-
kėjas, pateikęs neįprastai mažos kainos pasiūlymą, turėjo teisę išdėstyti savo nuomonę ir 
įtikinti perkančiąją organizaciją, jog jo pasiūlymas yra realus, prieš perkančiajai organiza-
cijai automatiškai jį atmetant. Byloje nuomonę teikęs generalinis advokatas Colomer (bet 
ne Teisingumo Teismas) bandė atsakyti į klausimą, ar teisė į gerą administravimą įparei-
goja valstybes nares minėta prasme (t. y. kaip iš Sąjungos sutarčių išplaukianti taisyklė)24. 
Savo nuomonėje, paviešintoje 2007 m. lapkričio 27 d., generalinis advokatas darė išva-
dą, jog teisė būti išklausytam prieš pašalinant iš viešojo konkurso nelaikytina bendruo-
ju Sąjungos sutarčių principu. Todėl automatinis neįprastai mažos kainos pasiūlymo at-
metimas neprieštaravo jokiam pagrindiniam Sąjungos sutarčių principui (žr. generalinio 
advokato Colomer nuomonę sujungtose bylose C-147/06 ir C-148/06, 31 paragrafas). 
Tačiau tuo pačiu generalinis advokatas atkreipė dėmesį į tai, jog teisė į galimybę būti iš-
klausytam yra tiesiogiai numatyta visų valstybių narių teisinėse sistemose ir sudaro dalį 
teisės į gerą administravimą, įtvirtintos Chartijos 41 straipsnyje (žr. generalinio advokato 
23 Net jei tam tikros nuostatos nepriskirtinos Sąjungos antrinei teisei, pvz., viešųjų pirkimų sutarties ver-

tė nepasiekia Sąjungos direktyvose įvardytų ribinių tokių pirkimų verčių, laikoma, jog jos patenka į 
Sąjungos reglamentuojamą sritį, jei tik jos siejasi su pagrindinėmis Sąjungos laisvėmis (įsisteigimo laisve 
ir laisve teikti paslaugas) ir pagrindiniais Sąjungos principais (nediskriminavimo principu), šiuo aspektu 
žr. bylą C-59/00 Bent Mousten Vestergaard prieš Spøttrup Boligselskab [2001] ECR I-09505, 20 paragrafas.

24 Teisingumo Teismas savo ruožtu šio klausimo svarstyti nesiėmė. Jis nedarė jokios nuorodos į teisę į gerą 
administravimą, nors sprendimo priėmimo metu – 2008 m. gegužės 15 d. – teisė į gerą administravi-
mą Chartijos buvo paskelbta pagrindine teise daugiau nei aštuonerius metus (Chartija buvo patikslinta 
2007 m. gruodžio 12 d.). Tačiau pripažintina, jog Chartija tuo metu stokojo teisinio privalomumo galios.
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Colomer nuomonę, 50 paragrafas). 
Gero administravimo principas buvo tik vienas iš generalinio advokato nuomonėje 

pateiktų argumentų. Tačiau jo buvimas bendruoju principu Sąjungos valstybių narių tei-
sinėse sistemose bei paskelbimas pagrindine teise Chartijoje prisidėjo prie bylos baigties, 
t. y. prie išvados, jog nacionaliniai teisės aktai, kurie sudarant viešojo pirkimo sutartis, 
nepatenkančias į šią sferą reglamentuojančių direktyvų taikymo sritį, įpareigoja perkan-
čiąją organizaciją automatiškai atmesti neįprastai mažos kainos pasiūlymus, yra drau-
džiami (žr. generalinio advokato Colomer nuomonę, 57 paragrafas). Šioje plotmėje ribota 
Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis nebuvo analizuota. 

Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis analizuota kitoje – generalinės advokatės 
Kokott išvadoje, pateiktoje byloje C-75/08 Mellor (Christopher Mellor prieš Secretary of 
State for Communities and Local Government [2009] ECR I-03799), susijusioje su klau-
simu, ar nacionalinė institucija privalo pateikti visuomenei sprendimo neatlikti projek-
to poveikio aplinkai vertinimo motyvus25. Šioje išvadoje, priimtoje 2009 m. sausio 22 d., 
pažymima, jog nors Chartija ir neturi teisinio privalomumo galios, ji „kaip teisės šaltinis 
pateikia su pagrindinėmis teisėmis susijusias gaires, į kurias reikia atsižvelgti aiškinant 
Bendrijos teisę“ (žr. generalinės advokatės Kokott išvadą, pateiktą byloje C-75/08 Mellor, 
24 paragrafas). Vis dėlto tuo pačiu išvadoje pažymėta, jog iš Chartijos 41 straipsnio 1 da-
lies taikymo srities, kaip ir iš Sutarties 253 straipsnio, aišku, kad minima pareiga mo-
tyvuoti taikoma Bendrijos institucijoms. Todėl ši pareiga negali būti iš karto taikoma 
nacionalinėms institucijoms, net kai jos taiko Bendrijos teisę (žr. generalinės advokatės 
Kokott išvadą, 25 paragrafas). 

Pastarajame išaiškinime minima formuluotė „iš karto“ (angl. – without more ado) 
atskleidžia įdomų aspektą. Ji suponuoja, jog nepaisant ribotos Chartijos 41 straipsnio 1 
dalies taikymo srities, valstybės narės nėra visiškai laisvos nustatyti Sąjungos teisės įgy-
vendinimo procedūrinių taisyklių (žr. generalinės advokatės Kokott išvadą, 27 paragra-
fas). Net jei geras administravimas nėra taikomas valstybėms narėms, atsižvelgiant į 
Chartijos 41 straipsnio ribojimus, jo svarba išvadoje paneigta nebuvo. Priešingai – darant 
nuorodą į teisminę praktiką, konstatuota, jog „Chartijos 41 straipsnis ne tik įtvirtina gero 
valdžios institucijų administravimo taisykles, bet ir atskleidžia bendrą teisės principą, ku-
rio nacionalinės valdžios institucijos privalo laikytis taikydamos Bendrijos teisę“. Todėl 
valstybės narės yra įpareigotos pateikti motyvus dėl sprendimų, aktualių nagrinėtai bylai 
(žr. generalinės advokatės Kokott išvadą, 33 – 34 paragrafai). 

Teisingumo Teismas savo ruožtu neanalizavo Chartijos 41 straipsnio taikymo sri-
ties, 2009 m. balandžio 30 d. priimdamas sprendimą minėtoje byloje. Tas taip pat nebu-
vo daroma Teisingumo Teismui priimant 2010 m. kovo 25 d. sprendimą byloje C-392/08 
(Europos Komisija prieš Ispanijos Karalystę [2010] ECR I-02537), susijusioje su terminu, 
per kurį turėjo būti įgyvendinta pareiga sudaryti išorės avarinius planus pagal Direktyvą 
96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės. 
Tačiau šį klausimą svarstyti ir vėl apsiėmė generalinė advokatė Kokott savo minėtoje bylo-
je pateiktoje 2009 m. gruodžio 10 d. išvadoje. Įdomu yra tai, jog šioje byloje buvo nutylėti 
ankstesni išaiškinimai apie teisės į gerą administravimą netaikymą valstybėms narėms:

„Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 1 dalyje aiškiai numa-

25 Direktyva 85/337/EEB įtvirtina pareigą pateikti visuomenei detalią informaciją, įvertinus poveikį aplinkai 
ir priėmus sprendimą leisti vykdyti planuojamą veiklą, tačiau šiuo aspektu nieko nepasisako, kai priima-
mas sprendimas neatlikti projekto poveikio aplinkai vertinimo.
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tyta, kad pagal gero administravimo principą, kurio turi laikytis ir valstybės narės taiky-
damos Bendrijos teisę, visos valdžios institucijos įsipareigojimus turi įvykdyti per tinka-
mą terminą. Todėl valstybės negali labai ilgai vilkinti išorės avarinių planų sudarymo (16 
paragrafas)“.

Šioje išvadoje, kuri buvo pateikta kelios dienos po teisinio privalomumo galios su-
teikimo Chartijai, generalinė advokatė Kokott nemini nei šio Chartijos naujai įgyto sta-
tuso, nei joje įtvirtintų taikymo srities ribojimų. Tai, ar šis nutylėjimas dėl Chartijos 41 
straipsnio taikymo srities, priešingai nei Mellor byloje, yra susijęs su Chartijos teisiniu 
privalomumu ir jos įtraukimu į Sąjungos sutartis išvados teikimo metu, išlieka neaišku. 

Kita vertus, į ribotą Chartijos 41 straipsnio taikymo sritį buvo atkreiptas dėme-
sys Teisingumo Teismo 2011 m. gruodžio 21 d. sprendime, priimtame byloje C-482/10 
Cicala (Teresa Cicala prieš Regione Siciliana [2011] ECR I 14139), kuriame pažymėta, 
jog „remiantis [Chartijos 41 straipsnio] formuluote, šis straipsnis yra skirtas ne valsty-
bėms narėms, bet tik Sąjungos institucijoms ir įstaigoms“ (žr. Cicala bylos 28 paragrafą). 
Kitame sprendime – priimtame 2012 m. lapkričio 22 d. byloje C-277/11 M. M. (M. M. 
prieš Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland ir Attorney General), susiju-
sioje su bendra Europos prieglobsčio sistema, buvo nagrinėjamas teisės būti išklausytam 
taikymo valstybėms narėms klausimas. Generalinis advokatas Bot šioje byloje pateiktoje 
savo 2012 m. balandžio 26 d. išvadoje teigė, jog ši teisė, kaip bendrasis Sąjungos teisės 
principas, turi būti taikoma „kiekviename procese, kuris gali baigtis administraciniu ar 
teismo sprendimu, turinčiu neigiamą poveikį asmens interesams. Šios teisės paisymas 
privalomas ne tik Sąjungos institucijoms pagal Chartijos 41 straipsnio 2 dalies a punk-
tą, bet, kadangi tai yra Sąjungos teisės bendrasis principas, ir kiekvienos valstybės narės 
valdžios institucijoms, kai jos priima sprendimus, patenkančius į Sąjungos teisės taikymo 
sritį, nors taikomuose teisės aktuose toks reikalavimas nebūtinai aiškiai apibrėžtas“ (ge-
neralinio advokato Bot išvada, pateikta byloje C-277/11, 31–32 paragrafai). Todėl kompe-
tentinga nacionalinė institucija „priimdama sprendimą, patenkantį į Sąjungos teisės sritį, 
privalo užtikrinti gero administravimo principo, kaip bendrojo Sąjungos teisės principo, 
laikymąsi su sprendimo priėmimu susijusių asmenų atžvilgiu“ (Ibid). 

Teisingumo Teismas šioje byloje savo ruožtu teisę būti išklausytam įvardijo kaip 
bendrąjį Sąjungos teisės principą, šiuo metu įtvirtintą ir Chartijos 41 straipsnio 2 dalyje, 
kuri yra „visuotinai taikoma“ (M. M. byla, 82–84 paragrafai). Be to, Teisingumo Teismas 
pridūrė, jog „iš nusistovėjusios Teisingumo Teismo praktikos matyti, jog valstybės narės 
ne tik privalo savo nacionalinę teisę aiškinti taip, kad ji atitiktų Sąjungos teisę, bet taip pat 
nesivadovauti tokiu aiškinimu, kuris pažeistų Sąjungos teisės sistemos saugomas pagrin-
dines teises arba kitus bendruosius Sąjungos teisės principus“, įskaitant ir teisę būti išklau-
sytam (M. M. byla, 93 paragrafas). Taigi, tiek generalinis advokatas Bot, tiek Teisingumo 
Teismas teisės būti išklausytam arba gero administravimo taikymą valstybėms narėms 
grindžia jų buvimu bendruoju Sąjungos teisės principu. Teisingumo Teismas Chartijos 
41 straipsnyje įtvirtintą teisę į gerą administravimą taip pat įvardija kaip pagrindinę teisę, 
ignoruodamas iš jos taikymo srities kylančius ribojimus. Tačiau iš pacituotų teiginių lieka 
neaišku, kas turėta omenyje, priskiriant Chartijos 41 straipsniui „visuotinį pobūdį“. 

Pirmiau išsakytos mintys byloja, jog generaliniai advokatai savo išvadose yra la-
biau už Teisingumo Teismą linkę remtis geru administravimu. Tai sutampa su generali-
nio advokato Colomer išreikšta pozicija byloje C-303/05 Advocaten voor de Wereld VZW 
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(Advocaten voor de Wereld VZW prieš Leden van de Ministerraad [2007] ECR I-3633), 
kad būtent generaliniai advokatai, remdamiesi ir aiškindami Chartiją, išplečia jos, kaip 
paprasčiausios programos arba deklaracijos, pobūdį, tuo tarpu Teisingumo Teismas 
Chartija remiasi retai, netgi „nesiekdamas atremti generalinių advokatų nuomonės“ (žr. 
generalinio advokato Colomer išvadą, pateiktą Advocaten voor de Wereld VZW byloje, 78 
paragrafas). Tačiau neseniai Teisingumo Teismas, atrodo, nutraukė šiuo klausimu ilgai 
trukusią tylą.

Palyginti neseniai nagrinėtose bylose Teisingumo Teismas palaikė pirmiau mi-
nėtoje Cicala byloje pateiktą poziciją, kad Chartijos 41 straipsnis yra taikytinas tik 
Sąjungos institucijoms, įstaigoms, organams ir agentūroms, tačiau ne valstybėms narėms 
(žr. Teisingumo Teismo 2014 m. liepos 17 d. sprendimą sujungtose bylose C-141/12 ir 
C-372/12 YS ir kt. (YS ir kt. prieš Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel ir Minister 
voor Immigratie, Integratie en Asiel) [2014], 67 paragrafą, Teisingumo Teismo 2014 m. 
lapkričio 5 d. sprendimą byloje C-166/13 Mukarubega (Sophie Mukarubega prieš Préfet 
de police ir Préfet de la Seine-Saint-Denis) [2014], 44 paragrafą ir Teisingumo Teismo 
2014 m. gruodžio 11 d. sprendimą byloje C-249/13 Boudjlida (Khaled Boudjlida prieš 
Préfet des Pyrénées-Atlantiques) [2014], 32 paragrafą). Į pastarąją bylą teiktoje išvadoje 
generalinis advokatas Wathelet pristatė kiek platesnį šio klausimo kontekstą – jo teigi-
mu, Chartijos 41 straipsnio formuluotė nepanaikina Chartijos 51 straipsnyje įtvirtintos 
pareigos taikyti Chartiją, valstybėms narėms įgyvendinant Sąjungos teisę (žr. generali-
nio advokato Wathelet išvadą Mukarubega byloje, 56 paragrafą ir generalinio advokato 
Wathelet išvadą Boudjlida byloje, 47 paragrafą). Tokiu būdu minėtasis generalinis advo-
katas plečiamai aiškino Chartijos 41 straipsnio taikymą, teisei į gerą administravimą su-
teikdamas konstitucinį statusą. 

Neseniai nagrinėtoje byloje Teisingumo Teismas taip pat išaiškino, jog teisė į gerą 
administravimą, įtvirtinta Chartijos 41 straipsnyje, atspindi bendrąjį Sąjungos teisės prin-
cipą (žr. Teisingumo Teismo 2014 m. gegužės 8 d. sprendimą byloje 604/12 H. N. prieš 
Minister for Justice, Equality and Law Reform and others [2014], 49–50 paragrafus)26. 
Analogiškas požiūris buvo išreikštas ir sujungtose bylose C-141/12 ir C-372/12 Y.S. ir 
kt. (68 paragrafas)27. Pastebėtina, jog bendruoju Sąjungos teisės principu Teisingumo 
Teismas įvardijo ir teisę į gynybą, kurios sudedamoji dalis yra teisė būti išklausytam (žr. 
bylą C-166/13 Mukarubega, 42 paragrafas, bylą C-249/13 Boudjlida, 31 paragrafas ir bylą 
C-419/14 WebMindLicenses Kft., 84 paragrafas). 

Pirmiau apžvelgtoji teisminė praktika padeda atsakyti į klausimą, susijusį su gero 
administravimo taikymu valstybėms narėms. Ji rodo, jog, prieš įsigaliojant Lisabonos 
sutarčiai, Teisingumo Teismas atmetė gero administravimo taikymą valstybėms narėms, 

26 Generalinio advokato Wathelet manymu, tai byloja apie Teisingumo Teismo pritarimą Chartijos 41 
straipsnio taikymui valstybėms narėms, kai jos įgyvendina Sąjungos teisę (žr. generalinio advokato 
Wathelet išvadą byloje 419/14 WebMindLicenses Kft. prieš Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó- és 
Vám Főigazgatóság [2015], 136 paragrafas).

27 Šioje byloje Teisingumo Teismas pastebėjo, jog „savo klausimais nagrinėjamose bylose prašymus pri-
imti prejudicinį sprendimą pateikę teismai ne prašo išaiškinti šį bendrąjį principą, bet nori sužinoti, ar 
patį Chartijos 41 straipsnį galima taikyti Sąjungos valstybėms narėms“ (žr. sujungtas bylas C-141/12 ir 
C-372/12 Y.S. ir kt., 68). Tuo tarpu generalinio advokato manymu, visa tai „nekliudo Teisingumo Teismui 
padėti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui išaiškinti ir įvertinti nagrinėjamą 
bendrąjį principą“ (žr. generalinio advokato Wathelet išvadą byloje 419/14 WebMindLicenses Kft., 138 
paragrafas).
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remdamasis tuo, jog jis nepriskirtinas iš Sutarčių kylančiai teisei. Tačiau Chartijos įsiga-
liojimas ir jos teisinės galios prilyginimas Sutartims, minėtosios taisyklės, regis, su mažo-
mis išimtimis, randamomis generalinių advokatų nuomonėse, nepakeitė. Ši pozicija kyla 
iš tiesioginės Chartijos 41 straipsnio formuluotės, kuri gero administravimo taikomumą 
numato vien Sąjungos institucijoms ir agentūroms, bet ne valstybėms narėms. 

Teisminė praktika taip pat rodo Teisingumo Teismo tendenciją priskirti valsty-
bėms narėms teisės į gerą administravimą, kaip bendrojo Sąjungos teisės principo, tai-
kymą. Kaip bendrasis Sąjungos teisės principas, teisė į gerą administravimą iš valstybių 
narių, įgyvendinančių Sąjungos teisę, reikalauja tam tikrų administracinių standartų 
laikymosi28. Atsižvelgdamos į tai, valstybės narės privalo gerbti teisę į gerą administravi-
mą, nepaisant iš Chartijos 41 straipsnio formuluotės kylančių ribojimų. Taigi, minėtojo 
Chartijos straipsnio formuluotė nepaneigia gero administravimo, kaip bendrojo Sąjungos 
teisės principo, taikymo valstybėms narėms. 

Iš teisminės praktikos daromų nuorodų į Chartijos 41 straipsnį matyti, jog gero admi-
nistravimo paskelbimas pagrindine teise, nepaisant ribotos taikymo srities, yra programinio 
(angl. – inspirational) pobūdžio. Tai savo ruožtu daro įtaką teisiniam argumentavimui ir prisi-
deda prie administracinių taisyklių, taikomų įgyvendinant Sąjungos teisę, puoselėjimo.

4. Baigiamosios įžvalgos

Kaip minėta šio straipsnio 3.2.2 dalyje, ribota Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis 
negali būti paaiškinama procesinės autonomijos doktrina. Chartijos teisinės galios prily-
ginimas Sutartims bei gero administravimo buvimas bendruoju Sąjungos teisės principu 
pašalina teisę į gerą administravimą iš šios doktrinos srities. Ir vis dėlto – šios teisės tai-
kymo sritis buvo sąmoningai apribota Chartijos 41 straipsnio tekstinėje formuluotėje, ką 
patvirtina ir teisminė praktika. Ši formuluotė teisės į gerą administravimą taikymą numa-
to išimtinai Sąjungos institucijoms.

Chartijos 41 straipsnio taikymo sritis buvo formuluojama siaurai, nepaisant gero 
administravimo buvimo bendruoju Sąjungos teisės principu, kurio turi laikytis ir valsty-
bės narės. Tokiu būdu teisės į gerą administravimą taikymo sritis buvo apibrėžta siauriau 
ne tik už visą Chartijos taikymo sritį, bet siauriau ir už patį bendrąjį principą. Tai atrodo 
keistai, turint omenyje, kokią įtaką darė bendrieji principai priimant Chartiją. Kitais žo-
džiais tariant, Teisingumo Teismo praktikoje pripažįstamo bendrojo teisės principo ap-
rėpties susiaurinimas dokumente, kurio tikslas buvo tokį principą kodifikuoti, kelia tam 
tikrų abejonių. Abejonių kelia ir sprendimas apriboti teisės į gerą administravimą taiky-
mo sritį, tuo pačiu pripažįstant ją pagrindine teise.

Kaip parodė teisminės praktikos analizė, iš Chartijos 41 straipsnio formuluotės ky-
lantis ribojimas nepaneigia gero administravimo, kaip bendrojo principo, taikymo vals-
tybėms narėms. Atsižvelgiant į tai, jog bendrasis principas ima viršų prieš Chartijos 41 
straipsnio ribojimą, sprendimas iš jo taikymo srities pašalinti valstybes nares nebetenka 
praktinės reikšmės.  

28 Šio straipsnio tikslas nėra įvertinti, ar iš gero administravimo principo išplaukiančios procedūrinės tai-
syklės, kuomet jas taiko valstybės narės, visoje Sąjungoje užtikrina vienodą apsaugos lygį. Tačiau tyrimai 
rodo, jog gero administravimo principas nereikalauja iš valstybių narių jo taikyti „europiniu lygiu“, t. y. 
taip pat, kaip jį taiko Sąjungos teismai, Reichel 2008, p. 271–272.
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Iš Chartijos 41 straipsnio kylantis ribojimas taip pat nesumenkina teisės į gerą 
administravimą reikšmės. Chartijos įtraukimas į Sutartis, suteikiant jai teisinio privalo-
mumo galią, jos taisykles padarė konstitucinėmis (Groussot ir Pech 2010, 2) ir įrodo, jog 
jos nėra vien deklaratyvaus pobūdžio (Wakefield 2007, 92). Chartijos 41 straipsnio įtvir-
tinamos teisės į gerą administravimą tikslas suteikti individams apsaugą administracinių 
procedūrų metu byloja apie jos esmingumą. Tai atsiskleidžia ir teisminėje praktikoje, 
susijusioje su gero administravimo taikymu, įgyvendinant Sąjungos teisę. Į šį Chartijos 
straipsnį daromos nuorodos byloja apie jo įtaką teisiniam argumentavimui. Taigi, būtent 
dėl Chartijos gero administravimo principas tapo aiškiai matomas ir suteikė daugiau tei-
sinio tikrumo tiems, kurie yra jo adresatai.

Teisės į gerą administravimą kodifikacija taip pat gali būti reikšminga tolimesniam 
jos vystymuisi. Kai kurie akademikai teigia, jog ateityje teisė į gerą administravimą bus 
vis dažniau įtraukiama į antrinę Sąjungos teisę ir taps teisiškai įgyvendinama individų 
garantija (Reichel 2008, 271). Nors tai kol kas ir nevirto realybe, į Chartijos 41 straipsnyje 
įtvirtintą subjektinę teisę teisminėje praktikoje daromos nuorodos sufleruoja apie judėji-
mą bendros Sąjungos administracinės tvarkos link.
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas

Įvadas

Atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės siekiu paremta 
Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina valdžios įstaigų paskirtį – tarnybą (tarnavimą) 
žmonėms. Šios paskirties realus įgyvendinimas, Tautos pasitikėjimas valdžios įstaigomis, 
inter alia žmogaus ir valstybės bendradarbiavimas neatsiejamas nuo atsakingo valdy-
mo imperatyvo. Konstitucinis atsakingo valdymo principas suponuoja tai, kad valstybės 
institucijos ir pareigūnai turi vykdyti savo funkcijas vadovaudamiesi Konstitucija, teise, 
veikdami Tautos ir Lietuvos valstybės interesais, tinkamai įgyvendinti jiems Konstitucijos 
ir įstatymų suteiktus įgaliojimus1. 

Siekdamas užtikrinti atsakingo valdymo imperatyvo laikymąsi, įstatymų leidėjas 
daugiau nei prieš penkiolika metų priėmė Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymą, kuris įtvirtino visų turinčių įgaliojimus vykdyti viešąjį administravimą subjektų 
veiklos pagrindus (esmines veiklos taisykles): viešojo administravimo principus, viešojo 
administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės pro-
cedūros organizavimo pagrindus, asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų 
veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą 
ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą, kitas asmenų ir viešojo 
administravimo subjektų teises bei pareigas viešojo administravimo srityje.

Šio teisės akto pamatinė reikšmė kiekvienam viešojo administravimo subjektui 
bei į jį besikreipiančiam asmeniui, taip pat administraciniams teismams paskirta funk-
cija vertinti viešojo administravimo srityje priimamus sprendimus, spręsti ginčus viešojo 
administravimo srityje Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą paskatino parengti savo 
praktikos, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, apibendrinimą. 
Šis darbas skirtas apibendrinti (apžvelgti) neteisminio administracinio proceso pagrin-
dus, tai yra esmines taisykles, kurių turi laikytis viešojo administravimo subjektai, vykdy-
dami viešąjį administravimą.

Viešojo administravimo veikla yra realaus valstybės bendravimo ir bendradar-
biavimo su jos gyventojais bei kitais suinteresuotais asmenimis atspindys. Todėl viešasis 
administravimas daro tiesioginę įtaką gyventojų ir kitų suinteresuotų asmenų požiūriui į 
valstybę, lemia pasitikėjimą ja, formuoja aktyvią ir sąmoningą visuomenę. Tad nenuosta-
bu, kad šiuo metu geras administravimas ir atviros, darnios (vieningos), atsakingos, skai-
drios, efektyvios, į piliečius nukreiptos Europos viešosios administracijos kultūros paieš-
kos sulaukia itin didelio dėmesio2. Parengtu apibendrinimu siekiama prisidėti prie tokios 
viešosios administracijos kultūros formavimo Lietuvoje ir tikimasi, kad jis taps svarbia 
priemone įgyvendinant iš gero administravimo principo kylančius imperatyvus prakti-
koje bei padedant gyventojams, taip pat kitiems suinteresuotiems asmenims suvokti savo 
teises ir jomis efektyviai pasinaudoti. 

1 Žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2012 m. spalio 26 d. išvadą.
2 Šiuo aspektu išsamiau žr., pavyzdžiui, ES Pagrindinių teisių chartijos ataskaitą (2014). Prieiga interne-

te: <http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/2014_annual_charter_report_en.pdf>. Taip pat 
Europos gero administracinio elgesio kodeksą. Prieiga internete: http://www.ombudsman.europa.eu/en/
resources/code.faces#/page/1. ES administracinės teisės mokslinių tyrimų tinklo (angl. ReNEUAL) pa-
rengtą Pavyzdinių Europos Sąjungos administracinio proceso taisyklių rinkinį (angl. Model Rules on EU 
Administrative Procedure). Prieiga internete: <http://www.reneual.eu/>.
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Parengtą apibendrinimą sudaro devynios dalys, atspindinčios Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo struktūrą. Pirmojoje apibendrinimo dalyje glaustai ap-
žvelgiami viešojo administravimo teisiniai pagrindai. Antrojoje dalyje analizuojamos 
pagrindinės viešojo administravimo sritys – administracinių sprendimų priėmimas, įsta-
tymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, administracinių paslaugų 
teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas bei viešojo administravimo subjekto 
vidaus administravimas, taip pat apžvelgiama veikla, kuri nepatenka į viešojo adminis-
travimo kategoriją. Trečiojoje apibendrinimo dalyje aptariama viešojo administravimo 
subjekto samprata. Ketvirtojoje dalyje pagrindinis dėmesys skiriamas gero administravi-
mo ir kitiems viešojo administravimo principams. Individualiam administraciniam aktui 
keliami reikalavimai apžvelgiami penktojoje dalyje. Tolesnėse apibendrinimo dalyse ap-
žvelgiamos asmenų kreipimosi į viešojo administravimo subjektus formos, asmenų pra-
šymų viešojo administravimo subjektams nagrinėjimo tvarka ir administracinė procedū-
ra. Paskutinėje dalyje aptariami kiti viešojo administravimo srityje aktualūs klausimai: 
viešojo administravimo subjekto teisė naikinti (keisti) savo sprendimus, administracinės 
procedūros ir prašymų nagrinėjimo terminai, viešojo administravimo subjekto diskreci-
ja, administracinio akto apskundimo teismui suspensyvinis efektas ir teisminės gynybos 
priemonės dėl pažeidimų viešojo administravimo srityje.

Parengtam apibendrinimui daugiausiai atrinktos 2012–2015 metų bei kai kurios 
ankstesnio bei vėlesnio laikotarpio administracinės bylos, kuriose suformuotos taisyklės 
bei pateikiami teisės aiškinimo ir taikymo pavyzdžiai yra (gali būti) reikšmingi spren-
džiant įvairius viešojo administravimo srityje kylančius klausimus. Šiame kontekste rei-
kia priminti, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo rengiami ir publikuojami 
administracinių teismų praktikos apibendrinimai nesiekia pateikti naujų teisės normų 
aiškinimo taisyklių, kurios, atsižvelgiant į teisinės valstybės principo turinį, gali būti for-
muojamos tik nagrinėjant konkrečias bylas. Šio dokumento paskirtis yra pateikti susis-
temintą administracinių bylų nagrinėjimo praktiką, kuri atspindėtų Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo poziciją, taikant Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo normas, supažindintų su vyraujančiomis praktikos šioje srityje tendencijomis, 
atkreiptų dėmesį į dažniausiai pasitaikančias viešojo administravimo subjektų, ikiteismi-
ne tvarka ginčus nagrinėjančių institucijų bei pirmosios instancijos administracinių teis-
mų daromas teisės normų taikymo klaidas ir problemas.

I. VIeŠoJo AdmInIstrAVImo teIsInIAI pAGrIndAI

1. Fundamentalius viešojo administravimo teisinius pagrindus nustato Lietuvos 
Respublikos Konstitucija (toliau – ir Konstitucija), turinti aukščiausią teisinę galią įstaty-
mų hierarchinėje sistemoje. Konstitucija yra valstybės valdžią ribojanti aukščiausioji tei-
sė. Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Tai, kad pagal Konstituciją 
aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo 
atstovus, kad valdžios galias riboja Konstitucija ir kad valdžios įstaigos tarnauja žmo-
nėms, suponuoja, kad valstybės pareigūnai, vykdantys funkcijas įgyvendinant valsty-
bės valdžią, visi asmenys, priimantys visuomenei ir valstybei reikšmingus sprendimus, 
turi veikti vadovaudamiesi Konstitucija, teise, Tautos ir Lietuvos valstybės interesais 
(žr. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2004 m. liepos 1 d. nutarimą). Šiame  
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kontekste pažymėtina, kad viešojo administravimo subjektų pareiga yra ne tik griežtai lai-
kytis Konstitucijoje numatytų jų veiklos standartų, bet ir užtikrinti visas Konstitucijoje tie-
siogiai įtvirtintas ir iš jos dvasios kylančias vertybes. Tai lemia ne atskirų nuostatų, o visos 
Konstitucijos ypatingą svarbą viešajam administravimui. Reikia pastebėti, kad adminis-
tracinių teismų praktikoje Konstitucija ir ją aiškinanti Lietuvos Respublikos Konstitucinio 
Teismo (toliau – ir Konstitucinis Teismas) jurisprudencija yra pagrindiniai teisės šaltiniai, 
kuriais vadovaujamasi sprendžiant sudėtingas viešojo administravimo srityje kylančias tei-
sines problemas, ypač susijusias su administracinio reglamentavimo sritimi.

2. Prielaidas įgyvendinti atsakingo valdymo principą, Konstitucijos nuostatą, kad 
visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, sudaro bendruosius viešojo administravi-
mo pagrindus įtvirtinantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (to-
liau – ir VAĮ, Viešojo administravimo įstatymas). 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauja 
šio įstatymo redakcija (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija (Žin., 2006, 
Nr. 77-2975). Viešojo administravimo įstatymas nustato viešojo administravimo princi-
pus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir adminis-
tracinės procedūros organizavimo pagrindus, garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo 
administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat 
teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėji-
mą (žr. VAĮ 1 str.).

3. Teisės į pagrįstą asmens prašymo ar kreipimosi nagrinėjimą realizavimą taip pat 
detalizuoja 2007 m. rugpjūčio 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 875 
patvirtintos Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo 
institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės (2015 m. 
rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija; toliau – ir Prašymų nagrinėjimo taisyklės). 
Šios taisyklės reglamentuoja fizinių ir juridinių asmenų prašymų3 nagrinėjimą ir jų aptar-
navimą viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo 
subjektuose. Šių taisyklių nustatyta tvarka taip pat nagrinėjami asmenų kreipimaisi į ins-
titucijas, kai išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos 
veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, informuo-
jama apie pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis 
ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės ir savivaldybių biudžetų ir valstybės pinigų 
fondų, piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens tei-
sėtų interesų ir teisių pažeidimu, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, kitokie asme-
nų kreipimaisi į instituciją, išskyrus asmenų skundus ir pranešimus, kurie nagrinėjami 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka (žr. Prašymų na-
grinėjimo taisyklių 1, 2 p.). Nagrinėjant asmenų prašymus šių taisyklių nuostatos taiko-
mos tiek, kiek tų klausimų nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrin-
du priimti kiti teisės aktai (Prašymų nagrinėjimo taisyklių 4 p.).

4. Nuo demokratija ir pagarba žmogaus teisėms pagrįsto viešojo administravimo 

3 Prašymų nagrinėjimo taisyklių 4.4 punkte įtvirtinta, kad šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos 
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninio 
parašo įstatyme, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Lietuvos Respublikos pašto įstatyme, 
Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme, 
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 straips-
nio 14 dalį, prašymas – tai su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į 
viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuo-
se nustatytus veiksmus.
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neatsiejama visuomenės ir jos narių teisė gauti informaciją iš valdžios institucijų. Šios tei-
sės užtikrinimui ypač svarbus Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institu-
cijų ir įstaigų įstatymas (2005 m. lapkričio 10 d. įstatymo Nr. X-383 redakcija; toliau – ir 
Teisės gauti informaciją įstatymas). Šis įstatymas nustato teisės gauti informaciją iš vals-
tybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įgyvendinimo tvarką ir reguliuoja valstybės bei 
savivaldybių institucijų ir įstaigų veiksmus teikiant informaciją asmenims.

5. Viešojo administravimo administracinio reglamentavimo sričiai itin aktua-
lus Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymas (2012 m. rugsėjo 18 d. įstatymo 
Nr. XI-2220 redakcija). Šis įstatymas nustato teisėkūros principus, teisėkūros stadijas, 
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų teisėkūroje dalyvaujančių asmenų tei-
ses ir pareigas (Teisėkūros pagrindų įstatymo 1 str. 1 d.).

6. Svarbu pažymėti, kad viešojo administravimo srityje yra taikomas atsakomy-
bės už priimtus sprendimus principas (žr. VAĮ 3 str. 1 d. 11 p.). Kaip nurodoma VAĮ 42 
straipsnyje, viešojo administravimo subjektas, pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, atsako 
įstatymų nustatyta tvarka. Turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravi-
mo subjektų neteisėtų aktų, atlyginama Civilinio kodekso (toliau – ir CK) ir kitų įstaty-
mų nustatyta tvarka. Atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijos neteisėtų 
veiksmų, sąlygas nustato CK 6.271 straipsnis. Pagal šio straipsnio 1 dalį, žalą, atsiradu-
sią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės 
biudžeto nepaisydamas konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios insti-
tucijos darbuotojo kaltės. Žalą, atsiradusią dėl savivaldybės valdžios institucijų neteisėtų 
aktų, privalo atlyginti savivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų 
kaltės.

7. Jeigu yra kokia nors teisė, turi būti ir jos gynimo priemonė (lot. Ubi ius, ibi reme-
dium). Tai reiškia, kad pripažįstant teisę į gerą administravimą, tinkamą viešąjį adminis-
travimą, turi būti užtikrinama ir veiksminga šios teisės gynyba. Ginčų, kylančių viešojo 
administravimo srityje, teisingą ir efektyvų išsprendimą paprastai užtikrina specializuoti 
teismai, tai yra administraciniai apygardos teismai ir Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas. Šiuose teismuose kylančių ginčų nagrinėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (2000 m. rugsėjo 19 d. įstatymo 
Nr. VIII-1927 redakcija; toliau – ir ABTĮ, Administracinių bylų teisenos įstatymas). 
Reikia atkreipti dėmesį, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo 
administravimo srityje. Teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų 
(ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu 
atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas nevir-
šijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl 
kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str.).

Svarbu, kad prieš kreipiantis į administracinį teismą, viešojo administravimo su-
bjektų priimti individualūs teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) gali būti, o įstatymų nu-
statytais atvejais – turi būti ginčijami kreipiantis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teis-
mo tvarka instituciją (pavyzdžiui, kreipiantis į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją 
(ABTĮ 26 str. 1 d.), Mokestinių ginčų komisiją (Mokesčių administravimo įstatymo 147 
str.), Ginčų komisiją prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Neįgaliųjų socialinės 
integracijos įstatymo 23 str. ir kt.). Plačiau žr. LVAT praktikos, taikant išankstinio ginčų 
nagrinėjimo ne per teismą tvarką reglamentuojančias teisės normas, apibendrinimas (I ir II 
dalys), skelbtus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuleteniuose Nr. 19 ir 20). 
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8. Žinoma, reikia pažymėti, kad administracinių teisinių santykių ir viešojo admi-
nistravimo subjektų įvairovė sąlygoja ne tik Viešojo administravimo įstatymo, bet ir ats-
kirų viešojo administravimo subjektų veiklą reguliuojančių teisės aktų svarbą. Kiekvienas 
viešojo administravimo sistemos subjektas, atlikdamas jam priskirtas funkcijas, vadovau-
jasi ne tik bendruoju Viešojo administravimo įstatymu, bet ir tą viešojo administravimo 
sritį, kurioje vykdyti viešąjį administravimą jam suteikta kompetencija, reglamentuojan-
čiais specialiais įstatymais bei su šių įstatymų įgyvendinimu susijusiais poįstatyminiais 
teisės aktais (pavyzdžiui, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (2008 m. rug-
sėjo 15 d. įstatymo Nr. X-1722 redakcija; toliau – ir VSĮ); Lietuvos Respublikos valsty-
bės tarnybos įstatymu (2002 m. balandžio 23 d. įstatymo Nr. IX-855 redakcija; toliau – ir 
VTĮ); Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (2004 m. balandžio 13 d. 
įstatymo Nr. IX-2112 redakcija; toliau – ir MAĮ, Mokesčių administravimo įstatymas); 
Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymu (2002 m. liepos 
1 d. įstatymo Nr. IX-1005 redakcija; toliau – ir AAVKĮ); Lietuvos Respublikos konkuren-
cijos įstatymu (2012 m. kovo 22 d. įstatymo Nr. XI-1937 redakcija; toliau – ir KĮ) ir kt.).

9. Kaip parodė apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prakti-
ka, sprendžiant su Europos Sąjungos teise susijusius klausimus viešojo administravimo 
srityje, kaip teisės aiškinimo šaltinis, ypač aktualios Europos Sąjungos pagrindinių tei-
sių chartijoje (toliau – ir Pagrindinių teisių chartija, Chartija) įtvirtintos teisės, laisvės 
ir principai inter alia Chartijos 41 straipsnyje įtvirtinta teisė į gerą administravimą (žr., 
pavyzdžiui, 2012 m. kovo 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-2220/2012; 
2015 m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2266-858/2015; 2010 m. 
gruodžio 8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-
686/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010). Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismo (toliau – ir Teisingumo Teismas, ESTT) jurisprudencijo-
je teisė į gerą administravimą pripažįstama bendruoju teisės principu4. Pagal Chartijos 
41 straipsnį, kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjungos institucijos, įstaigos ir orga-
nai jo reikalus tvarkytų nešališkai, teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką. Ši tei-
sė apima: a) kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią 
jam nepalankią priemonę; b) kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis 
teisėto konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo; c) administracijos pareigą pa-
grįsti savo sprendimus. Kiekvienas asmuo turi teisę į tai, kad Sąjunga pagal valstybėms 
narėms bendrus teisės principus atlygintų jam žalą, kurią atlikdami savo pareigas padarė 
Sąjungos institucijos ar jų tarnautojai. Kiekvienas asmuo gali kreiptis į Sąjungos instituci-
jas viena iš kalbų, kuria surašytos Sutartys, ir jam turi būti atsakyta ta pačia kalba. 

Teisės į gerą administravimą plėtojimui, be kita ko, yra reikšmingas Europos 
Parlamento patvirtintas Europos gero administracinio elgesio kodeksas5, pateikiantis mi-
nėtos teisės suvokimą sensu lato ir įtraukiantis tokius aspektus kaip teisėtumas, diskri-
minacijos nebuvimas, proporcingumas, piktnaudžiavimo galia nebuvimas, nešališkumas 
ir nepriklausomumas, objektyvumas, teisėti lūkesčiai, nuoseklumas ir patarimas, sąžinin-
gumas, etiketas, teisė būti išklausytam ir pateikti pareiškimus, pagrįstas sprendimų priė-

4 Žr. 1992 m. kovo 31 d. sprendimą byloje Jean-Louis Burban prieš Europos Parlamentą, C-255/90 P; Su 
Pagrindinių teisių chartija susijusius išaiškinimus (toliau – ir Išaiškinimai) (2007/C 303/02). Prieiga in-
ternete: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:lt:PDF>

5 Prieiga internete: <http://www.ombudsman.europa.eu/en/resources/code.faces/lt/3510/html.bookmark;j
sessionid=79D34463D71BE253A8EF339D83B1673F#/page/1>.
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mimo terminas, pareiga pagrįsti sprendimą, apskundimo galimybių nurodymas ir kt. 
10. Administraciniai teismai, nagrinėdami viešojo administravimo srityje kylan-

čius ginčus, remiasi Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – ir 
Konvencija) nuostatomis bei atsižvelgia į iš tarptautinių susitarimų kylančius rekomendaci-
nio pobūdžio aktus. Vystydamas teisminę praktiką viešojo administravimo srityje, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas, be kita ko, dažnai atsižvelgia į Europos Tarybos 
Ministrų Komiteto rekomendacijas, pavyzdžiui, Rekomendaciją Nr. R(84)15 „Dėl viešosios 
atsakomybės“6, Rekomendaciją Nr. 80(2) „Dėl administravimo subjektų diskrecinių galių 
įgyvendinimo“, Rekomendaciją Nr. CM/Rec(2007)7 „Dėl gero administravimo“7 (žr., pavyz-
džiui, 2012 m. gruodžio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-3088/2012; 2014 m. 
lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-1180/2014; 2013 m. vasario 21 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-223/2013) ir kt.

II. VIeŠoJo AdmInIstrAVImo sAmprAtA

(VAĮ 2 str.1 d., ABTĮ 2 str. 1 d.)

1. Ne kiekviena viešąją reikšmę turinti veikla gali būti laikoma viešuoju adminis-
travimu. Viešasis administravimas yra tik tokia veikla, kuri atitinka Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje ir Lietuvos Respublikos adminis-
tracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą apibrėžimą (žr. 2015 m. 
spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1289-438/2015).

2. Pagal šiuo metu įstatymų leidėjo įtvirtintą apibrėžimą, viešasis administravi-
mas – tai įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų 
veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų 
priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nu-
statytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir 
viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas (VAĮ 2 str. 1 d. (2009 m. birže-
lio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija); ABTĮ 2 str. 1 d. (2009 m. birželio 11 d. įstatymo 
Nr. XI-284 redakcija). Vadinasi, viešasis administravimas apima penkias pagrindines sri-
tis, kuriose funkcionuoja viešojo administravimo subjektai, tai yra: 

1) administracinių sprendimų priėmimas; 
2) įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė; 
3) administracinių paslaugų teikimas; 
4) viešųjų paslaugų teikimo administravimas; 
5) viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas (šiuo aspektu taip pat 

žr. VAĮ 5 str.). Reikia atkreipti dėmesį, kad viešojo administravimo subjekto vidaus admi-
nistravimo sritis į viešojo administravimo sampratą buvo įtraukta tik nuo 2007 m. sausio 
1 d., tai yra įsigaliojus naujai Viešojo administravimo įstatymo redakcijai.

6 Prieiga internete: <https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&Ref=Rec(84)15&Language=lanEnglish&Ver=or
iginal&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D3
83&direct=true>.

7 Prieiga internete: <https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d5bb1>.
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II.1. Administracinių sprendimų priėmimas 

(VAĮ 2 str. 2, 8–11 d.; 8 str. 1 d.; ABTĮ 2 str. 13, 14 d.)

3. Vienas pagrindinių viešojo administravimo subjektų veiklos instrumentų yra 
administracinių sprendimų priėmimas. Administracinis sprendimas Viešojo administra-
vimo įstatyme apibrėžiamas kaip administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas 
nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia 
(VAĮ 2 str. 11 d.). Administracinis aktas – tai viešojo administravimo subjekto išleistas 
nustatytos formos teisės aktas (VAĮ 2 str. 8 d.).

II.1.1. Administracinių sprendimų formos

4. Pažymėtina, kad viešojo administracinio subjekto valia gali būti išreiškiama pri-
imant skirtingo pobūdžio administracinius sprendimus. Apžvelgta administracinių teis-
mų praktika rodo, kad sprendžiant administracinius ginčus ir vertinant priimtų adminis-
tracinių sprendimų teisėtumą itin aktualus jų skirstymas į individualius administracinius 
aktus, norminius administracinius aktus, vidaus administravimo aktus ir administracines 
sutartis.

4.1. Individualus administracinis aktas – tai vienkartis teisės taikymo aktas, skir-
tas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei (VAĮ 2 str. 9 d.). Šiuo aspektu taip 
pat aktuali ABTĮ 2 straipsnio 14 dalis, pagal kurią individualus teisės aktas – vienkartis 
teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam subjektui ar individualiais požymiais apibūdin-
tų subjektų grupei. Taigi individualus administracinis teisės aktas yra įstatymo normų ar 
kitų hierarchiškai aukštesnės pakopos norminių teisės aktų normų taikymo priemonė 
(2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-566/2013).

4.1.1. Pagrindiniai individualaus administracinio akto požymiai Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktikoje išskirti, analizuojant individualių ir norminių 
administracinių aktų skirtumus. Pagal šią praktiką individualiam administraciniam ak-
tui būdingi tokie požymiai: 1) akte yra išreikštas teisės normų taikymo rezultatas kon-
kretaus subjekto atžvilgiu, turintis įtakos šio subjekto teisiniam statusui (teisėms ir 
pareigoms), t. y. jis sukelia konkrečių administracinių teisinių santykių atsiradimą, pa-
sikeitimą ar pasibaigimą (pavyzdžiui, 2011 m. rugpjūčio 1 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A662-2780/2011); 2) aktas priimamas viešojo administravimo subjekto, turinčio 
įstatymo nustatyta tvarka jam suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus (pavyzdžiui, 
2011 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-795/2011; 2011 m. spalio 
21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-763/2011); 3) aktu nustatomos konkrečios 
teisės ar pareigos suinteresuotiems asmenims, kaip konkretiems subjektams (pavyzdžiui, 
2009 m. balandžio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-201/2009); 4) akto 
galiojimas nėra tęstinis, tai vienkartinio taikymo aktas (pavyzdžiui, 2011 m. liepos 15 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-203/2011); 5) aktas skirtas konkrečiam subjek-
tui ar individualiais požymiais apibūdintų subjektų grupei (pavyzdžiui, 2011 m. gruo-
džio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-849/2011) ir konkrečiai situacijai 
(pavyzdžiui, 2012 m. sausio 16 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A261-50/2012);  
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6) aktas privalomas konkrečiam suinteresuotam asmeniui arba jų grupei (pavyzdžiui, 
2011 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS822-737/2011; 2012 m. ge-
gužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-288/2012); 7) akto paskelbimui ir 
įsigaliojimui nėra taikoma norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka (2011 m. 
gruodžio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-849/2011).

4.1.1.1. Iliustruojant praktinį šių taisyklių taikymą, paminėtina, pavyzdžiui, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2015 m. birželio 
8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-714-624/2015. Šioje byloje pareiškėjas kėlė 
reikalavimą panaikinti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą, kuriuo televizi-
jos programų retransliuotojai laikinai įpareigoti sustabdyti tam tikrų programų retranslia-
vimą Lietuvos Respublikoje. Pareiškėjo skundo priėmimo stadijoje kilo klausimas, kokiai 
administracinio sprendimo rūšiai priskirtinas ginčijamas aktas. Analizuodamas šį ginčo 
aspektą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad norminis adminis-
tracinis aktas įtvirtina bendro, abstraktaus, neindividualizuoto pobūdžio normas – elge-
sio taisykles, nustatančias atitinkamų įstatymų ar kitų teisės aktų normų įgyvendinimo 
tvarką ir sąlygas. Šis norminio administracinio akto požymis, išplėstinės teisėjų kolegijos 
vertinimu, yra vienas iš esminių kriterijų, leidžiančių atskirti norminius administracinius 
aktus ir individualius administracinius aktus. Be to, norminis teisės aktas yra orientuo-
jamas į ateitį, t. y. skirtas taikyti daug kartų, ir, įtvirtinus atitinkamą teisinį reguliavimą 
(atitinkamas teisės normas) šiame akte, jis toliau veikia ir yra realizuojamas individua-
liuose santykiuose bei konkrečių asmenų elgesyje. Ir priešingai – individualus aktas pa-
sižymi vienkartiniu pobūdžiu. Šių taisyklių kontekste įvertinusi ginčijamo akto pobūdį 
ir turinį, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog nėra pagrindo išvadai, kad šiame teisės 
akte Komisija įtvirtino bendro pobūdžio ir abstrakčias elgesio taisykles. Priešingai – bū-
tent šiuo aktu konkrečioje situacijoje įgyvendintos Visuomenės informavimo įstatymo 19 
straipsnyje, 341 straipsnio 11 dalyje ir 48 straipsnio 1 dalies 16 punkte įtvirtintos teisės 
normos dėl nustatytų reikalavimų laikymosi kontrolės ir, Komisijai nusprendus, kad buvo 
padaryti tam tikri Visuomenės informavimo įstatymo reikalavimų pažeidimai, taikytos 
konkrečios ir pakankamai apibrėžtos priemonės (įpareigojimai) atitinkamiems subjek-
tams, o ne sukurtos naujos elgesio taisyklės. Taigi pagal savo teisinę prigimtį skundžiamas 
aktas yra teisės taikymo aktas, kuris, savo ruožtu, nereikalauja tolimesnių (papildomų) 
įgyvendinamųjų priemonių (tolimesnio ir (ar) papildomo įgyvendinimo individualiuo-
se teisiniuose santykiuose) ir tiesiogines teisines pasekmes adresatams sukelia savaime. 
Minėti argumentai leido daryti išvadą, jog ginčijamas aktas neturi norminiams teisės ak-
tams būdingo normatyvinio požymio. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Komisijos 
sprendimas savo pobūdžiu atitiko ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus individualaus 
teisės akto požymius: tai vienkartis teisės taikymo aktas, kuriuo už tam tikrų Visuomenės 
informavimo įstatymo reikalavimų pažeidimų padarymą nustatyta konkreti, pakankamai 
apibrėžta priemonė (įpareigojimas) televizijos programų retransliuotojams. Padaryta iš-
vada lėmė išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą panaikinti pirmosios instancijos teis-
mo sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta priimti pareiškėjo skundą, ir perduoti pareiškėjo 
skundo priėmimo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

4.2. Norminis administracinis aktas – tai teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, 
skirtas individualiai neapibrėžtai asmenų grupei (VAĮ 2 str. 10 d.). Šiame kontekste taip 
pat paminėtina ir ABTĮ 2 straipsnio 13 dalis, pagal kurią norminis teisės aktas – įsta-
tymas, administracinis ar kitas teisės aktas, nustatantis elgesio taisykles, skirtas indi-
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vidualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei. Viešojo administravimo subjekto 
veikla, apimanti norminių administracinių aktų priėmimą, vadinama administraciniu 
reglamentavimu (žr. VAĮ 2 str. 2 d.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (to-
liau – ir LVAT) yra pažymėjęs, kad administracinio reglamentavimo veikla yra viešojo 
administravimo bendrąja prasme sudėtinė dalis. Norminių administracinių teisės aktų 
leidyba yra viešasis administravimas (2015 m. liepos 15 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. AS-982-662/2015). Norminis administracinis aktas yra įstatymo normų taikymo 
aktas todėl, kad juo iš esmės nustatomi atitinkamo įstatymo normų įgyvendinimo tvarka 
ir sąlygos (žr., pavyzdžiui, 2014 m. birželio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-
893/2014). Norminio akto paskirtis įtvirtinti elgesio taisykles yra laikytinas kvalifikuoja-
muoju, skiriamuoju požymiu (žr. 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A492-2649/2011). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, remdamasis teisės 
doktrina, yra nurodęs, kad norminiai teisės aktai – tai rašytine forma išreikšti teisėkūros 
subjektų sprendimai (oficialūs rašytiniai dokumentai), kuriuose yra teisės normų. Juose 
įtvirtinami bendro pobūdžio nurodymai tam tikrų visuomeninių santykių dalyviams, 
kurie orientuojami į ateitį ir numatyti taikyti daug kartų. Šie aktai adresuoti neapibrėž-
tam asmenų ratui arba adresuoti ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais. Jie visada 
abstraktūs ir apjungia tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius, 
toliau veikia po realizavimo individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje. 
Teisės aktų priskyrimas prie norminių teisės aktų grupės apibūdina jų taikymo apimtį ir 
privalomumą (norminiai teisės aktai turi visuotinio privalomumo pobūdį) (žr., pavyz-
džiui, 2013 m. rugpjūčio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-566/2013). 

4.2.1. Pagrindiniai norminio administracinio akto požymiai Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikoje išskirti, analizuojant individualių ir norminių admi-
nistracinių aktų skirtumus. Pagal šią praktiką norminiam administraciniam aktui būdin-
gi tokie požymiai: 1) aktas sukuria elgesio taisykles – teisės normas (pavyzdžiui, 2012 m. 
gegužės 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2270/2012); 2) aktas priimtas vie-
šojo administravimo subjekto, vykdančio administracinį reglamentavimą (pavyzdžiui, 
2002 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A2-736/2002), įgyvendinant 
būtent viešojo administravimo įgaliojimus, t. y. jį priėmusiam subjektui tiesiogiai reali-
zuojant valstybės valią ir nustatant elgesio taisykles, visuotinai privalomas tam tikrų vi-
suomeninių santykių dalyviams (2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. I1-1/2007); 3) aktas išdėsto bendro, abstraktaus pobūdžio nuostatas, kurios apjungia 
tipinėmis, rūšinėmis savybėmis panašius visuomeninius santykius (pavyzdžiui, 2003 m. 
kovo 24 d. plenarinės sesijos sprendimas administracinėje byloje Nr. A5-63/2003); 4) ak-
tas orientuojamas į ateitį, t. y. skirtas taikyti daug kartų; jis toliau veikia po realizavimo 
individualiuose santykiuose ir konkrečių asmenų elgesyje (pavyzdžiui, 2011 m. rugsėjo 
30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011); 5) aktas adresuotas neapibrėž-
tam asmenų ratui arba ratui asmenų, apibūdintų rūšiniais požymiais; tai, kad galima tam 
tikru metu nustatyti jų skaičių, nereiškia, kad aktas yra individualus (2011 m. kovo 21 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. I575-3/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 21); 6) aktas yra visuotinai privalomas (2010 m. balandžio 6 d. iš-
plėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A444-1406/2010, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 19, 2010); 7) aktas paskelbiamas laikan-
tis nustatytos norminių teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos (2011 m. rugsėjo 30 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-725/2011).
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4.2.2. Vertindamas administracinius aktus Viešojo administravimo įstatymo 2 
straipsnio 10 dalies, ABTĮ 2 straipsnio 13 dalies ir Teritorijų planavimo įstatymo (redak-
cijos, galiojusios iki 2014 m. sausio 1 d.) kontekste, Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas savo praktikoje yra pripažinęs, kad, pavyzdžiui, bendrasis teritorijos planas 
atitinka ABTĮ 2 straipsnio 13 dalyje įtvirtintus norminio teisės akto požymius. Tai, ar 
konkretus specialiojo teritorijų planavimo dokumentas yra norminio ar individualaus 
pobūdžio, gali būti sprendžiama tik kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgiant į šio do-
kumento reguliavimo apimtį ir jo pobūdį bei kitus kriterijus (šiais aspektais žr., pavyz-
džiui, 2014 m. gegužės 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-778/2014, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 27, 2014). Detaliuosiuose planuose 
neišreiškiamos abstrakčios bendrosios teisės normos (elgesio taisyklės), nes pirmiausia 
juose tiesiogiai nėra išreiškiami bendri nurodymai atitinkamai elgtis – šiais planais nusta-
tomas tam tikros teritorijos juridinis statusas, kuris nėra nukreiptas individualiais požy-
miais neapibūdintų subjektų grupei, bet yra susijęs su toje teritorijoje vykdomos veiklos 
tam tikrų sąlygų nustatymu. Visas detalusis planas (ar jo atskiros dalys) visada susijęs su 
konkrečiu, vietos požiūriu aiškiai nustatomu (identifikuojamu) sklypu (teritorija) ir nėra 
skirtas individualiais požymiais neapibūdintų subjektų grupei, todėl detaliojo plano nor-
miniu teisės aktu negalima pripažinti, nes jo požymiai neatitinka norminio teisės akto 
sąvokos (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2013 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS525-1000/2013). 

4.2.3. Tirdamas norminių administracinių aktų teisėtumą, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas nuolat pabrėžia teisėkūros subjektų pareigą laikytis iš konstitu-
cinio teisinės valstybės principo kylančių teisės aktų hierarchijos, teisės aktų formos im-
peratyvų, taip pat teisėkūros subjektų pareigą norminius administracinius aktus priimti, 
laikantis jiems suteiktos kompetencijos ribų. Plačiau šiais aspektais žr. šio apibendrini-
mo skyrių „IV.2. TEISĖTUMO, ĮSTATYMO VIRŠENYBĖS IR NEPIKTNAUDŽIAVIMO 
VALDŽIA PRINCIPAI“. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nuose-
kliai pripažįsta, kad norminiai administraciniai aktai turi atitikti gero administravi-
mo (atsakingo valdymo) ir kitus konstitucinius principus, pavyzdžiui, proporcingumo 
principą (žr., pavyzdžiui, 2015 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos spren-
dimą administracinėje byloje Nr. I-7-552/2015; 2015 m. balandžio 2 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. eA-1154-502/2015; 2013 m. liepos 22 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A502-1095/2013; 2013 m. lapkričio 13 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-1280/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 
79–80 p.; 2013 m. vasario 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I261-2/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 43–57 p.; 2012 m. 
gruodžio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I552-23/2012, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 49–69 p.), lygiateisiškumo principą (žr., 
pavyzdžiui, 2012 m. kovo 5 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-1277/2012, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 97–103 p.; 2015 m. 
gruodžio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1544-552/2015; 2013 m. lapkričio 
20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1241/2013, Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 81–102 p.; 2013 m. birželio 18 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. I261-16/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 25, 2013, 146–170 p.; 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A552-1489/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 
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64–77 p.; 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-597/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 226–228 p.), konsti-
tucinį teisėtų lūkesčių apsaugos principą (žr. 2015 m. lapkričio 16 d. išplėstinės teisėjų ko-
legijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-16-552/2015), įstatymo viršenybės princi-
pą (žr. 2015 m. spalio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-737-552/2015; 2015 m. 
vasario 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-213-552/2015; 2014 m. kovo 27 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I492-4/2014, Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 27, 2014, 14–22 p.; 2013 m. rugsėjo 27 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A552-1489/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 26, 2013, 64–77 p.); lex retro non agit taisyklę (žr., pavyzdžiui, 2013 m. lapkričio 11 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I442-14/2013, Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 10–25 p.); nepiktnaudžiavimo valdžia principą (žr., 
pavyzdžiui, 2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A520-500/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 62–63 p.); objek-
tyvumo principą (žr., pavyzdžiui, 2012 m. kovo 5 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. I662-5/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 21–
30 p.). Greta minėtų principų viešojo administravimo subjektus, leidžiančius norminius 
administracinius aktus, saisto pareiga užtikrinti teisinio reguliavimo aiškumą. Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas, be kita ko, akcentuoja ir tai, kad poįstatyminis teisinis 
reguliavimas turi atitikti iš konstitucinių teisinės valstybės, atsakingo valdymo principų 
kylančius reikalavimus, inter alia turi būti grindžiamas įstatymo normomis, būti aiškus, 
suprantamas, neprieštaringas, tikslus, nuoseklus ir suderintas su kitais aktualiais teisės 
aktais (2015 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje 
byloje Nr. I-7-552/2015). Siekiant užtikrinti teisės sistemos vidinę darną, teisės sistemo-
je negali būti teisės aktų, vienu metu skirtingai reglamentuojančių tuos pačius teisinius 
santykius. Todėl pakeitus ar panaikinus aukštesnės galios teisės aktą, turėtų būti keičiami 
ar pripažįstami netekusiais galios ir teisės aktai, įgyvendinantys pakeistąjį ar panaikintąjį 
teisės aktą, ir taip suderinamas teisinis reguliavimas (2015 m. vasario 3 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. A-213-552/2015).

4.3. Reikia pažymėti, kad administracinių teismų praktikoje išskiriama ir vidaus 
administravimo (organizacinio tvarkomojo pobūdžio) aktų kategorija (šiuo aspektu žr., pa-
vyzdžiui, 2013 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-226/2013; 2012 m. 
gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1492/2012, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 232–247 p.). Užtikrinant viešojo adminis-
travimo subjekto savarankišką funkcionavimą, gali būti patvirtinamos taisyklės (tvarkos), 
reglamentuojančios, pavyzdžiui, institucijų vidaus darbo tvarką, darbo užmokesčio mo-
kėjimo tvarką, komandiruočių ir siuntimo į mokymus tvarką, asmens duomenų tvarky-
mą institucijoje, tarnybinių automobilių naudojimo tvarką, paskatinimų ir apdovanojimų 
skyrimo tvarką ir pan.

Vidaus administravimo aktai nelaikytini norminiais administraciniais aktais 
Administracinių bylų teisenos įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo prasme. 
Tokie aktai gali atitikti kai kuriuos norminių administracinių aktų požymius (pagal juos 
priėmusį subjektą, asmenų, kuriems skiriamas aktas, ratą ir pan.), tačiau, skirtingai nei 
norminiams administraciniams aktams, vidaus administravimo aktams nėra būdingas 
visuotinio privalomumo požymis, kylantis iš viešojo administravimo subjektų įgaliojimų 
savo aktais išreikšti valstybės valią ir nustatyti visiems asmenims (nepriklausomai nuo 
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jų tarnybinio pavaldumo ar kitų aplinkybių) privalomas elgesio taisykles (žr., pavyzdžiui, 
2007 m. gruodžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-602/2007; 2013 m. kovo 
4 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I492-4/2013, Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 58–78 p.; 2013 m. kovo 6 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS556-226/2013; 2014 m. rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS438-
784/2014). Bendro pobūdžio organizacinių tvarkomųjų taisyklių paskirtis – užtikrinti 
institucijų darbo, vidaus organizacinę, bendravimo su išorės subjektais ratą. Tokių taisyk-
lių taikymas dažnai susijęs su neapibrėžtu subjektų ratu, tačiau nuo norminių administra-
cinių aktų jos skiriamos pagal savo turinį – jomis nesukuriamos naujos elgesio normos, 
subjektams neatsiranda kokios nors naujos materialiosios ar procesinės kilmės teisės (žr., 
pavyzdžiui, 2011 m. rugpjūčio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011; 
2012 m. gegužės 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1492/2012, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 232–247 p.).

4.4. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, kad viešojo administravimo subjektai viešąjį 
administravimą vykdo ir sudarydami administracines sutartis. Šios sutartys skirtos regu-
liuoti viešuosius teisinius santykius ir nukreipia į viešųjų tikslų įgyvendinimą. 

4.4.1. Pavyzdžiui, pagal Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 
punktą8 teritorinėms ligonių kasoms inter alia priskirta funkcija sudaryti sutartis su svei-
katos priežiūros įstaigomis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje 
paprastai pažymi, kad Sveikatos draudimo įstatymo 33 straipsnio 1 dalies 1 punkte nu-
matytos sutartys turi būti vertinamos kaip administracinės, nes teisiniai santykiai, kurių 
pagrindu kyla sutartiniai įsipareigojimai, yra administraciniai, o pačios sutartys viešojo 
administravimo subjektų sudaromos viešosios teisės normų imperatyviojo reguliavimo 
pagrindais. Teritorinė ligonių kasa, priimdama sprendimą sudaryti ar nesudaryti sutar-
tį su sveikatos priežiūros įstaiga, įgyvendina jai suteiktus viešojo administravimo įgalio-
jimus ir santykiai dėl tokio pobūdžio sprendimų priėmimo yra viešojo administravimo 
santykiai. Tai lemia, jog sudarant šias sutartis yra taikomi viešojo administravimo prin-
cipai ir Viešojo administravimo įstatymas, be kita ko, įpareigojantis viešojo administra-
vimo subjektą administracinį aktą pagrįsti faktinėmis aplinkybėmis ir teisės normomis 
(VAĮ 8 str. 1 d.). Atkreiptinas dėmesys, jog viešojo administravimo funkcijas įgyvendi-
nanti institucija neturi tokios privatinės autonomijos, kokią turi civiliniuose teisiniuose 
santykiuose dalyvaujantis privatus asmuo (fizinis ar juridinis) (žr., pavyzdžiui, 2008 m. 
gegužės 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr.A261-338/2008; 
2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-379/2013; 2013 m. rug-
pjūčio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-450/2013; 2014 m. gegužės 7 d. 
nutartį A525-1075/2014; 2015 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-90-
822/2015).

4.4.2. Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje sutartys, sudarytos tarp Valstybinės ligonių kasos ir ortopedijos technines 
priemones gaminančių įmonių, vertinamos kaip viešojo pirkimo–pardavimo sutartys (žr. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 6 d. išplėstinės teisėjų kole-
gijos nutartį administracinėje byloje Nr. A756-34/2011, 2012 m. sausio 26 d. nutartį admi-

8 „Teritorinės ligonių kasos atlieka šias funkcijas:
 1) sudaro sutartis su sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis, šiose sutartyse nustatytu laiku bei tvar-

ka apmoka joms už draudžiamiesiems suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus vaistus 
bei medicinos pagalbos priemones; <...>“.
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nistracinėje byloje Nr. A492-376/2012). Kita vertus, atsižvelgtina į Sveikatos draudimo 
įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pagal kurį Valstybinė ligonių kasa yra privalomąjį 
sveikatos draudimą vykdanti institucija, taigi tai yra viešojo administravimo institucija, 
kuriai įstatymais bei kitais teisės aktais (inter alia Sveikatos draudimo įstatymo 30 straips-
niu, įtvirtinančiu šios institucijos funkcijas, bei 31 straipsniu, įtvirtinančiu teises) paves-
ti tam tikri viešojo administravimo įgaliojimai sveikatos draudimo srityje, inter alia ati-
tinkamos kontrolės funkcijos vykdant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą. 
Tai lemia, jog atitinkami santykiai, susiklostę valstybės paramos apdraustiesiems įsigyti 
ortopedijos technines priemones srityje, yra administracinio teisinio pobūdžio (2015 m. 
rugsėjo 30 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-1924-
502/2015).

4.4.3. Pavyzdine sritimi, kurioje taikomas administracinių sutarčių institutas, 
laikytini paramos teisiniai santykiai. Paramos sutarčių sudarymas yra būdas skirti bei 
administruoti paramos lėšas, įgyvendinant įvairias Europos Sąjungos (ES) lėšomis finan-
suojamų programų priemones ir projektus, laikantis tiek ES reglamentų, apibrėžiančių 
paramos teikimą, tiek juos įgyvendinančių nacionalinių poįstatyminių teisės aktų. Šiomis 
sutartimis paramos gavėjai, be kita ko, įsipareigoja finansuojamą projektą ar priemonę 
įgyvendinti nepažeidžiant joje nustatytų sutarties sąlygų bei bendrųjų projekto tikslų, o 
kita sutarties šalis – paramą administruojantys subjektai – savo ruožtu įsipareigoja per-
vesti paramos lėšas jų gavėjui bei vykdyti projekto įgyvendinimo priežiūrą. Pavyzdžiui, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą dėl viešojo adminis-
travimo subjektų sprendimų nesuteikti pareiškėjui paramos kaimo turizmo plėtrai9, pa-
žymėjo, kad ginčui aktuali paramos sutartis savo prigimtimi yra administracinė sutartis, 
iš jos kylančios teisės ir pareigos bei atsakomybė visų pirma yra reglamentuoti adminis-
tracinės teisės aktų, todėl viešojo administravimo subjektas negali paramos gavėjo teisių 
riboti labiau, o paramos gavėjas negali turėti lūkesčių daugiau, negu numato atitinkami 
teisės aktai. Pareiškėjui taikant atsakomybę už paramos sutarties sąlygų netinkamą vyk-
dymą, turi būti atsižvelgiama ne tik į paramos sutartyje numatytą atsakomybę, bet ir į 
kituose ginčo teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas atsako-
mybės taikymo sąlygas, ir, esant skirtingam reguliavimui, taikytinos pareiškėjui palan-
kesnės sąlygos, juo labiau kad sudarant paramos sutartį pareiškėjo galimybės tartis dėl 
sąlygų yra minimalios. Sprendžiant dėl parenkamų sankcijų, turi būti atsižvelgiama ir į 
pasekmes, pažeidimo įtaką paramos panaudojimui – ar numatyti paramos tikslai buvo 
pasiekti, ar dėl to padidėjo pirkimo kaina. Paramos administravimo subjektas privalo tir-
ti visas su sankcijos taikymu susijusias aplinkybes, ne vien tik patvirtinančias pažeidimo 
fakto nustatymą, o pareiškėjui turi būti suteikta galimybė jas įrodinėti. Apžvelgiamu atve-
ju konstatuota, kad ginčijami administraciniai sprendimai neatitiko VAĮ 8 straipsnio 1 
dalies reikalavimų, todėl yra naikintini (žr. 2013 m. gruodžio 19 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A492-2408/2013; taip pat žr. 2013 m. kovo 14 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A492-118/2013).

5. Apibendrinant apžvelgtą administracinių teismų praktiką, reikia pažymėti, jog 
nagrinėjamuose ginčuose dažnai kyla klausimai dėl to, kokiai administracinio sprendi-
mo rūšiai yra priskirtinas konkretus viešojo administravimo subjekto priimtas aktas, taip 
pat, ar ginčijamas aktas apskritai laikytinas administraciniu sprendimu. Atsakymai į šiuos 

9 Apžvelgiamu atveju pareiškėjas ir Nacionalinė mokėjimo agentūra buvo sudarę paramos sutartį pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“.
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klausimus sąlygoja ne tik konkrečiam aktui keliamus reikalavimus, bet ir ginčo, kilusio 
dėl tokio akto, nagrinėjimo procesą administraciniame teisme (ginčas dėl akto nagrinė-
tinas / nenagrinėtinas administraciniame teisme, ginčo nagrinėjimui nustatyta speciali 
procedūra ir pan.).

5.1. Kalbant apie galimybę teismine tvarka ginčyti administracinius aktus, pir-
miausia reikia pažymėti, kad ši galimybė priklauso nuo teisminio nagrinėjimo dalyko 
administracinėje byloje, nuo to, ar skundžiamas dokumentas yra individualus admi-
nistracinis aktas, kokio pobūdžio institucijų veiksmai ar neveikimas yra skundžiami. 
Bylos priskirtinumo administraciniam teismui klausimas sprendžiamas vadovaujan-
tis administracinio sprendimo bei skundžiamų viešojo administravimo subjektų veiks-
mų ar atsisakymo atlikti tokius veiksmus priskyrimo nurodytoms kategorijoms pagal 
Administracinių bylų teisenos įstatymą, Viešojo administravimo įstatymą, Prašymų na-
grinėjimo taisykles, atitinkamos srities specialius įstatymus bei juos įgyvendinančius tei-
sės aktus. Pagal minėtus teisės aktus teismas turi spręsti klausimą dėl to, kokio pobūdžio 
prašymas ar skundas yra paduotas viešojo administravimo subjektui (VAĮ 2 str. 1 d., 15 
str. ir kt.), kokia yra viešojo administravimo subjekto kompetencija, kokia yra adminis-
tracinio teismo kompetencija (ABTĮ 88, 90 str.) (šiais aspektais žr., pavyzdžiui, 2012 m. 
gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-285/2012; 2013 m. vasario 25 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-250/2013).

5.2. Be to, teisės aktų priskyrimas norminių administracinių aktų grupei administra-
cinių bylų teisenoje lemia jų teisėtumo tyrimo ypatumus. Įstatymų leidėjas norminių admi-
nistracinių aktų teisėtumui ištirti nustatė specialią procesinę tvarką, įtvirtintą ABTĮ 110–117 
straipsniuose. Norminių administracinių teisės aktų tyrimo specifika lemia tai, kad tokią 
bylą nagrinėjantis apygardos teismas turi nustatyti, ar atitinkamo teritorinio ar savivaldybių 
administravimo subjekto priimtas norminis administracinis aktas (jo dalis) atitinka aukš-
tesnės galios teisės aktus – įstatymus ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminius aktus 
(ABTĮ 110 str.). Norminėje administracinėje byloje turi būti atlikta tiriamo norminio admi-
nistracinio akto (jo dalies) nuostatų analizė atitinkamų aukštesnės galios teisės aktų nusta-
tyto teisinio reguliavimo kontekste (žr., pavyzdžiui, 2013 m. spalio 7 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A146-1128/2013). Taigi administracinio sprendimo pobūdžio nustatymas 
yra reikšmingas, nes teisės akto pobūdžio ir teisinės prigimties nustatymas lemia, be kita ko, 
išvadą dėl taikytinos tokio akto teisėtumo tyrimo procesinės tvarkos, pasireiškiančios tuo, 
jog skiriasi inter alia subjektų, turinčių teisę kreiptis į administracinį teismą, siekiant gin-
čyti atitinkamą teisės aktą (prašant ištirti jo teisėtumą), ratas, kreipimosi forma, tokio akto 
panaikinimo (pripažinimo neteisėtu) teisinės pasekmės ir pan. (žr., pavyzdžiui, 2015 m. 
vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-116-858/2015). Plačiau šiuo aspektu žr. 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos 
įstatymą, apibendrinimo šeštos dalies skyrių „BYLŲ DĖL NORMINIŲ ADMINISTRACINIŲ 
AKTŲ TEISĖTUMO NAGRINĖJIMO YPATUMAI“ (Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 823–838 p.).

5.3. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, kad viešojo 
administravimo subjektų priimto akto kvalifikavimo ir teisinio vertinimo negali lemti tik 
formalūs kriterijai. Iš administracinių teismų praktikos matyti, kad teisės akto priskyri-
mo administraciniam aktui klausimas yra sprendžiamas ne vien pagal teisės akto pava-
dinimą, jame nurodytą apskundimo tvarką, ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį 
teisės akto turinį, nustatomą pagal administraciniam sprendimui būdingus požymius (žr., 
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pavyzdžiui, 2014 m. gegužės 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS525-504/2014; 
2015 m. liepos 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-705-602/2015 ir kt.). Daugelis 
ABTĮ bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatose nurodytų viešojo administra-
vimo subjekto priimto akto požymių yra vertinamieji, todėl kiekvienu atveju teismas, 
spręsdamas, ar teisės aktas, dėl kurio teisėtumo ištyrimo yra kreiptasi į administracinį 
teismą, gali būti pripažintas norminiu ar individualiu administraciniu aktu, būtinai turi 
išsiaiškinti šiame teisės akte įtvirtintų elgesio taisyklių pobūdį, subjektų ratą, kuriems 
taikomas aktas, aktą priėmusio subjekto statusą bei kitas akto priėmimo aplinkybes (žr., 
pavyzdžiui, 2013 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS756-533/2013). 
Sprendžiant, kokio pobūdžio yra skundžiamas administracinis aktas, turi būti vertinama 
teisės aktą apibūdinančių požymių visuma (2013 m. liepos 31 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr. AS756-533/2013). Tuo atveju, kai teismui ginčijamo akto pobūdis (norminis 
ar individualus, ar kitas) nėra akivaizdus, konkreti išvada dėl akto rūšies gali būti daro-
ma tik įvertinus visas bylos aplinkybes bei ištyrus teismui pateiktus įrodymus (2011 m. 
rugpjūčio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2649/2011, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 107–116 p.).

 

II.1.2. pareiga tartis dėl administracinių sprendimų priėmimo

(VAĮ 3 str. 1 d. 10 p.; 7 str.)

6. Reikia pažymėti, kad viešojo administravimo subjektui, priimant administraci-
nius sprendimus (tiek individualius, tiek norminius administracinius aktus), teisės aktai 
gali numatyti pareigą dėl šių aktų konsultuotis su visuomene. Šiuo aspektu pirmiausia 
paminėtinas Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnis. Pagal jį viešojo administravi-
mo subjektai dėl administracinių sprendimų, susijusių su bendrais teisėtais visuomenės 
interesais, turi konsultuotis su visuomenės interesams tam tikroje srityje atstovaujančio-
mis organizacijomis (asociacijų, profesinių sąjungų, kitų nevyriausybinių organizacijų 
atstovais), o įstatymų numatytais atvejais – ir su gyventojais ar jų grupėmis (7 str. 1 d.). 
Konsultavimosi būdus (suinteresuotų asmenų sueigos, apklausos, viešai skelbti susirinki-
mai, atstovų kvietimai, kiti nuomonių išaiškinimo būdai), jeigu įstatymų nenustatyta ki-
taip, pasirenka pats viešojo administravimo subjektas (7 str. 2 d.). Informacija apie kon-
sultavimosi būdą, jo dalyvius ir rezultatus turi būti skelbiama administracinio sprendimo 
projektą parengusio viešojo administravimo subjekto tinklalapyje (7 str. 3 d.).

6.1. Šios normos aiškinimas buvo pateiktas administracinėje byloje 
Nr. A442-1470/2012, kurioje asociacija kėlė klausimą dėl jos įtraukimo į atsakovo savival-
dybės administracijos sudarytą darbo grupę tam tikro bendruomeninę reikšmę turinčio 
turto administravimo modeliui parinkti. Savo poziciją asociacija grindė Vietos savivaldos 
įstatymo 4 straipsnio 9 punktu (savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius 
savivaldybės reikalus principu)10 bei Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dali-

10 Pagal šį punktą, pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: <...> 9) savivaldybės gy-
ventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės institucijos sudaro sąlygas 
savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus, organizuojant 
apklausas, susirinkimus, sueigas, viešą peticijų nagrinėjamą, skatina kitas pilietinės iniciatyvos formas. 
Savivaldybės institucijos diegia savivaldos principus švietimo, kultūros ir kitose įstaigose, remia asociaci-
jų iniciatyvas, susijusias su viešųjų savivaldybės reikalų tvarkymu.
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mi. Sistemiškai įvertinęs minėtas nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
akcentavo, jog iš minėtų įstatymų nuostatų matyti, kad numatyta galimybė visuomenės 
(vietos bendruomenės) interesams atstovaujančioms organizacijoms dalyvauti savivaldy-
bės administracinių sprendimų rengimo bei svarstymo procedūrose ir, atitinkamai, savi-
valdybės viešojo administravimo subjektų pareiga tartis su nurodytomis organizacijomis, 
tačiau konkreti privaloma visuomenės (vietos bendruomenės) interesams atstovaujančių 
organizacijų dalyvavimo rengiant ir svarstant sprendimų projektus forma nėra įtvirtinta. 
Minėtos įstatymų nuostatos savivaldybės viešojo administravimo subjektų neįpareigoja 
atitinkamų organizacijų atstovus būtinai įtraukti į sudaromų darbo grupių sudėtį. Kiti 
įstatymai šiuo atveju nenustatė atsakovui pareigos įtraukti pareiškėjo atstovus į sudarytos 
darbo grupės sudėtį, todėl atsakovas, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 
7 straipsnio 2 dalimi, pats galėjo pasirinkti konsultavimosi su pareiškėju būdus. Įvertinus 
byloje nustatytas aplinkybes, padaryta išvada, kad pareiškėjui buvo suteikta pakankamai 
galimybių kitais būdais išreikšti savo nuomonę dėl turto administravimo modelio parin-
kimo ir jo teisės dalyvauti savivaldybės sprendimų rengime bei svarstyme nebuvo pažeis-
tos (2012 m. gegužės 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1470/2012).

6.2. Kitoje apžvelgiamu klausimu aktualioje administracinėje byloje Nr. eA-1245
-662/2015 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija nagri-
nėjo ginčą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dalies, kuria nuspręsta 
vienoje iš Vilniaus pagrindinių mokyklų formuoti priešmokyklinio ugdymo grupes po 
vieną grupę perkeliant iš dviejų Vilniaus lopšelių-darželių. Pirmosios instancijos teismas 
panaikino minėtą sprendimo dalį. Pareiškėjai šioje byloje, be kita ko, teigė, jog savivaldy-
bės taryba, priimdama sprendimą, privalėjo konsultuotis su lopšelių-darželių bendruo-
mene. Vadovaudamasi Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalimi bei spe-
cialių teisės aktų nuostatomis (Švietimo įstatymu11, Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. 
nutarimu Nr. 768 patvirtintomis Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, 
tinklo kūrimo taisyklėmis12) išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje konstatavo, jog savival-
dybės turi pareigą konsultuotis su mokyklų bendruomenėmis, kitomis interesų grupėmis 
tik rengiant mokyklų bendrojo plano projektą, o kitose mokyklų tinklo pertvarkos stadi-
jose savivaldybės privalo informuoti visuomenę apie vykstančius procesus. Kita vertus, 
net ir tais atvejais, kai savivaldybės neturi pareigos konsultuotis, jos yra saistomos skai-
drumo principo. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2008 m. sausio 22 d. nu-
tarime konstatavo, jog visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios 
institucijų ir pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunika-
vimą, atvirumą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), 
atskaitingumą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsako-
mybę už tuos sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, 

11 Švietimo įstatymo 28 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog kuriant valstybinių ir savivaldybių mokyklų tinklą 
teisės aktų nustatyta tvarka, turi būti konsultuojamasi su gyventojais ar jų grupėmis, kad būtų apgintas 
viešasis interesas. Mokyklų tinklo kūrimo nuostatos detalizuotos Taisyklėse, kuriose inter alia reglamen-
tuota informavimo pareiga.

12 Taisyklių VII skyriuje nurodyta, kad mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano projektas derinamas su 
įvairiomis interesų grupėmis pagal Viešojo administravimo įstatymą. Mokyklų tinklo pertvarkos bendro-
jo plano ir jo priedų projektai viešai svarstomi, derinami su mokyklų bendruomenėmis ir kitomis intere-
sų grupėmis. Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano ir jo priedų projektai tobulinami atsižvelgiant į 
mokyklų bendruomenių nutarimus, jeigu šie neprieštarauja Taisyklėms. Kitose mokyklų tinklo pertvar-
kos stadijose visuomenei teikiama informacija apie vykstančius procesus.
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kad juos, iškilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti ga-
limybę tuos sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti. Skaidrumas sietinas su dalyvaujamą-
ja demokratija, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti 
valdžios įstaigų veiklą. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje taip pat nustatyta, 
kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis skaidrumo prin-
cipu, kuris reiškia, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus 
įstatymų nustatytus atvejus. Dėl to, net ir konstatavus, kad viešojo administravimo su-
bjektas neturėjo pareigos konsultuotis su suinteresuotais asmenimis, kaip tai suprantama 
Viešojo administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies prasme, viešojo administravimo 
subjektas turi pareigą informuoti visuomenę apie savo veiklą tam, jog nebūtų sudaryta 
situacija, kai visuomenė neturi informacijos apie viešojo administravimo subjekto vei-
klą. Išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į byloje nustatytas aplinkybes, konstatavo, kad 
nagrinėjamu atveju skaidrumo principas nepažeistas, pareiškėjams buvo sudarytos sąly-
gos susipažinti su priešmokyklinio ugdymo grupių perkėlimo iš lopšelių-darželių pro-
cesu (žr. 2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. eA-1245-662/2015).

II.2. Įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė

(VAĮ 5 str. 1 d. 2 p., 9 str. 1 d., 361 str., 364 str.)

7. Priimtų administracinių sprendimų įgyvendinimas, be kita ko, turi būti prižiū-
rimas ar kontroliuojamas (žr. VAĮ 9 str. 1 d.). Pagal Viešojo administravimo įstatymo 5 
straipsnio 1 dalies 2 punktą, viena iš pagrindinių viešojo administravimo sričių yra įsta-
tymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė (pavaldžių subjektų kontrolė, 
nepavaldžių subjektų priežiūra). Administracinių aktų įgyvendinimo priežiūra ir kon-
trolė atliekama tik pagal priežiūrą ir kontrolę atliekantiems viešojo administravimo su-
bjektams šio įstatymo nustatyta tvarka suteiktus įgaliojimus, vadovaujantis šiuo ir kitais 
priežiūrą ir kontrolę reglamentuojančiais įstatymais ir jų įgyvendinamaisiais teisės aktais, 
Europos Sąjungos teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių reikalavimais 
(VAĮ 9 str. 2 d.). Jeigu priežiūros ar kontrolės subjektas ir forma nenustatyti įstatymuo-
se ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos 
Respublikos tarptautinėse sutartyse, priežiūros ar kontrolės subjektą ir formą nustato 
administracinį aktą išleidęs viešojo administravimo subjektas arba kitas jo įpareigotas ir 
jam atskaitingas viešojo administravimo subjektas (VAĮ 9 str. 3 d.).

8. Reikia pažymėti, kad įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kon-
trolei priskirtina plataus spektro veikla. 

8.1. Įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės sričiai, be 
kita ko, priskirtina Viešojo administravimo įstatymo ketvirtame skirsnyje (361–369 str.) 
numatyta ūkio subjektų veiklos priežiūra. Pagal VAĮ 361 straipsnio 1 dalį, ūkio subjektų 
veiklos priežiūra – Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotų atlikti šio 
straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus viešojo administravimo subjektų (toliau – prie-
žiūrą atliekantys subjektai) veikla, skirta teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, pri-
žiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikala-
vimų, kontroliuoti, ar tinkamai tuos reikalavimus vykdo, ir įgyvendinti kitas priemones, 
užtikrinančias tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir užkertančias kelią žalai teisės 
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normų saugomoms vertybėms atsirasti. Vadovaujantis VAĮ 361 straipsnio 2 dalimi, ūkio 
subjektų veiklos priežiūra apima keturias sferas, tai yra: 

1) ūkio subjektų konsultavimą priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klau-
simais ir kitų prevencinių veiksmų, skirtų užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažei-
dimams, atlikimą (žr., pavyzdžiui, 2014 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. AS525-93/2014 dėl Ryšių reguliavimo tarnybos konsultacijos AB „Lietuvos paštas“, 
skirtos užkirsti kelią galimiems teisės aktų pažeidimams) 

2) ūkio subjektų veiklos patikrinimus (žr., pavyzdžiui, 2015 m. sausio 7 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS-148-261/2015); 

3) teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektų veiklą 
vertinimą; 

4) poveikio priemonių ūkio subjektams taikymą įstatymų ir jų pagrindu priimtų 
kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Reikia pastebėti, kad papildant Viešojo administravimo įstatymą nauju ketvirtuoju 
skirsniu „Ūkio subjektų veiklos priežiūra“ siekta gerinti verslo aplinkos teisinį reguliavi-
mą, keisti priežiūrą atliekančių subjektų sampratą, akcentuojant priežiūros ir metodinės 
pagalbos, o ne represines ir baudžiamąsias funkcijas, patikslinant šiuo metu galiojančias 
bei įtvirtinant papildomas nuostatas dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros, apibrėžiant ben-
druosius ūkio subjektų veiklos priežiūros principus, numatant ūkio subjektų ir priežiūrą 
atliekančių subjektų teises bei pareigas13.

8.1.2. Svarbu atkreipti dėmesį, kad ūkio subjektų veikla yra susijusi su skirtingais 
teisiniais santykiais (mokesčių, konkurencijos, viešųjų pirkimų, energetikos ir t. t.) ir juos 
reguliuojančių teisės aktų gausa. Paprastai šie teisės aktai numato ir jų laikymosi, įgy-
vendinimo priežiūros mechanizmą (tvarką), todėl VAĮ ketvirtojo skirsnio normos nėra 
privalomai taikomos visose ūkio subjektų veikimo priežiūros srityse. Pavyzdžiui, VAĮ 
364 straipsnio „Ūkio subjektų veiklos patikrinimai“ 16 dalyje nustatyta, kad šis straipsnis 
mokesčių administratoriui, muitinei ir finansų rinkos priežiūrą, taip pat konkurencijos 
priežiūrą atliekantiems subjektams netaikomas. Šioje dalyje nurodytiems subjektams šio 
straipsnio nuostatos yra rekomendacinės. 

8.1.2.1. VAĮ 364 straipsnio 16 dalies taikymą iliustruoja Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo 2013 m. gegužės 23 d. nutartis, priimta administracinėje byloje 
Nr. A261-313/2013. Šioje byloje pareiškėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prašė panai-
kinti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymą, kuriuo Valstybinei mokesčių 
inspekcijai buvo nurodyta užtikrinti, jog mokesčių mokėtojų duomenys būtų tvarkomi 
teisėtai ir imtis organizacinių priemonių, jog vykdyta praktika – informuoti žiniasklaidą 
(žiniasklaidai užklausus) apie atliekamo mokestinio tyrimo, mokestinio patikrinimo ar 
tarnybinio nusižengimo tyrimo faktą, tokiu būdu neteisėtai atskleidžiant asmens duome-
nis, nebūtų taikoma. Šis nurodymas duotas dėl to, kad Valstybinė mokesčių inspekcija, 
dar esant nebaigtam mokestiniam patikrinimui ir neįrodytai fizinio asmens kaltei, pa-
viešino žiniasklaidai informaciją apie tai, kad šio fizinio asmens atžvilgiu yra atliekamas 
mokestinis patikrinimas ir apie atliekamo patikrinimo priežastis. Valstybinė mokesčių 
inspekcija savo poziciją, be kita ko, grindė Viešojo administravimo įstatymo 364 straips-

13 Žr. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 1, 9, 43 straipsnių pakeitimo bei papildymo 
nauju ketvirtuoju skirsniu ir 91 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto aiškinamąjį 
raštą.
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nio 6 dalimi14 bei 365 straipsnio 2 dalies 5 punktu15. Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas pripažino, kad nagrinėjamu atveju Valstybinė mokesčių inspekcija neteisin-
gai vadovavosi minėtomis normomis. Taikydamas VAĮ 364 straipsnio 16 dalį, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad pareiškėjas gali vadovautis VAĮ 364 
straipsnio nuostatomis kaip rekomendacijomis tiek, kiek jos neprieštarauja VMI veiklą 
reglamentuojantiems teisės aktams. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo normas 
Valstybinė mokesčių inspekcija šioje byloje aktualią informaciją privalėjo laikyti paslap-
tyje. Apibendrinant konstatuota, kad Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurody-
mas yra teisėtas.

8.2. Spręsdami dėl kontrolės ar priežiūros funkcijų įgyvendinimo, administraciniai 
teismai nagrinėja ginčus, pavyzdžiui, dėl nacionalinių, Europos Sąjungos ir užsienio institu-
cijų finansinės paramos skyrimo (žr., pavyzdžiui, 2015 m. vasario 17 d. sprendimą adminis-
tracinėje byloje Nr. A-327-146/2015), dėl konkurencijos priežiūros (žr., pavyzdžiui, 2010 m. 
lapkričio 10 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-1309/2010, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 20), dėl ekonominių sankcijų paskyrimo, pavyzdžiui, 
už Tabako kontrolės įstatymo ar Alkoholio kontrolės įstatymo nuostatų pažeidimus (žr., ati-
tinkamai, 2009 m. sausio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-80/2009, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 17 ir 2010 m. gegužės 10 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A438-509/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biu-
letenis Nr. 19), dėl Užsieniečių teisinės padėties įstatymo įgyvendinimo (pavyzdžiui, dėl už-
sieniečio grąžinimo į užsienio valstybę) (žr., atitinkamai, 2014 m. lapkričio 5 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A492-2624/2014), dėl savivaldybių veiklos priežiūros (pavyzdžiui, 
2014 m. liepos 31 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1290/2014), dėl civilinės 
aviacijos valstybinės priežiūros (pavyzdžiui, 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A63-3775/2011), dėl energetikos kontrolės (pavyzdžiui, 2015 m. gegužės 15 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS-795-261/2015), dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pa-
žeidimų prevencijos ir kontrolės (2013 m. liepos 10 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A492-1088/2013), dėl Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų įgyvendinimo priežiū-
ros (žr. 2014 m. birželio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1281/2014) ir kt.

14 „Patvirtintas patikrinimų planas ir jo pakeitimai skelbiami priežiūrą atliekančio subjekto interneto svetai-
nėje arba į planą įtraukti ūkio subjektai informuojami individualiai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po 
patikrinimų plano patvirtinimo ar jo pakeitimo. Priežiūrą atliekantis subjektas, prieš pradėdamas ūkio 
subjekto veiklos planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, privalo ūkio subjektą raštu 
arba elektroniniu būdu informuoti apie numatomą vykdyti patikrinimą, nurodyti atliekamo patikrinimo 
pagrindą, terminą, dalyką ir pateikti preliminarų dokumentų, kuriuos ūkio subjektas turi pateikti prie-
žiūrą atliekančiam subjektui, sąrašą.“

15 „2. Priežiūrą atliekantis subjektas savo interneto svetainėje skelbia: <...> 5) šio įstatymo 364 straipsnio 2 
dalies 1 ir 2 punktuose nurodytas taisykles, patvirtintą patikrinimų planą ir jo pakeitimus, 367 straips-
nio 2 dalies 1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytą informaciją.“ Pagal 367 straipsnio 2 dalies 1–4 punktus, „2. 
Pasibaigus kalendoriniams metams, priežiūrą atliekantys subjektai teisės aktų ar aukštesnių pagal paval-
dumą viešojo administravimo subjektų nustatyta tvarka rengia ir aukštesniems pagal pavaldumą viešojo 
administravimo subjektams teikia metines vykdytos veiklos ataskaitas, kuriose pateikia informaciją apie: 
1) konsultavimo veiklą, išskirdami ataskaitinio laikotarpio aktualiausius ūkio subjektams klausimus, dau-
giausia aiškinimo reikalingas teisės aktų nuostatas; 2) vykdytų patikrinimų skaičių, pobūdį, trukmę; 3) 
ūkio subjektams įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo 
vykdymo mastą, priežastis, taikytas prevencines ir poveikio priemones, dažniausia pažeidžiamas teisės 
aktų nuostatas; 4) siūlomus keisti ar priimti naujus teisės aktus, išskirdami priemones, kuriomis šalina-
mos teisinio reglamentavimo spragos, efektyviau organizuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra, mažina-
ma priežiūros našta ūkio subjektams.“
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II.3. Administracinių paslaugų teikimas

(VAĮ 3 str., 15 str.)

9. Administracinių paslaugų teikimas detalizuojamas Viešojo administravimo įsta-
tymo 15 straipsnyje. Pagal VAĮ 15 straipsnio 1 dalį, administracinės paslaugos yra: 

1) leidimų, licencijų išdavimas; 
2) dokumentų, kuriais patvirtinamas tam tikras juridinis faktas, išdavimas; 
3) deklaracijų priėmimas ir tvarkymas; 
4) asmenų konsultavimas viešojo administravimo subjekto kompetencijos 

klausimais; 
5) įstatymų nustatytos viešojo administravimo subjekto informacijos teikimas 

asmenims; 
6) administracinės procedūros vykdymas. 
Administracines paslaugas teikia tik viešojo administravimo subjektai. Viešojo 

administravimo subjektas sudaro teikiamų administracinių paslaugų sąrašą ir, vado-
vaudamasis šių paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais, parengia informa-
cinio pobūdžio administracinių paslaugų teikimo aprašymus ir viešai juos paskelbia. 
Administracinių paslaugų teikimo aprašymai rengiami vadovaujantis vidaus reikalų  
ministro patvirtintomis rekomendacijomis (VAĮ 15 str. 2 d.). 

10. Atkreiptinas dėmesys, kad iš minėtų administracinių paslaugų dėl skirtingo 
veiklos pobūdžio privalo būti išskiriamas administracinės procedūros vykdymas (žr. VAĮ 
15 str. 1 d. 6 p.). Administracinė procedūra – tai pagal Viešojo administravimo įstatymą 
viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skun-
dą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar adminis-
traciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir 
teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą (VAĮ 
19 str. 1 d.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje dažnai atkreipia 
dėmesį į tai, jog asmens prašymas suteikti Viešojo administravimo įstatymo 15 straipsnio 
1 dalies 1–5 punktuose nustatytas administracines paslaugas nėra susijęs su asmens teisių 
pažeidimu, dėl to yra nagrinėjamas ne pagal administracinės procedūros taisykles, nu-
statytas Viešojo administravimo įstatymo 19–36 straipsniuose (III skirsnyje), bet pagal 
Asmenų prašymų nagrinėjimo taisykles (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2012 m. kovo 22 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1446/2012). Plačiau dėl prašymų suteikti VAĮ 15 
straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose numatytas administracines paslaugas nagrinėjimo žr. 
šio apibendrinimo dalis – „VI. ASMENŲ KREIPIMOSI Į VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO 
SUBJEKTUS FORMOS“ ir „VII. ASMENŲ PRAŠYMŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO 
SUBJEKTAMS NAGRINĖJIMO TVARKA“. Dėl VAĮ 15 straipsnio 1 dalies 6 punkte nu-
matytos administracinės paslaugos – administracinės procedūros, suteikimo, išsamiau 
žr. šio apibendrinimo dalį „VII. ASMENŲ KREIPIMOSI Į VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO 
SUBJEKTUS FORMOS“ ir „VIII. ADMINISTRACINĖ PROCEDŪRA“.

10.1. Iš administracinių teismų praktikos matyti, jog šios skirtingos administraci-
nių paslaugų rūšys neretai pareiškėjų nepagrįstai sutapatinamos. Antai administracinėje 
byloje Nr. A602-1252/2012 pareiškėjas, prašydamas konsultacijos kreipęsis į Viešųjų pir-
kimų tarnybą, kaip viešojo administravimo subjektą, vėliau teigė, jog ši tarnyba tariamai 
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nepagrįstai netaikė administracinę procedūrą reglamentuojančių VAĮ nuostatų, t. y. ne-
priėmė administracinio sprendimo pagal pareiškėjo pateiktą skundą. Pasisakydamas dėl 
šio aspekto, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad administracinio 
ginčo dalykas nustatomas pagal Viešojo administravimo įstatymą, Prašymų nagrinėjimo 
taisykles, atitinkamos srities specialius įstatymus bei juos įgyvendinančius teisės aktus. 
Nagrinėjamu atveju padaryta išvada, kad pareiškėjas kreipėsi į viešojo administravimo 
subjektą, prašydamas jam suteikti administracinę paslaugą (konsultaciją) – įvertinti būsi-
mo viešojo pirkimo rengiamų viešojo pirkimo dokumentų reikalavimus (kvalifikacinius 
reikalavimus) ir suderinti su kitomis institucijomis. Išanalizavus kilusį ginčą, konstatuota, 
kad Viešųjų pirkimų tarnyba teisėtai atsisakė suteikti pareiškėjo prašomą suteikti admi-
nistracinę paslaugą – priimti administracinį sprendimą dėl galimų pirkimo trūkumų 
ištaisymo būdų, teisės aktai nenustato tokios Viešųjų pirkimų tarnybos kompetencijos. 
Teisėjų kolegija akcentavo, kad pareiškėjas, kreipdamasis į atsakovą su bendro pobūdžio 
prašymais suteikti konsultaciją, ar vykdyti įstatymų pažeidimų prevenciją, negali tikėtis, 
kad viešojo administravimo subjektas priims administracinį sprendimą arba atliks veiks-
mą, kuris nustatys pareiškėjui konkrečias teises ir pareigas (žr. 2012 m. kovo 26 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012).

Kitoje administracinėje byloje Nr. A602-2087/2012 pareiškėjas inicijavo teismo pro-
cesą, prašydamas įpareigoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją pri-
imti sprendimą dėl pastato paskirties pakeitimo. Tačiau byloje nustatyta, kad pareiškėjo 
kreipimosi į viešojo administravimo įstaigą turinys patvirtino, jog pareiškėjas kreipėsi į 
viešojo administravimo subjektą, norėdamas gauti išvadą dėl galimybės pakeisti ūkinio 
pastato paskirtį, t. y. pareiškėjas nesikreipė su prašymu priimti administracinį sprendi-
mą – pakeisti ūkinio pastato paskirtį. Pareiškėjas kreipėsi į atsakovo instituciją dėl kon-
sultavimo šios institucijos kompetencijos klausimu. Viešojo administravimo subjektas 
suteikė pareiškėjui administracinę paslaugą – konsultaciją dėl galimybės pakeisti ūkinio 
pastato paskirtį. Tokiu būdu atsakovas įgyvendino savo kompetenciją, nustatytą Statybos 
įstatymo 27 straipsnio 3 dalies 14 punkte. Dėl nurodytų motyvų nebuvo pagrindo pripa-
žinti atsakovo veiksmus neteisėtais. Pareiškėjas, skųsdamas atsakovo veiksmus ar spren-
dimą dėl suteiktos konsultacijos, negali reikalauti, kad teismo proceso metu būtų išspręs-
tas klausimas dėl ūkinio pastato paskirties keitimo. Teismas darė išvadą, kad pareiškėjo 
prašymą išnagrinėjo kompetentinga institucija, kuri veikė pagal nustatytas procedūras ir 
neturėjo pagrindo perduoti pareiškėjo prašymo pagal kompetenciją nagrinėti kitai insti-
tucijai, kuri būtų kompetentinga išnagrinėti pareiškėjo prašymą iš esmės ir priimti admi-
nistracinį sprendimą – pakeisti ūkinio pastato paskirtį (žr. 2012 m. balandžio 27 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A602-2087/2012). 

11. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, jog asmuo, 
norėdamas, kad jo prašymas dėl administracinės paslaugos suteikimo būtų išnagrinėtas bei 
būtų efektyviai apgintos jo teisės, turėtų konkrečiai nurodyti, kokias savo teises siekia įgy-
vendinti, koks yra konkretus asmens prašymas viešojo administravimo subjektui. Viešojo 
administravimo subjektui gali būti pateikiamas prašymas dėl administracinės paslaugos su-
teikimo, atitinkantis vieną ar kelias konkrečias administracines paslaugas (VAĮ 15 str. 1 d.) 
(žr. 2012 m. kovo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1287/2012). Pareiškėjas, pa-
teikęs viešojo administravimo institucijai bendro pobūdžio kreipimąsi, negali tikėtis, kad jo 
atžvilgiu bus priimtas administracinis sprendimas ar suteikta kita administracinė paslauga 
(2012 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012).
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12. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra nurodęs, kad VAĮ 15 
straipsnis, reglamentuojantis administracinių paslaugų teikimą, turi būti aiškinamas kar-
tu su atitinkamos srities specialiais įstatymais bei juos įgyvendinančiais teisės aktais, ku-
rie reglamentuoja viešojo administravimo subjekto kompetenciją, nustatydami konkre-
čias viešojo administravimo subjekto galimas atlikti funkcijas (šiuo aspektu žr. 2013 m. 
gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2328/2013; 2012 m. kovo 26 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012). 

12.1. Šis aspektas aktualus, vertinant viešojo administravimo subjekto atsakymą į 
prašymą suteikti administracinę paslaugą. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-
2328/2013, įvertinus Valstybinės kelių transporto inspekcijos kompetenciją, pažymė-
ta, jog pareiškėjo kreipimesi nurodyta prašoma suteikti administracinė paslauga – su-
teikti konsultaciją, pagal savo turinį yra bendro pobūdžio, jos suteikimas nesiejamas 
su Valstybinės kelių transporto inspekcijos konkrečios kompetencijos įgyvendinimu. 
Pareiškėjas, kreipdamasis į Valstybinės kelių transporto inspekciją su bendro pobūdžio 
prašymu suteikti konsultaciją, negali tikėtis, kad jo atžvilgiu bus priimtas administracinis 
sprendimas ar suteikta administracinė paslauga (2013 m. gruodžio 12 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A492-2328/2013).

13. Viešojo administravimo subjektai, tiek teikdami administracines paslaugas pa-
gal asmenų prašymus, nesusijusius su jų teisių pažeidimu, tiek vykdydami administracinę 
procedūrą pagal asmenų skundus dėl jų teisių pažeidimo, negali atlikti daugiau veiksmų 
arba priimti kitokį sprendimą, negu teisės aktai suteikia jiems teisę atlikti, t. y. negali vyk-
dyti platesnės kompetencijos, negu jiems leidžia teisės aktai, kitaip būtų pažeistas viešojo 
administravimo subjektams privalomas teisėtumo principas (VAĮ 3 str.) (2012 m. kovo 
26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012).

II.4.Viešųjų paslaugų teikimo administravimas

(VAĮ 2 str. 18, 20 d., 41 str. 4 d., 16 str., 17 str.)

14. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 2 dalies 18 dalį, viešoji paslauga – vals-
tybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla teikiant asmenims sociali-
nes, švietimo, mokslo, kultūros, sporto ir kitas įstatymų numatytas paslaugas.

14.1. Į šias paslaugas patenka, pavyzdžiui, miestų viešųjų teritorijų tvarkymo 
darbai (2011 m. kovo 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A822-2563/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21); 
šilumos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų surinkimo ir valymo organizavimas 
(2009 m. sausio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A23-87/2009); prekybos ir kitų 
paslaugų teikimo tvarkos turgavietėse bei viešosiose vietose nustatymas (2003 m. kovo 
7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A4-62/2003); viešosios komunalinių atliekų tvar-
kymo paslaugos (2015 m. birželio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A-1581-502/2015); komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugos 
(2015 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1581-502/2015); švietimo 
paslaugos (2015 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1289-438/2015); 
keleivių vežimas reguliaraus susisiekimo maršrutais (2013 m. spalio 21 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A442-1859/2013); bibliotekų teikiamos paslaugos (2015 m. spalio 
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1060-602/2015).
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15. Dėl viešųjų paslaugų reikšmės visuomenei šių paslaugų teikimas negali būti 
nekontroliuojamas. Todėl viešasis administravimas apima ir viešųjų paslaugų teikimo 
administravimą, kuris apibrėžiamas kaip viešojo administravimo subjektų veikla nusta-
tant viešųjų paslaugų teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduo-
dant leidimus teikti viešąsias paslaugas kitiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teiki-
mo priežiūra ir kontrolė (VAĮ 2 str. 20 d.).

16. Reikia pažymėti, kad administraciniuose teismuose nagrinėjami ginčai tik dėl 
viešųjų paslaugų administravimo, o ne dėl viešųjų paslaugų teikimo apskritai (žr., pa-
vyzdžiui, 2015 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1060-602/2015; 
2014 m. lapkričio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS662-1249/2014).

16.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. AS-1060-602/2015 pareiškėjas ini-
cijavo teisminį ginčą, prašydamas pripažinti neteisėtu Vilniaus universiteto bibliotekos 
generalinės direktorės įsakymą, kuriuo pareiškėjui apribota teisė naudotis Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos paslaugomis 6 mėnesius ir jį panaikinti, taip pat prašė pripažinti 
pareiškėjui teisę naudotis Vilniaus universiteto bibliotekos paslaugomis be jokių apribo-
jimų. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą priimti atsisakė, vadovaudamasis 
ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu. Teismas pareiškėjui išaiškino, kad ieškinį dėl teisės 
naudotis Vilniaus universiteto biblioteka jis turi teisę paduoti bendrosios kompetencijos 
teismui (ABTĮ 10 str.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismą tokį pirmosios ins-
tancijos teismo sprendimą pripažino pagrįstu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas, grįsdamas savo išvadą, pažymėjo, kad bibliotekų teikiamos paslaugos atitinka viešų-
jų paslaugų, apibrėžtų Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje, požymius, 
nes tai – valstybės ar savivaldybių kontroliuojamų juridinių asmenų veikla, teikiant as-
menims švietimo, mokslo, kultūros paslaugas. Pareiškėjas kreipėsi dėl savo, kaip varto-
tojo, teisės naudotis bibliotekos paslaugomis. Taigi ginčas nagrinėjamoje byloje sietinas 
su viešųjų paslaugų teikimu, kuris nepatenka į viešojo administravimo sritį. Viešuoju 
administravimu laikomas tik viešųjų paslaugų teikimo administravimas, o ne pats viešųjų 
paslaugų teikimas, todėl toks ginčas nelaikytinas ginču dėl teisės viešojo administravimo 
srityje ir negali būti priskiriamas administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 3, 15 str.) 
(2015 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1060-602/2015). 

Palyginimui šiame kontekste reikia paminėti administracinę bylą 
Nr. AS-1367-822/2015, kurioje atskiruoju skundu buvo skundžiama pirmosios instan-
cijos teismo nutartis atsisakyti priimti pareiškėjos skundą, kaip nenagrinėtiną teismų 
(ABTĮ 37 str. 2 d. 1 p.). Ginčas byloje kilo dėl kultūros viceministro rašto, kuriuo atsakyta 
į pareiškėjos skundą dėl Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (toliau – ir 
Biblioteka) generalinio direktoriaus įsakymo, kuriuo pareiškėjai apribotos vartotojo tei-
sės. Pareiškėja taip pat prašė priteisti iš Kultūros ministerijos neteisėtais veiksmais pada-
rytą neturtinę žalą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas apžvelgiamoje byloje 
sutiko su pirmosios instancijos teismo argumentais dėl Bibliotekos generalinio direkto-
riaus įsakymo, kuriais pirmosios instancijos teismas, nustatęs, kad Biblioteka nevykdo 
viešojo administravimo funkcijų, o ginčas dėl minėto Bibliotekos įsakymo nelaikytinas 
ginču dėl teisės viešojo administravimo srityje. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas taip pat pažymėjo, jog Bibliotekų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, 
kad Kultūros ministerija atlieka bibliotekų valstybinio valdymo institucijos funkcijas, be 
kita ko, vykdo bibliotekų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Kultūros minis-
terija, viešųjų paslaugų teikimo administravimą. Nustatyta, kad ginčytu raštu kultūros 
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viceministras pareiškėjos skundą išnagrinėjo ir į jį atsakė, įgyvendindamas viešųjų pas-
laugų teikimo administravimo funkciją. Konstatuota, kad viešųjų paslaugų teikimo admi-
nistravimas yra viešojo administravimo dalis (ABTĮ 2 str. 1 d.), kurį atlikdama Kultūros 
ministerija veikia kaip viešojo administravimo subjektas. Atsižvelgus į tai, nepagrįsta lai-
kyta pirmosios instancijos teismo išvada, kad toks raštas nelaikytinas viešojo adminis-
travimo subjekto priimtu administraciniu teisės aktu dėl teisės viešojo administravimo 
srityje. Reikalavimas įpareigoti Kultūros ministeriją atlikti veiksmus laikytas išvestiniu 
iš reikalavimo panaikinti raštą, reikalavimas dėl žalos atlyginimo šiuo atveju sietas su 
Kultūros ministerijos veiksmais atsakant į pareiškėjos skundą, todėl minėti reikalavimai 
taip pat priimtini nagrinėti administracinio proceso tvarka (ABTĮ 15 str. 1 d. 1 p. ir 3 p.). 
Vadovaujantis paminėtais argumentais, pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, ku-
ria atsisakyta priimti skundo reikalavimus dėl Kultūros ministerijos rašto panaikinimo ir 
įpareigojimo atlikti veiksmus bei priteisti neturtinę žalą pareiškėjai, panaikinta, pareiškė-
jos skundo priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo 
(2015 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-1367-822/2015).

16.2. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, administra-
ciniuose teismuose taip pat nenagrinėtini ginčai dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo. Šiuo aspektu, pavyzdžiui, paminėtina administracinė byla Nr. AS143-327/2012, 
kurioje pareiškėjai prašė įpareigoti atsakovus viešąją įstaigą Vilniaus universiteto ligoni-
nės Santariškių klinikas (toliau – ir VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių kli-
nikos), viešąją įstaigą Vilniaus miesto klinikinę ligoninę (toliau – ir VšĮ Vilniaus miesto 
klinikinė ligoninė) per 14 dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti jiems 
prašomą informaciją dėl suteiktų paslaugų. Pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti 
pareiškėjų skundą (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.) ir išaiškino, kad pareiškėjas dėl šio reikalavi-
mo gali kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas sutiko su tokia pirmosios instancijos teismo teisine pozicija. Pasak Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo, pareiškėjų keliami reikalavimai yra ne dėl teisės viešo-
jo administravimo srityje, todėl negali būti priimti nagrinėti administraciniame teisme. 
VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinė 
ligoninė yra asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir nevykdo viešojo administravimo. 
Skundžiami veiksmai iš esmės yra susiję su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu 
(informacijos, susijusios su pacientei teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, 
nesuteikimas), o tai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Būdamas civilinio teisinio 
pobūdžio, keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2012 m. 
gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-327/2012). Analogiška išvada pa-
daryta ir administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012, kurioje pareiškėjai kreipėsi į admi-
nistracinį teismą, prašydami įpareigoti atsakovus viešąją įstaigą Prienų ligoninę, viešąją 
įstaigą Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centrą bei Lietuvos sveikatos mokslų uni-
versiteto ligoninės viešąją įstaigą Kauno klinikas nustatyti paciento mirties priežastį (žr. 
2012 m. balandžio 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012).

17. Viešųjų paslaugų teikimo administravimo reikalavimai detalizuojami VAĮ 16 
straipsnyje. Pagal šį straipsnį, viešojo administravimo subjektai atsako už jų administruo-
jamų paslaugų teikimo teisėtumą (VAĮ 16 str. 1 d.). Viešojo administravimo subjektas, 
kuris administruoja tam tikros viešosios paslaugos teikimą, negali pats teikti šios paslau-
gos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytomis 
sąlygomis ir tvarka savivaldybės administracijos padalinys teikia viešąsias paslaugas (VAĮ 



449

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas

16 str. 2 d. (2014 m. lapkričio 6 d. įstatymo Nr. XII-1301 redakcija). Rinkliavas ar kitokį 
atlyginimą už viešųjų paslaugų teikimo administravimą gali nustatyti tik įstatymai (VAĮ 
16 str. 3 d.). Rinkliavas ar kitokį atlyginimą už viešąsias paslaugas nustato įstatymai ar jų 
pagrindu priimti teisės aktai. Rinkliavos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
rinkliavų įstatymu, o kitokio atlyginimo dydį pagal Vyriausybės patvirtintus kriterijus 
nustato viešojo administravimo subjektas, kuris administruoja tos viešosios paslaugos 
teikimą, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip (VAĮ 16 str. 4 d. (2014 m. lapkričio 6 d. įsta-
tymo Nr. XII-1301 redakcija).

18. Viešojo administravimo įstatymo 17 straipsnyje nustatomos esminės viešųjų 
paslaugų teikimo reglamentavimo taisyklės. Pagal šį straipsnį, įstatymų numatytą viešų-
jų paslaugų teikimą valstybės lygiu reglamentuoja centriniai valstybinio administravi-
mo subjektai pagal įstatymų ar nuostatų jiems priskirtą valdymo sritį (VAĮ 17 str. 1 d.). 
Įstatymų numatytą viešųjų paslaugų teikimą teritoriniu lygiu reglamentuoja pagal įgalio-
jimus savivaldybių administravimo subjektai ir teritoriniai valstybinio administravimo 
subjektai (17 str. 2 d.). Teritoriniai valstybinio administravimo subjektai negali dubliuoti 
ar keisti centrinių valstybinio administravimo subjektų viešųjų paslaugų teikimo regla-
mentavimo, tačiau gali jiems teikti siūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo tvarkos tobu-
linimo ar naujos viešosios paslaugos nustatymo (VAĮ 17 str. 3 d.). Centriniai valstybi-
nio administravimo subjektai negali reikalauti iš teritorinių valstybinio administravimo 
subjektų ir savivaldybių steigti viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas, jeigu to nenumato 
įstatymai (17 str. 4 d.). Už viešųjų paslaugų teikimo režimo laikymąsi ir teikiamų viešųjų 
paslaugų kokybę atsako paslaugas teikiančio subjekto vadovas (VAĮ 17 str. 5 d.).

19. Administracinių teismų praktikoje laikomasi požiūrio, kad Vietos savivaldos 
įstatyme numatyta savivaldybių diskrecija pavesti teikti viešąsias paslaugas savo įsteig-
tai bendrovei yra ribojama reikalavimu atsižvelgti į Konkurencijos įstatymo nuostatas 
ir užtikrinti, kad toks pavedimas nepažeistų sąžiningos konkurencijos imperatyvo (šiuo 
aspektu žr. 2011 m. kovo 31 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje by-
loje Nr. A822-2563/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 21, 
2011; 2015 m. birželio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-1581-502/2015).

19.1. Šiuo aspektu aktuali, pavyzdžiui, išplėstinės teisėjų kolegijos nagrinėta admi-
nistracinė byla Nr. A-1581-502/2015. Šioje byloje buvo ginčijamas Konkurencijos tarybos 
nutarimas, kuriuo pripažinta, kad, be kita ko, Klaipėdos apskrities savivaldybių, Šiaulių aps-
krities savivaldybių priimtų sprendimų ir / ar jų pagrindu sudarytų sutarčių nuostatos, kiek 
jos yra susijusios su komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo funkcijų pavedimu atitin-
kamai UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui“ ir VšĮ „Šiaulių regiono atliekų 
tvarkymo centrui“, nesudarant vienodų konkurencijos sąlygų kitiems ūkio subjektams teik-
ti šias paslaugas, prieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams. Išplėstinė 
teisėjų kolegija, atsižvelgusi į faktinius bylos duomenis ir aktualų teisinį reguliavimą, pa-
žymėjo, kad savivaldybių sprendimais ir / arba jų pagrindu sudarytomis sutartimis regio-
niniams atliekų tvarkymo centrams buvo pavesta teikti komunalinių atliekų naudojimo ir 
šalinimo paslaugas, t. y. vykdyti ūkinę veiklą Konkurencijos įstatymo prasme. Išplėstinė 
teisėjų kolegija, atsižvelgusi į regioninių atliekų tvarkymo sistemų, jų reglamentavimo ypa-
tumus, sprendė, kad pavedant regioniniams atliekų tvarkymo centrams naudoti ir šalinti 
komunalines atliekas regioninei atliekų tvarkymo sistemai priklausančiuose įrenginiuose, 
buvo suteiktos išimtinės teisės teikti komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugas 
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atitinkamose savivaldybėse. Tokių teisių suteikimas, nerengiant konkurso ar kitos konku-
rencingos procedūros, regioniniams atliekų tvarkymo centrams sudarė kur kas palankesnes 
nei privatiems ūkio subjektams sąlygas vykdyti ūkinę atliekų tvarkymo (naudojimo ir šali-
nimo) veiklą ir leido išvengti konkurencijos (apsaugojo nuo konkurencijos) dėl aptariamų 
paslaugų teikimo. Neužtikrinus vienodų konkurencijos sąlygų varžytis dėl teisės teikti apta-
riamas paslaugas (be kita ko, neribotą laiką), konkurencija, kaip konstatavo išplėstinė teisėjų 
kolegija, komunalinių atliekų naudojimo ir šalinimo paslaugų rinkose atitinkamose savival-
dybėse buvo absoliučiai panaikinta. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ginčytas Konkurencijos 
tarybos nutarimas pripažintas teisėtu, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas 
nepakeistas (žr. 2015 m. birželio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje 
byloje Nr. A-1581-502/2015, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 29, 
2016, 195–247 p.).

20. Atkreiptinas dėmesys, kad atliekant viešųjų paslaugų teikimo administravimą 
VAĮ 41 straipsnio „Viešojo administravimo įgaliojimų suteikimas“ 4 dalis (2014 m. lap-
kričio 6 d. įstatymo Nr. XII-1301 redakcija) nėra aktuali16 (šiuo aspektu žr. 2013 m. spalio 
21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1859/2013).

II.5. Vidaus administravimas

(VAĮ 2 str. 3 d., 11 str., 12 str.; ABTĮ 2 str. 2 d.)

21. Vidaus administravimas – tai veikla, kuria užtikrinamas viešojo administravi-
mo subjekto savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, dokumentų, persona-
lo, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas), kad jis galėtų atlikti viešąjį admi-
nistravimą (VAĮ 2 str. 3 d., ABTĮ 2 str. 2 d. (2007 m. birželio 7 d. įstatymo Nr. X-1174 
redakcija). Bendroji viešojo administravimo subjekto kompetencija struktūros nustaty-
mo inter alia vidaus administravimo atžvilgiu yra reglamentuota Viešojo administravimo 
įstatymo 11 straipsnyje. Vidaus administravimo tikslas – užtikrinti, kad viešojo adminis-
travimo subjektas galėtų tinkamai atlikti viešojo administravimo funkcijas (11 str. 1 d.). 
Viešojo administravimo įstaigos administracijos struktūrą nustato viešojo administravi-
mo įstaigos vadovas, vadovaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir 
atsižvelgdamas į nustatytus viešojo administravimo įstaigos tikslus ir uždavinius, strate-
ginius ar metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dir-
bančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių skaičių, jeigu kiti įstatymai 
nenustato kitaip (11 str. 2 d. (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija).

22. Pastebėtina, kad administraciniuose teismuose nagrinėjamuose ginčuose kar-
tais kyla klausimai, ar tam tikra viešojo administravimo subjekto veikla (veiksmai) aps-
kritai laikytina vidaus administravimu. Išanalizavus minėtus klausimus, pavyzdžiui, 
pripažinta, jog regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas, regla-
mentuojantis tarnybinio automobilio naudojimosi tvarką, laikytinas vidaus administravi-
mu (žr. 2015 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-282-143/2015). Lietuvos 
policijos generalinio komisaro įsakymas nustatantis darbo užmokesčio mokėjimo tvar-

16 Valstybės ir savivaldybių įmonėms viešojo administravimo įgaliojimai atlikti jų pačių priimtų administra-
cinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę ir teikti administracines paslaugas gali būti suteikiami tik tuo atve-
ju, jeigu nėra valstybės ar savivaldybių institucijų ar įstaigų, kurioms šie įgaliojimai galėtų būti suteikti, ir 
jeigu šie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tos valstybės ar savivaldybės įmonės veiklos tikslais.
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ką policijos įstaigų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo su-
tartis, taip pat priskirtinas vidaus administravimo sričiai (2007 m. vasario 19 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. I444-1/2007, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biu-
letenis Nr. 11, 2007).

23. Aiškindamas vidaus administravimo sąvoką, Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas yra pažymėjęs, kad vidaus administravimas visada yra nukreiptas į vidinį vie-
šojo administravimo subjekto veiklos organizavimą, todėl aktai, priimami vidaus adminis-
travimo metu, visada yra adresuojami subjektams, tam tikrais sisteminiais, struktūriniais 
ir (ar) organizaciniais ryšiais susijusiems su šį aktą priėmusiu subjektu. Atitinkamai vidaus 
administravimo aktų privalomumą asmenims, kuriems jie adresuojami, lemia ne šiuose 
aktuose įtvirtinta valstybės valia, išreikšta per viešojo administravimo subjektams suteikia-
mus įgaliojimus, o šių asmenų organizacinis ir (ar) struktūrinis pavaldumas jį priėmusiam 
subjektui bei būtinybė paklusti atitinkamos institucijos, įstaigos, tarnybos ar organizacijos 
vidaus darbo tvarkai (2007 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. I444-1/2007, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 11, 2007).

24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, vadovaudamasis sisteminiu 
Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalies normų aiškinimu, yra pa-
žymėjęs, kad viešojo administravimo subjekto struktūros tvarkymas – tai vidaus admi-
nistravimo veiklos forma, kuria ne tik užtikrinamas viešojo administravimo subjekto 
savarankiškas funkcionavimas, bet ir jam priskirtų viešojo administravimo funkcijų įgy-
vendinimas. Kiekvienas viešojo administravimo subjektas, spręsdamas įstatymų leidėjo 
pavestus uždavinius, turi diskrecijos teisę, nepažeisdamas imperatyvių teisės aktų reika-
lavimų, veikti (inter alia tvarkyti savo struktūrą) tokiu būdu, kad tie uždaviniai būtų įgy-
vendinti laiku ir tinkamai, laikantis efektyvumo, objektyvumo bei kitų viešojo adminis-
travimo principų (žr. 2012 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-3/2012; 
2012 m. gruodžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-3085/2012; 2013 m. va-
sario 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-323/2013; 2014 m. kovo 5 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A261-212/2014; 2012 m. birželio 14 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A520-2348/2012; 2014 m. lapkričio 17 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A261-1836/2014). Tam pasiekti suteiktina teisė nustatyti administracijos struktūrą. Tai 
įgalina padaryti Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalis (2012 m. vasario 
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-343/2012).

25. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, 
kad tam tikros institucijos vidinės organizacinės struktūros projektavimas (pertvarky-
mas), atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, atitinkamai yra viešojo administra-
vimo subjekto steigėjo17 arba viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė, 
kuri naudojama, siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas. Vertinant 
administracijos struktūros pakeitimus, padarytus laikantis teisės aktų reikalavimų, vals-
tybės tarnautojo interesai negali būti aukščiau už valstybės politikos interesus atitin-

17 Atkreiptinas dėmesys, kad VAĮ 11 straipsnio 2 dalis buvo pakeista Lietuvos Respublikos viešojo adminis-
travimo įstatymo 2, 3, 4, 4-1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 23, 24, 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildy-
mo 44 straipsniu įstatymu (Žin., 2011, Nr. 4-125). Pagal naujai išdėstytą minėto straipsnio 2 dalį, viešojo 
administravimo įstaigos administracijos struktūrą nustato viešojo administravimo įstaigos vadovas, vado-
vaudamasis įstatymais ar jų pagrindu priimtais teisės aktais ir atsižvelgdamas į nustatytus viešojo admi-
nistravimo įstaigos tikslus ir uždavinius, strateginius ar metinius veiklos planus ir patvirtintą valstybės 
tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), pareigybių skaičių, jeigu 
kiti įstatymai nenustato kitaip.
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kamoje valstybinio sektoriaus srityje. Valstybės tarnautojų teisių galimi pažeidimai, 
atliekant minėtus veiksmus, turėtų būti konstatuojami remiantis ne teisės aktais, api-
brėžiančiais valdžios institucijų veiklą, bet teisės normomis, tiesiogiai reglamentuo-
jančiomis valstybės tarnybą ir konkretaus valstybės tarnautojo teises (šiuo aspektu žr. 
2011 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-340/2011; 2012 m. gruodžio 
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-3085/2012; 2012 m. birželio 14 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A520-2348/2012; 2012 m. vasario 9 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A662-343/2012; 2013 m. birželio 3 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A662-720/2013). Taigi pagrindinę ir prioritetinę reikšmę, vykdant vidaus administra-
vimą, turi tarnybos interesai, nukreipti į tinkamo viešojo administravimo funkcijų vyk-
dymo užtikrinimą. Konkrečių viešojo administravimo subjektų (pareigūnų ir tarnauto-
jų, kuriems yra skirti tam tikri vidaus administravimo aktai) teisės ir interesai, kuriuos 
paliečia šie aktai, gali būti ginami tik tiek, kiek jie paliečia (pakeičia arba panaikina) šių 
pareigūnų (tarnautojų) statusą arba specialiais teisės aktais (nurodytais VAĮ 12 str.) jiems 
nustatytas tarnybinių pareigų vykdymo sąlygas (žr. 2015 m. kovo 9 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A-282-143/2015).

25.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-282-143/2015 pareiškėjas prašė pa-
naikinti atsakovo Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsaky-
mą, kuriuo patvirtinta konkretaus automobilio perdavimo, laikymo bei saugojimo vietos ir 
naudojimo tvarka. Byloje nustatyta, kad ginčijamu įsakymu pareiškėjas buvo įpareigotas iki 
konkrečios datos perduoti priėmimo–perdavimo aktu tarnybinį automobilį kitam pareigū-
nui. Šiame įsakyme taip pat nurodyta, kad, esant tarnybiniam būtinumui, šiuo automobiliu 
gali naudotis kiti Klaipėdos RAAD Jūros aplinkos apsaugos agentūros (toliau – ir Agentūra) 
pareigūnai. Iki ginčijamo įsakymo priėmimo šis automobilis buvo priskirtas pareiškėjo tar-
nybiniam naudojimui. Šiomis aplinkybėmis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjo skundžiamas atsakovo įsakymas reglamentuoja 
paminėto automobilio tarnybinio naudojimosi tvarką. Tarnybinių santykių administra-
vimo prasme toks atsakovo įsakymas (juo reglamentuojamas veiksmas) laikytinas vidaus 
administravimu, kurio tikslai ir pagrindai yra reglamentuojami specialiųjų Viešojo admi-
nistravimo įstatymo nuostatų, kurios turi būti taikomos, sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą. 
Aiškindama Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalies, 11 straipsnio 1 dalies 
ir 12 straipsnio nuostatas (kaip buvo pasakyta, specialias viešojo administravimo subjek-
to vykdomam vidaus administravimui skirtas) sisteminiu ir teleologiniu (įstatymo tikslo) 
teisės aiškinimo būdais, teisėjų kolegija konstatavo, kad pagrindinę ir prioritetinę reikšmę, 
vykdant vidaus administravimą, turi tarnybos interesai, nukreipti į tinkamo viešojo admi-
nistravimo funkcijų vykdymo užtikrinimą. Tai reiškia, kad konkrečių viešojo administravi-
mo subjektų (pareigūnų ir tarnautojų, kuriems yra skirti tam tikri vidaus administravimo 
aktai) teisės ir interesai, kuriuos paliečia šie aktai, gali būti ginami tik tiek, kiek jie paliečia 
(pakeičia arba panaikina) šių pareigūnų (tarnautojų) statusą arba specialiais teisės aktais 
(nurodytais Viešojo administravimo įstatymo 12 str.) jiems nustatytas tarnybinių pareigų 
vykdymo sąlygas. Nagrinėtoje situacijoje nenustatyta nei teisinio, nei faktinio pagrindo 
ABTĮ nustatyta tvarka apginti pareiškėjo nurodytą kaip atsakovo pažeistą jo teisę naudotis 
paminėtu automobiliu prioritetine (lyginant su kitais pareigūnais) tvarka (žr. 2015 m. kovo 
9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-282-143/2015).
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II.6. Veikla, kuri nepatenka į viešojo administravimo kategoriją

(VAĮ 2 str. 1 d.; ABTĮ 2 str. 1 d.)

26. Administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo 
srityje. Todėl kilus ginčui dėl tam tikros veiklos, svarbu nustatyti, jog ta veikla laikytina 
viešuoju administravimu. Kaip rodo apžvelgta administracinių teismų praktika, šis klau-
simas nėra paprastas. Neretai viešąją reikšmę turinti veikla nepagrįstai sutapatinama su 
viešuoju administravimu. 

27. Atsižvelgęs į Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies ir 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalies nuostatas, Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad viešuoju administravimu nelaikytinos 
tokios veiklos, kaip:

» Pašto paslaugų teikimas. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, paš-
to paslaugų teikimas nepatenka nei į vieną iš pagrindinių viešojo administravimo sričių. 
Be to, AB Lietuvos paštas yra pašto paslaugas teikianti bendrovė, t. y. juridinis asmuo, 
kuriam nėra priskirta vykdyti viešąjį administravimą. Atitinkamai, administraciniuose 
teismuose nenagrinėtini reikalavimai, susiję su siuntų gavėjų dokumentų pateikimu ar su 
tariamos žalos, kilusios dėl draudžiamų daiktų siuntimo, atlyginimo (žr. 2015 m. sausio 
7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-115-624/2015; 2015 m. birželio 12 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS-929-261/2015).

» Valstybių, savivaldybių vykdoma ūkinė-komercinė veikla. Lietuvos vyriausio-
jo administracinio teismo formuojamoje praktikoje ne kartą pažymėta, kad valstybė ir 
savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkcijas. 
Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek savival-
dybės vykdo ir ūkinę-komercinę veiklą, dalyvauja civiliniuose teisiniuose santykiuose 
kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Dalyvaudamos šiuose santykiuose, valstybė ar 
savivaldybės atlieka veiksmus, priima sprendimus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, 
sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys tam tikrus civilinius teisinius santykius (su-
bjektines civilines teises bei pareigas). Viešojo administravimo institucijų veikla, šioms 
institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, negali būti pripažinta vie-
šuoju administravimu. Administravimo institucija tokiu atveju veikia ne kaip viešojo 
administravimo subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas (šiuo aspektu žr., 
pavyzdžiui, 2014 m. birželio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-509/2014; 
2015 m. lapkričio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eAS-1294-502/2015; 2015 m. 
rugsėjo 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1061-858/2015). Pavyzdžiui, priva-
tizavimo komisija yra privatizavimo priežiūrai įsteigta valstybės institucija, veikianti pa-
gal įstatymą bei Vyriausybės patvirtintus nuostatus, tačiau vien tai, jog tai valstybės ins-
titucija, privatizavimo komisijos veikla, dėl kurios kilo ginčas (jos sprendimas nepritarti 
prekybos centro patalpų pirkimo-pardavimo sutarties projektui), negali būti vertinama 
kaip viešojo administravimo veikla, nes ja yra įgyvendinama valstybės kaip turto savi-
ninkės teisė disponuoti jai priklausančiu turtu, siekiant jį perduoti potencialiam pirkė-
jui pagal privatizavimo sandorį (2013 m. birželio 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS525-516/2013).

» Lietuvos advokatūros veikla. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, 
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Lietuvos advokatūra yra Lietuvos advokatų, kaip nepriklausomos Lietuvos teisinės siste-
mos dalies, savivaldos institucija, turinti specifinę teisinę padėtį Lietuvos teisinėje siste-
moje. Lietuvos advokatūra negali būti prilyginta viešojo administravimo subjektui, o jos 
vykdoma veikla nelaikytina viešuoju administravimu (ABTĮ 2 str. 1, 4 d.). Atsižvelgiant į 
tai, viešuoju administravimu nelaikytinas ir Advokatūros įstatymo 52 straipsnio 2 dalyje 
numatytos Lietuvos advokatūros teisės iškelti drausmės bylą advokatui realizavimas, nes 
ši funkcija yra susijusi su advokatų savivaldos įgyvendinimu (2015 m. spalio 14 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. AS-1214-552/2015; šiuo aspektu taip pat žr. 2012 m. birže-
lio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS143-382/2012; 2014 m. birželio 18 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS146-261/2014; 2012 m. birželio 15 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. AS143-382/2012).

» Energetikos paslaugų teikimas vartotojams. Administracinėje bylo-
je Nr. AS858-878/2014 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, jog 
AB LESTO yra Lietuvos elektros skirstomųjų tinklų operatorius, kurio funkcijos yra elek-
tros persiuntimas vartotojams skirstymo tinklais, vartotojų poreikių tenkinimas, efekty-
vus naujų vartotojų prijungimas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas, priežiūra, valdymas 
ir plėtojimas, jų saugumo ir patikimumo užtikrinimas. Atsižvelgus į tai, darytina išva-
da, kad AB LESTO neturi viešojo administravimo įgaliojimų (ABTĮ 2 str. 1 d., VAĮ 2 str. 
1 d.), todėl ji nelaikytina viešojo administravimo subjektu Administracinių bylų teisenos 
įstatymo nuostatų taikymo prasme. Atitinkamai, administraciniuose teismuose nenagri-
nėtinas pareiškėjo reikalavimas įpareigoti AB LESTO iškelti iš sklypo elektros linijos ap-
saugos zonas (2014 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-878/2014) ar 
įrengti naują elektros skaitiklį (2012 m. rugpjūčio 3 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS146-491/2012).

» Studijų organizavimo ir vykdymo veikla. Mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnio 
4 dalyje apibrėžta mokslo ir studijų institucijų sąvoka, nurodant, kad tai yra juridiniai 
asmenys, kurių pagrindinė veikla – studijų vykdymas ir su studijomis susijusi veikla ir 
(arba) moksliniai tyrimai ir eksperimentinė (socialinė, kultūrinė) plėtra. Viena iš moks-
lo ir studijų institucijų grupių yra aukštosios mokyklos, o vienam iš aukštųjų mokyklų 
tipų priskirtinos kolegijos (Mokslo ir studijų įstatymo 5 str., 6 str. 1 d.). Mokslo ir studijų 
įstatymo 6 straipsnio 3, 4 dalyse nustatyta, kad aukštoji mokykla organizuoja ir vykdo 
studijas, teikia šiame įstatyme nustatytas aukštojo mokslo kvalifikacijas, vykdo moksli-
nius tyrimus, eksperimentinę (socialinę, kultūrinę) plėtrą ir (arba) meno veiklą, taiko 
mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros rezultatus, kaupia 
mokslo žinias, plėtoja kūrybinę veiklą ir kultūrą, puoselėja akademinės bendruomenės 
vertybes ir tradicijas. Valstybinė aukštoji mokykla yra viešasis juridinis asmuo, veikiantis 
kaip viešoji įstaiga, turinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos garantuojamą autonomiją, 
šio ir kitų įstatymų nustatytą specialų statusą. VšĮ Panevėžio kolegijos veikla, susijusi su 
asmenų, už mokamas studijas galinčių gauti kompensacijas, sąrašo sudarymu, nelaikyti-
na viešojo administravimo veikla. Valstybės nefinansuojamose vietose atitinkamą studijų 
laikotarpį baigusių asmenų, kuriems siūloma kompensuoti už studijas sumokėtą kainą, 
eilės sudarymas yra susijęs su aukštosios mokyklos atliekama studijų organizavimo ir 
vykdymo veikla, nesusijusi su valdžios funkcijų (viešojo administravimo įgaliojimų) vyk-
dymu. Studijų organizavimo ir vykdymo veikla neatitinka įstatymuose numatyto viešo-
jo administravimo apibrėžimo, o aukštoji mokykla nėra viešojo administravimo subjek-
tas (žr. 2010 m. vasario 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS442-37/2010; 2015 m.  
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rugsėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-925-552/2015).
» Nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų paslaugos. Kaip yra pažymėjęs 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nekilnojamojo daikto kadastrinių matavi-
mų paslaugos teikimas yra ūkinio komercinio pobūdžio veikla, nepatenkanti į Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatymu apibrėžtą viešojo administravimo sferą 
(2013 m. sausio 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-298/2013).

» Ginčų nagrinėjimas ikiteismine tvarka. Pasak Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija nėra viešojo adminis-
travimo subjektas ir nevykdo Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje bei 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtos viešojo adminis-
travimo veiklos. Ši komisija yra ginčų nagrinėjimo institucija, kurios paskirtis – ikiteis-
mine tvarka spręsti civilinius ginčus dėl pacientams padarytos žalos atlyginimo (Pacientų 
teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo 24 str. 3 d.) (2012 m. balandžio 6 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS146-153/2012).

» Individualios įmonės veikla. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertini-
mu, individuali įmonė, dėl kurios įpareigojimo atsakyti į prašymus pareiškėja kreipėsi į 
savivaldybės visuomeninę administracinių ginčų komisiją, nėra viešojo administravimo 
subjektas ir nevykdo Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje bei ABTĮ 2 
straipsnio 1 dalyje apibrėžtos viešojo administravimo veiklos. Individualių įmonių įsta-
tymo 2 straipsnio 1 dalis numato, kad individuali įmonė yra neribotos civilinės atsako-
mybės privatusis juridinis asmuo. Taigi individuali įmonė savaime nėra viešojo adminis-
travimo subjektas. Viešojo administravimo subjektu ji gali būti pripažinta tik tada, jeigu 
įstatymų nustatyta tvarka jai būtų suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, o kilęs 
ginčas būtų viešojo administravimo srityje. Tačiau individualiai įmonei įstatymu nebu-
vo įgaliota atlikti viešąjį administravimą ir šiam privačiam juridiniam asmeniui nebuvo 
priskirtos viešojo administravimo funkcijos, todėl ABTĮ taikymo prasme ji nėra viešojo 
administravimo subjektas. Iš bylos duomenų matyti, kad tarp pareiškėjos ir individualios 
įmonės buvo sudaryta Inžinerinių tinklų eksploatavimo sutartis, pagal kurią vykdytojas 
individuali įmonė prisiėmė vykdyti buto inžinerinių tinklų eksploataciją (2014 m. birže-
lio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-1363/2014).

» Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Administracinėje byloje Nr. AS143-
327/2012 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad VšĮ Vilniaus 
universiteto ligoninės Santariškių klinikos ir VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė yra 
asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir nevykdo viešojo administravimo. Skundžiami 
veiksmai iš esmės yra susiję su asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu (infor-
macijos, susijusios su pacientei teiktomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis, ne-
suteikimas), o tai yra civilinės teisės reguliavimo dalykas. Būdamas civilinio teisinio 
pobūdžio, keliamas ginčas yra teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2012 m. 
gegužės 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-327/2012). Kitoje administraci-
nėje byloje Nr. AS143-268/2012 nuspręsta, jog VšĮ Prienų ligoninė, VšĮ Jiezno pirminės 
sveikatos priežiūros centras, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno 
klinikos, su kurių pateiktais atsakymais pareiškėjai nesutinka, yra asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigos (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas) ir nevykdo viešojo administravi-
mo (2012 m. balandžio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-268/2012). Šiuo 
aspektu paminėtina ir administracinė byla Nr. AS525-1039/2014, kurioje teisėjų kolegija 
pažymėjo, jog paslaugų (inter alia asmens sveikatos priežiūros paslaugų) teikimas yra ci-
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vilinės teisės reguliavimo dalykas (Civilinio kodekso Šeštosios knygos XXXV skyrius) ir 
negali būti laikomas nei viešuoju, nei vidaus administravimu, todėl ginčai, kylantys tarp 
paciento ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
ar neteikimo, būdami civilinio teisinio pobūdžio, yra teismingi bendrosios kompetenci-
jos teismui (2014 m. lapkričio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS525-1039/2014; 
2014 m. rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS624-914/2014).

» Teismo veikla. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, teismas – viena 
iš valstybės valdžių, kuriai vienintelei pavesta teisingumo vykdymo funkcija ir kurios vei-
kla grindžiama nepriklausomumo principu. Teisingumo vykdymo funkcijos negali vykdyti 
jokia kita valstybės institucija ar pareigūnas. Atitinkamai, teisminė valdžia negali iš kitos 
valstybės valdžios institucijos perimti jai priskirtų funkcijų. Teismui, kuris įgyvendina savo 
konstitucinę paskirtį – vykdyti teisingumą, nėra priskirtos vykdomosios valdžios funkcijos, 
todėl šioje srityje susiklostančiuose teisiniuose santykiuose teismas ABTĮ taikymo prasme 
nėra viešojo administravimo subjektas (ABTĮ 2 str. 1 ir 4 d.). Pagal Konstituciją, teismų vei-
kla, susijusi su teisingumo vykdymu, nėra ir negali būti laikoma viešojo valdymo sritimi 
(2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-704/2013, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 479–493 p.; šiuo aspektu taip pat žr. 
2015 m. liepos 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-573-552/2015; 2015 m. gegu-
žės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-542-756/2015; 2015 m. liepos 15 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. AS-573-552/2015). Veikla, susijusi su teismų administravimu, 
taip pat nelaikytina viešuoju administravimu ABTĮ taikymo prasme. Atsižvelgus į tai, kad 
Lietuvos įstatymų leidėjas teismo administravimo klausimams Teismų įstatyme yra nu-
matęs specialias nuostatas bei įvertinus Teismų įstatymo 102 straipsnio 2 dalį, skelbiančią, 
kad administravimas teismuose negali pažeisti teisėjų nepriklausomumo principo, teismų 
administravimas laikytinas specialia administravimo sritimi, kuri nėra sietina su klasikiniu 
viešuoju administravimu taip, kaip jis yra apibrėžiamas ir suprantamas pagal Viešojo admi-
nistravimo įstatymą bei Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatas (2013 m. vasario 
11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-704/2013, Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 479–493 p.).

Plačiau apžvelgiamu klausimu taip pat žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo praktikos, taikant Administracinių bylų teisenos įstatymą, apibendrinimo skyrių „II.2. 
ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ KOMPETENCIJOS RIBOJIMAI“, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 602–621 p.).

III. VIeŠoJo AdmInIstrAVImo sUBJektAI

(VAĮ 2 str. 4–6 d.; 4 str., 41 str.)

1. Pagal Viešojo administravimo įstatymą, viešojo administravimo subjektas – tai 
valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės 
tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dali-
ninkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlik-
ti viešąjį administravimą (VAĮ 2 str. 4 d. (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 
redakcija)18.

18 Atkreiptinas dėmesys, kad iki 2011 m. gegužės 1 d. galiojo platesnė viešojo administravimo subjek-
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1.1. Viešojo administravimo institucija – kolegialus ar vienvaldis viešojo adminis-
travimo subjektas, šio įstatymo nustatyta tvarka įgaliotas priimti norminius administra-
cinius aktus (VAĮ 2 str. 5 d. (2009 m. birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija). Taigi 
viešojo administravimo institucijos skiriamasis bruožas yra tas, kad jai suteikta kompe-
tencija priimti norminius administracinius aktus (2013 m. sausio 28 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A146-143/2013). 

2. Viešojo administravimo subjektai sudaro sistemą – tarpusavyje jie susieti paval-
dumo ir koordinaciniais ryšiais. Šią sistemą sudaro dvi grupės. Tai yra, pirma, valstybinio 
administravimo subjektai ir, antra, savivaldybių administravimo subjektai (žr. VAĮ 4 str. 
2 d. (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija). 

2.1. Valstybinio administravimo subjektai – valstybės institucijos ar įstaigos, jų 
valstybės tarnautojai ir pareigūnai, valstybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių savininkė 
arba dalininkė yra valstybė, asociacijos, šio įstatymo nustatyta tvarka įstatymu, tiesiogiai 
taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine su-
tartimi, įstatymų įgaliotos valstybės institucijos priimtu teisės aktu, Vyriausybės nutari-
mu, priimtu vadovaujantis tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota 
Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų 
valstybių finansinės paramos Lietuvai teikimo mastą, principus ar bendrąsias taisykles, 
įgalioti atlikti viešąjį administravimą (VAĮ 4 str. 3 d. (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo 
Nr. XI-1259 redakcija). Pastebėtina, kad šiuo metu galiojanti viešojo administravimo įga-
liojimų suteikimo tvarka buvo praplėsta 2009 m., įstatymų leidėjui pakeitus iki tol galio-
jusią teisės nuostatą, įtvirtinusią, kad atlikti viešąjį administravimą įgalioti galima tik įsta-
tymu. Šie pakeitimai iš esmės padaryti, siekiant išspręsti problemas, susijusias su Europos 
Sąjungos struktūrinę paramą administruojančiomis įgyvendinančiosiomis institucijomis, 
kurios viešąjį administravimą buvo įgaliotos atlikti Vyriausybės nutarimais, priimtais va-
dovaujantis tiesioginio taikymo Europos Sąjungos teisės aktais – reglamentais (išsamiau 
žr. Įstatymų projektų Reg. Nr. XIP-255- XIP-259 aiškinamąjį raštą). 

2.2. Valstybinio administravimo subjektai skirstomi į centrinius ir teritorinius (žr. 
VAĮ 4 str. 4 d.). Centriniai valstybinio administravimo subjektai yra tie subjektai, kurių 
veiklos teritorija yra visa valstybės teritorija. Pavyzdžiui, Viešojo saugumo tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos yra centrinis valstybinio administravimo 
subjektas, teisės aktais priskirtas funkcijas vykdantis administravimą visoje valstybės te-
ritorijoje (žr. 2015 m. spalio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1097-822/2015). 
Atitinkamai, teritoriniai valstybinio administravimo subjektai veikia nustatytoje valsty-
bės teritorijos dalyje (pavyzdžiui, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teri-
toriniai skyriai (2013 m. sausio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-143/2013); 
teritorinės policijos įstaigos (2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A442-2361/2012); apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (2014 m. sausio 15 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-236/2014); regionų aplinkos apsaugos departa-
mentai (2007 m. spalio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A248-890/2007, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 13, 2007; 2011 m. spalio 20 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A662-3006/2011) ir kt. 

2.3. Reikia pažymėti, kad viešojo administravimo subjekto identifikavimas viešojo 

to samprata, tai yra viešojo administravimo subjektu buvo pripažįstama institucija, įstaiga, pareigūnas, 
valstybės tarnautojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį 
administravimą.
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administravimo subjektų sistemos aspektu yra itin aktualus kilus ginčui, kadangi jis, inter 
alia, nulemia tai, ar skundas (prašymas) gali būti nagrinėjamas Vyriausioje administra-
cinių ginčų komisijoje, taip pat administracinių bylų priskirtinumą (konkrečiam) admi-
nistraciniam teismui. Pavyzdžiui, vadovaujantis ABTĮ 28 straipsniu, skundas (prašymas) 
dėl individualių administracinių aktų ar veiksmų (neveikimo) viešojo administravimo 
srityje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis valstybinio administravimo subjektas, 
gali būti paduotas Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai, jeigu įstatymai nenustato 
kitaip. Pagal ABTĮ 19 straipsnio 1 dalį, byloms, kai pareiškėjas ar atsakovas yra centrinis 
administravimo subjektas, pirmoji instancija yra Vilniaus apygardos administracinis teis-
mas19. Pagal ABTĮ 20 straipsnio 1 dalies 3 punktą, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas yra vienintelė ir galutinė instancija byloms dėl norminių administracinių aktų, 
kuriuos priėmė centriniai valstybinio administravimo subjektai, teisėtumo.

Pastebėtina, kad viešojo administravimo subjekto kvalifikavimas centriniu, ar te-
ritoriniu nėra siejamas su atitinkamo subjekto buveinės adresu. Administracinėje bylo-
je Nr. AS502-1005/2014 pareiškėjas nesutiko, kad skundas dėl Valstybinės miškų tarnybos 
veiksmų turėtų būti nagrinėjamas centriniams viešojo administravimo subjektų veiks-
mams nustatyta tvarka, nes šios tarnybos buveinės adresas buvo registruotas Kaune. 
Skundo priėmimo klausimą sprendusi teisėjų kolegija su tokia pareiškėjo pozicija nesu-
tiko, išaiškinusi, kad bylos priskirtinumas yra siejamas ne su atitinkamo viešojo admi-
nistravimo subjekto, kaip juridinio asmens, buveine, o su šio subjekto veiklos teritorija 
(2014 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS502-1005/2014).

Tai, kad nustatant, ar viešojo administravimo subjektas veikia visoje valstybės teri-
torijoje, turi būti vertinama viešojo administravimo subjekto paskirtis ir funkcijos akcen-
tuota ir administracinėje byloje Nr. AS146-283/2013. Šioje byloje taip pat pažymėta, jog 
valstybės institucijos priskyrimo centriniams viešojo administravimo subjektams negali 
pakeisti ta aplinkybė, jog šios institucijos atstovu teisme paskiriamas teritorinis padalinys 
(2013 m. kovo 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-283/2013).

2.3. Savivaldybių administravimo subjektai – savivaldybių institucijos ar įstaigos, 
jų valstybės tarnautojai ir pareigūnai, savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, kurių sa-
vininkė ar dalininkė yra savivaldybė, asociacijos, įgalioti atlikti viešąjį administravimą. 
Tokius viešojo administravimo įgaliojimus suteikia įstatymų įgaliotos savivaldybės insti-
tucijos savo priimtu teisės aktu (VAĮ 4 str. 5 d. (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-
1259 redakcija).

3. Remiantis Viešojo administravimo įstatyme pateikta viešojo administravimo su-
bjekto sąvoka, vienas esminių požymių, leidžiančių subjektą pripažinti viešojo adminis-
travimo subjektu, yra Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka suteikti įgalioji-
mai. Kitaip tariant, viešąjį administravimą gali vykdyti tik tokie subjektai, kuriems buvo 
suteikti įgaliojimai vykdyti šią veiklą. 

3.1. Įgaliojimų suteikimo institutas detaliai reglamentuojamas Viešojo administra-
vimo įstatymo 41 straipsnyje (2014 m. birželio 3 d. įstatymo Nr. XII-903 redakcija). Pagal 
šio straipsnio 1 dalį valstybės institucijoms ar įstaigoms, savivaldybių institucijoms ar įs-
taigoms, jų valstybės tarnautojams ir pareigūnams, valstybės ar savivaldybės įmonėms, 
kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijoms viešojo administravimo įga-

19 Pastebėtina, kad pagal šiuo metu registruotą ABTĮ Nr. VIII-1029 pakeitimo projektą Nr. XIIP-2877 
Administracinių bylų teisenos įstatymas išdėstomas nauja redakcija, be kita ko, pakeisiančią iki šiol ga-
liojusias teritorinio administracinių bylų teismingumo taisykles (žr. naujos redakcijos įstatymo 31 str.).
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liojimai gali būti suteikti: 1) įstatymais, tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, 
ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, kai tame teisės akte nurodomas 
konkretus veikiantis ar numatomas steigti subjektas (prireikus jo pavadinimas, paskirtis, 
teisinė forma, santykiai su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir šiam subjek-
tui nustatomi konkretūs viešojo administravimo įgaliojimai; 2) įstatymų įgaliotos valsty-
bės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu, kai tame teisės akte ši institucija, vado-
vaudamasi įstatymu, reglamentuojančiu bendrą tam tikros visuomenės gyvenimo srities 
viešojo administravimo subjektų sudarymo ir veiklos tvarką, nurodo veikiantį ar numa-
tomą steigti subjektą (prireikus jo pavadinimą, paskirtį, teisinę formą, santykius su ki-
tais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustato šiam subjektui konkrečius viešojo 
administravimo įgaliojimus (VAĮ 41 str. 1 d.). Viešosioms įstaigoms, kurių savininkė ar 
dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, viešojo administravimo įgaliojimai gali būti sutei-
kiami tik įstatymais, tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos 
Respublikos tarptautine sutartimi, kai tame teisės akte nurodoma konkreti veikianti ar 
numatoma steigti viešoji įstaiga (jos pavadinimas, prireikus – santykiai su kitais viešojo 
administravimo subjektais ir kt.) ir nustatomas baigtinis konkrečių tokiai viešajai įstai-
gai suteikiamų viešojo administravimo įgaliojimų sąrašas, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje 
numatytus atvejus (VAĮ 41 str. 2 d.). Valstybės institucijoms ir įstaigoms, viešosioms įs-
taigoms, kurių savininkė ar dalininkė yra valstybė, viešojo administravimo įgaliojimai iki 
2016 m. sausio 1 d. gali būti suteikti Vyriausybės nutarimu, priimtu vadovaujantis tiesio-
giai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine 
sutartimi, nustatančiais Europos Sąjungos ar atskirų valstybių narių finansinės paramos 
Lietuvai teikimo mastą, principus ar bendrąsias taisykles. Viešojo administravimo įgalio-
jimus suteikiant tokiu Vyriausybės nutarimu, jame turi būti nurodoma konkreti veikianti 
ar numatoma steigti valstybės institucija ar įstaiga, viešoji įstaiga (jos pavadinimas, pri-
reikus santykiai su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustatomas baigti-
nis konkrečių jai suteikiamų viešojo administravimo įgaliojimų sąrašas (VAĮ 41 str. 3 d.). 
Valstybės ir savivaldybių įmonėms viešojo administravimo įgaliojimai atlikti jų pačių pri-
imtų administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę ir teikti administracines paslau-
gas gali būti suteikiami tik tuo atveju, jeigu nėra valstybės ar savivaldybių institucijų ar 
įstaigų, kurioms šie įgaliojimai galėtų būti suteikti, ir jeigu šie įgaliojimai yra tiesiogiai 
susiję su tos valstybės ar savivaldybės įmonės veiklos tikslais (VAĮ 41 str. 4 d. (2014 m. 
lapkričio 6 įstatymo Nr. XII-1301 redakcija).

3.1.1. Iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrinėtų bylų matyti, kad 
bene daugiausia ginčų, taikant cituotas įstatymo nuostatas, kelia viešojo administravimo 
įgaliojimų suteikimas juridiniams asmenims. Šią situaciją gali iliustruoti administracinė 
byla Nr. A442-1859/2013. Joje sistemiškai įvertinus VAĮ 2 straipsnio 4 dalį, 4 straipsnio 
5 dalį ir 41 straipsnio 1 dalies 2 punktą, pripažinta, jog savivaldybės įmonė (nagrinėja-
mu atveju SĮ „Susisiekimo paslaugos“) gali būti viešojo administravimo subjektu. Bylą 
nagrinėjusi teisėjų kolegija pažymėjo, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“ teisinė forma yra 
savivaldybės įmonė, kuri yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. 
Byloje taip pat nustatyta, kad įmonės steigėja – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, jos 
steigimo pagrindas – savivaldybės tarybos sprendimas. Įmonė yra iš Vilniaus miesto 
savivaldybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso Vilniaus miesto savi-
valdybei, ir jai perduotą bei jos įgytą turtą valdo, naudoja bei juo disponuoja patikėjimo 
teise. Nagrinėjamoje byloje Vilniaus miesto savivaldybės taryba įgaliojo SĮ „Susisiekimo 
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paslaugos“ išduoti vežėjams, pasirašiusiems viešųjų paslaugų teikimo sutartį savivaldybės 
nustatyta tvarka, leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, vykdyti šių 
vežėjų teikiamų viešųjų vežimo paslaugų teikimo priežiūros bei kontrolės ir kompensa-
cijų vežėjams mokėjimo funkcijas (2013 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A442-1859/2013).

Panašios pozicijos laikytasi administracinėje byloje Nr. AS-318-575/2016. Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas šioje byloje pažymėjo, kad Klaipėdos miesto savi-
valdybės tarybos sprendimu patvirtinus Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinklia-
vos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, UAB „Klaipėdos regiono 
atliekų tvarkymo centras“ yra įgaliotas atlikti tam tikrus viešojo administravimo veiks-
mus, susijusius su vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų, įmokų sumokėjimu, permokų grąžinimu ir skolų išieškojimu. Tai reiškia, kad UAB 
„Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdo savivaldybės funkciją, susijusią su 
vietinių rinkliavų administravimu, kurio sudėtinė dalis yra ir rinkliavų išieškojimas, t. y., 
teisėjų kolegijos vertinimu, šiuo atveju UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo cen-
tras“ iš esmės vykdo veiklą, susijusią su viešuoju administravimu, kuri patenka į ABTĮ 
apibrėžtą viešojo administravimo sąvoką (žr. 2016 m. kovo 9 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS-318-575/2016).

Kitoje administracinėje byloje Nr. AS-155-502/2016 kilo klausimas dėl pareiškė-
jo – biudžetinės įstaigos Palangos miesto rinkliavų centro (toliau – ir Centras) – statuso. 
Pagal Palangos miesto rinkliavų centro nuostatus, patvirtintus Palangos miesto savival-
dybės tarybos sprendimu, Centras – Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu 
įsteigta biudžetinė įstaiga, teikianti miesto viešosios infrastruktūros priežiūros, plėtros ir 
vietinių rinkliavų administravimo paslaugas. Viena iš Centro funkcijų – vietinės rinklia-
vos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą administra-
vimas. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo, reglamentuojančio biudžetinių 
įstaigų steigimą, pertvarkymą, pabaigą, veiklą ir valdymą, 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, 
kad biudžetinė įstaiga – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įgyvendi-
nantis valstybės ar savivaldybės funkcijas ir išlaikomas iš valstybės ar savivaldybės biu-
džetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo svei-
katos draudimo fondo biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų. ABTĮ 2 straipsnio 9 
dalyje nustatyta, kad savivaldybių administravimo subjektai – savivaldybių institucijos ar 
įstaigos, jų valstybės tarnautojai ir pareigūnai, savivaldybės įmonės, viešosios įstaigos, ku-
rių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, asociacijos, Viešojo administravimo įstatymo 
nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą. Atsižvelgdamas į nurodytas teisės 
aktų nuostatas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, kad Centras yra 
biudžetinė įstaiga, vykdanti savivaldybės funkciją, susijusią su vietinių rinkliavų adminis-
travimu (viešojo administravimo funkcija), kuri patenka į Administracinių bylų teisenos 
įstatyme apibrėžtą viešojo administravimo subjekto sąvoką (2016 m. vasario 10 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. AS-155-502/2016).

Administracinėje byloje Nr. A-225-438/2015 konstatuota, jog uždaroji akcinė ben-
drovė, tiekianti tam tikras daugiabučio namo priežiūros paslaugas, nėra savivaldybės ar 
valstybės įmonė, viešoji įstaiga, kurių savininkė ar dalininkė yra savivaldybė, ar asocia-
cija, įgaliota savivaldybės institucijos priimtu aktu atlikti viešąjį administravimą, todėl 
savivaldybės visuomeninė administracinių ginčų komisija pagrįstai atsisakė nagrinėti 
pareiškėjos skundą dėl šios bendrovės atsisakymo suteikti informaciją. Byloje nustatyta, 
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kad daugiabučio namo savininkų bendrija, kaip savarankiškas juridinis asmuo, su užda-
rąja akcine bendrove sudarė pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutartį. 
Šių paslaugų teikimui bendrijos pasirinkta bendrovė nebuvo paskirta ar patvirtinta sa-
vivaldybės. Teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, kad ši bendrovė yra privatus juridinis as-
muo, kurio steigėjas yra fizinis asmuo. Šios aplinkybės sudarė pagrindą teismui nuspręsti, 
kad pareiškėjos skundas nėra priskiriamas visuomeninės administracinių ginčų komisi-
jos kompetencijai, nes jai suteikta teisė nagrinėti ne bet kokius ginčus, o tik ginčus pagal 
asmenų skundus dėl savivaldybių viešojo administravimo subjektų priimtų individualių 
administracinių aktų ir veiksmų teisėtumo (2015 m. kovo 3 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A-225-438/2015).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje taip pat yra pažy-
mėjęs, kad viešosios įstaigos statusas pats savaime neleidžia teigti, jog ši viešoji įstaiga 
yra viešojo administravimo subjektas. Antai administracinėje byloje Nr. AS146-99/2012 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vertino viešosios įstaigos „Vilniaus universi-
teto Teisės klinika“ statusą. Šioje byloje teismas konstatavo, kad VšĮ „Vilniaus universiteto 
Teisės klinika“ yra viešoji įstaiga, kuriai nėra suteikti įgaliojimai atlikti viešąjį administra-
vimą. Valstybė ir savivaldybė nėra VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ savininkės ar 
dalininkės. Minėta įstaiga įsteigta siekiant, be kita ko, teikti teisinio pobūdžio paslaugas – 
nemokamą teisinę pagalbą civilinėse, darbo, socialinio aprūpinimo, administracinėse ir 
kitose bylose (išskyrus baudžiamąsias bylas) bei konsultacijas kitais teisiniais klausimais. 
Taigi, VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ neatitinka ABTĮ 2 straipsnio 4 dalyje api-
brėžtos viešojo administravimo subjekto sąvokos, be to, ji nevykdo viešojo administravi-
mo funkcijų, numatytų Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatose (žr. 2012 m. vasario 17 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS146-99/2012).

3.1.2. Atkreiptinas dėmesys, kad Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 
4 dalis20, įtvirtinanti atvejus, kuomet valstybės ir savivaldybės įmonės gali būti įgaliotos 
atlikti tiek sprendimų įgyvendinimo kontrolę, tiek teikti administracines paslaugas, ne-
taikoma, kai savivaldybės įmonei yra perduoti įgaliojimai atlikti viešųjų paslaugų teiki-
mo administravimą. Šiuo aspektu pažymėtina jau minėta administracinė byla Nr. A442-
1859/2013. Šioje byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba suteikė SĮ 
„Susisiekimo paslaugos“ dvejopo pobūdžio viešojo administravimo įgaliojimus, t. y. iš-
duoti vežėjams leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais, bei vykdyti 
šių vežėjų teikiamų viešųjų vežimo paslaugų teikimo priežiūros bei kontrolės ir kompen-
sacijų vežėjams mokėjimo funkcijas. Dėl savivaldybės įmonei suteiktų įgaliojimų išduo-
ti vežėjams leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais padaryta išvada, 
kad nors bendrąja prasme, kaip leidimų išdavimas, suteikti įgaliojimai patenka į adminis-
tracinių paslaugų teikimo sritį, tačiau, įvertinus tai, kad šiuo atveju leidimai išduodami 
teikti viešąsias paslaugas (vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutais), ši funkcija 
laikytina viešųjų paslaugų teikimo administravimu. Savivaldybės įmonei suteikti įgalio-
jimai vykdyti vežėjų teikiamų viešųjų vežimo paslaugų teikimo priežiūros bei kontrolės 

20 Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 4 dalis: Valstybės ir savivaldybių įmonėms viešojo admi-
nistravimo įgaliojimai atlikti jų pačių priimtų administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolę ir teikti 
administracines paslaugas gali būti suteikiami tik tuo atveju, jeigu nėra valstybės ar savivaldybių institu-
cijų ar įstaigų, kurioms šie įgaliojimai galėtų būti suteikti, ir jeigu šie įgaliojimai yra tiesiogiai susiję su tos 
valstybės ar savivaldybės įmonės veiklos tikslais. Iki 2011 m. gegužės 1 d. analogišką nuostatą įtvirtino 
Viešojo administravimo įstatymo 41 straipsnio 3 dalis.
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ir kompensacijų vežėjams mokėjimo funkcijas yra viešųjų paslaugų teikimo priežiūra 
ir kontrolė, todėl neabejotinai patenka į viešųjų paslaugų teikimo administravimo sritį. 
Įvertinus tai, konstatuota, jog savivaldybės įmonei buvo suteikti įgaliojimai vykdyti vie-
šųjų paslaugų teikimo administravimą, todėl nėra pagrindo konstatuoti, jog savivaldy-
bės aktas, kuriuo buvo suteikti minėti įgaliojimai, prieštaravo VAĮ nustatytai įgaliojimų 
suteikimo tvarkai (šiuo aspektu žr. 2013 m. spalio 21 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A442-1859/2013).

4. Taigi viešojo administravimo subjektu pagal Viešojo administravimo įstatymą 
pripažįstamas toks subjektas, kuris yra įgaliotas vykdyti viešojo administravimo veiklą. 
Todėl, pavyzdžiui, vien viešosios įstaigos statusas savaime neleidžia šios įstaigos priskirti 
viešojo administravimo subjektų grupei. Plačiau šiuo aspektu taip pat žr. šio apibendri-
nimo pirmąją dalį „II.6. VEIKLA, KURI NEPATENKA Į VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO 
KATEGORIJĄ“.

5. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje toliau nurodomi subjek-
tai buvo pripažinti viešojo administravimo subjektais, tai yra savivaldybės meras (2012 m. 
gegužės 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-1492/2012, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 232–247 p.; 2015 m. balandžio 1 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. AS-606-492/2015); savivaldybės taryba (2012 m. birže-
lio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1579/2012); Vyriausioji rinkimų komi-
sija (2015 m. balandžio 23 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eR-29-756/2014); 
Teisingumo ministerija (žr. 2015 m. kovo 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A-1433-146/2015; 2015 m. kovo 26 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. A-1069-502/2015); Konkurencijos taryba (2013 m. balandžio 25 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A520-634/2013); VĮ Registrų centras (2015 m. kovo 5 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A-835-502/2015); Lietuvos metrologijos inspekcija 
(2015 m. gegužės 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-996-146/2015); Kultūros 
paveldo departamento teritorinis padalinys (2015 m. gegužės 19 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A-545-756/2015); Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarny-
ba (2015 m. birželio 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A-1554-662/2015); Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba bei jos teritoriniai 
skyriai (2015 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1324-502/2015); 
mokesčių administratorius (2011 m. birželio 27 d. sprendimas administracinėje bylo-
je Nr. A556-336/2011; 2015 m. rugsėjo 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2494-
438/2015); Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (2015 m. kovo 
17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-624-756/2015); Valstybinė ligonių kasa 
(2013 m. kovo 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 387–407 p.); teritorinė ligonių kasa 
(2012 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2753/2012); Trakų istorinio 
nacionalinio parko direkcija (2015 m. liepos 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-
1571-624/2015); Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas (2015 m. birželio 15 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-849-858/2015); Viešųjų pirkimų tarnyba (2013 m. liepos 
10 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1088/2013); pataisos namai, Kalėjimų 
departamentas prie teisingumo ministerijos (2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A822-3206/2012); Nacionalinė mokėjimo agentūra (2013 m. spalio 
29 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-1229/2013); Gyvūnų padarytos žalos 
apskaičiavimo komisija (2012 m. liepos 9 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-
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2041/2012); Komisija medžiojamųjų gyvūnų padarytiems nuostoliams apskaičiuoti 
(2012 m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2536/2012); Valstybinė 
lošimų priežiūros komisija (2012 m. rugsėjo 10 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A261-2267/2012); VšĮ „Ekoagros“ kaip sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdantis su-
bjektas (2012 m. rugsėjo 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-2575/2012); vie-
tos savivaldos vykdomoji institucija ir Vaiko teisių apsaugos tarnyba (2012 m. rugsėjo 
13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-2402/2012); Lietuvos radijo ir televizijos 
komisija (2014 m. lapkričio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-1200/2014). 
Vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal savo vykdomų funkcijų pobūdį gali veikti tiek 
kaip viešojo administravimo, tiek kaip teisės aktuose nustatyta ikiteisminio nagrinė-
jimo institucija (2013 m. kovo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-232/2013). 
Generalinė prokuratūra pagal savo vykdomų funkcijų pobūdį gali veikti tiek kaip viešojo 
administravimo, tiek kaip ikiteisminio tyrimo subjektai (žr., pavyzdžiui, 2015 m. liepos 
29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-1008-858/2015; 2012 m. birželio 13 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. AS858-374/2012).

6. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas kilusius gin-
čus, yra pripažinęs, kad šie subjektai nagrinėjamu atveju nelaikytini viešojo adminis-
travimo subjektais: teismas (2013 m. vasario 11 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A492-704/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 
479–493 p.); valstybės įmonė „Indėlių ir investicijų draudimas“ (2014 m. birželio 11 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-578/2014); privatus bankas ir jo dukterinė 
įmonė (2015 m. gegužės 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-784-261/2015); 
AB LESTO (2014 m. spalio 8 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-878/2014); 
UAB „Baltikum TV“ (2014 m. vasario 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS756-
263/2014); žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengėja uždaroji akcinė 
bendrovė (2014 m. rugsėjo 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-1447/2014); 
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija kaip ikiteismine tvarka ginčus 
nagrinėjanti institucija (2015 m. rugpjūčio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-
1074-520/2015); Mokestinių ginčų komisija kaip speciali mokestiniams ginčams nagri-
nėti įsteigta išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija (2014 m. kovo 3 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-264/2014); Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija 
kaip institucija tam tikra apimtimi užtikrinti savarankišką tvarkymąsi ir kontrolę tokioje 
visuomenės gyvenimo srityje, kurioje valstybė pripažįsta tam tikrą autonomiją, saviregu-
liaciją, laisvę veikti pagal visuotinai toje srityje pripažįstamus principus (2014 m. gegužės 
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1078/2014); asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga, turinti viešosios įstaigos statusą (2013 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. AS520-584/2013); VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centras (2012 m. spalio 
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS662-664/2012); Centrinė medicinos eksper-
tizės komisija (2013 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-64/2013); 
daugiabučių namų savininkų bendrija (2013 m. liepos 17 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. AS502-602/2013); pradinė mokykla (2015 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. AS-1289-438/2015); aukštoji mokykla (2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS-925-552/2015); VšĮ „Vilniaus universiteto Teisės klinika“ (2012 m. 
vasario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-99/2012); advokatas (2012 m. 
rugsėjo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A520-2767/2012); Lietuvos advokatūra 
(2011 m. liepos 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A575-2387/2011); Teisėjų 
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etikos ir drausmės komisija, jos pirmininkas (2013 m. vasario 11 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A520-696/2013; 2015 m. rugsėjo 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS-1217-662/2015); ir kt. Plačiau šiuo aspektu taip pat žr. šio apibendrinimo pirmąją 
dalį „II.6. VEIKLA, KURI NEPATENKA Į VIEŠOJO ADMINISTRAVIO KATEGORIJĄ“.

IV. VIeŠoJo AdmInIstrAVImo prIncIpAI

(Konstitucijos 5 str. 3 d.; VAĮ 3 str.; Chartijos 41 str.)

1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurisprudencijoje nuosekliai pa-
brėžiama viešojo administravimo subjektų pareiga laikytis teisės principų. Pasak teismo, 
kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitu-
cinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės vir-
šenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) 
bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepik-
tnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.) (žr., pavyzdžiui, 2012 m. kovo 1 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A502-1605/2012; 2012 m. birželio 28 d. sprendimą administracinė-
je byloje Nr. A492-2045/2012; 2014 m. balandžio 3 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A492-801/2014). Spręsdamas įstatymų leidėjo pavestus uždavinius viešojo administra-
vimo subjektas turi veikti taip, kad tie uždaviniai būtų įgyvendinti laiku, laikantis efek-
tyvumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia ir kitų viešojo administravimo prin-
cipų (žr. 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. A756-997/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2014, 
130–142 p.). Viešojo administravimo principai reikalauja priimant sprendimus paisyti 
įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia, teisėtumo bei kitų principų, kurie nu-
matyti inter alia Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje.

2. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje apibrėžiami dvylika viešojo 
administravimo principų, kuriais savo veikloje privalo vadovautis viešojo administra-
vimo subjektai, tai yra 1) įstatymo viršenybės principas, 2) objektyvumo principas, 3) 
proporcingumo principas, 4) nepiktnaudžiavimo valdžia principas, 5) tarnybinio ben-
dradarbiavimo principas, 6) efektyvumo principas, 7) subsidiarumo principas, 8) „vieno 
langelio“ principas, 9) lygiateisiškumo principas, 10) skaidrumo principas, 11) atsakomy-
bės už priimtus sprendimus principas, 12) naujovių ir atvirumo permainoms principas.

IV.1. Gero administravimo principas

3. Pirmiausia reikia pažymėti, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsny-
je numatytais principais yra grindžiamas geras viešasis administravimas (šiuo aspek-
tu žr. 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-1978/2012). 
Tinkamas, atsakingas valdymas, kaip ne kartą akcentuota Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo praktikoje, yra neatsiejamas nuo gero administravimo reikalavimų (žr. 
2015 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje 
Nr. I-7-552/2015).

4. Gero administravimo principas yra Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos 
teisinės sistemos pamatinis principas. Gero administravimo principas įtvirtintas  
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svarbiausiuose nacionalinio lygmens (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d.) bei 
tarptautiniuose dokumentuose (Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 41 str. ir kt.). 

4.1. Nepaisant to, kad Viešojo administravimo įstatyme gero administravimo prin-
cipas tiesiogiai nėra įtvirtintas, jis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiko-
je išvedamas iš Konstitucijos nuostatų. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 
dalyje įtvirtinta, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. Viešojo administravimo subjek-
tas yra saistoma inter alia gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įs-
taigos tarnauja žmonėms, reikalavimų (2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015). 

4.2. Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje nustatyta kiekvieno asmens tei-
sė į gerą administravimą, kuri reiškia, kad institucijos reikalus turėtų tvarkyti nešališkai, 
teisingai ir per kiek įmanomai trumpesnį laiką (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 1 d.). 
Pagal Pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnio 2 dalį teisė į gerą administravimą apima: 
kiekvieno asmens teisę būti išklausytam prieš taikant bet kokią individualią jam nepalan-
kią priemonę (a punktas); kiekvieno asmens teisę susipažinti su savo byla, laikantis teisė-
to konfidencialumo ir profesinio bei verslo slaptumo (b punktas); administracijos pareigą 
pagrįsti savo sprendimus (c punktas). Šios Pagrindinių teisių chartijos nuostatos išreiškia 
bendro pobūdžio teisines vertybes, į kurias, sprendžiant dėl gero administravimo princi-
po turinio Lietuvoje, gali būti atsižvelgiama kaip į papildomą teisės aiškinimo šaltinį (žr. 
2012 m. kovo 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-2220/2012; 2015 m. lie-
pos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2266-858/2015; 2010 m. gruodžio 8 d. iš-
plėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-686/2010, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010). Be to, Pagrindinių teisių 
chartijos 51 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šios chartijos nuostatos skirtos Sąjungos 
institucijoms, įstaigoms ir organams, tinkamai atsižvelgiant į subsidiarumo principą, bei 
valstybėms narėms tais atvejais, kai šios įgyvendina Sąjungos teisę. Todėl jie turi gerbti 
teises, laikytis principų ir juos taikyti pagal turimus atitinkamus įgaliojimus, nepažeis-
dami Sąjungos įgaliojimų, suteiktų jai Sutartimis, ribų. Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismas savo praktikoje yra nurodęs, kad sprendimai, kuriuos valstybių narių institucijos 
priima reglamentų pagrindu, patenka į Europos Sąjungos teisės, įskaitant ir Chartiją, tai-
kymo apimtį. Europos Sąjungos teismų praktikoje gero administravimo principas trak-
tuojamas kaip bendrųjų teisės principų dalis (šiuo aspektu žr. 2014 m. rugsėjo 23 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A858-47/2014 ir joje nurodytą ESTT praktiką).

5. Apžvelgta administracinių teismų praktika parodo, jog gero administravimo 
principas yra platus, tai yra savyje talpinantis ne vieną įvairaus pobūdžio (materialinio, 
procedūrinio) imperatyvą (elementą), tai yra:

5.1. Pareigą motyvuoti. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, gero 
administravimo (atsakingo valdymo) principas apima ir asmens teisę į pagrįstą (faktais 
ir teisės normomis) bei motyvuotą administracinį sprendimą (VAĮ 8 str. 1 d.) (šiuo as-
pektu žr. 2012 m. gegužės 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-2112/2012). 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje individualiam teisės aktui nu-
statyti reikalavimai laikytini gero administravimo principo atspindžiu (žr., pavyzdžiui, 
2010 m. balandžio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-737/2010; 2014 m. 
rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-47/2014; 2015 m. rugsėjo 2 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A-2760-492/2015). Viešojo administravimo subjekto ak-
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tas, stokojantis informacijos, prasilenkia su gero viešojo administravimo principu (šiuo 
aspektu žr., pavyzdžiui, 2012 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-
1750/2012). Individualus administracinis aktas, kuriame pakankamai išsamiai nėra nu-
rodomos aplinkybės ir teisės normos, kuriomis yra grindžiamas teisės aktas, neišaiški-
nama jo apskundimo tvarka, neatitinka ir gero viešojo administravimo principo. Gero 
viešojo administravimo principas įpareigoja viešojo administravimo subjektą, priimant 
sprendimą, jame nurodyti faktinių aplinkybių bei teisės normų, kurių pagrindu priimtas 
sprendimas, visumą (šiuo aspektu žr. 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą administracinė-
je byloje Nr. A444-878/2013). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, konstatavęs, 
kad administracinis aktas yra nemotyvuotas, pripažįsta, jog viešojo administravimo su-
bjektas pažeidė gero administravimo principą (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2015 m. rug-
sėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2760-492/2015). Administracinių teisinių 
santykių, susiklostančių tarp privačių asmenų ir valdžios institucijų, ypatumai lemia, kad 
privatus asmuo juose yra silpnesnioji pusė. Tokia teisinė asmens padėtis lemia, kad san-
tykyje su viešąja administracija kilus neaiškumams, teisė aiškintina jo naudai, siekiant su-
balansuoti nelygias šalių pozicijas bei garantuoti asmens, kaip silpnesnės šalies, apsaugą. 
Iš to valstybės institucijoms, įstaigoms, pareigūnams ir kitiems atitinkamus įgaliojimus 
turintiems asmenims kyla pareiga užtikrinti, kad privatūs asmenys galėtų veiksmingai ir 
tinkamai pasinaudoti jiems Lietuvos Respublikos Konstitucijos, kitų nacionalinės teisės 
aktų bei tarptautinių dokumentų suteikiamomis teisėmis ir laisvėmis. Tiek valdžios ins-
titucijos, tiek teismai, siekdami įgyvendinti gero viešojo administravimo principą, užti-
krinti žmogaus teisių ir laisvių bei privataus asmens, kaip silpnesnės santykio su viešąja 
administracija šalies, apsaugą, privalo bet kurioje situacijoje vadovautis fundamentaliais 
protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, sprendimų priėmimo metu atsižvelgti į 
susiklosčiusių aplinkybių visumą (šiais aspektais žr. 2013 m. kovo 5 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A552-185/2013; 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A444-878/2013; 2014 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-385/2014; 
2015 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1872-552/2015).

5.2. Pareigą išaiškinti administracinio akto apskundimo tvarką. Su geru viešuoju 
administravimu bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios 
įstaigos tarnauja žmonėms, nesiderina administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiš-
kinimas (2014 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS858-284/2014).

5.3. Pareigą informuoti apie viešojo intereso pažeidimą. Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas yra pažymėjęs, kad už viešojo intereso apsaugą valstybėje yra atsakin-
gi ne vien prokurorai, bet ir kitos valstybės (savivaldybių) institucijos. Nors įstatymai ne 
visoms iš jų suteikia įgaliojimus kreiptis į teismą ginant viešąjį interesą, tačiau įstatymo 
viršenybės, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo (VAĮ 3 str. 1, 5, 6 p.) ir kiti gero 
administravimo principai reikalauja, kad nustačiusios viešojo intereso pažeidimą atitin-
kamoje srityje jos nedelsdamos informuotų prokurorą ar kitą subjektą apie galimus viešo-
jo intereso pažeidimus (jei įstatymai joms nesuteikia įgaliojimų pačioms imtis priemonių 
viešajam interesui ginti) (šiuo aspektu žr. 2008 m. liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
nutartį administracinėje byloje Nr. A146-335/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 15, 2008).

5.4. Nešališkumo pareigą. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, vie-
nas Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinto principo „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ 
įgyvendinimo aspektų yra užtikrinimas, kad, priimant sprendimus, pirmenybė būtų 
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teikiama viešiesiems interesams, priimami sprendimai būtų nešališki ir būtų užkirstas 
kelias atsirasti bei plisti korupcijai valstybinėje tarnyboje. Siekiant šio tikslo, Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme asme-
nims, dirbantiems valstybinėje tarnyboje, yra numatytos konkrečios pareigos (2012 m. 
sausio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A62-1774/2012).

5.5. Pareigą imtis aktyvių veiksmų, padėti, elgtis rūpestingai ir atidžiai. Atsakingo 
valdymo (gero administravimo) principas, be kita ko, įtvirtina viešojo administravimo 
subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą (žr., pavyz-
džiui, 2015 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015). Iš gero 
administravimo principo išplaukia, kad valstybės institucijos, priimdamos administraci-
nius sprendimus (vykdydamos valdžios funkcijas), privalo dirbti rūpestingai ir atidžiai, 
veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. 
Pagal gero administravimo principą valstybės institucijos turi vykdyti procedūrą nešališ-
kai ir objektyviai (šiais aspektais žr. 2012 m. spalio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A502-134/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 25, 2012, 174–186 p.; 2013 m. kovo 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį 
administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 25, 387–407 p.; 2013 m. gegužės 14 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A444-878/2013; 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinė-
je byloje Nr. A756-997/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 
2014, 130–142 p.; 2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A143-816/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 27, 142–171 p.; 2015 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1-502/2015; 
2015 m. kovo 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-1069-502/2015; 2015 m. 
rugsėjo 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1324-502/2015; 2015 m. liepos 9 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015). Gero 
administravimo principas reikalauja, jog valstybės institucija, priimdama sprendimą, 
susijusį su žalos atlyginimu, kuris kartu yra ir socialinę funkciją vykdantis sprendimas, 
veiktų greitai, tinkamai, nuosekliai, priimdama tokio pobūdžio sprendimą, imtųsi visų 
įmanomų priemonių įvertinti visas reikšmingas aplinkybes ir sprendimą pagrįsti faktais, 
argumentais, įrodymais, teisės normomis (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A520-2473/2013). Formaliai ir biurokratiškai vykdomos viešojo adminis-
travimo funkcijos nesiderina su gero administravimo principu (šiuo aspektu žr. 2015 m. 
birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2150-492/2015). Gero administravi-
mo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendi-
mus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje 
būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Šis principas suponuoja taip pat tai, kad viešojo 
administravimo subjektas turi pareigą pateikti suinteresuotam asmeniui objektyvią ir tei-
singą informaciją jį dominančiu klausimu (2015 m. birželio 26 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. eA-2142-624/2015).

5.5.1. Apžvelgiamu laikotarpiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo na-
grinėtose administracinėse bylose ypač akcentuota viešojo administravimo subjekto par-
eiga imtis aktyvių veiksmų, pareiga padėti. Toliau pateikiami šią pareigą iliustruojantys 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikos pavyzdžiai: 

5.5.1.1. Administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015 konstatuota, kad 
Nacionalinė mokėjimų agentūra pažeidė paskirtos sankcijos apskaičiavimo tvarką, nes 
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asmuo nebuvo informuotas, jog nustačius pakartotinį to paties reikalavimo pažeidimo 
atvejį, bus laikoma, kad reikalavimas pažeistas tyčia ir taikomas sankcijos dydis bus žy-
miai padidintas, tai yra padarė esminį sankcijos taikymo procedūros pažeidimą, neatliko 
pozityvios pareigos – imtis aktyvių veiksmų informuojant paraiškos teikėją (žr. 2015 m. 
liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015). 

5.5.1.2. Administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015 prieita prie išvados, jog dėl 
iš gero administravimo principo kylančių reikalavimų prieš priimant sprendimą ar priė-
mus sprendimą perkelti priešmokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą, 
turi būti nustatomos priemonės, kurios užtikrintų, kad patalpos, kuriose bus vykdoma 
priešmokyklinio ugdymo veikla, atitiks teisės aktų reikalavimus (žr. 2015 m. liepos 9 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1245-662/2015). 

5.5.1.3. Administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012 konstatuota, kad Teisingumo 
ministerija, vadovaudamasi bendraisiais bei gero administravimo, atsakingo valdymo 
principais, gavusi teismo nutartį (priteisti iš Lietuvos valstybės žalos atlyginimą) turė-
jo pradėti atitinkamą administracinę procedūrą, paprašyti papildomos informacijos dėl 
piniginių lėšų išmokėjimo būdo (žr. 2012 m. kovo 1 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A502-1605/2012). 

5.5.1.4. Administracinėje byloje Nr. A10-655/2005 pripažinta, jog viešojo adminis-
travimo subjektas per vėlai pranešė pareiškėjai, kad jos pateiktų dokumentų nepakanka 
nuosavybės teisių atkūrimui. Tokiu būdu pareiškėjos prašymą nagrinėjo netinkamai, su-
kliudė pareiškėjai tinkamai įgyvendinti savo teises ir nesilaikė gero administravimo prin-
cipo (žr. 2005 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A10-655/2005).

5.5.1.5. Administracinėje byloje Nr. A756-997/2014 pripažinta, kad ir viešojo 
administravimo subjekto pareiga laikytis viešojo administravimo principų implikuo-
ja Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančių įstaigų pareigą atvejais, kai 
draudėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas, imtis aktyvių veiksmų siekiant 
kuo tiksliau nustatyti ir (ar) atkurti visas esmines ir reikšmingas aplinkybes, kurios bū-
tinos sąžiningo ir nesiekiančio piktnaudžiauti teise apdraustojo asmens (išmokos gavė-
jo) teisei į atitinkamas socialinio draudimo išmokas įgyvendinti. Šios nuostatos kontekste 
pripažinta, jog atsakingos institucijos turi iš naujo vertinti pareiškėjo prašymą paskirti li-
gos pašalpą (žr. 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje 
byloje Nr. A756-997/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 
2014, 130–142 p.).

5.5.1.6. Byloje Nr. A-2150-492/2015 konstatuota, jog Klaipėdos valstybės garan-
tuojamos teisinės pagalbos tarnyba nepagrįstai vertino tik pareiškėjos pateikto prašymo 
formą, tačiau nesiaiškino jo esmės, kas lėmė formalaus, nevisapusiško bei neobjektyvaus, 
nustatytų reikšmingų aplinkybių visumos neatitinkančio sprendimo priėmimą. Tarnyba 
apsiribojo formaliu klausimo išsprendimu, nustatytas faktines aplinkybes neatitinkančių 
teisės normų pritaikymu. Tokie viešojo administravimo institucijos veiksmai, kai nesi-
remiama gero administravimo principu siekiant padėti besikreipiančiam asmeniui įgy-
vendinti jo teises, o formaliai ir biurokratiškai vykdomos viešojo administravimo funk-
cijos, pripažintini neteisėtais (žr. 2015 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-2150-492/2015).

5.5.1.7. Administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010 pažymėta, kad paramos admi-
nistravimo procedūros yra pakankamai sudėtingos, paramos gavėjui numatančios įvairius 
įsipareigojimus ir reikalavimus, todėl viešojo administravimo subjektas turi būti aktyvus 
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ir padėti paramos gavėjams tinkamai įgyvendinti teisę į paramą, suteikiant visokeriopą 
pagalbą. Tokia išvada darytina, be kita ko, vadovaujantis Viešojo administravimo įstaty-
mo 1 straipsniu, įtvirtinančiu, kad šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos nuostatą, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms. 
Atsakovo pareiga padėti paramos gavėjui įgyvendinti jam ES ir Lietuvos Respublikos tei-
sės aktais suteiktas teises kyla ir iš bendrųjų gero administravimo principo įtvirtinamų 
imperatyvų, kurie taip pat sietini su Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstaty-
mo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintais reikalavimais individualiam administraciniam aktui 
(2010 m. lapkričio 26 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010; dėl pareigos padėti taip pat žr. 
2012 m. gegužės 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1261/2012).

5.5.1.8. Administracinėje byloje Nr. A662-1641/2012 konstatuota, kad Žemės 
ūkio ministerija, kaip viešojo administravimo subjektas, nesilaikė gero administravimo 
principo imperatyvų, nepateikė atsakymo į pareiškėjo paraišką gauti finansinę paramą, 
o perskirsčius kompetenciją – šios paraiškos nepersiuntė nagrinėti kompetentingai ins-
titucijai (šiuo aspektu žr. 2012 m. birželio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-
1641/2012).

5.5.1.9. Byloje Nr. A492-2045/2012 pripažinta, kad viešojo administravimo subjek-
tas nesivadovavo gero viešojo administravimo principais ir neinformavo pareiškėjos apie 
būtinus pateikti dokumentus, todėl pareiškėjo elgesys (įstatyme nustatyto termino pateik-
ti nuosavybės teises į norimą atgauti žemę patvirtinančius dokumentus praleidimas) iš 
tiesų buvo objektyviai nulemtas kompetentingos institucijos veiksmų. Tokios aplinkybės 
pripažintos svarbiomis termino įrodymams, patvirtinantiems nuosavybės teises į išliku-
sį nekilnojamąjį turtą, pateikti atnaujinimo priežastimis (tuo pačiu aspektu taip pat žr. 
2014 m. balandžio 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-801/2014).

5.5.1.10. 2013 m. kovo 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje, priimtoje 
administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, be kita ko, buvo analizuotas klausimas dėl 
Valstybinės ligonių kasos Belgijos gydymo įstaigai pateikto atsakymo apie gydymo išlaidų 
kompensavimą. LVAT išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje konstatavo, kad administra-
cinė praktika, kai asmuo identifikuojamas tik pagal jo vardą ir pavardę, nėra ir negalėtų 
būti toleruojama, atsižvelgus į gero administravimo principo imperatyvus, taip pat – rū-
pestingumo pareigą. Vis dėlto minėta rūpestingumo pareiga negali būti aiškinama kaip 
neproporcingos administracinės naštos valstybės institucijai nustatymas. Nesant pa-
teiktos informacijos netikslumo požymių, Valstybinė ligonių kasa negali būti įpareigota 
kiekvienu atveju patikrinti visą gaunamą informaciją. Rūpestingumo įpareigojimas ne-
suponuoja, kad Valstybinė ligonių kasa pati iki smulkmenų tikrintų visų jai atsiųstų pra-
nešimų teisingumo ir patikimumo, nes įstaigų bendradarbiavimo procedūra neišvengia-
mai tam tikra dalimi grindžiama pasitikėjimu. Tačiau rūpestingumo pareiga nagrinėjamu 
atveju reiškia, kad Valstybinė ligonių kasa, nustačiusi, kad kreipimesi dėl gydymosi išlai-
dų kompensavimo nepakanka informacijos arba pateikta informacija yra netiksli, turėjo 
kreiptis į Belgijos įstaigą, kad ši patikslintų kreipimąsi. Šiuo aspektu pažymėta, kad pa-
gal nacionalinį teisinį reguliavimą, asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimu 
faktas paprastai tikrinamas pagal išsamius asmens duomenis ir tik gavus asmens tapatybę 
patvirtinančius duomenis. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, tik toks rūpestingumo 
pareigos aiškinimas sudaro realias galimybes realizuoti Europos Sąjungos teisės aktuose 
pabrėžiamą institucijų pareigą bendradarbiauti, užtikrinti teisingą reglamentų nuostatų 
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įgyvendinimą bei palengvinti socialiniu draudimu apdraustų asmenų laisvą judėjimą. 
Atsižvelgusi į paminėtus argumentus, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad Valstybinė 
ligonių kasa, tikrindama asmens draustumo privalomuoju sveikatos draudimo faktą, pir-
ma nenustačiusi šio asmens tikrosios tapatybės, neveikė taip rūpestingai, kaip reikalauja-
ma. Valstybinė ligonių kasa pažeidė rūpestingumo pareigą, kurią ji turėjo ir galėjo įvyk-
dyti, atsižvelgiant į jai suteiktus įgaliojimus, inter alia susirašinėjimo su kitomis įstaigomis 
teises, žinias ir gebėjimus. Ši išvada buvo pakankamas pagrindas konstatuoti Valstybinės 
ligonių kasos neteisėtus veiksmus (žr. 2013 m. kovo 26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teis-
mo biuletenis Nr. 25, 387–407 p.).

5.5.1.11. Byloje Nr. A525-1368/2013 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
pažymėjo, kad tais atvejais, kai nekilnojamojo turto objekto valdytojas, planuojantis at-
likti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes galinčius pažeisti tvarkybos darbus, 
nepateikia nei projektinių siūlymų, nei raštu išdėsto numatomus darbus, savivaldybės 
paveldosaugos padalinys, vadovaudamasis bendraisiais gero viešojo administravimo 
principais bei siekdamas įgyvendinti įstatymo paskirtį (išsaugoti Lietuvos nekilnojamą-
jį kultūros paveldą ir perduoti ateities kartoms, sudaryti sąlygas visuomenei jį pažinti ir 
juo naudotis), turėtų papildomai pareikalauti iš objekto valdytojo pateikti projektinius 
siūlymus ar numatomų statybos darbų sąrašą, o tuo atveju, jei objekto valdytojas nepa-
teiks prašomos informacijos, atsisakyti išduoti specialiuosius paveldosaugos reikalavimus 
(2013 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-1368/2013; Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 258–270 p.).

5.5.1.12. Administracinėje byloje Nr. A520-2473/2013 pripažinta, kad valstybės ins-
titucijos atliko neteisėtus veiksmus, nes nepateisinamai ilgą laikotarpį (beveik 1,5 metų) 
sprendė klausimą, susijusį su pareiškėjų garantija į socialinę apsaugą dėl nelaimingo atsi-
tikimo darbe pripažinimo draudžiamuoju įvykiu ir atitinkamai išmokų mokėjimo pareiš-
kėjams priėmimu. Viešojo administravimo subjektas neveikė kaip bonus pater familias, 
t. y. apdairiai ir rūpestingai, ir toks valstybės institucijos nerūpestingumas ir neatsakin-
gumas negali būti pateisinamas (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A520-2473/2013).

5.6. Administracinio teisinio santykio šalių bendradarbiavimą. Vienas iš gero 
administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja 
žmonėms. Tai reiškia ir administravimo procedūrose dalyvaujančių šalių bendradarbia-
vimą, apimantį ir tinkamas priimto prašymo trūkumų šalinimo inicijavimo procedūras 
(2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). Su šiuo gero 
administravimo principu aspektu gali būti siejamas ir administracinių paslaugų priei-
namumo užtikrinimas. Administracinių paslaugų prieinamumo principas reiškia, kad 
viešojo administravimo subjektas privalo konsultuoti pareiškėją, kaip inicijuoti procesą 
reikiamu klausimu, taip pat suteikti informaciją, padedančią privačiam asmeniui rasti 
veiksmingiausius tikslo siekimo būdus (šiais aspektais žr. 2012 m. kovo 29 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A822-2220/2012; 2014 m. spalio 28 d. sprendimą administraci-
nėje byloje Nr. A143-1486/2014; 2015 m. liepos 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-
2266-858/2015). 

5.7. Teisę būti išklausytam ir informuotam. Viešojo administravimo subjekto parei-
ga informuoti ir suteikti galimybę pasisakyti Lietuvos teisėje gali būti kildinamos iš gero 
administravimo principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas – valdžios įs-
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taigos tarnauja žmonėms (Konstitucijos 5 str. 3 d.). Pastebėtina, kad Gero administravi-
mo kodekso, patvirtinto 2007 m. birželio 20 d. Europos Tarybos Ministrų Komiteto reko-
mendacija Nr. 7 (2007), 14 straipsnis taip pat numato, jog valdžios institucijoms priimant 
sprendimą, kuris tiesiogiai ir neigiamai paveiks privačių asmenų teises, tokiems asme-
nims, jei tai nėra akivaizdžiai nebūtina, turi būti suteikta galimybė per protingą termi-
ną ir nacionalinėje teisėje nustatytu būdu išreikšti savo požiūrį, jei prieš tai jiems tokia 
galimybė nebuvo suteikta. Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant gero administravimo 
principo turinį, be kita ko, taip pat nurodoma „teisė būti išklausytam“, kuri reiškia, jog 
kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam nepalankią 
priemonę (Chartijos 41 str. 2 d. a p.). 

5.7.1. Kaip akcentuojama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo jurispru-
dencijoje, iš bendrųjų gero administravimo principo įtvirtinamų imperatyvų taip pat 
kyla viešojo administravimo subjekto pareiga apklausti pareiškėją ir pareiškėjo teisė 
būti išklausytam prieš priimant viešojo administravimo subjektui sprendimą (šiuo aspek-
tu žr. 2010 m. balandžio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-737/2010). 
Gero administravimo principas taip pat apima asmens teisę būti informuotam apie nu-
statytas faktines aplinkybes (žr. 2015 m. vasario 27 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. eA-616-858/2015; 2015 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1547-
502/2015). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-1102/2014, kurioje buvo vertin-
tas Nacionalinės mokėjimo agentūros sprendimas susigrąžinti dalį pareiškėjui išmokėtų 
tiesioginių išmokų už 2009 metus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vėlgi 
nustatė, kad pareiškėjas neturėjo jokios galimybės įrodinėti aplinkybių dėl jo deklaruotų 
plotų tinkamumo paramai gauti 2009 m. Byloje nustatyta, jog tai, kad dalis jo 2009 m. 
paraiškoje deklaruotų laukų yra pripažinti netinkamais paramai gauti ir dėl to priim-
tas ginčijamas sprendimas dėl susidariusios skolos grąžinimo, pareiškėjas sužinojo tik 
2013 m. gavęs paminėtą sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas šiame 
kontekste pažymėjo, kad Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijoje apibrėžiant gero 
administravimo principo turinį, be kita ko, nurodoma „teisė būti išklausytam“, kuri reiš-
kia, jog kiekvienas asmuo turi būti išklausytas prieš taikant bet kokią individualią jam ne-
palankią priemonę (Pagrindinių teisių chartijos 41 str. 2 d. a p.). Pagal Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką, teisės į gynybą principas, kuris taikomas ne tik tais atvejais, 
kai asmeniui gresia sankcijos, bet ir tada, kai gali būti priimamas sprendimas, kuriuo as-
mens interesai būtų paveikiami neigiamai, reikalauja, kad sprendimų, kuriais reikšmingai 
paveikiami asmens interesai, adresatas turėtų galimybę veiksmingai išreikšti savo nuo-
monę (pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. gruodžio 12 d. sprendimas 
Distillerie Fratelli Cipriani SpA prieš Ministero delle Finanze, C-395/00, 51 p.). Kadangi 
pareiškėjas iki skundžiamo sprendimo šios galimybės neturėjo, paminėta teisė į gynybą 
jam nebuvo užtikrinta (plačiau žr. 2014 m. rugsėjo 11 d. sprendimą administracinėje by-
loje Nr. A438-1102/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 28, 
2014, 230–240 p.).

5.7.2. Gero administravimo principas, kurio įgyvendinimas nacionalinėje teisėje 
kildinamas iš konstitucinio imperatyvo ,,valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ (Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d.), įpareigoja viešojo administravimo institucijas su-
teikti asmenims, kurių klausimai svarstomi, veiksmingą galimybę pasisakyti (2014 m. 
kovo 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A261-214/2014). Gero administravimo 
principas reiškia, kad veiksminga suinteresuoto asmens teisė teikti argumentus ir įrody-
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mus turi būti įgyvendinama prieš viešojo administravimo subjektui priimant adminis-
tracinį aktą, ir jam turi būti suteikta pakankamai laiko pasirengti pateikti argumentus 
ar įrodymus dėl tokio akto (2014 m. kovo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-
727/2014; taip pat žr. 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-
604/2013; 2013 m. lapkričio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-1831/2013). 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. eA-2266-858/2015 konstatuota, jog viešojo admi-
nistravimo subjektas, nustatydamas nepagrįstai trumpą terminą (2 dienas) dokumentams 
pateikti, suvaržė pareiškėjo teises, įskaitant ir teisę būti išklausytam, ir taip pažeidė gero 
administravimo, atsakingo valdymo principus (2015 m. liepos 7 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. eA-2266-858/2015).

5.7.3. Visgi aptariama asmens teisė būti informuotam ir išklausytam nėra absoliuti. 
Asmuo gali atsisakyti šios teisės. Be to, gali būti tokių situacijų, kai, pavyzdžiui, dėl paties 
suinteresuoto asmens pareigų pažeidimo ar nenoro bendradarbiauti, institucija objekty-
viai neturi galimybių informuoti asmenį apie pradėtą procesą, apklausti jį ar kitais būdais 
suteikti jam galimybę pareikšti savo nuomonę. Kitais atvejais apklausa gali būti akivaiz-
džiai nebūtina dėl nagrinėjamos situacijos ypatumų (šiais aspektais žr. 2010 m. gruodžio 
8 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-686/2010, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010).

5.8. Teisę efektyviai ginti (įgyvendinti) savo teises. Gerojo viešojo administravimo 
(atsakingo valdymo) principas apima ne tik teisę į pagrįsto sprendimo priėmimą, bet ir 
teisę efektyviai ginti (įgyvendinti) savo teises. Šiuo aspektu paminėtina administracinė 
byla Nr. A602-658/2013, kurioje buvo sprendžiamas klausimas dėl atsakovo sprendimo at-
sisakyti išduoti pareiškėjui statybą leidžiantį dokumentą teisėtumo. Byloje nustatyta, kad 
atsakovas vietoj to, kad priimtų motyvuotą ir aiškų atsakymą į pareiškėjo prašymą išduoti 
statybos leidimą, nukreipė pareiškėją į savo struktūrinį padalinį, kad pastarasis parinktų 
kitą statybos vietą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, toks atsakovo 
pasiūlymas kreiptis į Plėtros planavimo skyriaus vyriausiąjį specialistą, be kita ko, nesi-
derino su gero viešojo administravimo (atsakingo valdymo) principu, apimančiu ne tik 
teisę į pagrįsto sprendimo priėmimą, bet ir teisę efektyviai ginti (įgyvendinti) savo tei-
ses. Pagal Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalį valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, o Viešojo 
administravimo įstatymas 3 straipsnyje vienu iš viešojo administravimo principų įvardija 
„vieno langelio“ principą. Minėtasis principas suponuoja, jog prašymą nagrinėja ir infor-
maciją iš savo administracijos padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo 
administravimo subjektų gauna pats prašymą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą 
priimantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą, skun-
dą ar pranešimą padavusį asmenį (žr. 2013 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A602-658/2013).

IV.2. teisėtumo, įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principai

(VAĮ 3 str. 1, 4 p., 6 str.)

6. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos vals-
tybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Teisėtumo principas vie-
šojo administravimo srityje reiškia, kad viešojo administravimo subjektų veikla turi  
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atitikti teisės aktų reikalavimus ir kad jų priimti sprendimai būtų pagrįsti teisės normo-
mis, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus. Norėdami priimti adminis-
tracinį teisės aktą viešojo administravimo subjektai privalo turėti tinkamas priežastis, o 
ne pateikti bet kokias priežastis, kad patenkintų formalius reikalavimus (žr. 2014 m. ge-
gužės 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-706/2014, Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo biuletenis Nr. 27, 2014, 66–84 p.). Pažymėtina, kad pareiga vykdant 
viešojo administravimo veiklą laikytis teisėtumo principo apima tiek reikalavimą priimti 
administracinį sprendimą, kuris atitiktų tam teisiniam santykiui taikytiną konkrečią tei-
sės normą (turinio požiūriu sprendimas turi būti pagrįstas tinkamu teisiniu pagrindu), 
tiek reikalavimą priimtame sprendime expressis verbis nurodyti teisinį pagrindą atitin-
kančią konkrečią teisės normą (2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A146-834/2013). Viešojo administravimo subjektų veiklai būdingas formalizmo prin-
cipas, nes jų veikla turi atitikti nustatytas procedūras. Tokių procedūrų nustatymas yra 
susijęs ir su teisėtumo principo įgyvendinimu, nes viešojo administravimo institucijos 
turi veikti taip, kaip nustatyta jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose (2012 m. va-
sario 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1179/2012). 

7. Teisėtumo principas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje aiš-
kinamas plačiai, kaip inter alia reiškiantis, jog viešojo administravimo subjektas, priim-
damas individualų administracinį aktą, turi užtikrinti ir šio teisės akto atitiktį bendrie-
siems teisės principams, be kita ko, sąžiningumo, teisinio apibrėžtumo, teisėtų lūkesčių, 
taip pat VAĮ 3 straipsnyje įtvirtintiems įstatymo viršenybės, proporcingumo, objekty-
vumo principams. Individualaus administracinio akto teisėtumo reikalavimo ryšys su 
bendraisiais teisės ir viešojo administravimo principais suponuoja būtinybę taikyti teisės 
normas ne mechaniškai, bet užtikrinti, kad jų taikymas atitiktų šiuos principus, taip pat ir 
aukštesnės galios teisės aktus (2014 m. balandžio 8 d. sprendimas administracinėje bylo-
je Nr. A492-819/2014). Laikantis teisėtumo principo, neteisėti administraciniai aktai pagal 
bendrąją taisyklę turėtų būti panaikinami (šiuo aspektu 2014 m. gruodžio 9 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A602-1218/2014).

8. Teisėtumo reikalavimas neatsiejamas nuo Viešojo administravimo įstatymo 
3 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose įtvirtintų įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo 
valdžia principų. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad įsta-
tymo viršenybės principas yra vienas iš pagrindinių teisinės valstybės principų, be kita 
ko, taikomas ir įgyvendinant viešąjį administravimą (žr. 2012 m. kovo 9 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A556-140/2012). Įstatymo viršenybės principas reiškia, kad viešojo 
administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti tei-
sės aktuose, o veikla turi atitikti Viešojo administravimo įstatyme išdėstytus teisinius pa-
grindus. Administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais 
atvejais turi būti pagrįsti įstatymais (VAĮ 3 str. 1 d. 1 p.). Konstitucinis teisinės valstybės 
principas suponuoja reikalavimą, kad teisėkūros subjektai teisės aktus gali leisti tik ne-
viršydami savo įgaliojimų (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2006 m. sausio 
16 d., 2010 m. kovo 22 d., 2013 m. balandžio 2 d. ir kt. nutarimai). Viešojo administravi-
mo subjektams draudžiama atlikti viešojo administravimo funkcijas neturint šio įstatymo 
nustatyta tvarka suteiktų viešojo administravimo įgaliojimų arba priimti administracinius 
sprendimus, siekiant kitų, negu įstatymų ar kitų norminių teisės aktų nustatyta, tikslų. Šį 
imperatyvą įtvirtina nepiktnaudžiavimo valdžia principas (VAĮ 3 str. 1 d. 4 p. (2009 m. 
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birželio 11 d. įstatymo Nr. XI-283 redakcija). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje įstatymo viršenybės principas aiškinamas neatsiejamai nuo VAĮ 6 straipsnio 
nuostatų (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2013 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A261-1683/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 
2013, 103–123 p.). Kaip nurodoma VAĮ 6 straipsnio 1 dalyje, tik viešojo administravimo 
subjektai turi teisę leisti administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės 
aktams įgyvendinti. Tik viešojo administravimo institucijos turi teisę priimti norminius 
administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti (VAĮ 
6 str. 2 d. (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija). Individualius admi-
nistracinius aktus turi teisę priimti viešojo administravimo subjektai, turėdami šio įstaty-
mo nustatyta tvarka jiems suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus (VAĮ 6 str. 3 d.). 
Privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės  
aktai (VAĮ 6 str. 4 d.). 

9. Šiame kontekste reikia akcentuoti, kad valdžios institucijų sistema yra sukurta 
taip, kad kiekviena institucija turi jos paskirtį atitinkančias priskirtas funkcijas, kompe-
tenciją, kurių privalo laikytis (žr. 2013 m. gruodžio 27 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A520-2141/2013). Kiekvienas viešojo administravimo subjektas veiklą vykdo teisės ak-
tais nustatytos kompetencijos ribose. Kompetencija kaip kompleksas tam tikrų priemo-
nių (uždaviniai, funkcijos, teisės ir pareigos, veiklos formos ir metodai) yra svarbiausia 
administracinio teisinio statuso sudėtinė dalis (žr. 2014 m. sausio 20 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A662-293/2014). Taigi viešojo administravimo subjekto administracinį 
teisinį statusą sudaro tokie elementai kaip uždaviniai, funkcijos, teisės ir pan. Kiekvieno 
šio elemento vaidmuo nurodytame kontekste yra skirtingas, todėl jie negali būti tapati-
nami arba tam tikros analizės (sisteminės, loginės ir t. t.) būdu iš vienų išvedami kiti. 
Tai reiškia, kad viešojo administravimo subjekto administracinis teisinis statusas juridiš-
kai turi būti aiškiai ir konkrečiai apibrėžtas teisės aktuose (2013 m. liepos 18 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A662-1405/2013). Viešojoje teisėje taikomi įstatymo viršenybės 
ir teisinio apibrėžtumo principai lemia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi 
tik tokius įgaliojimus, kurie jiems suteikti konkrečiomis teisės aktų normomis ir svarbu, 
kad institucijos, vykdydamos įstatymais joms priskirtą veiklą, veiktų tik taip, kaip numato 
teisės aktai (šiais aspektais žr. 2014 m. kovo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-
727/2014; 2015 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015; 
2012 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-257/2012). Asmenys, atlik-
dami atitinkamus veiksmus ir siekdami tam tikrų veiksmų įgyvendinimo, viliasi, kad įga-
liotos valdžios institucijos veiks įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, kad tinka-
mai bus vykdomos teisės aktuose numatytos procedūros (žr. 2015 m. vasario 27 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. eA-616-858/2015). Viešojo administravimo subjektas turi tik 
tuos įgalinimus, kurie jam yra konkrečiai suteikti, plečiamas kompetencijos ribų aiški-
nimas yra negalimas (2013 m. liepos 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A662-
1392/2013; 2013 m. liepos 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1405/2013). 

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo jurisprudencijoje ne kartą 
yra akcentavęs būtinybę viešojo administravimo subjektams laikytis įstatymo viršenybės 
(teisėtumo) principo, nurodydamas, kad viešojo administravimo subjektų kompetenci-
ja turi būti nustatyta įstatymu (turi remtis įstatymu ir atitikti jo reikalavimus), viešojo 
administravimo subjektų veikla turi būti vykdoma tik jiems priskirtos kompetencijos ri-
bose, o bet kokie viešojo administravimo subjektų veiksmai ar sprendimai, priimti virši-
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jant nustatytą kompetenciją (ultra vires), pripažįstami neteisėtais (žr., pavyzdžiui, 2006 m. 
liepos 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-2/2006, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 10, 2006; 2008 m. lapkričio 
28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I444-4/2008, Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008; 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje 
byloje Nr. A756-1486/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 
2010; 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2227/2013; 2013 m. 
gruodžio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2141/2013; 2014 m. rugpjūčio 
27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-1523/2014). Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas, vertindamas, ar viešojo administravimo subjektas neviršijo kompetenci-
jos, be kita ko, vertina konkrečias teisės aktų nuostatas, suteikiančias įgaliojimus viešojo 
administravimo subjektui, taip pat viešojo administravimo subjekto veiklos sritį, funkci-
jas bei tikslus, dėl kurių jis buvo įsteigtas (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2014 m. balandžio 
22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I146-5/2014, Lietuvos vyriausiojo administra-
cinio teismo biuletenis Nr. 27, 2014, 22–45 p.).

11. Apžvelgta administracinių teismų praktika rodo, kad vieni dažniausių pažeidi-
mų viešojo administravimo srityje yra susiję būtent su įstatymo viršenybės ir nepiktnau-
džiavimo valdžia principų pažeidimu. Reikia pabrėžti, kad šių principų pažeidimai kons-
tatuojami tiek priimant individualius administracinius aktus (žr., pavyzdžiui, 2014 m. 
gruodžio 9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1218/2014, 2015 m. sausio 29 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A-361-492/2015), tiek norminius administracinius aktus 
(žr., pavyzdžiui, 2013 m. gegužės 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-880/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 228–242 p.; 2013 m. 
gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1683/2013, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 103–123 p.).

12. Kaip iliustratyvus teisėtumo principo taikymo pavyzdys individualių adminis-
tracinių aktų srityje, paminėtina administracinė byla Nr. A858-856/2013. Šioje byloje nu-
statyta, kad institucija nepagrįstai reikalavo, kad ginčo pastatui projektinę dokumentaciją 
rengtų asmenys, turintys nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatus, 
nors nei pagal pareiškėjų ketinamų atlikti darbų pobūdį, nei pagal teritoriją, kurioje dar-
bai bus atliekami, tokio reikalavimo teisės aktai neįtvirtino. Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas pažymėjo, kad valstybės institucija, vadovaudamasi VAĮ įtvirtintais 
nepiktnaudžiavimo valdžia, įstatymo viršenybės principais, negali kelti reikalavimų, kai 
įtvirtintas teisinis reguliavimas tokių reikalavimų nenumato, tuo, be kita ko, išplečiant 
teisės aktuose nustatytą reguliavimą. Pasak teismo, tokių reikalavimų nustatymu yra var-
žomos asmenų teisės, pažeidžiami jų interesai (žr. 2013 m. rugpjūčio 8 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A858-856/2013; dėl nepagrįstų teisės aktais reikalavimų taip pat žr. 
2013 m. spalio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013).

13. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje akcentuojama, kad for-
malus teisės reikalavimų vykdymas neatitinka teisėtumo principo. Administracinėje by-
loje Nr. A62-929/2011 buvo vertinamas sprendimo atleisti valstybės tarnautoją teisėtumas. 
Byloje nustatyta, kad atsakovas 2009 m. rugsėjo 29 d. priėmė įsakymą, kuriuo pareiškėją 
atleido iš valstybės tarnybos pagal VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą (kai panaikinama 
valstybės tarnautojo pareigybė). Pareiškėja kreipėsi į teismą. Vilniaus apygardos adminis-
tracinis teismas 2010 m. sausio 14 d. sprendimu pareiškėją grąžino į pareigas, šią spren-
dimo dalį įpareigodamas vykdyti skubiai. Atsakovas, vykdydamas minėtą teismo sprendi-
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mą, 2010 m. sausio 18 d. grąžino pareiškėją į pareigas, tačiau tą pačią dieną, t. y. 2010 m. 
sausio 18 d., įspėjo ją, kad ji 2010 m. sausio 18 d. bus atleista VTĮ 44 straipsnio 1 dalies 9 
punkto pagrindu, o 2010 m. sausio 18 d. skundžiamu įsakymu pareiškėja iš valstybės tar-
nybos atleista. Įvertinęs faktus, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, 
kad atsakovas, 2010 m. sausio 18 d. įsakymu grąžindamas pareiškėją į buvusias pareigas ir 
tą pačią dieną skundžiamu įsakymu pakartotinai atleisdamas ją iš minėtų pareigų, neuž-
tikrino teismo sprendimo tinkamo įvykdymo, nes realiai nepasiektas tas teisinis rezulta-
tas, kuris turėjo būti įgyvendinamas – pareiškėjos pažeistų teisių atkūrimas, grąžinant ją 
į ankstesnes pareigas. Padaryta išvada, kad toks formalus teismo sprendimo įpareigojimo 
įvykdymo būdas, kurį pasirinko atsakovas, paneigia teismo sprendimo res judicata galią 
(ABTĮ 14 str. 1 d.) bei prieštarauja VAĮ įtvirtintiems įstatymo viršenybės (teisėtumo) bei 
nepiktnaudžiavimo valdžia principams (2011 m. vasario 23 d. sprendimas administraci-
nėje byloje Nr. A62-929/2011).

14. Šiame kontekste ne mažiau svarbu paminėti draudimo veikti ultra vires ir teisė-
tumo principo taikymo pavyzdį. Administracinėje byloje Nr. A492-745/2013 konstatuota, 
kad savivaldybės meras, priimdamas sprendimą įsteigti politinio pasitikėjimo valstybės 
tarnautojo – savivaldybės mero patarėjo, pareigybę, kurio priėmimas priskirtas išimtinei 
šios savivaldybės tarybos kompetencijai, viršijo savo įgaliojimų ribas (2013 m. birželio 
3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A492-745/2013)

15. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje pažymi, kad tuo 
atveju, kai nustatoma, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas teisės aktą, vei-
kė be teisinio pagrindo ir viršijant kompetenciją, tokio priimto akto motyvų vertinti ne-
bereikia. Šiuo aspektu paminėtina, pavyzdžiui, administracinė byla Nr. A602-2555/2012, 
kurioje prieita prie išvados, kad Sveikatos apsaugos ministerija priimdama ginčijamą įsa-
kymą – individualų administracinį aktą, privalomojo sveikatos draudimo sistemoje atliko 
sveikatos draudimą vykdančios institucijos funkcijas, nors ji nėra priskirta prie tokių ins-
titucijų. Byloje nustatyta, kad Sveikatos apsaugos ministerija, priimdama ginčijamą įsa-
kymą, nevykdė jai pavestos funkcijos priimti norminį aktą sveikatos draudimo sistemoje. 
Dėl nurodytų motyvų laikyta, jog administracinis aktas yra priimtas be teisinio pagrindo 
ir viršijant savo kompetenciją, todėl šis aktas panaikintas pagrįstai. Bylą nagrinėjusi teisė-
jų kolegija akcentavo, jog svarbu, kad administracinis aktas, kuris yra priimtas be teisinio 
pagrindo, negali būti pagrįstas teisės aktų reikalavimais ir motyvais, nes nėra teisės aktų, 
leidžiančių jį priimti, nėra teisės aktų, nustatančių tokio akto reikalavimus, jų priėmimo 
procedūrą, todėl negali būti veikiant ultra vires priimto administracinio akto teisėtų priė-
mimo motyvų. Dėl nurodytų priežasčių, teismo vertinimu, šios bylos išsprendimui neturi 
reikšmės viešojo administravimo subjekto motyvai, jog administracinio akto pagrindi-
mas teisės normomis ir faktais nebūtinai turi būti nurodytas pačiame akte (žr. 2012 m. 
gruodžio 19 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2555/2012).

16. Atskleidžiant teisėtumo principo turinį Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo praktikoje reikia pastebėti ir tai, kad viešojo administravimo subjektai, tai-
kydami įstatymo viršenybės principą, negali ignoruoti sisteminio teisės aiškinimo. Ši 
išvada padaryta administracinėje byloje Nr. A602-443/2013. Apžvelgiamoje byloje ginčas 
dėl atsakovo VĮ Registrų centras filialo atsisakymo išregistruoti trečiųjų asmenų nuo-
savybės teises. Byloje nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu civili-
nėje byloje buvo patenkintas pareiškėjo teismui teiktas actio Pauliana ir 2007 m. liepos 
24 d. dovanojimo sutartis, pagal kurią I. K. padovanojo savo tėvui ginčo žemės sklypą,  
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pripažinta negaliojančia bei taikyta restitucija – I. K. grąžintas žemės sklypas. Šio teis-
mo sprendimo pagrindu pareiškėjas prašė įregistruoti I. K. daiktines teises į ginčo žemės 
sklypą. Atsakovas atsisakymą įregistruoti motyvavo tuo, kad nebuvo pateiktas pagal tei-
sės aktus būtinas dokumentas, patvirtinantis pareiškėjo teisę atstovauti trečiajam suin-
teresuotam asmeniui I. K. Nagrinėdamas šią bylą, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas atkreipė dėmesį, jog nepaneigiant Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje 
įtvirtinto įstatymo viršenybės principo, viešojo administravimo subjektai, taikydami tei-
sę, neabejotinai susiduria ir su teisės interpretavimu. Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, jog 
įgyvendinant teisės normas, teisė turi būti aiškinama sistemiškai. Jeigu tai nėra daroma, 
iškyla teisinių klaidų darymo galimybė. Vienas iš teismų sprendimų, kaip teisingumo 
vykdymo aktų, požymių yra jo privalomumas. Tai eksplicitiškai įtvirtina tiek ABTĮ 14 
straipsnis, tiek Civilinio proceso kodekso 18 straipsnis, nustatantys, jog įsiteisėjęs teismo 
sprendimas, nutarimas ir nutartis yra privalomi visoms valstybės institucijoms, pareigū-
nams ir tarnautojams, įmonėms, įstaigoms, organizacijoms, kitiems fiziniams bei juridi-
niams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisės te-
orija teismo sprendimo teisinę galią savo ruožtu netgi tapatina su ypatinga teisės normos 
veikimo forma, nes juk teismo sprendimas yra ir teisės normų taikymo aktas, ir valstybės 
valdžios aktas, bei postuluoja, jog teisinė galia susieja teismo sprendimo turinį su mate-
rialiuoju jo įgyvendinimu (žr. Irma Randakevičienė. Kai kurie teismo nuosprendžio sam-
pratos probleminiai aspektai. Socialinių mokslų studijos. 2009, p. 267). Atsižvelgdamas 
į tai, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino, jog atsakovas, savo dispo-
zicijoje turėdamas Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimą ir sistemiškai aiškinda-
mas Registro įstatymo, Civilinio kodekso nuostatas, Viešojo administravimo įstatymo 8 
straipsnio 1 dalį, nepagrįstai konstatavo, jog nagrinėjamu atveju registruoti nuosavybės 
teises į ginčo žemės sklypą ratione personae atžvilgiu turėjo tik I. K. (2013 m. kovo 21 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-443/2013).

17. Įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia imperatyvai ypač aktualūs 
administracinio reglamentavimo srityje. Kaip rodo administracinių teismų praktika, jų 
pažeidimas ne kartą yra tapęs norminių administracinių aktų panaikinimo pagrindu. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylas dėl norminių adminis-
tracinių aktų teisėtumo, yra pažymėjęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 3 straips-
nio 1 dalies 1 punkto ir 6 straipsnio 2 dalies nuostatos suponuoja ne tik draudimą subjek-
tui priimti norminio pobūdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė (priimti norminio pobūdžio 
teisės aktus) jam nesuteikta įstatymu, bet ir pareigą priimant norminio pobūdžio aktus 
neviršyti įstatymų numatytų įgaliojimų (žr., pavyzdžiui, 2013 m. kovo 6 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A525-747/2013; 2013 m. spalio 7 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A146-1128/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 
77–78 p.). Viešojo administravimo subjektas, kuris turi teisę priimti norminius adminis-
tracinius aktus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, šią teisę turi įgyvendinti 
įstatymų leidėjo suteiktos kompetencijos ribose (2013 m. gegužės 29 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A444-880/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biu-
letenis Nr. 25, 2013, 228–242 p.). Remdamasis oficialia konstitucine doktrina, Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas yra pripažinęs, kad teisėkūros subjektui viršijus jam 
teisės aktais suteiktą kompetenciją ir priėmus norminį administracinį aktą, kurį jis nėra 
įgaliotas priimti, tuo pačiu būtų pažeistas ir Konstitucijos preambulėje įtvirtintas teisinės 
valstybės principas (2008 m. lapkričio 28 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I444-



478

III. Informacinė dalis

4/2008, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 16, 2008; 2012 m. 
gegužės 21 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I502-12/2012, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 83–90 p.). Jei norminėje administracinėje 
byloje nustatoma, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas norminį adminis-
tracinį aktą, viršijo kompetenciją, vien tai yra pagrindas pripažinti skundžiamą aktą ne-
teisėtu ir jį panaikinti. Konstatavęs, kad norminis administracinis aktas priimtas viršijant 
įstatymų suteiktą kompetenciją, teismas nebeprivalo tirti norminio administracinio akto 
teisėtumo kitais aspektais (žr., pavyzdžiui, 2013 m. spalio 7 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A146-1128/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 
2013, 77–78 p.).

17.1. Dėl šių aspektų paminėtina, pavyzdžiui, administracinė byla Nr. A146-
1128/2013, kurioje buvo tiriamas savivaldybės tarybos akto, kuriuo patvirtintas Asmenų 
gyvenamosios vietos deklaravimo Vilniaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklau-
sančioje gyvenamojoje patalpoje tvarkos aprašas, teisėtumas. Išanalizavusi teisinį regulia-
vimą, bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, kad savivaldybių viešojo administravimo 
subjektams nebuvo ir nėra suteikti įgaliojimai priimti Gyvenamosios vietos deklaravi-
mo įstatymą įgyvendinančius norminius teisės aktus. Viešojo administravimo įstatymo 6 
straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad norminius administracinius aktus turi teisę priimti tik 
viešojo administravimo subjektai, turintys įstatymų numatytus įgaliojimus pagal savo kom-
petenciją. Minėtos nuostatos suponuoja ne tik draudimą subjektui priimti norminio po-
būdžio teisės aktus, jeigu tokia teisė jam nesuteikta įstatymu, bet ir pareigą priimant nor-
minio pobūdžio aktus neviršyti įstatymų nustatytų įgaliojimų. Savivaldybės atstovaujamoji 
institucija – savivaldybės taryba – Vietos savivaldos įstatymo prasme turi vietos valdžios ir 
viešojo administravimo teises ir pareigas. Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 
dalies prasme atsakovas turi teisę priimti norminius administracinius aktus. Nagrinėjamu 
atveju ginčijamas sprendimas pripažintas neteisėtu ne dėl to, kad jį priėmė viešojo adminis-
travimo teisių ir pareigų neturintis subjektas, o dėl to, kad tokias teises ir pareigas turintis 
subjektas viršijo įstatymų suteiktą kompetenciją. Taigi tiriamas norminis administracinis 
aktas pripažintas prieštaraujančiu Viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai (žr. 
2013 m. spalio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1128/2013, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 77–78 p.).

17.2. Administracinėje byloje Nr. A146-1917/2012, kurioje buvo vertinamas savival-
dybės tarybos sprendimo uždrausti rūkyti viešose vietose atitinkamais požymiais (amžiu-
mi) apibrėžtų asmenų grupei teisėtumas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 
be kita ko, akcentavo, kad pagal viešojoje teisėje įtvirtintą principą, viešojo administra-
vimo subjektams viskas, kas tiesiogiai neleista įstatymo, yra uždrausta. Kadangi įstatymų 
leidėjas Tabako kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalimi leido savivaldybių taryboms 
nustatyti tik vietas, kuriose uždrausta rūkyti, savivaldybės taryba ginčijamu sprendimu 
uždrausdama rūkyti viešose vietose atitinkamai asmenų grupei, nors tokių įgaliojimų jai 
nesuteikė įstatymų leidėjas, viršijo įstatymu suteiktą kompetenciją. Nors savivaldybė yra 
viešojo administravimo subjektas, kuris pagal Viešojo administravimo įstatymo 6 straips-
nio 2 dalį turi teisę priimti norminius administracinius aktus įstatymams ir kitiems teisės 
aktams įgyvendinti, tačiau ši teisė turi būti įgyvendinama įstatymų leidėjo suteiktos kom-
petencijos ribose. Savivaldybių savarankiškumo ir veiklos principas nėra absoliutus ir jis 
neatleidžia viešojo administravimo teises ir pareigas turinčio subjekto (savivaldybės tary-
bos) nuo pareigos laikytis visų kitų viešosios teisės principų, taip pat – teisėtumo princi-
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po (2012 m. rugpjūčio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-1917/2012, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 70–86 p.).

17.3. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui ne kartą yra tekę nagrinė-
ti norminių administracinių aktų teisėtumo klausimus, kai viešojo administravimo su-
bjektas ginčijamą aktą priima apskritai neturėdamas įgaliojimų. Administracinėje byloje 
Nr. A552-1489/2013 konstatuota, kad nesant teisinio reglamentavimo, įtvirtinančio atsako-
vo savivaldybės tarybos teisę nustatyti mokestį naujų darželių statybų išlaidoms padeng-
ti, atsakovas, ginčijamo sprendimo dalyje nustatydamas šį mokestį, viršijo jam suteiktus 
įgaliojimus ir tuo pažeidė Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintą įstatymo viršeny-
bės principą (2013 m. rugsėjo 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-1489/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 64–77 p.). Kitoje 
administracinėje byloje Nr. A520-500/2013 konstatuota, kad Kauno rajono savivaldy-
bės tarybos sprendimo dalis, kuria Kauno rajono savivaldybės taryba patvirtino Kauno 
laisvosios ekonominės zonos specialųjį planą, neturėdama tam įgaliojimų, pažeisdama 
Vyriausybės nutarimo pavestą įgaliojimą šiuos veiksmus, t. y. specialiojo plano tvirtini-
mą, atlikti Kauno apskrities viršininko administracijai, prieštarauja Teritorijų planavimo 
įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 3 punktui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 4 
punktui, Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6 punktui, Vyriausybės nutarimo Nr. 580 
2 punktui (2013 m. rugsėjo 13 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A520-500/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 62–63 p.).

18. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įstatymo viršenybės principo tai-
kymo kontekste dažnai akcentuoja iš konstitucinio teisinės valstybės principo kylantį tei-
sės aktų hierarchijos imperatyvą. 

18.1. Pažymėtina, kad Konstitucinis Teismas, aiškindamas konstitucinį teisinės 
valstybės principą, ne kartą yra konstatavęs, kad konstitucinis teisinės valstybės prin-
cipas – universalus principas, kuriuo yra grindžiama visa Lietuvos teisės sistema ir pati 
Konstitucija, kad konstitucinis teisinės valstybės principas aiškintinas neatsiejamai nuo 
Konstitucijos preambulėje skelbiamo atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir 
teisinės valstybės siekio, kad minėto konstitucinio principo turinys atsiskleidžia įvairiose 
Konstitucijos nuostatose. Šio principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisinės 
valstybės principas – itin talpus, jis apima daug įvairių tarpusavyje susijusių imperaty-
vų. Juo turi būti vadovaujamasi ir kuriant teisę, ir ją įgyvendinant (Konstitucinio Teismo 
2004 m. gruodžio 29 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. liepos 3 d. ir kt. nutarimai). Iš 
konstitucinio teisinės valstybės principo, kitų konstitucinių imperatyvų kyla reikalavi-
mas įstatymų leidėjui, kitiems teisėkūros subjektams paisyti iš Konstitucijos kylančios 
teisės aktų hierarchijos. Šis reikalavimas, be kita ko, reiškia, kad draudžiama žemesnės 
galios teisės aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami 
tik aukštesnės galios teisės aktais, taip pat kad žemesnės galios teisės aktuose draudžiama 
nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios tei-
sės aktuose (Konstitucinio Teismo 2005 m. sausio 19 d., 2005 m. rugsėjo 20 d. nutarimai 
ir kt.). Poįstatyminiu teisės aktu yra realizuojamos įstatymo normos, todėl poįstatyminiu 
teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, 
kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nes taip būtų pažeista Konstitucijoje įtvirtinta 
įstatymų viršenybė poįstatyminių aktų atžvilgiu (Konstitucinio Teismo 2002 m. rugpjū-
čio 21 d. nutarimas). Poįstatyminiai teisės aktai negali prieštarauti įstatymams, konstitu-
ciniams įstatymams ir Konstitucijai, jie turi būti priimami remiantis įstatymais, nes po-
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įstatyminis teisės aktas yra įstatymo normų taikymo aktas nepriklausomai nuo to, ar tas 
aktas yra vienkartinio (ad hoc) taikymo, ar nuolatinio galiojimo (Konstitucinio Teismo 
2003 m. gruodžio 30 d., 2005 m. vasario 7 d. nutarimai). Toks teisės akto formos nesi-
laikymas, kai Konstitucija reikalauja, kad tam tikri santykiai būtų reguliuojami įstatymu, 
tačiau jie yra reguliuojami poįstatyminiu aktu (nepriklausomai nuo to, ar šiuos santykius 
kokiu nors aspektu reguliuoja dar ir įstatymas, su kuriame nustatytu teisiniu reguliavi-
mu konkuruoja poįstatyminiame akte nustatytas teisinis reguliavimas, ar joks įstatymas 
šių santykių apskritai nereguliuoja), gali būti pakankamu pagrindu tokį poįstatyminį 
teisės aktą pripažinti prieštaraujančiu Konstitucijai (2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 
Pagal Konstituciją su žmogaus teisių ir laisvių turinio apibrėžimu ar jų įgyvendinimo ga-
rantijų įtvirtinimu susijusį teisinį reguliavimą galima nustatyti tik įstatymu. Kita vertus, 
tais atvejais, kai Konstitucija nereikalauja įstatyminio tam tikrų su žmogaus teisėmis, jų 
įgyvendinimu susijusių santykių reguliavimo, šie santykiai gali būti reguliuojami ir po-
įstatyminiais aktais – aktais, reglamentuojančiais žmogaus teisių įgyvendinimo pro-
cesinius (procedūrinius) santykius, atskirų žmogaus teisių įgyvendinimo tvarką ir pan. 
(Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas, 2007 m. gegužės 5 d. nutari-
mas). Kai kada poreikį įstatymų nustatytą teisinį reguliavimą detalizuoti ir sukonkretinti 
poįstatyminiuose teisės aktuose gali lemti būtinumas teisėkūroje remtis specialiomis ži-
niomis ar specialia (profesine) kompetencija (Konstitucinio Teismo 2005 m. vasario 7 d. 
nutarimas). Tačiau (tai savo aktuose taip pat ne kartą yra pabrėžęs Konstitucinis Teismas) 
jokiomis aplinkybėmis poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti asmens teisės at-
siradimo sąlygų, riboti teisės apimties; poįstatyminiais teisės aktais negalima nustatyti ir 
tokio su žmogaus teisėmis, jų įgyvendinimu susijusių santykių teisinio reguliavimo, kuris 
konkuruotų su nustatytuoju įstatyme (Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nuta-
rimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad galima riboti asmens teises 
ir laisves, jeigu yra laikomasi šių sąlygų: tai daroma įstatymu; ribojimai yra būtini demo-
kratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises bei laisves ir Konstitucijoje 
įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; ribojimais nėra paneigiama 
teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo 
(Konstitucinio Teismo 2009 m. spalio 8 d. nutarimas). Viešojo administravimo įstatymo 
6 straipsnio 4 dalyje taip pat reglamentuojama, kad privalomus reikalavimus asmenims 
nustato tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai (VAĮ 6 str. 4 d.).

19. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas neretai savo praktikoje kons-
tatuoja, kad jo tiriamas poįstatyminis teisinis reguliavimas neatitinka įstatymo (konku-
ruoja su juo), pažeidžia iš konstitucinės teisinės valstybės kylantį teisės aktų hierarchi-
jos imperatyvą (šiais aspektais, žr., pavyzdžiui, 2015 m. rugsėjo 17 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-12-143/2015; 2015 m. gruodžio 15 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A-1544-552/2015; 2015 m. spalio 14 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A-1126-492/2015; 2015 m. spalio 7 d. sprendimą administraci-
nėje byloje Nr. A-1107-492/2015; 2015 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-1235-146/2015; 2015 m. gegužės 21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. I-4-822/2015; 2015 m. balandžio 9 d. sprendimą administracinėje 
byloje Nr. I-3-502/2015; 2015 m. kovo 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-9-
662/2015; 2013 m. gruodžio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I552-22/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 35–44 p.; 2013 m. 
lapkričio 21 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-2418/2013, Lietuvos vyriau-
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siojo administracinio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 102–103 p.; 2013 m. birželio 13 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I502-9/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 114–136 p.).

19.1. Pavyzdžiui, byloje Nr. A261-1683/2013 buvo tiriama Vilniaus miesto savival-
dybės tarybos sprendimu patvirtintų Statinių tinkamos priežiūros taisyklių (toliau – ir 
Taisyklės) nuostatų teisėtumas. Ginčijamos nuostatos įtvirtino statinio naudotojo, ben-
drojo naudojimo objektų valdytojo tam tikras pareigas: t. y. pareigą „nuimti ir nuvalyti 
skelbimus nuo naudojamų ar administruojamų statinių ar jų dalių (sienų, durų, langų ir 
kt.)“ (7.1 p.); „neleisti įrengti išorinės reklamos, jei nepateikiamas Vilniaus miesto savi-
valdybės administracijos išduotas ir galiojantis leidimas įrengti išorinę reklamą“ (7.3 p.); 
„nedelsiant informuoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją, jei asmenys įrengia 
išorinę reklamą, nepateikę Vilniaus miesto savivaldybės administracijos išduoto ir ga-
liojančio leidimo įrengti išorinę reklamą“ (7.4 p.); „tvarkyti, valyti, remontuoti, dažyti ir 
prižiūrėti statinių fasadus, nuvalyti ar uždažyti grafičius, užtikrinti estetiškai tvarkingą fa-
sadų išvaizdą“ (7.5 p.), teisėtumą. Nagrinėdamas bylą Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas pažymėjo, jog Taisyklių sąvokų apibrėžime statinio priežiūra yra įvardyta kaip 
Lietuvos Respublikos statybos ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, 
organizacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma, vykdant statinio techninę 
priežiūrą ir statinio naudojimo priežiūrą. Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 74 punktą, 
statinio priežiūra – šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytų techninių, organi-
zacinių ir viešojo administravimo priemonių visuma, vykdant statinio techninę priežiū-
rą ir statinio naudojimo priežiūrą, o pagal šio straipsnio 76 punktą, statinio naudojimo 
priežiūra – viešojo administravimo subjekto atliekama kontrolė, kurios tikslas – nustaty-
ti, ar statinio techninė priežiūra atitinka šio ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų, taip pat 
normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus. Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas nurodė, jog Taisyklių bendrųjų nuostatų skirsnis patvirtina, kad atsa-
kovas, priimdamas Taisykles, rėmėsi teisės aktais, kurie nustato statinių techninę priežiū-
rą ir normatyvinių statybos techninių reikalavimų atitikimo kontrolę. Tačiau Taisyklėse 
nenurodoma, kurie teisės aktų straipsniai ar punktai statinių priežiūros srityje suteikia 
teisę savivaldybei nustatyti pareigas statinio naudotojams ir bendrojo naudojimo objek-
tų valdytojams, todėl, vertindamas ginčijamų punktų teisėtumą, pirmosios instancijos 
teismas įvertino bendrą statinių priežiūros teisinį reguliavimą ir nustatė, kad atsakovas, 
pagal savo kompetenciją vykdydamas statinio priežiūros ar jo naudojimo priežiūrą, gali 
atlikti veiksmus tik pagal jam suteiktą kompetenciją ir teisės aktų, nustatančių statinių 
priežiūrą, ribose. Su tokia išvada apeliacinės instancijos teismas sutiko, nurodydamas, jog 
Taisyklėse nurodyti teisės aktai nesuteikė atsakovui galių nustatyti Taisyklių 7.1, 7.3, 7.4, 
7.5 punktuose numatytas pareigas, o atsakovas savarankiškai pagal savo kompetenciją 
negalėjo nustatyti daugiau pareigų statinio naudotojams ir bendrojo naudojimo objektų 
valdytojams, nei nustatyta minėtais aukštesnės galios teisės aktais. Atsižvelgiant į tai, pa-
daryta išvada, jog ginčytos Taisyklių nuostatos prieštarauja Viešojo administravimo įsta-
tymo 3 straipsnio 1 dalies 1 punktui ir 6 straipsnio 2 daliai (žr. 2013 m. gruodžio 12 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A261-1683/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 103–123 p.).

20. Be to, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje dažnai pripažįs-
tama, kad konkretūs teisiniai santykiai galėjo būti reguliuojami tik įstatymu, todėl jų su-
reguliavimas poįstatyminiame teisės akte yra neteisėtas (žr., pavyzdžiui, 2015 m. gegužės 
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21 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-4-822/2015; 
2015 m. balandžio 9 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-3-502/2015; 2015 m. 
kovo 23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I-9-662/2015; 2014 m. birželio 9 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I492-10/2014, Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 27, 2014, 55–66 p.; 2012 m. gruodžio 28 d. sprendimą adminis-
tracinėje byloje Nr. I552-23/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 24, 2012, 49–69 p.).

20.1. Šiuo aspektu gali būti paminėta, pavyzdžiui, administracinė byla Nr. I-4-
822/2015, kurioje buvo vertinama, ar Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. 
birželio 27 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje 
taisyklių nuostata, kurioje nustatyta, jog asmuo, paėmęs gyvūną, apie tai nepranešęs nu-
statyta tvarka, privalo atlyginti žalą gamtai, atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijoje 
įtvirtintus teisinės valstybės, teisės aktų hierarchijos principus. Bylą nagrinėjusi išplėsti-
nė teisėjų kolegija nurodė, kad ginčijamose nuostatose įtvirtintas draudimas pasisavinti 
medžioklės plotų vienete rastus nugaišusius, per susidūrimą su transporto priemonėmis, 
žemės ūkio technika ar dėl kitų priežasčių žuvusius medžiojamuosius gyvūnus ar jų dalis, 
apie tai nepranešus medžioklės plotų naudotojui ir kompetentingoms institucijoms bei 
negavus iš jų leidimo. Ginčo nuostata įtvirtino, kad asmuo, pažeidęs minėtą draudimą, t. 
y. paėmęs medžiojamąjį gyvūną ir apie tai nepranešęs nustatyta tvarka, privalo atlyginti 
žalą gamtai. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo vertinimu, tokiu būdu Aplinkos 
ministerija įtvirtino besąlygišką civilinės atsakomybės taikymą (pareigą atlyginti žalą 
gamtai), neatsižvelgiant į civilinei atsakomybei atsirasti teisiškai reikšmingų aplinkybių 
visumą. Tačiau, nustatydama tokį teisinį reguliavimą, Aplinkos ministerija yra saistoma 
inter alia iš konstitucinio teisinės valstybės principo išplaukiančių teisėkūros subjektui 
keliamų reikalavimų.

Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog asmeniui padarytos materiali-
nės ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas. Konstitucinis Teismas, aiškindamas 
Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą, yra konstatavęs, kad šio-
je dalyje yra „įtvirtinta įstatymų leidėjo pareiga išleisti įstatymą ar įstatymus, nustatančius 
žalos atlyginimą asmeniui už jam padarytą materialinę ir moralinę žalą“ (Konstitucinio 
Teismo 2000 m. birželio 30 d. nutarimas). Konstitucinio Teismo 1997 m. sausio 20 d. nu-
tarime konstatuota, kad Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje „aiškiai nurodoma, kokia tei-
sės akto forma turi būti reguliuojamas materialinės ir moralinės žalos atlyginimas“ – tai 
turi būti padaryta įstatymu (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimas). 
Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog nors Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalies nuostata 
skirta asmeniui padarytos materialinės ir moralinės žalos atlyginimui, o nagrinėjamoje 
norminėje administracinėje byloje aktualus asmens padarytos žalos gamtai atlyginimo 
klausimas, tačiau iš minėtos Konstitucijos nuostatos bei Konstitucinio Teismo išaiškini-
mų matyti, kad žalos atlyginimo santykių, kurie inter alia yra susiję su žmogaus teisėmis, 
pareigomis bei jų įgyvendinimu, reguliavimui yra skiriama ypatinga reikšmė.

Taigi ginčijama Taisyklių nuostata Aplinkos ministerija poįstatyminiame teisės 
akte sureguliavo žalos atlyginimo santykius, įtvirtindama teisinės atsakomybės taikymą 
(prievolę atlyginti žalą gamtai) asmeniui, paėmusiam nugaišusį ar žuvusį medžiojamą-
jį gyvūną ir apie tai nepranešusiam Taisyklėse nustatyta tvarka. Pripažinus, kad pareiga 
atlyginti žalą gamtai yra teisinės atsakomybės taikymas, t. y. asmens teises iš esmės ribo-
janti poveikio priemonė, tokios atsakomybės taikymo pagrindai galėjo būti įtvirtinti tik 
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įstatyme. Taigi Aplinkos ministerijai poįstatyminiame teisės akte nustačius savarankišką 
asmens, pažeidusio Taisyklėse nustatytą draudimą, atsakomybės atsiradimo pagrindą, 
t. y. įtvirtinus teisinį reglamentavimą, kuris galėtų būti nustatytas tik įstatyme, buvo pa-
žeistas konstitucinis teisinės valstybės principas ir iš šio principo bei kitų konstitucinių 
imperatyvų kylantys reikalavimai teisėkūros subjektams, inter alia teisės aktų hierarchijos 
principas. Nustačius, kad ginčijamas teisinis reguliavimas galėjo būti įtvirtintas tik įstaty-
me, o ne poįstatyminiame teisės akte, pripažinta, jog Aplinkos ministerija neturi kompe-
tencijos reguliuoti ginčo teisinių santykių, kadangi įstatymus Lietuvos Respublikoje lei-
džia tik Lietuvos Respublikos Seimas (Konstitucijos 67 str. 2 p.) (žr. 2015 m. gegužės 21 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I-4-822/2015).

21. Svarbu pabrėžti, kad iš įstatymo viršenybės principo kylančius reikalavimus 
privalo atitikti tiek norminių administracinių aktų turinys, tiek ir šių aktų priėmimo 
procedūra. Ši išvada padaryta byloje Nr. I1-4/2005, kurioje buvo vertinama Teisingumo 
ministro patvirtinta Sprendimų vykdymo instrukcija. Byloje nustatyta, kad Lietuvos 
Respublikos Vyriausybė nutarimu įgaliojo Teisingumo ministeriją, suderinus su Finansų 
ministerija, parengti ir patvirtinti Sprendimų vykdymo instrukciją. Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas šiuo aspektu pažymėjo, kad teisės akto projekto derinimui su 
kitu viešojo administravimo subjektu, kai šis derinimas atliekamas konkretaus aukštes-
niojo administravimo subjekto (šiuo atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybės) įparei-
gojimo pagrindu, tenka didelė teisinė reikšmė. Jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė 
individualiu teisės aktu paveda viešojo administravimo subjektams atlikti konkrečius 
veiksmus teisėkūros srityje, tai toks įpareigojimas šiems subjektams yra privalomas ir 
turi būti vykdomas. Vyriausybei individualiu atveju pavedus vienai ministerijai priimti 
teisės aktą tik suderinus jį su kita ministerija, darytina išvada, kad norminio adminis-
tracinio akto išleidimas patenka ne vien į aktą turinčio išleisti subjekto veiklos sritį, bet 
ir į administravimo sritį to subjekto, su kuriuo būtina teisės aktą suderinti. Suderinimas 
reiškia ne tik pastangas pasiekti bendrą poziciją dėl teisės akto turinio, tačiau ir suderi-
nimo fakto patvirtinimą bei atsakomybės už šį norminį aktą prisiėmimą. Toks suderini-
mas, kuris rengiant norminį aktą yra privalomas aukštesnės galios teisės aktų pagrindu, 
skiriasi nuo įprastinio išvadų, pastabų ir pasiūlymų apie teisės akto projektą pareiškimo, 
kurį teisės aktų rengimo procese atlieka įvairūs asmenys ir organizacijos – tiek viešojo 
administravimo subjektai, tiek suinteresuotos grupės, mokslo institucijos, ekspertai ir 
kt. Atitinkamos ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais įsakymus ir įsa-
kymais patvirtintus kitus teisės aktus gali leisti tik ministrai, ir niekam kitam tokia teisė 
nėra suteikta (Vyriausybės įstatymo 26 str. 3 d. 5 p., Vyriausybės darbo reglamento 22 p.). 
Išleisdamas įsakymą, ministras jį pasirašo, taip prisiimdamas ir atsakomybę už išleidžia-
mą teisės aktą. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įpareigojimas ministerijai priimti teisės 
aktą suderinus su kita ministerija nereiškia, kad šis teisės aktas privalo būti bendras dvie-
jų ministerijų aktas, tvirtinamas bendru dviejų ministrų įsakymu (Vyriausybės įstatymo 
26 str. 3 d. 5 p.). Tačiau suderinimas, kuris šiuo atveju yra būtina sąlyga ginčijamam nor-
miniam administraciniam aktui priimti, turi būti patvirtintas už atitinkamą valdymo sritį 
atsakingo ministro. Apžvelgiamu atveju ginčijamo norminio teisės akto teisėtumo tyrimo 
metu nustatytos aplinkybės suponavo išvadą, kad teisingumo ministro įsakymu patvir-
tinta Sprendimų vykdymo instrukcija nebuvo suderinta su Finansų ministerija, todėl pa-
gal priėmimo tvarką ji prieštaravo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. 
nutarimo Nr. 816 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos civilinio 
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proceso kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymą“ 1 punkto 3 pa-
punkčiui. Kadangi priimant Sprendimų vykdymo instrukciją buvo pažeista Vyriausybės 
nutarimu nustatyta šio teisės akto priėmimo tvarka, Sprendimų vykdymo instrukcija 
prieštaravo ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 6 straipsnio 2 daliai. 
Šioje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat atkreipė dėmesį, kad 
norminių administracinių aktų rengimas patenka į viešosios teisės reglamentavimo sri-
tį, o norminiais administraciniais aktais sprendžiami svarbūs, dažnai tiesiogiai veikiantys 
asmenų teises ir pareigas klausimai. Dėl to, siekiant užtikrinti kokybišką, aukštus žmo-
gaus teisių apsaugos standartus atitinkančią teisės aktų leidybą, teisėkūros subjektams 
tenka pareiga tinkamai ir detaliai reglamentuoti norminių administracinių aktų rengimo 
ir priėmimo procedūras (šiuo aspektu žr. 2005 m. spalio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimą administracinėje byloje Nr. I1-4/2005, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 8, 2005).

22. Teisėkūros, kurioje būtina remtis specialiomis žiniomis ar specialia (profesi-
ne) kompetencija, ir įstatymo viršenybės principo santykis atskleistas Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo norminėje administracinėje byloje Nr. I-9-261/2016. Šioje 
byloje išplėstinė teisėjų kolegija tyrė Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių normos teisė-
tumą ta apimtimi, kuria suteikiami įgaliojimai Kalėjimų departamento direktoriui nusta-
tyti nuteistiesiems perduotų ar įsigytų kompiuterių tikrinimo tvarką. Pareiškėjo teigimu, 
Teisingumo ministerija negalėjo Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklėse suteikti įgalioji-
mų Kalėjimų departamentui nustatyti nuteistųjų naudojimosi kompiuteriais tvarkos, ka-
dangi tokios galimybės nenumato Bausmių vykdymo kodeksas. Analizuodama kilusius 
klausimus, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog nėra paneigta galimybė įgalioti atitin-
kamą instituciją reguliuoti tam tikrus santykius ar vykdyti atitinkamas funkcijas, laikan-
tis reikalavimo, jog tai gali būti pavedama tik tokiai institucijai, kuri vykdo tokias funkci-
jas ir (arba) turi tokius kitus įgaliojimus, susijusius su jai priskirtų funkcijų vykdymu (t. y. 
tokios institucijos funkcijos yra artimos pavedamoms funkcijoms) (žr. mutatis mutandis 
Konstitucinio Teismo 2007 m. gegužės 5 d. nutarimą, taip pat Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo 2013 m. kovo 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. I-4/2013). Atsižvelgusi į Kalėjimų departamento veiklos sritį, tikslus bei 
funkcijas, išplėstinė teisėjų kolegija darė išvadą, jog Teisingumo ministerija, kuriai pagal 
Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio 2 dalį buvo suteikti įgaliojimai nustatyti kom-
piuterių techninius parametrus ir naudojimosi jais tvarką, turėjo teisinį pagrindą pavesti 
Kalėjimų departamentui (Teisingumo ministerijai pavaldžiai įstaigai) nustatyti nuteistie-
siems leistinų turėti daiktų – kompiuterių – techninius parametrus ir naudojimosi jais tvar-
ką. Apibendrinant padaryta išvada, kad ginčijamos nuostatos neprieštaravo konstituciniam 
teisinės valstybės principui, Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvir-
tintam įstatymo viršenybės principui ir Bausmių vykdymo kodekso normoms (žr. 2016 m. 
kovo 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-9-261/2016). 

IV.3. objektyvumo principas

(VAĮ 3 str. 1 d. 2 p.)

23. Vienas iš demokratinės valstybės administravimo principų, įtvirtintų Viešojo 
administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 2 punkte, yra objektyvumo principas. Jis 
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reiškia, kad sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiks-
mai turi būti nešališki ir objektyvūs. 

24. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad laikantis 
objektyvumo principo viešojo administravimo subjekto sprendimai turi atitikti tikrąsias 
faktines aplinkybes, kurios nustatomos išaiškinus visas aplinkybes, turinčias reikšmės 
priimant sprendimą ir kritiškai, nešališkai vertinant įrodymus (šiais aspektais žr. 2010 m. 
lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-1486/2010, Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010; 2014 m. balandžio 14 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A662-1010/2014). Įstatymo viršenybės ir objektyvumo princi-
pai lemia viešojo administravimo subjekto pareigą priimant sprendimus veikti pagal tei-
sės aktuose jiems nustatytas teises ir pareigas, bei savo sprendimą pagrįsti tokiu būdu, jog 
nekiltų abejonių dėl šio sprendimo rezultato (2015 m. rugsėjo 8 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. A-2494-438/2015).

25. Svarbu pabrėžti, kad objektyvumo kriterijus pagal VAĮ 3 straipsnio 2 punktą 
yra taikomas viešojo administravimo veiklai, viešajam reglamentavimui, kaip procesui, o 
ne konkrečios teisės normos turiniui (2013 m. lapkričio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimas administracinėje byloje Nr. I442-14/2013, Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 10–25 p.). 

26. Dėl objektyvumo principo pažeidimo žr., pavyzdžiui, tokius Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo procesinius sprendimus:

26.1. 2010 m. lapkričio 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-
1486/2010, kuriame konstatuota, kad Nacionalinės mokėjimų agentūros prie Žemės ūkio 
ministerijos sprendimas, kuriuo pareiškėjui nesuteikta parama (nes nepateiktas mokėji-
mo prašymas), nepagrįstas nei faktiniu, nei teisiniu aspektais, taip pažeidžiant Lietuvos 
Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus teisėtumo ir objektyvumo 
principus.

26.2. 2015 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015, 
kurioje konstatuota, kad Aplinkos projektų valdymo agentūra, priimdama ginčijamą 
įsakymą dėl finansinės paramos grąžinimo, nesant tam jokio faktinio pagrindo, pakeitė 
Aplinkos ministerijos pažeidimo tyrimo metu padarytas išvadas tuo aspektu, kad konsta-
tavo Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimą padarius ne Aplinkos projektų valdymo agen-
tūrą, t. y. save, o projekto vykdytoją, įsakyme nurodė kitą nei Aplinkos ministerijos iš-
vadoje projekto vykdytojo grąžintinų lėšų teisinį pagrindą, tuo pažeisdama objektyvumo 
principą (VAĮ 3 str. 2 p.).

26.3. 2014 m. gegužės 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-426/2014, ku-
rioje spręstas klausimas dėl individualaus administracinio akto, kuriuo statutinis valsty-
bės tarnautojas perkeltas į žemesnes pareigas vadovaujantis pareigūnų atestacinės komisi-
jos išvada, teisėtumo. Nutartyje pažymėta, kad atestuojamo pareigūno tiesioginio vadovo, 
pateikusio išvadą, kad pareigūnas netinka eiti pareigų, dalyvavimas atestacinės komisijos 
sudėtyje prieštarauja inter alia objektyvumo principui, kuris reiškia, kad administracinio 
sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti 
nešališki ir objektyvūs.

26.4. 2012 m. balandžio 30 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-
1978/2012, kuriame spręstas klausimas dėl atsakovo pareigos mokėti vietinę rinkliavą. 
Byloje nustatyta, jog nagrinėjamu atveju nebuvo tinkamai įteiktas mokėjimo praneši-
mas apie apskaičiuotą mokėtiną rinkliavą. LVAT konstatavo, kad pareiškėjas, netinkamai 
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pranešdamas atsakovui apie mokėtiną rinkliavą, pažeidė viešojo administravimo princi-
pus – pranešimas apie vietinės rinkliavos mokėjimą buvo teikiamas neįvertinus objek-
tyvių, viešai prieinamų duomenų. Tinkamas pranešimo neįteikimas apribojo atsakovo 
teises pasinaudoti lengvata, jo teisės liko neįgyvendintos dėl neefektyvaus pareiškėjo el-
gesio. Savo veiksmais suvaržydamas atsakovo teisę kreiptis dėl lengvatos taikymo, iš kar-
to kreipdamasis į teismą dėl rinkliavos priteisimo, ėmėsi neproporcingų priemonių. T. y. 
pareiškėjas, nors ir siekdamas teisėto tikslo, nesiėmė tų priemonių, kurių privalėjo imtis 
(tinkamai įteikti pranešimą), bei ėmėsi veiksmų, kurių būtinumas konkrečiu atveju nepa-
grįstas. Pareiškėjo reikalavimo tenkinimas byloje, kai pranešimas apie rinkliavos mokėji-
mą nebuvo tinkamai įteiktas, bei atsakovui nebuvo sudarytos galimybės kreiptis dėl len-
gvatos taikymo, prieštarautų tiek gero viešo administravimo principams, tiek teisingumo 
bei protingumo kriterijams. Formalus atsakovo prievolės mokėti rinkliavą vertinimas, 
neatsižvelgiant į viešojo administravimo subjekto elgesio turininguosius elementus, pa-
žeidžia atsakovo teises į gerą viešąjį administravimą, grindžiamą Viešojo administravimo 
įstatymo 3 straipsnyje numatytais principais, nagrinėjamu atveju – objektyvumo, efekty-
vumo bei proporcingumo. Prašymas priteisti vietinę rinkliavą netenkintas. 

IV.4. proporcingumo principas

(VAĮ 3 str. 1 d. 3 p.)

27. Konstitucinis proporcingumo principas, kaip vienas iš konstitucinio teisinės 
valstybės principo elementų, reiškia, kad teisės aktuose numatytos priemonės turi atitikti 
teisėtus ir visuomenei svarbius tikslus, šios priemonės turi būti būtinos minėtiems tiks-
lams pasiekti ir jos neturi varžyti asmens teisių ir laisvių akivaizdžiai labiau, negu reikia 
šiems tikslams pasiekti (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2009 m. gruodžio 
11 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. spalio 31 d. nutarimai). 

28. Pastebėtina, jog proporcingumo principas įtvirtintas ir Lietuvos Respublikos 
viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje kaip vienas iš viešojo administravi-
mo principų, kuriais savo veikloje turi vadovautis viešojo administravimo subjektai. 
Proporcingumo principas reiškia, kad administracinio sprendimo mastas ir jo įgyvendi-
nimo priemonės turi atitikti būtinus ir pagrįstus administravimo tikslus (VAĮ 3 str. 1 d. 
3 p.). Proporcingumo principas, be kita ko, įtvirtintas ir Teisėkūros pagrindų įstatymo 
3 straipsnyje kaip teisėkūros principas, išreiškiantis imperatyvius reikalavimus, keliamus 
teisėkūroje dalyvaujantiems subjektams, siekiant sukurti vientisą, nuoseklią, darnią ir 
veiksmingą teisės sistemą. Šis principas reiškia, kad pasirinktos teisinio reguliavimo prie-
monės turi sudaryti kuo mažesnę administracinę ir kitokią naštą, nevaržyti teisinių san-
tykių subjektų daugiau, negu to reikia teisinio reguliavimo tikslams pasiekti.

29. Proporcingumo principas taip pat yra vienas iš bendrųjų Europos Sąjungos 
teisės principų ir pagal jį reikalaujama, kad Europos Sąjungos teisės nuostata nustatytos 
priemonės būtų tinkamos atitinkamais teisės aktais siekiamiems teisėtiems tikslams įgy-
vendinti ir neviršytų to, kas būtina jiems pasiekti (inter alia Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismo 2011 m. gegužės 12 d. sprendimo Liuksemburgas prieš Parlamentą ir Tarybą, 
C-176/09, 61 p., 2012 m. kovo 13 d. sprendimo Melli Bank prieš Tarybą, C-380/09 P, 52 
p.). Šis principas reikalauja, kad institucijos, priėmusios administracinį aktą, galėtų teis-
me įrodyti, jog aktas buvo priimtas veiksmingai pasinaudojant savo diskrecija, kuri reika-
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lauja atsižvelgti į visus šioje situacijoje, kurią šiuo aktu siekiama reglamentuoti, svarbius 
duomenis ir aplinkybes. Šios institucijos bent turi galėti pateikti bei aiškiai ir nedvipras-
miškai išdėstyti bazinius duomenis, į kuriuos turėjo būti atsižvelgta pagrindžiant ginčija-
mas šio akto priemones ir nuo kurių priklausė jų diskrecijos įgyvendinimas (pavyzdžiui., 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje Ispanija 
prieš Europos Tarybą, Nr. C-310/04, 122–123 p.). 

30. Europos Žmogaus Teisių Teismas, taikydamas ir aiškindamas Žmogaus teisių 
ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją, taip pat vertina, ar yra išlaikomas proporcin-
gas pasirinktų priemonių ir siekiamo teisėto tikslo santykis, t. y. ar egzistuoja protinga 
pusiausvyra tarp siekiamo tikslo ir taikomų priemonių (pvz., Europos Žmogaus Teisių 
Teismo 2006 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Zarb Adami prieš Maltą (pareiškimo 
Nr. 17209/02), 72 p., 2010 m. kovo 29 d. sprendimas byloje Depalle prieš Prancūziją (pa-
reiškimo Nr. 34044/02), 83 p.). Pažymėtina, kad pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo 
praktiką, valstybėms paprastai suteikiama nuožiūros laisvė nustatant tam tikras prie-
mones, tačiau valstybių veiksmai neturi daryti tokio poveikio konkrečiai teisei, kad pa-
neigtų šios teisės veiksmingumą ir pačią jos esmę (pavyzdžiui, Europos Žmogaus Teisių 
Teismo 2002 m. balandžio 9 d. sprendimas byloje Podkolzina prieš Latviją (pareiškimo 
Nr. 46726/99), 33 p., 2010 m. kovo 23 d. sprendimas byloje Cudak prieš Lietuvą (pareiški-
mo Nr. 15869/02), 55 p.).

31. Kaip parodo apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio praktika, propor-
cingumo principas yra reikšmingas tiek vertinant viešojo administravimo subjekto pri-
imtus individualius administracinius aktus, ypač susijusius su sankcijų skyrimu ir asme-
nų teisių bei laisvių ribojimu, tiek – norminius administracinius aktus. 

31.1. Individualių administracinių aktų srityje proporcingumas yra reikšmingas 
paskirtų ekonominių sankcijų patikros kriterijus. Pavyzdžiui, administracinėje bylo-
je Nr. A552-1050/2013 teismas proporcingumo principą taikė, vertindamas ekonominių 
sankcijų paramos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gavėjui taikymo 
pagrįstumą. Vertindamas paskirtos sankcijos proporcingumą, teismas vertino, ar sank-
cija atitinka teisėtą ir visuomenei svarbų tikslą, ar ji nėra aiškiai neproporcinga ir nevar-
žo pareiškėjo teisių ir laisvių daugiau, nei būtina nurodytiems tikslams pasiekti, ar sank-
cijos pritaikymas sukels pareiškėjui neproporcingas pasekmes arba itin žymiai atsilieps 
jo materialinei padėčiai. Atlikus šį vertinimo testą, proporcingumo principo pažeidimo 
nagrinėjamu atveju nenustatyta (žr. 2013 m. liepos 18 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A552-1050/2013; dėl proporcingumo principo pažeidimo sankcijų taikymo srityje 
taip pat žr. 2013 m. gruodžio 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-2046/2013; 
dėl proporcingumo principo pažeidimo sankcijų už alkoholio kontrolės taisyklių nesilai-
kymą žr. 2012 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A63-1221/2012; 2011 m. 
rugsėjo 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2814/2011).

31.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas normines bylas, 
ne kartą konstatavo proporcingumo principo pažeidimą ir šiuo pagrindu panaikino nor-
minį administracinį aktą (jo dalį). Pavyzdžiui, byloje Nr. I261-2/2013 išplėstinė teisėjų ko-
legija padarė išvadą, jog Lietuvos dziudo federacijos vykdomojo komiteto sprendimas ta 
apimtimi, kuria nutarta, jog dziudo sportininkai, tarifikuoti dziudo grupėse, ir sudalyvavę 
kitų sporto šakų varžybose (sambo, alyš, kuraš) bus diskvalifikuoti metams laiko (nebus 
leidžiama dalyvauti Lietuvos dziudo federacijos vykdomose varžybose), o sportininkai, 
nesilaikantys šio Lietuvos dziudo federacijos vykdomojo komiteto nutarimo piktybiškai 
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ar dar kartą, bus diskvalifikuoti visam laikui, prieštarauja konstituciniam proporcingu-
mo principui. Teisėjų kolegijos nuomone, sprendime numatytos pasekmės (sportininko 
diskvalifikavimas) yra neproporcinga priemonė siekiant Lietuvos dziudo federacijos nu-
rodytų tikslų, kadangi akivaizdžiai per daug riboja tokių sportininkų galimybes dalyvauti 
atitinkamose šios federacijos Lietuvoje rengiamose (organizuojamose) varžybose, čempi-
onatuose ar kituose renginiuose, siekti juose geresnių sporto rezultatų, įvertinus, be kita 
ko, aplinkybę, jog būtent Lietuvos dziudo federacija, kaip vienintelė pripažinta sporto 
(šakos) federacija, yra kompetentinga organizuoti reikšmingiausius Lietuvos mastu spor-
to renginius (žr. 2013 m. vasario 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I261-2/2013, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 43–57 p.; dėl pro-
porcingumo principo pažeidimo taip pat žr. 2015 m. gruodžio 21 d. išplėstinės teisėjų 
kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I-7-552/2015; 2012 m. gruodžio 18 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I552-23/2012; 2015 m. 
balandžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1154-502/2015 ir kt.).

IV.5. tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo principai

(VAĮ 3 str. 1 d. 5–7 p.)

32. Reikia pažymėti, kad viešojo administravimo subjektų bendradarbiavimas yra 
paremtas tarnybinės pagalbos principu. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo 
subjektai, rengdami administracinius sprendimus, prireikus teikia vienas kitam reikalin-
gą informacinę ir kitokią pagalbą (VAĮ 3 str. 1 d. 5 p.; 2010 m. gruodžio 23 d. įstaty-
mo Nr. XI-1259 redakcija). Išsamiau tarnybinės pagalbos teikimas (teikimo / neteikimo 
atvejai, teikimo ypatumai) detalizuojamas Viešojo administravimo įstatymo penktajame 
skirsnyje (37–40 str.).

32. Efektyvumo principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimda-
mas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja ekonomiškai, rezultatų 
siekia kuo mažesnėmis sąnaudomis (VAĮ 3 str. 1 d. 6 p.).

32.1. Apžvelgtoje administracinių teismų praktikoje dėl šio principo taikymo pasi-
sakoma retai. Vis dėlto, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. I556-1/2012, be kita ko, ir 
šio principo atžvilgiu buvo kvestionuojamas norminio administracinio akto dalies teisė-
tumas (žr. 2012 m. kovo 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. I556-1/2012, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 58–70 p.). Be to, šiuo princi-
pu remiamasi ir kaip teisiniu instrumentu, pagrindžiančiu teismo pateikiamą teisės aiš-
kinimą (žr., pavyzdžiui, 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-
2003/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364–377 
p.).

33. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 7 punkte įtvirtintas subsidiarumo 
principas, kuriuo savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai, reiš-
kia, kad šių subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo adminis-
travimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi.

33.1. Pažymėtina, kad subsidiarumo principu Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo praktikoje paprastai yra grindžiamas gautų asmenų prašymų persiuntimas 
kompetentingai institucijai (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2015 m. gegužės 12 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-1291-624/2015).
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IV.6. „Vieno langelio“ principas

(VAĮ 3 str. 1 d. 8 p.)

34. „Vieno langelio“ principas reiškia, kad asmeniui informacija suteikiama, pra-
šymas, skundas ar pranešimas priimamas ir atsakymas į juos pateikiamas vienoje darbo 
vietoje. Prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėja ir informaciją iš savo administracijos 
padalinių, pavaldžių subjektų, prireikus – ir iš kitų viešojo administravimo subjektų gau-
na pats prašymą, skundą ar pranešimą nagrinėjantis ir administracinį sprendimą prii-
mantis viešojo administravimo subjektas, neįpareigodamas tai atlikti prašymą, skundą ar 
pranešimą padavusį asmenį (VAĮ 3 str. 1 d. 8 p.). 

35. Kaip matyti iš šio principo turinio, jis apima du esminius aspektus: pirma, as-
mens kreipimosi išnagrinėjimą iš esmės vienoje darbo vietoje bei, antra, viešojo adminis-
travimo subjekto savarankiškai atliekamą informacijos susirinkimą.

35.1. Pirmasis aspektas (asmens kreipimosi išnagrinėjimas iš esmės vienoje darbo 
vietoje) buvo aktualus, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A492-552/2014. Šioje byloje 
ginčas kilo dėl to, ar tinkamai buvo atsakyta į pareiškėjo prašymą dėl detaliojo teritorijų 
planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo sutarties koregavimo, adresuotą 
savivaldybės administracijos Miesto plėtros departamentui. Byloje nustatyta, kad Miesto 
plėtros departamento vyriausioji specialistė pareiškėjui elektroniniu laišku atsakė į pa-
reiškėjo pateiktą prašymą, nurodydama, kad pagal savo užimamas pareigas (kompeten-
ciją) negali koreguoti visiems pareiškėjams taikomų vienodų sutarties sudarymo sąlygų, 
todėl prašė pareiškėjo kreiptis į aukštesnę institucijos vadovybę arba į Vilniaus miesto sa-
vivaldybės Teisės departamentą dėl išimtinių sąlygų sutarčiai taikymo. LVAT vertinimu, 
iš nagrinėjamu atveju taikomo „vieno langelio“ principo akivaizdu, kad vyriausioji spe-
cialistė, gavusi tinkamą prašymą (kadangi byloje nėra jokių duomenų, jog prašymą buvo 
atsisakyta priimti ar nustatyti jo trūkumai), turėjo jį užregistruoti, o nustačiusi, kad pra-
šymo turinys negali būti priskirtas jos kompetencijai, neturėjo teisės nurodyti asmeniui, 
kur jam kreiptis, kad jo prašymas būtų išnagrinėtas, o jo prašymą persiųsti tiesiogiai šį 
klausimą įgaliotam spręsti subjektui, pareiškėjui nurodant, kad jo prašymas yra perduotas 
ir paaiškinti tokios procedūros priežastis. Atsižvelgęs į tai, kad pagal Prašymų nagrinėji-
mo taisykles atsakymai į prašymą parengiami atsižvelgiant į prašymo turinį ir įvertinęs 
vyriausiosios specialistės raštą, LVAT konstatavo, kad atsakovas pareiškėjui nepateikė at-
sakymo įstatymo nustatyta tvarka (2014 m. vasario 27 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A492-552/2014; dėl „vieno langelio“ principo nesilaikymo taip pat žr., 2013 m. balan-
džio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-658/2013). 

35.2. Antrasis aspektas (savarankiškai viešojo administravimo subjekto atliekamas 
informacijos susirinkimas) neteisminėje administracinėje procedūroje taip pat aktualus. 
Pavyzdžiui, 2015 m. rugsėjo 8 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A-2494-438/2015 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažymėjo, kad mokesčių administratorius, 
be kita ko, vadovaudamasis „vieno langelio“ principu, nustatęs, jog yra abejonių dėl pa-
reiškėjo prašomos permokos, dėl reikiamos informacijos kreipėsi į Alytaus apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariatą ir ją gavo. Gauta in-
formacija sąlygojo priimtą mokesčio administratoriaus sprendimą.
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IV.7. lygiateisiškumo principas

(Konstitucijos 29 str.; Konvencijos 14 str.; VAĮ 3 str. 1 d. 9 p.)

36. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinta, jog įstatymui, teis-
mui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs. Žmogaus teisių 
negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, soci-
alinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas savo jurisprudencijoje pažymi, kad 
šiame straipsnyje yra įtvirtintas visų asmenų lygybės įstatymui, teismui ir kitoms valsty-
bės institucijoms ar pareigūnams principas. Jo turi būti laikomasi ir leidžiant įstatymus, 
ir juos taikant, ir vykdant teisingumą. Šis principas įpareigoja vienodus faktus teisiškai 
vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pačius faktus savavališkai vertinti skirtingai 
(Konstitucinio Teismo 1996 m. sausio 24 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas yra kons-
tatavęs, jog visų asmenų lygybės pagal įstatymą principas – tai demokratinės visuome-
nės pagrindas. Asmenų lygybės principas gali būti apibūdinamas kaip nediskriminacija. 
Diskriminacija paprastai suprantama kaip asmens ar asmenų grupės padėties kitų asme-
nų atžvilgiu pakeitimas be objektyviai pateisinamo pagrindo. Tačiau tam tikrais atvejais, 
t. y. esant pakankamai motyvuotam ir pagrįstam reikalui, įstatymu atskiroms subjektų 
grupėms galima nustatyti specialų teisinį statusą ar įtvirtinti tam tikrus teisinės padėties 
ypatumus (Konstitucinio Teismo 1997 m. gegužės 6 d. nutarimas). Šis principas reika-
lauja, kad teisėje pagrindinės teisės ir pareigos būtų įtvirtintos visiems vienodai; šis prin-
cipas reiškia žmogaus prigimtinę teisę būti traktuojamam vienodai su kitais, įpareigoja 
vienodus faktus vertinti vienodai ir draudžia iš esmės tokius pat faktus savavališkai ver-
tinti skirtingai, bet nepaneigia to, kad įstatymu gali būti nustatytas nevienodas teisinis re-
guliavimas tam tikrų asmenų kategorijų, esančių skirtingose padėtyse, atžvilgiu. Lygybės 
principas pažeidžiamas, kai tam tikra grupė asmenų, kuriems yra skiriama teisės norma, 
palyginti su kitais tos pačios normos adresatais, yra kitaip traktuojama, nors tarp tų gru-
pių nėra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumų, kad toks nevienodas traktavimas 
būtų objektyviai pateisintinas (Konstitucinio Teismo 1996 m. lapkričio 20 d. nutarimas, 
2012 m. birželio 29 d. nutarimas, 2013 m. gegužės 16 d. nutarimas ir kt.).

37. Remdamasis Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencija, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad vertinant, ar tam tikru 
teisiniu reguliavimu nėra pažeidžiamas asmenų lygiateisiškumo principas, pirmiausia 
būtina identifikuoti tam tikrų subjektų (jų grupių) nevienodą (diferencijuotą) teisinį re-
guliavimą, o tai identifikavus – vertinti, ar toks skirtingas teisinis reguliavimas yra nusta-
tytas pagrįstai (t. y. ar asmenys ar objektai, kuriems taikomas skirtingas teisinis regulia-
vimas, pasižymi tokiais teisinės padėties skirtumais, dėl ko toks diferencijuotas teisinis 
reguliavimas būtų objektyviai pateisinamas, ar tokiu skirtingu teisiniu reguliavimu sie-
kiama pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų ar jei tai susiję su reguliuojamų visuo-
meninių santykių ypatumais (žr., pavyzdžiui, 2015 m. gruodžio 15 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A-1544-552/2015).

38. Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 14 straipsnis taip 
pat įtvirtina diskriminacijos uždraudimą – „Naudojimasis šioje Konvencijoje nusta-
tytomis teisėmis ir laisvėmis yra užtikrinamas be jokios diskriminacijos dėl asmens  
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lyties, rasės, odos spalvos, kalbos, religijos, politinių ar kitokių pažiūrų, tautinės ar soci-
alinės kilmės, priklausymo tautinei mažumai, nuosavybės, gimimo ar kitais pagrindais“. 
Europos Žmogaus Teisių Teismas, aiškindamas Konvencijos 14 straipsnį, yra nurodęs, 
kad jis saugo asmenis, kurie yra analogiškose situacijose, nuo diskriminuojamai skirtingo 
jų traktavimo (žr., pavyzdžiui, 1986 m. liepos 8 d. sprendimą byloje Lithgow ir kiti prieš 
Jungtinę Karalystę, pareiškimų Nr. 9006/80, 9262/81, 9263/81, 9265/81, 9266/81, 9313/81, 
9405/81). Diskriminacija pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką reiškia, kad 
analogiškose ar labai panašiose situacijose vieni asmenys yra vertinami palankiau nei 
kiti asmenys ir kad šis atskyrimas neturi jokio objektyvaus ir pagrįsto pateisinimo. Pagal 
Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką nediskriminavimo principas nedraudžia skir-
tingo asmenų traktavimo tada, kai egzistuoja iš esmės skirtingos faktinės aplinkybės ir 
kurios, atsižvelgiant į viešąjį interesą, reikalauja, jog būtų teisingas balansas tarp visuo-
menės interesų apsaugos ir Konvencijos garantuojamų teisių bei laisvių (2006 m. birželio 
20 d. sprendimas byloje Zarb Adami prieš Maltą, pareiškimo Nr. 17209/02, 71–73 p.). Be 
to, ne tik nėra draudžiama tam tikrų grupių asmenų traktuoti skirtingai, siekiant ištaisyti 
faktinę nelygybę, tačiau netgi tam tikromis aplinkybėmis tokios faktinės nelygybės neiš-
taisymas skirtingu traktavimu gali būti savaime Konvencijos pažeidimas (2000 m. balan-
džio 6 d. sprendimas Thlimmenos prieš Graikiją, pareiškimo Nr. 34369/97, 44 p.; 2002 m. 
balandžio 29 d. sprendimas Pretty prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 2346/02, 
88 p.). Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios kolegijos 2012 m. birželio 26 d. spren-
dime byloje Kurić ir kiti prieš Slovėniją (pareiškimo Nr. 26828/06, 390–396 p.) išaiškin-
ta, jog siekiant įvertinti, ar nebuvo pažeistas nediskriminavimo principas, turi būti iš es-
mės atsakyta į šiuos klausimus: 1) Ar asmenys, esantys iš esmės panašiose ar vienodose 
padėtyse, buvo skirtingai vertinami? 2) Ar toks skirtingas traktavimas yra objektyvus ir 
pateisinamas? Pažymėtina, jog objektyviu ir pateisinamu skirtingas traktavimas laikyti-
nas, jei jis turi teisėtą tikslą ir jo siekiama proporcingomis priemonėmis (pvz., 1996 m. 
rugsėjo 16 d. sprendimas byloje Gaygusuz prieš Austriją, pareiškimo Nr. 17371/90, 
42 p.). Priemones teismas vertins kaip proporcingas, jei jos yra pagrįstos, tinkamos, bū-
tinos. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo prakti-
ką įrodinėjant Konvencijos 14 straipsnio pažeidimą, pareiškėjui tenka pareiga įrodyti 
skirtingo reguliavimo asmenims taikymą, o valstybė turi įrodyti, jog toks reguliavimas 
buvo pateisinamas (sprendimas byloje d. H. ir kiti prieš Čekijos Respubliką, pareiškimo 
Nr. 57325/00, 138 p.; 2005 m. gruodžio 13 d. sprendimas Timishev prieš Rusiją, pareiški-
mų Nr. 55762/00 ir 559747/00, 57 p.). Nustatęs, jog byloje nėra pateikta nevienodą regu-
liavimą pateisinančių argumentų, Europos Žmogaus Teisių Teismas savo praktikoje tokį 
reguliavimą pripažįsta diskriminaciniu (2006 m. birželio 20 d. sprendimas byloje Zarb 
Adami prieš Maltą, pareiškimo Nr. 17209/02, 82–83 p.). 

39. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką diskriminacijos draudi-
mo principas yra pripažintas priklausančiu pagrindinėms teisėms, kurios yra bendrųjų 
Europos Sąjungos teisės principų sudėtinė dalis (2006 m. liepos 11 d. sprendimas byloje 
Sonia Chacón Navas prieš Eurest Colectividades SA., C-13/05, 56 p.). Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas nediskriminavimo principą apibrėžia kaip tokį, pagal kurį „pa-
našios aplinkybės negali būti vertinamos skirtingai, o skirtingos aplinkybės – vienodai, 
jeigu toks požiūris nėra pateisinamas objektyviomis priežastimis“ (1995 m. vasario 14 d. 
sprendimas byloje Finanzamt Köln-Altstadt prieš Roland Schumacker, C-279/93, 30 p.; 
1998 m. birželio 17 d. sprendimas byloje Kathleen Hill ir Ann Stapleton prieš The Revenue 
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Commissioners ir Department of Finance, C-243/95, 22 p.).
40. Lygiateisiškumo principo svarbą viešajame administravime parodo ir Viešojo 

administravimo įstatymo 3 straipsnis, įvirtinantis viešojo administravimo subjektų par-
eigą laikytis šio principo. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 
dalies 9 punktu, lygiateisiškumo principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, 
priimdamas administracinius sprendimus, turi atsižvelgti į tai, kad įstatymui visi asme-
nys lygūs, ir negali varžyti jų teisių ar teikti jiems privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, 
kalbos, kilmės, socialinės ir turtinės padėties, išsilavinimo, religinių ar politinių pažiūrų, 
veiklos rūšies ir pobūdžio, gyvenamosios vietos ir kitų aplinkybių.

41. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika atskleidžia, jog lygiatei-
siškumo principas ypač reikšmingas, vertinant norminių administracinių aktų teisėtumą, 
tai yra administracinio reglamentavimo srityje. Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas ne kartą yra konstatavęs, kad norminis administracinis aktas pažeidžia lygiateisišku-
mo principą ir pripažino šį aktą (jo dalį) neteisėtu (žr., pavyzdžiui, 2013 m. rugsėjo 27 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A552-1489/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 26, 2013, 64–77 p.; 2013 m. balandžio 25 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A602-597/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 
2013, 226–228 p.; 2015 m. gruodžio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1544-
552/2015; 2013 m. birželio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinė-
je byloje Nr. I261-16/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 
2013, 146–170 p.).

41.1. Vienas reikšmingiausių lygiateisiškumo principo taikymo Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktikoje pavyzdžių yra norminio administracinio akto 
patikros byla dėl lietuvių kalbos egzamino tvarkos teisėtumo. Administracinėje byloje 
Nr. I261-16/2013 vertintas švietimo ministro įsakymo 3 punkto, pagal kurį buvo nustatyta 
skirtinga lietuvių kalbos ir literatūros egzamino rašinio apimtis lietuvių kalba ir tautinių 
mažumų kalba besimokantiems mokiniams, teisėtumas. Išplėstinė teisėjų kolegija šioje 
byloje pažymėjo, kad atsižvelgiant į tai, jog lietuvių kalba ir tautinių mažumų kalba be-
simokantiems mokiniams ginčijamo įsakymo 3 punktu buvo nustatyta skirtinga lietuvių 
kalbos ir literatūros egzamino rašinio apimtis, galima teigti, kad reguliavimas mokslei-
vių atžvilgiu buvo akivaizdžiai skirtingas. Be to, dėl aplinkybės, jog ginčijamo įsakymo 3 
punktu buvo įtvirtintas skirtingas paminėtų moksleivių grupių traktavimas, ginčas byloje 
nekyla. Atsižvelgdama į visa tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija darė išvadą, jog 
nagrinėjamu atveju yra būtina įvertinti, ar toks skirtingas traktavimas yra objektyvus ir 
pateisinamas, tai yra, ar tarp paminėtų moksleivių grupių yra tokio pobūdžio ir tokios 
apimties skirtumų, kad jis būtų objektyviai pateisinamas. Ginčijamo įsakymo 3 punktui 
neatitinkant objektyvumo ir pateisinamumo kriterijų, turėtų būti konstatuotas nediskri-
minavimo principo, įtvirtinto Konstitucijos 29 straipsnyje, pažeidimas. Išplėstinė teisėjų 
kolegija, be kita ko, atkreipė dėmesį, kad būtent ginčijamo įsakymo 3 punktą priėmusiam 
subjektui tenka įrodinėjimo našta pagrįsti, jog reguliavimas atitinka paminėtus kriterijus 
ir todėl yra teisėtas.

Tiek Konstitucinio Teismo, tiek Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje, ver-
tinant skirtingo reguliavimo tam tikroms asmenų grupėms pateisinamumą, turi būti nu-
statyta, ar toks reguliavimas turi teisėtą tikslą, ar juo įtvirtinamos normos iš esmės atitin-
ka teisės akto paskirtį ir tikslą. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, Švietimo ir mokslo 
ministerija šiuo atveju savo atsiliepime pagrindė, jog ginčijamo įsakymo 3 punktas,  
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kuriuo buvo palengvintos lietuvių kalbos ir literatūros egzamino sąlygos tautinių mažu-
mų kalba besimokantiems mokiniams, atitinka teisės akto paskirtį – laiduoti tautinėms 
mažumoms lygias galimybes laikant lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą, ir 
tikslą – palengvinti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą tautinių mažumų kal-
ba besimokantiems mokiniams, atsižvelgiant į faktinį jų mokymuisi skirtų valandų skai-
čių. Toks ginčijamo įsakymo 3 punkto priėmimo tikslas iš esmės vertintinas kaip teisėtas, 
atitinkantis nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatas dėl tautinių mažumų teisių 
apsaugos bei būtinumo imtis priemonių visapusiškai ir veiksmingai lygybei tarp tautinei 
mažumai ir tautinei daugumai priklausančių asmenų skatinti.

Išplėstinė teisėjų kolegija toliau pažymėjo, jog ginčijamo įsakymo 3 punkto atitik-
čiai nediskriminavimo principui įvertinti taip pat būtina patikrinti, ar paminėto teisė-
to tikslo buvo siekiama proporcingomis priemonėmis, ar ginčijamo įsakymo 3 punktas 
buvo pagrįstas. Kaip yra ne kartą išaiškinęs Konstitucinis Teismas, skirtingas reguliavi-
mas tam tikroms asmenų grupėms yra nediskriminacinis tik tuo atveju, jei tarp tų gru-
pių yra tokio pobūdžio ir tokios apimties skirtumai, kad toks nevienodas traktavimas yra 
objektyviai pateisinamas. Taigi ginčijamo įsakymo 3 punkte įtvirtintas reguliavimas tu-
rėjo būti priimtas tik įvertinus, ar juo nustatomos lengvatos tautinių mažumų kalba be-
simokantiems mokiniams yra proporcingos jų ir lietuvių kalba besimokančių mokinių 
padėties skirtumams.

Ištyrusi byloje nustatytas aplinkybes, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog 
byloje nėra duomenų, pagal kuriuos būtų galima konstatuoti, jog ginčijamo įsakymo 3 
punkte įtvirtinta lengvata tautinių mažumų kalba besimokantiems mokiniams yra pro-
porcinga šiems ir lietuvių kalba besimokantiems mokiniams sudarytų galimybių pasi-
ruošti lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminui skirtumams. Švietimo ir mokslo 
ministerija pakankamai nepagrindė ginčijamo įsakymo 3 punkto diferencijuoto regu-
liavimo, nors toks reguliavimas gali būti priimtas tik itin atidžiai ir kruopščiai įvertinus 
visas reikšmingas aplinkybes bei nuodugniai pasvėrus asmenų grupių, kurios skirtingai 
traktuojamos, teisinės ir faktinės padėties skirtumus. Išplėstinės teisėjų kolegijos nuomo-
ne, nagrinėjamu atveju ši pareiga nebuvo įvykdyta, nes neatsižvelgta į aplinkybių visumą, 
o remtasi tik dalimi reikšmingų aplinkybių, kurios tiksliai neatskleidžia susiklosčiusių 
teisinių santykių visumos ir asmenų teisinės bei faktinės padėties skirtumų. Švietimo ir 
mokslo ministerija neištyrė ir nenustatė realių faktinių aplinkybių, o tik rėmėsi tam tikro-
mis prielaidomis, kurios savaime nepagrindžia nevienodos moksleivių padėties nagrinė-
jamu atveju. Tiek teisės aktuose nustatytas skirtingas minimalus lietuvių kalbos ir litera-
tūros savaitinių pamokų skaičius (netiriant realiai mokyklose susiklosčiusios situacijos), 
tiek pagal bandomojo tyrimo rezultatus konstatuotas skirtingas mokinių žinių lygis gali 
būti tik pagrindas pradėti detalesnį tyrimą dėl galbūt nevienodos asmenų padėties, tačiau 
ne pagrindas spręsti dėl diferencijuoto reguliavimo būtinybės. Atsakovui neįrodžius, jog 
pritaikytos priemonės nagrinėjamu atveju buvo pagrįstos, nėra pagrindo pripažinti gin-
čijamo įsakymo 3 punkte įtvirtintą reguliavimą nediskriminaciniu. Atsižvelgdama į visa 
tai, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčijamo įsakymo 3 punktas 
yra neteisėtas – jis prieštarauja Konstitucijos 29 straipsniui, įtvirtinančiam visų asmenų 
lygybės principą (2013 m. birželio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. I261-16/2013, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 25, 2013, 146–170 p.).
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IV.8. skaidrumo principas

(VAĮ 3 str. 1 d. 10 p., 7 str. 1 d.)

42. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte nustatyta, kad 
viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis skaidrumo principu, 
kuris reiškia, jog viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų 
nustatytus atvejus. 

43. Visuotinai pripažįstama, kad skaidrumas, kaip viešosios valdžios institucijų ir 
pareigūnų veiklos principas, suponuoja informacijos sklaidą ir komunikavimą, atviru-
mą ir viešumą (tiek, kiek tai nekenkia kitoms teisės saugomoms vertybėms), atskaitingu-
mą atitinkamai bendruomenei ir sprendimus priimančių pareigūnų atsakomybę už tuos 
sprendimus, taip pat tai, kad priimami sprendimai turi būti pagrįsti, aiškūs, kad juos, iš-
kilus reikalui, būtų galima racionaliai motyvuoti; kiti asmenys turi turėti galimybę tuos 
sprendimus nustatytąja tvarka ginčyti. Skaidrumas sietinas su dalyvaujamąja demokrati-
ja, informacijos laisve, galimybe piliečiams ir kitiems asmenims kritikuoti valdžios įstai-
gų veiklą (žr. Konstitucinio Teismo 2008 m. sausio 22 d. nutarimą). 

44. Apžvelgiamo principo taikymo kontekste Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas yra pažymėjęs, kad viešojo administravimo subjektų pareiga vadovautis skai-
drumo principu lemia, kad net ir konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas ne-
turėjo pareigos konsultuotis su suinteresuotais asmenimis, kaip tai suprantama Viešojo 
administravimo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies prasme, viešojo administravimo subjektas 
turi pareigą informuoti visuomenę apie savo veiklą tam, jog nebūtų sudaryta situacija, 
kai visuomenė neturi informacijos apie viešojo administravimo subjekto veiklą (šiuo as-
pektu žr. 2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje 
Nr. eA-1245-662/2015). Dėl skaidrumo principo taikymo konkrečiu atveju išsamiau žr., 
pavyzdžiui, 2015 m. liepos 9 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje bylo-
je Nr. eA-1245-662/2015, kurioje konstatuota, kad atsakovai nepažeidė skaidrumo princi-
po ir pareiškėjams buvo sudarytos sąlygos susipažinti su priešmokyklinio ugdymo grupių 
perkėlimo iš lopšelių-darželių procesu.

IV.9. Atsakomybės už priimtus sprendimus, naujovių ir  
atvirumo permainoms principai

(VAĮ 3 str. 1 d. 11, 12 p.)

45. Atsakomybės už priimtus sprendimus principas reiškia, kad viešojo adminis-
travimo subjektas, priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę 
už priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius (VAĮ 3 str. 1 d. 11 p. (2014 m. 
birželio 12 d. įstatymo Nr. XII-935 redakcija).

45.1. Kaip parodo apžvelgta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, 
šis principas, be kita ko, yra taikomas pagrindžiant valstybės tarnautojų tarnybinę atsako-
mybę už jų padarytus nusižengimus, priimant administracinius sprendimus (žr., pavyz-
džiui, 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-3882-261/2015), 
ar žalą, padarytą neteisėtais valdžios institucijų veiksmais (žr., pavyzdžiui, 2015 m. liepos 
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1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1735-438/2015).
46. Naujovių ir atvirumo permainoms principas reiškia, kad viešojo administravi-

mo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip spręsti problemas, ir nuolat mo-
kytis iš gerosios patirties pavyzdžių (VAĮ 3 str. 1 d. 12 p. (2014 m. birželio 12 d. įstatymo 
Nr. XII-935 redakcija).

47. Reikia pažymėti, kad naujovių ir atvirumo permainoms, atsakomybės už pri-
imtus sprendimus, lygiateisiškumo bei skaidrumo principai Viešojo administravimo įsta-
tymo 3 straipsnyje įtvirtinti visai neseniai. Kaip nurodoma Viešojo administravimo įsta-
tymo 3, 19, 20 ir 34 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 14(1) straipsniu įstatymo 
projekto aiškinamajame rašte21, šių principų įtvirtinimu siekta teisinio aiškumo bei pa-
grįstumo viešojo administravimo subjektų veiklos teisiniame reglamentavime. Projekto 
rengėjų nuomone, praktikoje viešojo administravimo subjektai vadovaujasi ir Valstybės 
tarnybos įstatyme nustatytais bendruoju lygiateisiškumo, skaidrumo bei asmeninės at-
sakomybės už priimtus sprendimus principais, kurie nėra įtvirtinti ir atskleisti viešojo 
administravimo aspektu. Svarbu, kad Valstybės tarnybos įstatymas yra taikomas tik vals-
tybės tarnautojams, kai tuo tarpu viešojo administravimo subjektu laikoma ir valstybės 
ar savivaldybės institucija ar įstaiga, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, ku-
rios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, bei asociacija, įgaliota atlikti vie-
šąjį administravimą. Taip pat atsižvelgiant į šiuolaikines permainas ir didėjančius reika-
lavimus viešajam administravimui yra aktualus ir visuose valdymo lygmenyse taikomas 
naujovių ir atvirumo permainoms principas, įtvirtintas Europos inovacijų ir geresnio val-
dymo vietos lygmeniu strategijoje. 

IV.10. kiti viešojo administravimo teisės principai

IV.10.1. Non reformatio in peius principas (draudimas keisti į blogąją pusę)

48. Pažymėtina, kad non reformatio in peius (draudimo keisti į blogąją pusę) prin-
cipas nėra įtvirtintas Viešojo administravimo įstatyme, tačiau, kaip rodo administracinių 
teismų praktika, jo taikymas aktualus ir administracinės procedūros ne teisme metu.

49. Principas non reformatio in peius yra suprantamas kaip draudimas priimti 
sprendimą besiskundžiančios šalies nenaudai, išskyrus įstatyme nustatytas šio principo 
taikymo išimtis. Non reformatio in peius principas apskundimo procese yra vienas iš fun-
damentalių proceso principų. Non reformatio in peius principo pažeidimu gali būti laiko-
mas tik toks atvejis, kai ginčą nagrinėjantis viešojo administravimo subjektas išnagrinėja 
klausimą iš esmės, pakeisdamas priimto sprendimo turinį. Ginčą nagrinėjantis subjektas 
nepažeidžia non reformatio in peius principo, kai visą bylą ar jos dalį perduoda nagrinėti 
naujam nagrinėjimui skundžiamą sprendimą priėmusiam subjektui. Besiskundžiančiam 
subjektui nenaudingo sprendimo priėmimu reikėtų pripažinti tokį ginčą nagrinėjančio 
subjekto sprendimą, kuris pablogina besiskundžiančios šalies materialinę teisinę padėtį, 
pavyzdžiui, apribojant pripažintą teisę arba nustatant papildomas pareigas, palyginus su 
apskųstu sprendimu. Sprendimo nenaudingumas turi būti objektyvus, t. y. turi pasikeis-
ti materialinė teisinė besiskundžiančio asmens padėtis, sprendimo nenaudingumas turi 

21 Prieiga internete: <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAK/TAIS.417493?jfwid=-csc47iif9>
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būti realus, t. y. turi atsirasti dėl skundą išnagrinėjusios institucijos sprendimo, bet ne dėl 
galimų jo priėmimo pasekmių (2012 m. balandžio 2 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A602-1176/2012; 2013 m. rugsėjo 24 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-
1882/2013 dėl centrinio mokesčių administratoriaus teisės pavesti vietos mokesčių admi-
nistratoriui atlikti pakartotinį mokestinį patikrinimą).

IV.10.2. Lex retro non agit (įstatymas atgal negalioja)

50. Kaip yra išaiškinęs Konstitucinis Teismas, teisės teorija ir teisės tradicijos lei-
džia daryti išvadą, kad teisinio reguliavimo srityje egzistuoja bendra taisyklė: įstatymas 
atgal negalioja (žr., pavyzdžiui, Konstitucinio Teismo 1994 m. balandžio 21 d. nutarimą). 
Lex retro non agit principas yra išvedamas iš Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje įtvirtin-
tos nuostatos, kad „galioja tik paskelbti įstatymai“. Jis taip pat siejamas su Konstitucijos 
preambulėje įtvirtintu teisinės valstybės principu, vienu iš jį sudarančių elementu – teisi-
nio saugumo reikalavimu. Taigi, lex retro non agit yra konstitucinis principas, kuris kaip 
bendrasis teisės principas taikomas visose teisės sistemos posistemėse (teisės šakose). 
Reikalavimo, kad įstatymas neturi grįžtamosios galios, neatitinkantis reglamentavimas 
civilinių, administracinių ar kitų teisinių santykių srityje pažeistų teisinės valstybės prin-
cipą ir būtų nekonstitucingas (priešingas Konstitucijai) (žr. 2013 m. kovo 4 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A602-222/2013). Situacija, kai viešojo administravimo subjek-
to sprendimui iš esmės suteikiama retroaktyvi galia akivaizdžiai prieštarauja bendrie-
siems teisės principams, inter alia pažeidžia pareiškėjo teisėtus lūkesčius. Tokie viešojo 
administravimo subjekto veiksmai visiškai nedera su gero administravimo bei atsakingo 
valdymo imperatyvais, mažina visuomenės ir jos narių pasitikėjimą valdžios įstaigomis 
(šiuo aspektu žr. 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje 
byloje Nr. A756-997/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 
2014, 130–142 p.). 

51. Lex retro non agit taisyklė – tai teisės norminiams aktams keliamas reikalavi-
mas, kad juose įtvirtintos teisės normos negali būti taikomos juridiniams faktams ir tei-
sinėms pasekmėms, atsiradusioms dar iki šio akto įsigaliojimo. Šiuo principu siekiama 
užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą, stabilumą. Subjektai 
turi žinoti, kokio elgesio iš jų yra tikimasi, reikalaujama, ir turi būti tikri, kad už teisės 
aktus atitinkantį elgesį jiems nebus taikomos teisinės poveikio priemonės vėliau pasikei-
tusio teisinio reguliavimo pagrindu. Šis teisės principas taikytinas ir tiems atvejams, kai 
juridiniams faktams ar sandoriams siekiama taikyti teisinį reglamentavimą, kuris nebu-
vo numatytas taikyti tų juridinių faktų atsiradimo bei sandorių sudarymo metu. Teisinių 
santykių subjektams už pažeidimus turėtų būti taikomos tik tokios poveikio priemonės 
ar sankcijos, kurias numatė teisės aktai, reglamentavę sandorio sudarymo ir vykdymo są-
lygas. Būtent šie teisės aktai turėtų būti nurodomi poveikio priemonės taikymo teisiniais 
pagrindais (2012 m. lapkričio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2814/2012).

52. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas formuojamoje administraci-
nių teismų praktikoje yra pabrėžęs, jog teisės principas, kad paskelbti įstatymai galioja 
į ateitį ir neturi grįžtamosios galios, sietinas su konstituciniais teisingumo, humanizmo 
principais. Išimtis tėra baudžiamoji ir administracinė atsakomybė – čia įstatymas galioja 
atgal tik dviem atvejais, kai panaikina veikos baudžiamumą ir švelnina bausmę. Lietuvos 
Respublikos Konstitucinis Teismas savo nutarimuose taip pat yra pabrėžęs, kad priimti 
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įstatymai, panaikinantys veikos baudžiamumą ar sušvelninantys atsakomybę, turi grįž-
tamąją galią (lex benignior retro agit). Jeigu negaliotų atgal veikos baudžiamumą naiki-
nantis ar bausmę švelninantis įstatymas, tai reikštų visuomenei nepavojingos ar mažiau 
pavojingos veikos prilyginimą pavojingesnei. Darytina prielaida, kad kitose teisės šakose 
atgalinio veikimo galią turinčio teisės akto priėmimas būtų galimas, jei tai nurodyta pa-
čiame įstatyme ir jei toks teisės aktas teisės subjektams nepablogintų teisinės padėties (žr., 
pavyzdžiui, 2012 m. birželio 1 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A525-1568/2012). 
Iliustruojant šias taisykles, išsamiau apžvelgtina administracinė byla Nr. A525-1568/2012, 
kurioje buvo pritaikytas principas lex benignior retro agit. Šioje byloje vertintas viešojo 
administravimo subjekto sprendimas skirti pareiškėjui nuobaudą – įspėjimą. Šio vertini-
mo metu nustatyta, kad ginčijamas sprendimas priimtas ir nuobauda pareiškėjui skirta 
vadovaujantis teisės norma, kuri Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu 
buvo pripažinta prieštaravusia Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisinės 
valstybės principui ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai. Kitaip ta-
riant, teisme nagrinėjant bylą pagal pareiškėjos skundą dėl sprendimo skirti nuobaudą 
panaikinimo, buvo neteisėtu pripažinta norminio administracinio akto dalis, įtvirtinusi 
pareiškėjui atsakomybę už teisei priešingą veikimą ar neveikimą, kurios pagrindu pa-
reiškėjui skirtas įspėjimas. Bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos vertinimu, principas lex  
benignior retro agit šios bylos kontekste sudarė pagrindą pripažinti, kad pareiškėjui skirta 
nuobauda – įspėjimas – yra neteisėta, ir panaikinti ginčijamą sprendimą (2012 m. birže-
lio 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A525-1568/2012).

53. Lex retro non agit taisyklė yra svarbus teisės principas, susijęs su teisės aktų ga-
liojimu laike, pagal kurį įstatymo ar kito teisės akto galia yra nukreipta į ateitį. Remiantis 
minėtu principu, negalima iš asmens reikalauti laikytis elgesio taisyklių, kurių nebuvo 
jam darant veiką ir todėl negalėjus žinoti būsimų reikalavimų. Taigi, įstatymai yra taikomi 
tiems faktams ir pasekmėms, kurios atsiranda po šių įstatymų įsigaliojimo. Reikalavimas, 
kad paskelbti įstatymai galiotų į ateitį ir neturėtų grįžtamosios galios – svarbi teisinio ti-
krumo prielaida, esminis teisės viešpatavimo, teisinės valstybės elementas, svarbus ir bū-
tinas veiksnys užtikrinant teisės, įstatymų, teisinės tvarkos stabilumą ir tvirtumą, teisinių 
santykių subjektų teises, pasitikėjimą valstybėje priimtais teisės aktais. Teisės subjek-
tas turi būti įsitikinęs, kad jo elgesys, atitinkantis tuo metu galiojančius teisės aktus, ir 
vėliau bus laikomas teisėtu ir nesukeliančiu jam neigiamų teisinių padarinių. Priešingu 
atveju pats įstatymas netektų autoriteto ir tai kliudytų nustatyti stabilią teisinę tvarką. 
Retroaktyvaus (atgal galiojančio) įstatymo priėmimas neigiamai paveiktų asmens teises. 
Jis įsibrautų į galiojusio įstatymo reguliavimo sritį ir pakeistų galiojusio įstatymo nusta-
tytas asmens teises ir pareigas. Todėl atsirastų teisinių padarinių, kurie galėtų būti pa-
lankūs vienai santykio šaliai, bet nepalankūs kitai. Pagal bendrą taisyklę administracinės 
teisės norma (norminis teisės aktas) taikoma tik tiems administraciniams teisiniams san-
tykiams, kurie susiklosto (atsiranda) po jos įsigaliojimo ir iki normos galiojimo pabaigos, 
išskyrus kai kurias išimtis (kai norma (norminis teisės aktas) galioja atgal). Todėl normų 
(norminių teisės aktų) galiojimo laike bendru principu laikytinas taip vadinamas nor-
mos perspektyvaus galiojimo principas, kuris reiškia, kad administracinės teisės norma 
(norminis teisės aktas) nuo įsigaliojimo momento galioja tik į „priekį“ ir iki jo įsigalioji-
mo kilusioms teisėms ir pareigoms netaikoma, t. y. netaikoma tiems administraciniams 
teisiniams santykiams, kurie kilo ir egzistavo iki jos priėmimo. Tokia nuostata (taisyklė) 
laikytina patikima viešųjų santykių subjektų teisių ir pareigų bei teisėtumo užtikrinimo 
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garantija (2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-2628/2012).
53.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-2479-261/2016 išplėstinė teisėjų 

kolegija, vertinusi Turto arba verslo vertintojų garbės teismo sprendimo teisėtumą, kons-
tatavo, kad turto vertintojų drausminė atsakomybė už veiksmus, atliktus iki 2012 m. ge-
gužės 1 d. (kada įsigaliojo nauja Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo redakcija), 
negalėjo būti taikoma. Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, kad iki 2012 m. gegužės 1 d. 
galiojęs teisinis reguliavimas šioje teisinių santykių srityje neatitiko konstitucinio teisinės 
valstybės principo ir jo suponuojamų kitų konstitucinių bei tarptautinės teisės imperaty-
vų. Tuo metu galiojęs įstatymas aiškiai, nedviprasmiškai ir tiksliai nenustatė turto vertin-
tojų drausminės atsakomybės pagrindų, t. y. nebuvo numatytos pažeidimų dispozicijos ir 
sankcijos (nuobaudos) už konkrečių teisės normų pažeidimus, taip pat subjektas, turintis 
teisę skirti drausmines nuobaudas, nereglamentuoti drausminės atsakomybės taikymo 
procedūros esminiai elementai. Turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo išdavimo, ga-
liojimo sustabdymo ir panaikinimo taisyklėse (neteko galios nuo 2013 m. vasario 15 d.) 
numatyta turto vertintojo kvalifikacijos pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarka (atve-
jai, procedūra, subjektas) negalėjo būti prilyginta turto vertintojų drausminės atsakomy-
bės pagrindams, kadangi ši tvarka, be kita ko, įtvirtinta žemesnės nei įstatymas galios 
teisės akte. Drausminės nuobaudos, numatytos nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojusiame 
Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme, taikymas iki šio įstatymo įsigaliojimo susi-
klosčiusiai teisiškai reikšmingai situacijai (t. y. už turto vertinimo veiksmus, atliktus iki 
2012 m. gegužės 1 d.) vertintas, kaip konstitucinio principo lex retro non agit pažeidimas 
(2016 m. balandžio 5 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A-2479-261/2016).

54. Lex retro non agit principas būtų pažeistas tais atvejais, kai nustatomu teisiniu 
reguliavimu yra įsiterpiama į jau susiformavusius ir užbaigtus teisinius santykius, taip 
pat, kai tam tikros teisės normos taikomos faktams, kurie atsirado iki šių teisės normų 
įsigaliojimo (žr. 2013 m. gruodžio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A525-2648/2013).

54.1. Lex retro non agit principo pažeidimas, pavyzdžiui, buvo konstatuotas byloje 
Nr. A756-997/2014, nustačius, jog Valstybinio socialinio draudimo fondo skyrius sprendi-
mą priėmė 2010 m. spalio 11 d., tačiau jame nurodė, kad nukentėjusiųjų asmenų valsty-
binės našlių pensijos mokėjimas nutraukiamas nuo 2010 m. spalio 1 d. 

54.2. Administracinėje byloje Nr. A-1424-602/2015 nustatyta, kad 2007 m. kovo 
28 d. pareiškėjas pateikė prašymą suteikti Lietuvos Respublikos pilietybę. Lietuvos 
Respublikos Prezidento 2007 m. rugpjūčio 8 d. dekretu pareiškėjui suteikta Lietuvos 
Respublikos pilietybė. Dekretas įsigaliojo 2007 m. rugpjūčio 15 d. 2013 m. vasario 7 d. 
pareiškėjas neteko turėtos kitos valstybės pilietybės, jos atsisakius. 2002 m. rugsėjo 17 d. 
Pilietybės įstatymas nenustatė termino, per kurį asmuo, kuriam yra suteikta Lietuvos 
Respublikos pilietybė, turėtų prisiekti. Nuo 2008 m. liepos 22 d. minėtas reglamentavi-
mas pasikeitė, įvedus dvejų metų terminą, per kurį asmuo, kuriam yra suteikta Lietuvos 
Respublikos pilietybė, turėtų prisiekti. 2013 m. rugpjūčio 29 d. pareiškėjas kreipėsi į 
Migracijos departamentą su prašymu dėl priesaikos Lietuvos Respublikai. Migracijos de-
partamentas 2013 m. spalio 4 d. raštu atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą, kadangi pa-
reiškėjas praleido Pilietybės įstatyme nustatytą terminą prisiekti Lietuvos Respublikai, o 
Pilietybės įstatymas nenumato galimybės atnaujinti šį terminą, neatsižvelgiant į praleisto 
termino priežastis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas akcentavo, kad pareiš-
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kėjo kreipimosi dėl pilietybės suteikimo metu nebuvo nustatytas terminas, per kurį buvo 
galima prisiekti. Dėl to Migracijos departamentas be teisinio pagrindo taikė pareiškėjui 
teisės aktų reikalavimus, kurie nebuvo nustatyti materialinių teisinių santykių atsiradi-
mo metu, ir padarė klaidingą išvadą, jog pareiškėjas praleido terminą prisiekti Lietuvos 
Respublikai. Taigi pareiškėjas pagrįstai tvirtino, kad viešojo administravimo institucija 
pažeidė lex retro non agit principą, pagal kurį teisės aktų galia yra nukreipta į ateitį ir 
neleidžiamas teisės aktų galiojimas atgaline tvarka (2015 m. kovo 26 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A-1424-602/2015).

54.3. Apžvelgiamo teisinio imperatyvo pažeidimas patvirtintas ir administracinėje 
byloje Nr. A602-222/2013, kurioje konstatuota, jog viešojo administravimo subjektas ne-
pagrįstai neskyrė pareiškėjui socialinės paramos už 2011 m. gruodžio mėnesį, be kita ko, 
neteisingai traktuodamas lex retro non agit principą. Apžvelgiamu atveju atsakovas, spręs-
damas klausimą dėl socialinės paramos skyrimo pareiškėjui už 2011 m. gruodžio mėnesį, 
rėmėsi tuo metu dar neįsigaliojusio įstatymo nuostatomis, tokiu būdu pažeisdamas mi-
nėtąjį principą, numatantį, jog įstatymas negalioja atgal. Kitais žodžiais tariant, atsako-
vas pareikalavo iš pareiškėjo atitikti paramos gavimui būtinas sąlygas, kurių išpildymo 
privalomumo įstatymas iki 2012 m. sausio 1 d. nenumatė. Aiškinant priešingai, t. y. neat-
ribojus formalaus paramos skyrimo, kaip administracinio veiksmo, atlikimo momento ir 
momento, kada minėtasis administracinis veiksmas pagal materialinio teisinio santykio 
atsiradimą turėjo būti atliktas, susiklostytų situacija, kai iš paramos stokojančio asmens 
būtų retrospektyviai reikalaujama atitikti sąlygas, apie kurias įstatyminiu reglamentavi-
mu jis teisinio santykio susiklostymo metu nebuvo informuotas, kas, be kita ko, pažeistų 
teisinio aiškumo bei saugumo imperatyvus ir įstumtų paramą siekiantį gauti subjektą į 
neapibrėžtumo padėtį. Todėl atsakovas neturėjo teisinio pagrindo konstatuoti pareiškėjo 
neatitiktį įstatymo numatytoms sąlygoms, būtinoms paramai gauti, už 2011 m. gruodžio 
mėnesį pagal senąją įstatymo redakciją. Apibendrinant konstatuota, jog sprendimo dalyje 
yra pažeidžiamas lex retro non agit principas, tiesiogiai (žr. 2013 m. kovo 4 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A602-222/2013; dėl apžvelgiamo principo pažeidimo priimant 
individualų administracinį aktą taip pat žr. 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A662-2628/2012; 2012 m. gegužės 24 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A552-1753/2012).

54.4. Norminėje byloje Nr. I442-14/2013 pripažinta, kad ginčijamo norminio 
administracinio akto nuostatomis įtvirtinta situacija, jog aukštųjų mokyklų realieji ište-
kliai vertinami pagal duomenis, kurių atsiradimo metu dar nebuvo nustatyti jų vertini-
mo pagrindai, nėra suderinama su teisinės valstybės principo ir jį sudarančio lex retro 
non agit principo turiniu. Tokiu reguliavimu pažeidžiami aukštųjų mokyklų teisėti inte-
resai ir teisėti lūkesčiai, joms nesudaroma galimybė žinoti, ko iš jų reikalauja teisė, kad 
galėtų savo elgesį orientuoti pagal teisės reikalavimus. Be to, tokiu teisiniu reguliavimu, 
koks yra įtvirtintas ginčijamose nuostatose, gali būti sukuriamos ir prielaidos aukštųjų 
mokyklų tarpusavio diskriminacijai tuo atveju, jei tam tikrų kriterijų pritaikymas, ver-
tinant ankstesnių metų duomenis, vienoms aukštosioms mokykloms būtų palankesnis 
nei kitoms. Atsižvelgdama į tai, išplėstinė teisėjų kolegija konstatavo, jog ginčytos tei-
sės normos yra neteisėtos – jos prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui 
(žr. 2013 m. lapkričio 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje 
Nr. I442-14/2013).
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V. IndIVIdUAlAUs AdmInIstrAcInIo Akto reIkAlAVImAI

(VAĮ 8 str.)

1. Kaip minėta, individualus administracinis aktas – tai vienkartis teisės taiky-
mo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei (VAĮ 2 str. 9 d., 
plačiau dėl individualaus administracinio akto požymių žr. šio apibendrinimo skyrių 
„II.1.ADMINISTRACINIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS). Bendrieji reikalavimai individu-
alaus administraciniam aktui įtvirtinti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje. 

2. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnį, individualus administraci-
nis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o 
taikomos poveikio priemonės (licencijos ar leidimo galiojimo panaikinimas, laikinas už-
draudimas verstis tam tikra veikla ar teikti paslaugas, bauda ir kt.) turi būti motyvuotos 
(VAĮ 8 str. 1 d. (2014 m. lapkričio 11 d. įstatymo Nr. XII-1317 redakcija). Individualiame 
administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos tei-
sės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka (VAĮ 8 str. 2 d.). Individualus admi-
nistracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba 
viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtin-
tas antspaudu. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės 
informacinėmis sistemomis, jo pasirašymui ir patvirtinimui antspaudu prilyginamas pa-
tvirtinimas (autorizavimas) valstybės informacinėje sistemoje (VAĮ 8 str. 3 d. (2013 m. 
liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-511 redakcija). Kiekvienam asmeniui, kuriam individualus 
administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus admi-
nistracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto 
priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pri-
dedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, 
jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Kai individualus administracinis aktas priimamas 
naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, vietoj individualaus administracinio 
akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos gali būti pridedamas individualaus 
administracinio akto išrašas (VAĮ 8 str. 4 d. (2013 m. liepos 2 d. įstatymo Nr. XII-511 
redakcija).

3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 8 straipsnyje reglamentuotos imperatyvaus pobūdžio normos, su-
ponuojančios normos adresatui – viešojo administravimo subjektui – privalomą elgesio 
modelį priimant individualius administracinius aktus (žr. 2012 m. balandžio 2 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr. A662-1230/2012; 2015 m. kovo 31 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A-1536-662/2015).

4. Reikia akcentuoti, kad Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinta individu-
alaus administracinio akto turiniui keliamų bendrųjų reikalavimų taisyklė yra bendroji 
taisyklė, kurios paprastai turi laikytis visi viešojo administravimo subjektai, priimdami 
individualius administracinius aktus pagal savo kompetenciją (žr. 2013 m. vasario 28 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A146-206/2013). Kitaip tariant, šios taisyklės privalo 
laikytis ir mokesčių administratorius (žr., pavyzdžiui, 2011 m. birželio 27 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimą byloje Nr. A556-336/2011), ir Lietuvos Respublikos ambasados  
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(žr., pavyzdžiui, 2012 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-35/2012), 
taip pat Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (žr., pavyz-
džiui, 2012 m. rugsėjo 26 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-2134/2012), 
teritorinės liginių kasos (žr., pavyzdžiui, 2012 m. spalio 11 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A552-2753/2012; 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A146-2904/2012), Konkurencijos taryba (žr., pavyzdžiui, 2012 m. balandžio 20 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A858-1274/2012), Viešųjų pirkimų tarnyba (žr., pavyz-
džiui, 2013 m. kovo 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-292/2013; 2012 m. kovo 
2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-146/2012; 2012 m. kovo 2 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A556-146/2012), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (žr., 
pavyzdžiui, 2015 m. gegužės 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-912-756/2015), 
Vyriausioji rinkimų komisija (žr., pavyzdžiui, 2015 m. balandžio 23 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. eR-29-756/2014), Teisingumo ministerija (žr., pavyzdžiui, 2015 m. 
kovo 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-1433-146/2015), regiono aplinkos 
apsaugos departamentai (žr., pavyzdžiui, 2012 m. rugsėjo 11 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. A822-2460/2012), valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 
(žr., pavyzdžiui, 2012 m. gegužės 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-332/2012), 
Specialiųjų tyrimų tarnyba (2012 m. balandžio 27 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A602-2101/2012); Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miš-
kams, vandenų telkiniams ir hidrotechnikos įrenginiams įvertinti komisija (žr., pavyz-
džiui, 2012 m. rugpjūčio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2251/2012) ir kiti 
viešojo administravimo subjektai. Reikalavimas viešojo administravimo subjektui moty-
vuoti priimamą sprendimą yra taikomas visose viešojo administravimo srityse (2013 m. 
liepos 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1334/2013).

V.1. Individualaus administracinio akto forma ir išdėstymas

5. Reikia pastebėti, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnis neįtvirtina 
individualaus administracinio akto formos reikalavimų. Kaip yra nurodžiusi LVAT tei-
sėjų kolegija, remdamasi teisės doktrina, teisės normų taikymo aktą paprastai turėtų su-
daryti įžanginė, aprašomoji, motyvuojamoji ir rezoliucinė dalis. Motyvuojamojoje akto 
dalyje išdėstoma įrodymų analizė ir vertinimas, jų juridinė kvalifikacija ir pagrįstumas, 
nuorodos į materialines ar proceso teisės normas. Akto rezoliucinėje dalyje turi būti for-
muluojamas institucijos sprendimas, kuris susijęs su tiesioginiu subjektinių teisių ar juri-
dinių pareigų nustatymu teisinio santykio šalims (šiuo aspektu žr. 2012 m. lapkričio 30 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2377/2012).

6. Tais atvejais, kai teisės aktai konkrečiai nustato, kokiu administraciniu aktu turi 
būti įforminti atitinkami viešojo administravimo subjekto atlikti veiksmai, viešojo admi-
nistravimo subjektai turi paisyti šio reikalavimo (2012 m. rugsėjo 24 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A146-2904/2012). Vis dėlto net ir konstatavus, kad viešojo administra-
vimo subjektas šio reikalavimo nesilaikė, vien ši aplinkybė nėra pagrindas automatiškai 
panaikinti ginčijamą aktą (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A146-2904/2012). Ir priešingai, vien ta faktinė aplinkybė, kad 
viešojo administravimo subjekto surašytas teisės aktas atitinka oficialiai patvirtintą for-
mą, neleidžia pripažinti (preziumuoti), kad individualus administracinis aktas tenki-
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na Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus (šiuo aspektu žr. 2012 m. kovo 26 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1311/2012; 2014 m. vasario 11 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A822-73/2014; 2015 m. liepos 3 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A-2340-624/2015).

7. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje nuosekliai laikomasi 
pozicijos, jog Viešojo administravimo įstatyme nėra nustatyta, keliuose rašytiniuose do-
kumentuose turi būti išdėstytas individualaus administracinio akto pagrindimas (jo turi-
nys) ir pats sprendimas dėl nustatytų ar suteiktų teisių, t. y. nereikalaujama, kad individu-
alus administracinis aktas būtų surašytas vientisame dokumente (2011 m. birželio 27 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas byloje Nr. A556-336/2011). 

Kaip pažymėta administracinėje byloje Nr. A822-800/2013, neretai susiklosto to-
kios faktinės situacijos, kai individualus administracinis aktas būna atitinkamo prieš tai 
atlikto darbo įteisinimas, kuriame formuluojamos visuomeninių – teisinių santykių da-
lyviams konkrečios teisės bei pareigos, sukeliančios teisinius padarinius. Toks dokumen-
tas jau įgyja teisinę galią ir gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo 
nustatyta tvarka, bet iki tokio akto priėmimo atliktas darbas, gauta informacija, įformin-
ta bet kokios formos dokumente (ataskaitoje, patikrinime, išvadoje ir kt.), atspindintys 
individualiam administraciniam aktui priimti reikalingus duomenis, paprastai neskun-
džiama Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Tai tik ištaka, tarnau-
janti individualiam administraciniam aktui priimti. Pirminėje informacijoje atspindėti 
faktai nebūtinai turėtų būti perkėlinėjami į administracinį aktą, tad priimant individu-
alų administracinį aktą neretai pakanka padaryti nuorodą į atitinkamą šaltinį (šiais as-
pektais žr., pavyzdžiui, 2013 m. birželio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-
800/2013; 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 24, 2012, 364–377 p.). Taigi 
jei atitinkamas individualus administracinis aktas yra priimamas ankstesnių procedūri-
nių dokumentų pagrindu, tokiu atveju individualiame administraciniame akte nėra bū-
tina pakartoti tuose dokumentuose nustatytas aplinkybes. Tokiu atveju individualaus 
administracinio akto įžanginėje dalyje pakanka nurodyti tuos procedūrinius dokumen-
tus, kurių pagrindu priimtas individualus administracinis aktas, ir juos pridėti prie in-
dividualaus akto. Administracinių teismų praktikoje pripažįstama, kad individualaus 
administracinio akto įžanginėje dalyje nurodyti procedūriniai dokumentai yra to indi-
vidualaus akto sudėtinė (motyvuojamoji) dalis (šiais aspektais žr., pavyzdžiui, 2014 m. 
gruodžio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1440/2014; 2015 m. vasario 
17 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-327-146/2015; 2015 m. balandžio 1 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015; 2015 m. balandžio 3 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. R-26-552/2015; 2015 m. balandžio 9 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A-410-552/2015; 2015 m. gegužės 12 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A-1456-143/2015). Administracinių teismų jurisprudencijoje laikomasi pozicijos, kad 
atitinkamos administracinės procedūros dokumentas, kuriame išdėstomos nustatytos 
aplinkybės ir kurio pagrindu priimamas individualus administracinis aktas, sukeliantis 
materialines teisines pasekmes, yra to administracinio akto neatskiriamoji (motyvuoja-
moji) dalis. Pagal tokią procedūrą priimtame individualiame administraciniame akte nėra 
būtina iš naujo išdėstyti aplinkybes, kurios nustatytos procedūriniame dokumente, jei in-
dividualų administracinį aktą priimantis viešojo administravimo subjektas visiškai sutin-
ka su procedūriniame dokumente nustatytomis aplinkybėmis ir jų nepapildo, nepakei-
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čia. Individualus administracinis aktas, kuris priimtas remiantis atitinkamu procedūriniu 
dokumentu, sudarančiu to akto motyvuojamąją dalį, Viešojo administravimo įstatymo 8 
straipsnio prasme negali būti vertinamas neatitinkančiu šios įstatymo normos reikalavi-
mų, išskyrus atvejus, kai teismas nustato, kad individualus administracinis aktas priim-
tas remiantis procedūriniu dokumentu, kuris nepagrįstas, nemotyvuotas ir pan. Asmuo, 
nesutinkantis su jam sukeliančiu materialines teisines pasekmes individualiu administra-
ciniu aktu, kuris priimtas remiantis atitinkamu procedūriniu dokumentu, paduodamas 
teismui skundą dėl tokio akto gali išdėstyti savo nesutikimo motyvus ir dėl procedūrinio 
dokumento. Teismas, nagrinėdamas ginčą dėl tokio administracinio akto, turi vertinti jį 
kartu su procedūriniu dokumentu (motyvuojamąja dalimi) kaip vientisą aktą (žr., pavyz-
džiui, 2014 m. kovo 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-1035/2014; 2014 m. ge-
gužės 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-779/2014, ir kt.). 

7.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-538-146/2015, kurioje buvo anali-
zuotas tarnybinės nuobaudos teisėtumas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
pažymėjo, kad administracinis aktas, kuriuo paskiriama tarnybinė nuobauda, ir tarny-
binio patikrinimo išvada yra tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros sudėtinė dalis, 
todėl įsakyme dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo nebūtina kartoti padarytus pažeidimus 
ir nuobaudos skyrimo motyvus. Patvirtinta motyvuota tarnybinio nusižengimo tyrimo 
išvada, kuria vadovaujantis priimamas individualus administracinis aktas dėl tarnybinės 
nuobaudos skyrimo, laikoma šio akto motyvuojamąja dalimi. Todėl teismas, spręsdamas 
dėl individualaus administracinio akto, kuriuo paskirta tarnybinė nuobauda, pagrįstumo 
bei teisėtumo, turi vertinti ne tik skundžiamo akto skirti nuobaudą, bet ir jo sudedamo-
sios dalies – tarnybinio patikrinimo išvados turinį (2015 m. kovo 16 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A-538-146/2015). 

7.2. Administracinėje byloje Nr. A662-2003/2012 Lietuvos vyriausiasis administra-
cinis teismas nurodė, kad tai, jog savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų 
panaudojimas yra vertinamas Aplinkos ministerijos 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 (pa-
tikrinimo akte) nustatytų duomenų ir tai aiškiai įtvirtinta atitinkamą individualaus teisės 
akto priėmimą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Aplinkos ministerijos regionų aplin-
kos apsaugos departamentų patikrinimo aktuose išdėstyti argumentai gali būti laikomi 
sudėtine Aplinkos ministerijos sprendimo motyvų dalimi, jei pačiame Aplinkos ministe-
rijos sprendime nėra pateikiami kiti motyvai (2012 m. rugsėjo 27 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A662-2003/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 24, 2012, 364–377 p.).

7.3. Panašios pozicijos laikytasi ir administracinėje byloje Nr. A552-1954/2013, ku-
rioje konstatuota, kad direktoriaus įsakyme pateikta nuoroda į Valstybinės akreditavimo 
sveikatos priežiūros veiklai tarnybos išvadą. Ši išvada byloje laikyta sprendimo sude-
damąja (motyvuojamąja) dalimi (2013 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A552-1954/2013).

8. Vis dėlto šiame kontekste reikia akcentuoti, kad papildomos dokumentacijos 
buvimas viešojo administravimo subjekto žinioje per se nereiškia, kad jo priimtas indi-
vidualus administracinis aktas yra pagrįstas. Svarbu, kad ši papildoma dokumentacija 
būtų pateikta pareiškėjui, į šią dokumentaciją būtų pateikta aiški nuoroda individualiame 
administraciniame akte. Priešingu atveju, tokia dokumentacija negali būti laikoma indi-
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vidualaus administracinio akto sudedamąja (motyvuojamąja) dalimi. 
8.1. Šiuo aspektu, pavyzdžiui, paminėtina administracinė byla Nr. A858-47/2014, 

kurioje nustačius, kad papildoma dokumentacija, kurią viešojo administravimo subjektas 
pateikė teismui ir, kuria, kaip jis teigia, rėmėsi nagrinėdamas pareiškėjų prašymus, kartu 
su ginčijamais sprendimais nebuvo pateikta pareiškėjams, o ginčijamuose aktuose nesant 
nuorodų į atsakovo minimą dokumentaciją, konstatuota, kad ši informacija nebuvo pa-
teikta pareiškėjams kaip sudėtinė ginčijamų sprendimų dalis (žr. 2014 m. rugsėjo 23 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A858-47/2014). 

8.2. Administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015 nurodyta, kad nors nagrinėja-
mu atveju atsakovas tvirtina, kad ginčijamas įsakymas priimtas vadovaujantis Aplinkos 
ministerijos išvada, tačiau pačiame įsakyme jokios nuorodos į šią išvadą nėra, iš įsakymo 
turinio nėra matyti, kad Aplinkos ministerijos išvada yra sudėtinė įsakymo dalis ir kad 
įsakymą pagrindžiantys motyvai yra išdėstyti išvadoje. Todėl nėra jokio pagrindo laiky-
ti, kad Aplinkos ministerijos išvada yra ginčijamo įsakymo sudėtinė dalis (2015 m. ba-
landžio 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1266-624/2015, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 29, 2015, p. 405–418). 

V.2. Individualaus administracinio akto motyvacija

9. Analizuodamas Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus indivi-
dualaus administracinio akto turiniui keliamus reikalavimus, Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas nuolat akcentuoja iš šio straipsnio kylančius motyvuotumo ir aiškumo 
imperatyvus. 

9.1. LVAT praktikoje konstatuota, kad imperatyvios Viešojo administravimo įsta-
tyme įtvirtintos atsakovo pareigos turinio negali keisti ar jos paneigti pareiškėjo elgesys 
(pavyzdžiui, piktnaudžiavimas), todėl nėra pagrįsta jį daryti viešojo administravimo su-
bjekto priimtų aktų teisėtumo sąlyga ar matu, pareiškėjui realizavus savo konstitucinę tei-
sę kreiptis teisminės gynybos ir kvestionuoti viešosios valdžios veiksmus (šiuo aspektu žr. 
2013 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-658/2013). 

9.2. Viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo nemotyvavimas taip 
pat negali būti grindžiamas viešojo administravimo subjektui suteikta diskrecija. 
Naudodamasi suteikta diskrecija valdžios institucija negali pažeisti imperatyvių teisės 
normų, teisės principų, diskrecija negali būti aiškinama kaip paneigianti viešojo adminis-
travimo subjekto pareigą pagrįsti savo priimamus sprendimus. Kaip jau minėta, indivi-
dualaus administracinio teisės akto motyvavimas sietinas su teisėtumo, gero administra-
vimo principais, kurių viešojo administravimo subjektas privalo laikytis (2015 m. rugsėjo 
2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2760-492/2015).

10. Motyvavimo pareigos turinys Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktikoje visų pirma siejamas su teisėtumo principo suponuojamų reikalavimų laiky-
musi. Aiškindamas VAĮ 8 straipsnį, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra 
pažymėjęs, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodomi pagrindiniai 
faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administra-
vimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti ade-
kvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį 
reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, 
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kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavi-
mus (žr., pavyzdžiui, 2011 m. birželio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą byloje 
Nr. A556-336/2011; 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinė-
je byloje Nr. A756-997/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 25, 
2014, 130–142 p.). Individualūs administraciniai sprendimai negali būti grindžiami spė-
jimais ar įtarimais, asmeninėmis simpatijomis ar antipatijomis (2014 m. lapkričio 17 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A858-2430/2014,Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 28, 2014, 89–102 p.), o turi būti pagrįsti teisės normomis.

11. Apžvelgta administracinių teismų praktika parodo, kad vieni dažniausių VAĮ 
8 straipsnio pažeidimų yra susiję 1) su neindividualizuotu teisės normų taikymu (žr., 
pavyzdžiui, 2012 m. gruodžio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-3114/2012; 
2015 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1-502/2015; 2015 m. balandžio 
23 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eR-29-756/2014); 2) su tuo, jog individua-
liame administraciniame akte apsiribojama vien tik nuorodomis į bendro pobūdžio tei-
sės akto nuostatas pateikimu (žr., pavyzdžiui, 2012 m. birželio 25 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A556-1750/2012; 2015 m. liepos 2 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A-1243-556/2015). Pastebėtina, kad nustačius, jog viešojo administravimo subjekto 
priimtame individualiame administraciniame akte nurodomos teisės normos yra pro-
cedūrinio, o ne materialaus pobūdžio, vien jų nurodymas aptariamame akte negali būti 
laikomas (pripažintas) tinkamu reikalavimo pagrįsti individualų administracinį aktą tei-
sės aktų normomis įvykdymu (2014 m. gruodžio 22 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A143-1588/2014).

11.1. Reikalavimą priimtą administracinį aktą expressis verbis pagrįsti tinkamu tei-
siniu pagrindu (konkrečia (-iomis) teisės norma (-omis) iliustruoja administracinė byla 
Nr. A602 -439/2014. Šioje byloje ginčas kilo dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – 
ir Agentūra) sprendimo dalies, kuria pareiškėjui buvo atsisakyta suteikti dalį paramos pa-
gal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Kaimo atnaujinimas ir 
plėtra“, teisėtumo. Aptariamoje byloje Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įverti-
no, jog nors ginčijamo administracinio sprendimo dalyje, kuria nutarta neskirti pareiškėjui 
paramos dalies, ir pateikiami tam tikri argumentai, dėl kokių aplinkybių nutarta neskirti vi-
sos pareiškėjo mokėjimo prašyme nurodytos sumos, tačiau iš sprendimo nėra aišku, kokia 
/ kokiomis konkrečiai teisės normomis remiamasi nusprendžiant neskirti pareiškėjui dalies 
paramos. Pažymėta, jog ginčo sprendime tebuvo išdėstytos faktinės aplinkybės ir atskirai 
pateiktas sąrašas teisės normų, kuriomis remiamasi priimant sprendimą neskirti paramos, 
tačiau viešojo administravimo subjektas nesusiejo faktinių aplinkybių su taikomomis teisės 
normomis, todėl nėra aišku, kaip pasireiškė vienos ar kitos sprendime nurodytos normos 
pažeidimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, taikant sankcijas, nepakanka paramos sumažinimą 
ar neskyrimą motyvuoti vien teisės normų išvardijimu, nenurodant, kaip pasireiškė jų pa-
žeidimas. Ginčo sprendime pateiktos teisės normos galėjo būti pritaikytos įvairioms situaci-
joms, todėl iš tokio sprendimo nebuvo aišku, kokie konkrečiai pažeidimai lėmė Agentūros 
apsisprendimą nesuteikti dalies prašomos paramos. Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo teigimu, Agentūra turėjo tiksliai ir aiškiai apibrėžti pareiškėjo padarytus pažeidimus, 
eliminuoti bet kokias dviprasmybes, faktinę situaciją apibūdinti bei pagrįsti ją taip, jog ji 
būtų aiški ne tik valstybės tarnautojams, atsakingiems už teikiamą paramą žemės ūkio sek-
toriuje, bet ir tiems asmenims, kurie tiesiogiai pretenduoja į išmokas (2014 m. balandžio 
22 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-439/2014).
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11.2. Kitoje administracinėje byloje Nr. A146-834/2013, kurioje buvo vertinamas 
atsakovo savivaldybės administracijos sprendimo atsisakyti suteikti adresą teisėtumas, 
bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo esminį teisėtumo principo pažeidimą. Teisėjų 
kolegija pažymėjo, kad byloje nėra jokių duomenų apie tai, kad atsakovas nagrinėjo pa-
reiškėjo pateikto prašymo argumentus ir papildomai pateiktus dokumentus pagal teisės 
aktų reikalavimus. Nesiremiant jokiomis teisės normomis, ginčo sprendime nurodytas 
vienintelis atsisakymo suteikti adresą argumentas – adresas nesuteikiamas atsižvelgiant į 
Palangos miesto valdybos potvarkį dėl iškeldinamų poilsio namelių. Minėtos aplinkybės 
teisėjų kolegijai buvo pakankamas pagrindas konstatuoti, kad atsakovas pareiškėjo prašy-
mo ir pateiktos papildomos medžiagos nenagrinėjo iš esmės, o pateikė formalų atsakymą. 
Dėl minėtų priežasčių, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamas atsakovo sprendimas neati-
tiko esminių Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, todėl negali būti 
laikomas pagrįstu ir teisėtu (žr. 2013 m. rugpjūčio 20 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A146-834/2013).

11.3. Reikia pastebėti, kad neretai pareigos motyvuoti individualius administra-
cinius aktus ir nurodyti teisės normas, kuriomis remiantis priimtas ginčo sprendimas, 
nepaisymas apsunkina administracinio teismo atliekamą tokių aktų teisėtumo patikrą. 
Viešojo administravimo subjektui tenkanti pareiga motyvuoti savo priimamus sprendi-
mus negali būti perkelta teisingumą vykdančiai institucijai. Antai administracinėje byloje 
Nr. A556 -34/2014, kurioje ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministeri-
jos sprendimo dėl lėšų, gautų iš Europos regioninės plėtros fondo, grąžinimo teisėtumo, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog ginčijamame sprendime 
tebuvo išvardyta, kokius pažeidimus padarė pareiškėjas, t. y. pateiktas faktinis pagrindi-
mas ir nurodyta, kad būtent dėl šių pažeidimų jis privalo grąžinti ginčo sumą į ministeri-
jos sąskaitą. Teismas, akcentuodamas iš Konstitucijos kylantį teisinės valstybės principą, 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pareigą motyvuoti individualius 
administracinius aktus ir šio įstatymo 3 straipsnio 1 punkte įtvirtintą įstatymo viršenybės 
principą, sprendė, jog iš ginčo sprendimo suinteresuotiems asmenims nebuvo įmanoma 
žinoti ir suprasti, kokiomis teisės normomis remiantis priimtas įpareigojimas grąžinti pi-
nigus, o teismui – patikrinti, ar tai padaryta teisėtai. Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas pažymėjo, jog administracinių teismų pagrindinė paskirtis – spręsti ginčus dėl 
teisės viešojo administravimo srityje (ABTĮ 3 str. 1 d.) ir tokiu būdu ginti asmens teises 
santykiuose su valstybės institucijomis, o viešasis administravimas visų pirma yra sieja-
mas su įstatymų ir kitų norminių teisės aktų įgyvendinimu, kurį vykdo viešojo adminis-
travimo subjektai (ABTĮ 2 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, administracinis teismas, spręs-
damas visuomeninius konfliktus, neturi pareigos už viešojo administravimo sistemos 
subjektą parinkti teisinį kvalifikavimą, bei po to pats tą teisinį kvalifikavimą vertinti (žr. 
2014 m. kovo 25 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A556-34/2014). 

12. Reikalavimas, kad individualus administracinis aktas būtų teisėtas, apima ir 
teisės principų suponuojamų reikalavimų laikymąsi. Iš Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo praktikos matyti, kad viešojo administravimo subjekto sprendimų priėmimas 
neretai vertinamas proporcingumo principo laikymosi požiūriu. Administracinių teismų 
praktikoje laikomasi nuostatos, kad administraciniai aktai, kuriais sprendžiami asmens 
teisių ir pareigų klausimai, visais atvejais turi būti ne tik pagrįsti įstatymais, bet asme-
niui taikomi jo teisių apribojimai turi atitikti siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius 
tikslus, taikomos priemonės turi būti proporcingos pagrįstiems administravimo tikslams, 
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jos neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti (žr., pa-
vyzdžiui, 2009 m. spalio 22 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1226/2009; 
2015 m. spalio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3061-858/2015).

12.1. Antai administracinėje byloje Nr. A-3061-858/2015 pareiškėjas prašė panai-
kinti atsakovo viešojo administravimo subjekto sprendimą, kuriuo jam buvo uždrausta 
atvykti į Lietuvos Respubliką. Viešojo administravimo subjektas šį sprendimą priėmė, nes 
pareiškėjas pateikdamas prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, 
pateikė tikrovės neatitinkančius dokumentus, taigi siekė įteisinti savo buvimą Europos 
Sąjungoje. Atsakovui abejonių sukėlė pareiškėjo nurodyti adresai, taip pat neišsami in-
formacija apie būsimus pareiškėjo verslo planus. Taigi atsakovas sprendimą priėmė siek-
damas užkirsti kelią nelegaliai migracijai. Šių aplinkybių kontekste apžvelgiamą bylą na-
grinėjusi teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nebuvo pateikta duomenų, rodančių, kad 
pareiškėjas praeityje būtų pažeidęs atvykimo ar buvimo Lietuvos Respublikoje sąlygas, 
siekęs nelegaliai įteisinti savo buvimą ar Lietuvos Respublikoje padaręs kokių nors teisės 
pažeidimų. Įrodymai byloje, be kita ko, pareiškėjui įvairių valstybių išduotų Šengeno zo-
nos ir kitų valstybių vizų kopijos patvirtino, kad jis yra ne kartą keliavęs į ES valstybes na-
res. Ginčijamame sprendime nebuvo pateikta argumentų, kodėl pasiekti siekiamo tikslo, 
t. y. užkirsti kelią nelegaliai migracijai, nepakanka vien leidimo laikinai gyventi Lietuvos 
Respublikoje neišdavimo, kodėl yra būtinos papildomos pakankamai reikšmingai jo judė-
jimo laisvę ribojančios priemonės. Atsižvelgdama į pirmiau minėtus argumentus ir byloje 
surinktus įrodymus, teisėjų kolegija konstatavo, kad ginčijamas sprendimas nelaikytinas 
proporcingu, todėl neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų ir yra naikintinas (žr. 2015 m. 
spalio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3061-858/2015).

13. Tinkamas motyvavimas apima ne tik tinkamą teisinio pagrindo nurodymą ir 
taikymą, bet ir reikalavimą priimame teisės akte nurodyti pagrindinius faktus. Iš Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, kad neretai faktinės aplinkybės indi-
vidualiame administraciniame akte apskritai nenurodomos (žr., pavyzdžiui, 2012 m. sau-
sio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-35/2012). Tačiau, kaip ne kartą akcen-
tavo Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, esminė individualaus administracinio 
akto pagrįstumo sąlyga – turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių 
faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti (žr., pavyzdžiui, 2015 m. vasa-
rio 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A398-442/2015; 2012 m. liepos 20 d. nutartį 
administracinėje byloje A520–2294/2012; 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A444-2366/2012). Kaip matyti iš toliau apžvelgiamos Lietuvos vyriausiojo admi-
nistracinio teismo praktikos, pareigos nustatyti juridinių faktų visetą, būtiną ir pakanka-
mą teisės normai taikyti, nesilaikymas nedera nei su gero administravimo principo, nei 
su VAĮ 8 straipsnio imperatyvais.

13.1. Administracinėje byloje Nr. A492-1816/2014 buvo ginčijamas Klaipėdos vals-
tybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – ir Tarnyba) 2014 m. sausio 6 d. 
administracinis aktas, kuriuo Tarnyba atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą pakeisti advo-
katą. Tarnyba konstatavo, jog 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimas suteikti antrinę teisinę 
pagalbą galiojo iki 2013 m. gruodžio 25 d. ir jis nebuvo pratęstas, nes pareiškėjas nepatei-
kė metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos 
teismas panaikino ginčytą administracinį aktą, konstatavęs, kad atsakovas privalėjo atsi-
žvelgti į pareiškėjo kartu su kitu (2013 m. gruodžio 2 d.) prašymu pateiktą metinę gyven-
tojo (šeimos) turto deklaraciją. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų ko-
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legija šioje byloje nusprendė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog 
Tarnyba nesilaikė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 18 straipsnio 8 da-
lies nuostatų ir prieš nuspręsdama, kad 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimo, kuriuo buvo 
suteikta antrinė teisinė pagalba, galiojimo laikas yra pasibaigęs, nepatikrino, ar pareiškė-
jo turto ir pajamų lygis yra pasikeitęs, ar jis nėra pateikęs aptariamos deklaracijos kartu 
su kitu prašymu suteikti antrinę teisinę pagalbą, nepasinaudojo Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos įstatymo 18 straipsnio 13 dalimi jai suteikta teise iš valstybės ir savival-
dybių institucijų, valstybės registrų, kitų fizinių ar juridinių asmenų Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka gauti jų turimą informaciją, reikalingą nustatyti, ar asmuo turi 
teisę gauti antrinę teisinę pagalbą. Faktinių duomenų trūkumas nagrinėtu atveju lėmė 
nevisapusiško bei neobjektyvaus sprendimo priėmimą. Apibendrinant pažymėta, kad 
tokie viešojo administravimo institucijos veiksmai, kai nesiremiama gero administravi-
mo principu siekiant padėti besikreipiančiam asmeniui įgyvendinti jo teises, o formaliai 
ir biurokratiškai vykdomos viešojo administravimo funkcijos, pripažintini neteisėtais 
(2014 m. gruodžio 4 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A492-1816/2014).

13.2. Tam tikri viešojo administravimo subjektų pareigos veikti remiantis, be kita 
ko, gero administravimo principu aspektai buvo paliesti ir administraciniuose ginčuo-
se, kilusiuose sveikatos ir socialinės apsaugos srityse. Pavyzdžiui, administracinėje bylo-
je Nr. A756-997/2014 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius 
atsisakė pareiškėjui skirti ligos pašalpą, šį sprendimą motyvuodamas inter alia tuo, kad 
Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socia-
linio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – ir Registras) duomenimis, jis neturėjo 
reikiamo (minimalaus) ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo šiai išmokai gauti. 
Išplėstinė teisėjų kolegija šioje byloje pažymėjo, jog duomenų, inter alia apie ligos ir mo-
tinystės socialinio draudimo stažą, įrašymas į Registrą nėra ta prielaida, kuri suponuoja 
asmens teisės į atitinkamas socialinio draudimo išmokas atsiradimą. Priešingai, ginčo tei-
siniams santykiams taikytinos Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straips-
nio 1 dalies nuostatos, nustatančios bendrąsias teisės gauti ligos pašalpą atsiradimo prie-
laidas, jas (prielaidas) sieja ne su Registre esančiais įrašais, bet su konkrečiomis įstatymų 
leidėjo nustatytomis objektyviomis aplinkybėmis. Tais atvejais, kai valstybiniu socialiniu 
draudimu apdraustas asmuo (išmokos gavėjas) įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų nusta-
tyta tvarka bei terminais kreipiasi dėl atitinkamos socialinio draudimo išmokos skyrimo, 
o iš šio asmens pateiktų ir (ar) Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojančios 
įstaigos turimų duomenų galima daryti objektyviai pagrįstą prielaidą, jog draudėjas gali-
mai nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas, turinčias esminę reikšmę pripažįstant 
apdraustojo asmens (išmokos gavėjo) teisę į šią išmoką ir (ar) nustatant šios teisės apimtį 
(pvz., socialinio draudimo išmokos dydį), minėtos įstaigos, prieš priimdamos sprendimą 
dėl prašymo skirti socialinio draudimo išmoką, privalo atlikti jų kompetencijai priskirtus 
veiksmus, būtinus užtikrinti teisingą socialinio draudimo išmokų paskyrimą ir mokėjimą 
apdraustiesiems asmenims (išmokų gavėjams). Atitinkamai Valstybinio socialinio drau-
dimo įstatymo 10 straipsnio 3 dalis, nustatanti, jog visos socialinio draudimo išmokos 
skaičiuojamos pagal duomenis, turimus Registre, negali būti aiškinama kaip reiškianti, 
kad priimdama sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos skyrimo ar neskyrimo ga-
vėjui, Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti įstaiga privalo formaliai 
vadovautis šio Registro duomenimis, nors egzistuoja objektyviai pagrįsta abejonė šių 
duomenų teisingumu, tikslumu ir (ar) išsamumu, inter alia dėl to, kad draudėjas galimai 
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nevykdo ar netinkamai vykdo savo pareigas. Nustačiusi, jog Registro duomenys yra ne-
teisingi, kompetentinga Valstybinio socialinio draudimo fondą administruojanti įstaiga 
sprendimą dėl socialinio draudimo išmokos skyrimo privalo priimti įvertinusi visus turi-
mus (surinktus) objektyvius duomenis, patvirtinančius ar paneigiančius gavėjo teisę į ati-
tinkamas socialinio draudimo išmokas. Tais atvejais, kai objektyvūs duomenys patvirtina, 
kad asmuo (apdraustasis asmuo, išmokos gavėjas) tenkina įstatyme nustatytas privalomas 
sąlygas valstybinio socialinio draudimo išmokai gauti, ši teisė negali būti paneigta vien 
formaliai remiantis Registro duomenimis. Išplėstinė teisėjų kolegija taip pat pažymėjo, 
kad kai draudėjas nepateikia reikiamų pažymų ar kitų dokumentų, būtinų asmens teisei 
į valstybinio socialinio draudimo išmokas tinkamai realizuoti, gavęs apdraustojo asmens 
(išmokos gavėjo) prašymą skirti socialinio draudimo išmoką, viešojo administravimo su-
bjektas privalo ne formaliai atsisakyti tenkinti tokį prašymą, bet kreiptis į draudėją dėl 
atitinkamų pažymų ir dokumentų gavimo (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 36 
str. 2 d. 1 p.), o jam atsisakius tokius duomenis pateikti – imtis visų įstatymuose ir juose 
lydinčiuose teisės aktuose numatytų veiksmų, būtinų užtikrinti teisingą socialinio draudi-
mo išmokų paskyrimą ir mokėjimą gavėjams (Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 
30 str. 1 d.). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat nurodė, jog iš Ligos ir 
motinystės socialinio draudimo įstatymo 3 straipsnio 4 dalies loginės ir lingvistinės kons-
trukcijos akivaizdu, kad nustatant (apskaičiuojant) ligos ir motinystės socialinio draudi-
mo stažą darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, visiškai nereikšminga faktinė 
aplinkybė, jog valstybinio socialinio draudimo įmokos aptariamam socialiniam drau-
dimui į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą nebuvo sumokėtos. Įstatymų 
leidėjas expressis verbis nurodė, kad į aptariamą stažą įtraukiami ne tik laikotarpiai, per 
kuriuos minėtos draudimo įmokos buvo mokamos, bet ir laikotarpiai, kai šios įmokos 
„turėjo būti mokamos“ (žr. 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A756-997/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biule-
tenis Nr. 27, 2014, 130–142 p.).

14. Abiejų – teisėtumo ir pagrįstumo – reikalavimų bei jų neatsiejamo ryšio svar-
ba nuosekliai akcentuojama administracinių teismų praktikoje. LVAT praktikoje konsta-
tuota, kad individualių administracinių aktų priėmimas yra teisės taikymas, sukeliantis 
konkrečių teisinių padarinių asmenų teisiniam statusui, todėl privalo būti grindžiamas 
faktais ir teisės normomis. Tam, kad individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi ap-
imti faktinių aplinkybių tyrimą, taikytinos teisės normos paiešką, teisinį nustatytų faktų 
vertinimą (kvalifikavimą) (žr., pavyzdžiui, 2015 m. vasario 18 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A-398-442/2015; 2012 m. liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje A520–
2294/2012; 2012 m. rugpjūčio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A444-2366/2012).

15. Be to, su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir vie-
šojo administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines 
procedūras pagal Viešojo administravimo įstatymo III skirsnio nuostatas, ypač susijusias 
su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu. 
Jei individualus administracinis teisės aktas yra priimtas pažeidžiant esmines jo priėmi-
mo procedūras ir dėl to galėjo būti priimtas neteisėtas ir nepagrįstas sprendimas dėl kon-
kretaus asmens, tai kartu gali reikšti ir netinkamą teisės normos taikymą šiuo administra-
ciniu aktu. Procedūriniai individualaus administracinio akto priėmimo pažeidimai taip 
pat gali turėti įtakos asmens teisės į gynybą tinkamam įgyvendinimui, todėl individualūs 
administraciniai aktai, turintys minėtų procedūrinio pobūdžio trūkumų, yra naikintini 
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kaip neteisėti ir (ar) nepagrįsti (ABTĮ 89 str. 1 d. 3 p.) (2012 m. gegužės 24 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A520-2327/2012; 2012 m. liepos 20 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. A520-2294/2012). Kartu atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas, formuodamas administracinių teismų praktiką aiškinant 
ir taikant įstatymus, nuosekliai laikosi pozicijos, kad vadovaujantis ABTĮ 89 straipsnio 1 
dalies 3 punktu atitinkamas individualus administracinis aktas gali būti pripažintas ne-
teisėtu tik tuo atveju, jei teismas konstatuoja, jog jį priimant buvo pažeistos pagrindinės 
procedūros, ypač taisyklės, turėjusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei 
sprendimo pagrįstumą. Nežymūs, neesminiai atitinkamo individualaus administracinio 
akto priėmimo procedūros pažeidimai, kurie neturi jokios įtakos sprendimo pagrįstu-
mui, teismų praktikoje paprastai nelaikomi pagrindu pripažinti sprendimą neteisėtu ir jį 
panaikinti ABTĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu. Nustatant, ar buvo 
pažeistos atitinkamo individualaus administracinio akto priėmimo pagrindinės procedū-
ros ir taisyklės, turi būti atsižvelgiama į atitinkamo akto priėmimo procedūrai nustatytus 
teisės aktų reikalavimus (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2012 m. liepos 9 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A146-1487/2012).

16. Be administraciniams aktams taikomų pagrįstumo ir teisėtumo reikalavimų, 
ne mažiau svarbu, kad administracinis aktas, kuris sukelia atitinkamas teisines pasekmes, 
apskritai būtų aiškus ir suprantamas (2015 m. kovo 9 d. sprendimas administracinė-
je byloje Nr. A-650-556/2015). Individualiu administraciniu aktu turi būti išreikšta vie-
šojo administravimo subjekto valia, privaloma asmeniui ir sukelianti jam ne bet kokių, 
bet konkrečių tiesioginių padarinių, todėl būtina reikalavimą ne tik pagrįsti objektyviais 
duomenimis bei teisės normomis, bet ir suformuluoti aiškias nuostatas dėl akto adresato 
teisinio statuso pasikeitimų ir priimto sprendimo motyvų (aiškumo reikalavimas) (šiais 
aspektais žr. 2015 m. liepos 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1652-662/2015; 
2015 m. rugsėjo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-2760-492/2015; 2015 m. liepos 
3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1571-624/2015; 2015 m. birželio 1 d. spren-
dimą administracinėje byloje Nr. A-1234-520/2015). Viešojo administravimo subjekto 
priimtas individualus administracinis aktas turi būti suformuluotas taip, jog asmenys, 
kuriems yra skirtas aktas, suprastų santykių esmę ir turinį bei galėtų įgyvendinti reika-
lavimus, kuriuos nustato aktas. Dėl to viešojo administravimo subjektas privalo tiksliai ir 
aiškiai suformuluoti reikalavimus, nurodyti teisės normas ir aplinkybes, kuriomis rėmėsi, 
priimdamas individualų administracinį aktą. Jei viešojo administravimo subjektas gin-
čijamame akte nenurodo teisinio, faktinio pagrindo ar aktą suformuluoja taip, kad akto 
adresatams tampa neįmanoma įgyvendinti įpareigojimų, kuriuos nustato aktas, individu-
alus administracinis aktas turi būti naikinamas (2015 m. birželio 1 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A-1234-520/2015).

16.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-1234-520/2015 buvo vertinamas 
Kultūros paveldo departamento teritorinio skyriaus įpareigojimo parengti statinio stogo 
dangos tvarkymo projektą, jį suderinti ir atlikti tvarkymo darbus pagrįstumas ir teisėtu-
mas. Reikalavime valstybės institucija nurodė, kad be projekto ir netinkamai (namo sie-
nos ir perdangos drėksta) buvo įrengtas plokščias namo stogas. Jis įrengtas po to, kai ki-
lus gaisrui, pareiškėja atliko stogo remontą. Ginčydama šį reikalavimą, pareiškėja nurodė, 
jog ji nėra asmuo, dėl kurio kaltės atsirado nustatyti pažeidimai – gaisras įvyko ne jos, o 
kitame bute. Be to, namas turi bendrasavininkų, todėl nepagrįsta reikalavimą formuluoti 
vien jai. Šiomis aplinkybėmis LVAT teisėjų kolegija konstatavo, jog viešojo administra-



511

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas

vimo subjektas, nagrinėjamu atveju priimdamas administracinį aktą, nesilaikė Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes priimtame akte nėra nurodyta 
aiški nustatytų pareiškėjos pareigų apimtis, t. y. įpareigojimai suformuluoti taip, kad pa-
reiškėja jų negali objektyviai įvykdyti, bei administracinis aktas yra nemotyvuotas (nenu-
rodyta, dėl kokių konkrečių aplinkybių ir kokiomis teisės aktų normomis vadovaujantis 
buvo suformuluotas minėtas įpareigojimas pareiškėjai). Dėl to pripažinta, kad ginčijamas 
aktas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas (2015 m. birželio 1 d. sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A-1234-520/2015).

16.2. Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argu-
mentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam spren-
dimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas. Individualus administracinis aktas 
paprastai turi būti toks, kad iš jo būtų galima suprasti visuomeninių santykių esmę, su-
bjektus, dalyvaujančius šiuose santykiuose, kad būtų aiškus tų visuomeninių santykių tei-
sinis kvalifikavimas. Visiškai nesilaikant minėtų nuostatų ar tai darant tik iš dalies, pa-
prastai kyla pagrįsta abejonė dėl tokio administracinio akto teisėtumo bei pagrįstumo (žr., 
pavyzdžiui, 2013 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-2124/2013; 
2014 m. gruodžio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1440/2014). Viešojo 
administravimo subjektas, priėmęs negatyvias pasekmes sukeliantį sprendimą, turi par-
eigą jį pagrįsti tiek teisiniais, tiek faktiniais argumentais, t. y. nurodyti priežastis, lėmusias 
neigiamo sprendimo priėmimą (2013 m. balandžio 22 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A602-658/2013).

16.3. Būtina pabrėžti, jog viešojo administravimo sistemos subjektas, priimdamas 
individualų teisės aktą, jį turi juridiškai sukonstruoti taip, kad pastarasis būtų suprantamas 
ne tik teisinį išsilavinimą turintiems asmenims, galintiems operuoti teisinėmis sąvokomis 
bei gebantiems interpretuoti teisės aktus, pateikti savo nuomonę ginčą nagrinėjančiai insti-
tucijai, bet ir tiems asmenims, kurie tokio išsilavinimo neturi, tačiau siekia apginti galimai 
pažeistas teises ar įstatymų saugomus interesus. Individualiame teisės akte tiksliai bei aiš-
kiai turi būti išdėstyta, ko prašė suinteresuotas asmuo, koks sprendimas priimtinas tokio 
prašymo atžvilgiu, kokių faktinių aplinkybių pagrindu bei teisiniu reguliavimu kreipimasis 
(prašymas, skundas ar kt.) tenkintinas arba atmestinas. Esant poreikiui su viešojo adminis-
travimo sistemos subjekto sprendimu (bendrine prasme) turi būti įstatymų nustatyta tvar-
ka pateikiamas ne tik pats individualus teisės aktas, bet ir susiję dokumentai, grindžiantys 
individualiame teisės akte priimamą sprendimą, tam, kad būtų galima pasinaudoti teismi-
ne gynyba ir tas pasinaudojimas teismine gynyba būtų operatyvus. Priimant sprendimą 
dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio doku-
mento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje 
įtvirtinto, atkartojamo ir Viešojo administravimo įstatyme, principo, kad valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms (2013 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013). 
Viešojo administravimo subjekto vykdoma administracinė procedūra ir jos išdavoje priim-
tinas sprendimas (bendrine prasme) suteikia galimybę matyti, koks klausimas buvo iškeltas 
viešojo administravimo subjektui, kaip vyko pati procedūra, kokia medžiaga buvo tiriama, 
kokiais teisės aktais remtasi priimant sprendimą, kokia galutinė išvada bei kokie argumen-
tai nulėmė šią išvadą. Ir visa tai turi atsispindėti aiškiai bei tiksliai sprendime, kad suinte-
resuotas asmuo ne tik galėtų dokumentą suprasti, bet ir pasinaudoti teismine gynyba, jei 
nesutiktų su viešojo administravimo sistemos subjekto priimtu patvarkymu (2012 m. kovo 
2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-146/2012).
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17. LVAT praktikoje pareigos motyvuoti priimtus sprendimus kontekste akcentuo-
jama ir būtinybė atsižvelgti į specialius aktus, vertinant individualaus administracinio akto 
atitikimą VAĮ 8 straipsniui. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, iš VAĮ 8 
straipsnio ir jo preambulės („Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai“) 
matyti, kad jame yra įtvirtintos bendro pobūdžio taisyklės, kurios keliamos visų pirma 
individualaus administracinio akto turiniui bei jo rekvizitams ir nėra nustatyta reikala-
vimų individualaus administracinio akto formai. Tačiau individualiais administraciniais 
aktais, kuriuos priima viešojo administravimo subjektai, yra sprendžiami skirtingo po-
būdžio teisiniai santykiai, kuriuos reguliuoja specialios teisės normos, skirtos tik šiems 
teisiniams santykiams reglamentuoti, pavyzdžiui, nuosavybės teisių atkūrimas, valstybė 
tarnyba, mokesčiai ir kt. Tai lemia, kad ir skirtinguose teisiniuose santykiuose priimamų 
individualių administracinių aktų turinys gali būti skirtingas (pagal apimtį, struktūrą ir 
pan.), nes gali būti sąlygotas tų specialiųjų teisės normų reikalavimų, kurios reglamen-
tuoja atitinkamus teisinius santykius. Todėl kiekvienu konkrečiu atveju, vertinant indi-
vidualaus administracinio akto teisėtumą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnio taikymo aspektu, turi būti atsižvelgiama ir į tuos teisės aktus, kurie 
reguliuoja konkretų teisinį santykį, t. y. turi būti įvertinama, kokie ir kokia apimtimi yra 
teisiškai reikšmingi faktai bei kokios konkrečios materialinės teisės normos asmeniui gali 
sudaryti atitinkamas prielaidas bei sąlygas, kad būtų sukurtos, panaikintos ar pakeistos 
asmens subjektinės teisės tam tikruose teisiniuose santykiuose (2010 m. spalio 4 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 20, 2010; taip pat žr. 2011 m. gruodžio 22 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A63-3775/2011). Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio taikymas, 
t. y. konstatavimas, kad administracinis sprendimas nėra pagrįstas objektyviais duomeni-
mis ir teisės normomis, turi būti taikomas kartu su atitinkamą sritį, kurioje veikia viešojo 
administravimo subjektas, reglamentuojančiomis normomis. Be to, minėta bendro pobū-
džio teisės norma, įpareigojanti viešojo administravimo subjektus veikti pagal teisės aktų 
reikalavimus ir priimti motyvuotus sprendimus, turi būti taikoma atsižvelgiant į tai, kokia 
administracinė paslauga teikiama ar kokio pobūdžio administracinis sprendimas yra pri-
imamas (2012 m. birželio 11 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A602-2248/2012). 
Kiekvienu konkrečiu atveju vertinant viešojo administravimo subjekto priimto individu-
alaus administracinio akto atitikimą Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio rei-
kalavimams, turi būti atsižvelgiama ir į faktinių aplinkybių ir atitinkamus ginčo teisinius 
santykius reglamentuojančių teisės aktų kontekstą (2015 m. gegužės 13 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A-199-552/2015). Tačiau bet kokiu atveju negali būti paneigiama 
viešojo administravimo institucijos pareiga pagrįsti asmenų atžvilgiu priimamus spren-
dimus, t. y. nurodyti konkrečiu atveju pakankamus ir aiškius motyvus, lėmusius spren-
dimo priėmimą (2012 m. kovo 5 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. I662-5/2012, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 21–30 p.).

17.1. Šios taisyklės buvo aktualios, pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A438-
1116/2010, kurioje buvo kilęs ginčas dėl sprendimo, kuriuo Vilniaus apskrities valstybinė 
mokesčių inspekcija nesutiko su pareiškėju pasiūlymu sudaryti susitarimą dėl mokestinės 
nepriemokos ir su ja susijusių sumų dydžio nustatymo. Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija 
nurodė, kad bylai aktualius teisinius santykius reglamentuoja Mokesčių administravimo 
įstatymas, kurio 71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „Mokesčių administratorius ir mo-
kesčių mokėtojas gali pasirašyti susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, 
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jei, apskaičiuojant mokesčius, nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų savo apskai-
čiavimams pagrįsti. Pasirašius tokį susitarimą, mokesčių mokėtojas praranda teisę ginčyti 
mokesčio apskaičiavimo teisingumą, o mokesčių administratorius – apskaičiuoti didesnę 
sumą negu nurodyta susitarime. Minėtas susitarimas gali būti pasirašytas mokestinio ty-
rimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo eta-
pų metu.“ Teisėjų kolegijos vertinimu, ši teisės norma nenustato imperatyvios pareigos 
mokesčių administratoriui pasirašyti susitarimą kiekvienu atveju su mokesčio mokėtoju, 
o tik suteikia teisę susitarti dėl „mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio.“ Iš šio teisi-
nio reglamentavimo taip pat matyti, kad teisiškai reikšminga bei pakankama aplinkybė, 
kuri gali sudaryti prielaidas bei sąlygas pasirašyti arba nepasirašyti minėtą susitarimą, 
yra konstatavimas faktinės aplinkybės, jog „nė viena iš šalių neturi pakankamai įrodymų 
savo apskaičiavimams pagrįsti.“ Tačiau įrodymų pakankamumas ar jų nepakankamumas 
yra vertinamojo pobūdžio ir gali būti nulemtas kiekvieno individualaus atvejo, konkre-
čių aplinkybių bei kiekvienos iš šalių subjektyvaus vertinimo. Todėl tais atvejais, kai mo-
kesčio administratorius turi pagrįstą pagrindą manyti bei teigti, kad mokestinei neprie-
mokai pagrįsti jis turi pakankamai įrodymų, neatsiranda prielaidos bei sąlygos realizuoti 
Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio nuostatas. Tai savo ruožtu lemia, kad 
tais atvejais, kai mokesčių administratoriaus vertinimu įrodymų mokestinei nepriemo-
kai pagrįsti pakanka ir šia aplinkybe jis grindžia savo atsisakymą sudaryti susitarimą su 
mokesčių mokėtoju, yra įvykdomi Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikala-
vimai (2010 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1116/2010, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 20, 2010)

18. Reikia akcentuoti, kad teismas turi pareigą ex officio vertinti tai, ar individualus 
administracinis aktas (ne) atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus (šiuo aspektu žr. 2015 m. 
kovo 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-294-552/2015). Viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimai administracinio akto turiniui, kad jame būtų 
nurodomi administracinio akto priėmimo motyvai, turi tiek materialinį, tiek ir procesi-
nį aspektą, t. y. šie reikalavimai susiję su asmens teise į teisminę gynybą. Šiuo aspektu at-
kreiptinas dėmesys, jog proceso požiūriu nemotyvuotas administracinis aktas, kuris daro 
neigiamą poveikį subjekto teisėms ar interesams, negali būti pripažintas teisėtu, nes riboja 
subjekto teises skųsti tokį aktą ir apsunkina tokio akto teisminę kontrolę. Tai prieštarauja 
Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje įtvirtintai asmens 
teisei į teisminę gynybą, įskaitant tinkamą teismo procesą bei teisingą bylos išnagrinėjimą. 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų nepaisymas ir konkre-
čių teisės normų nesusiejimas su objektyviais duomenimis (faktais) pripažintinas esminiu 
trūkumu, kai toks pažeidimas ne tik paneigia asmens teisę žinoti teisei priešingos veikos 
ribas, riboja teises į teisminę gynybą, bet ir ginčui persikėlus į teismą atima galimybę pas-
tarajam suprasti bei apsibrėžti bylos nagrinėjimo apimtį, o kartu visapusiškai bei objekty-
viai išnagrinėti ginčą (žr., pavyzdžiui, 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A858-47/2014), apsunkina teismo funkcijos patikrinti skundžiamo sprendimo pagrįstu-
mą įgyvendinimą (žr., pavyzdžiui, 2013 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-658/2013; 2015 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1-502/2015). 
Situacija, kai viešojo administravimo sistemos subjektas užkerta kelią visuomeninių santy-
kių vystymuisi be tikslaus priimto sprendimo teisinio pagrindimo, viešojo administravimo 
plotmėje pripažintina ydinga, ribojanti asmens teisę tinkamai apsiginti (2012 m. birželio 
25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1750/2012).
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19. Kilus ginčui teisme, skirtingai yra vertinami atvejai, kai administracinis aktas, 
kuris privalo būti motyvuotas, (1) yra be motyvų ir (2) kai administracinis teisės aktas 
yra su motyvais, tačiau motyvai yra nepakankami.

19.1. Vertinant individualaus administracinio akto atitikimą motyvuotumo impe-
ratyvui, tam tikrais atvejais administracinis aktas gali būti pripažįstamas visiškai nemoty-
vuotu. Visiškas motyvų nebuvimas pats savaime yra pagrindas panaikinti administracinį 
aktą, neanalizuojant kitų su tuo susijusių aplinkybių (pvz., motyvų, kuriais viešojo admi-
nistravimo subjektas grindžia administracinį aktą, kai kyla ginčas teisme) (šiais aspektais 
žr. 2007 m. lapkričio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A5-990/2007; 2014 m. rugsė-
jo 23 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-47/2014; 2015 m. kovo 26 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A-1069-502/2015).

19.2. Kitais atvejais gali nebūti pagrindo atitinkamą administracinį aktą pripažin-
ti visiškai nemotyvuotu. Šiame kontekste Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 
yra pažymėjęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi iš esmės yra 
siekiama užtikrinti, kad asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas individualus admi-
nistracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai. 
Todėl, kai nėra pagrindo atitinkamą individualų administracinį aktą pripažinti visiškai 
nemotyvuotu, kiekvienu konkrečiu atveju, spręsdamas dėl tokio akto atitikties pastaro-
sios įstatymo nuostatos reikalavimams, teismas privalo ad hoc įvertinti, ar nustatyti tu-
rinio (teisinio ir faktinio pagrindimo, motyvacijos) trūkumai yra esminiai, sukliudę šio 
individualaus administracinio akto adresatams suprasti atitinkamų visuomeninių san-
tykių esmę ir turinį, identifikuoti jų teisių, pareigų bei teisėtų interesų pasikeitimą, šio 
pasikeitimo pagrindus ir apimtį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) 
įvykdyti nustatytas pareigas bei įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į (ga-
limai) pažeistų teisių ir teisėtų interesų gynybą. Šis vertinimas turi būti atliekamas indivi-
dualaus administracinio akto adresato požiūriu, t. y. būtent to, kuris turi teisę žinoti ir su-
prasti, dėl kokios priežasties ir kuo remiantis priimtas konkretus sprendimas, be kita ko, 
atsižvelgiant ir į pastarajam asmeniui žinomas aplinkybes, lėmusias minėtą sprendimą 
(2011 m. birželio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas byloje Nr. A556-336/2011). 
Taigi tikrinant viešojo administravimo subjekto sprendimą (bendrine prasme) Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio aspektu turi būti nustatyta, jei nėra besąlyginių 
skundžiamo individualaus administracinio akto naikinimo pagrindų, ar asmuo, kuriam 
adresuotas aktas, iš esmės galėjo ir turėjo suvokti (suprasti) priimto sprendimo faktinius 
ir teisinius pagrindus, jo priėmimo motyvus. Tokių aplinkybių konstatavimas (galėjo ir 
turėjo suprasti) įgalintų nepripažinti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 da-
lies reikalavimų pažeidimo arba esamus trūkumus, nepaneigiančius priimtino sprendimo 
esmės suvokimo, vertinti kaip neesminius, nesudarančius savarankiško ir pakankamo pa-
grindo ginčijamą sprendimą pripažinti neteisėtu bei jį panaikinti (2013 m. gegužės 21 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A556-990/2013). Priešingu atveju atitinkamas viešojo 
administravimo sistemos subjekto sprendimas turėtų būti naikinamas (2013 m. lapkričio 
28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-2302/2013). Taigi, pasitaikantys teisminė-
je praktikoje individualaus administracinio akto turinio trūkumai savaime nesuponuoja 
ginčijamo sprendimo (bendrine prasme) pripažinimo visiškai neteisėtu. Būtina vertinti, 
kokie tai pažeidimai (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2013 m. balandžio 24 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A556-714/2013).

19.2.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A552-2347/2014 dėl valstybės tar-
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nautojo nušalinimo nuo pareigų teisėtumo konstatuota, jog nepaisant nustatytų individu-
alaus administracinio akto trūkumų (nurodytas netikslus nušalinimo teisinis pagrindas), 
iš esmės pareiškėja teisės aktų nustatyta tvarka buvo informuota apie ginčijamą spren-
dimą, jo teisinį bei faktinį pagrindus ir motyvus, jai nebuvo sudarytos kliūtys suvokti ir 
realizuoti šiuo aktu jai sukuriamas teises ir pareigas, suprasti pasekmes. Tai atitinkamai 
lėmė, kad ginčijamas sprendimas iš esmės atitiko nurodytų teisės aktų reikalavimus, to-
dėl aptarti trūkumai nesudarė pagrindo nagrinėjamu atveju pripažinti šį aktą neteisėtu 
(2014 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A552-2347/2014). 

19.2.2. Administracinėje byloje Nr. A602-827/2014 dėl sprendimo atsisakyti išduo-
ti planavimo sąlygas teisėtumo bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija nurodė, jog iš ginčijamo 
akto motyvacijos pareiškėjas galėjo suvokti atitinkamų visuomeninių santykių esmę ir tu-
rinį, tinkamai įgyvendinti šiuo aktu suteiktas teises ar (ir) įvykdyti nustatytas pareigas bei 
įstatymų nustatyta tvarka efektyviai realizuoti teisę į teisių ir teisėtų interesų gynybą. Tai, 
kad tam tikri argumentai dėl atsisakymo išduoti planavimo sąlygų sąvadą buvo išdėsty-
ti ankstesniuose sprendimuose, neleidžia laikyti ginčijamo sprendimo nemotyvuotu, nes 
pareiškėjui tos aplinkybės buvo aiškiai žinomos, jos buvo nurodytos ir pareiškėjo skun-
de, pateiktame pirmosios instancijos teismui, taigi tai nesutrukdė pareiškėjui nei suvokti 
atsisakymo atlikti veiksmus priežastis, nei efektyviai realizuoti teisę į teisių ir teisėtų in-
teresų gynybą. Šių aplinkybių kontekste teisėjų kolegija atmetė argumentus dėl Viešojo 
administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies pažeidimo (žr. 2014 m. spalio 20 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A602-827/2014; dėl analogiškos išvados taip pat žr. 2011 m. 
birželio 27 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą byloje Nr. A556-336/2011; 2012 m. 
birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1512/2012; 2013 m. vasario 5 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A556-121/2013; 2014 m. sausio 8 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A602-1965/2013; 2013 m. lapkričio 14 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A438-1505/2013; 2013 m. sausio 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-
96/2013).

19.3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pateikęs 
išaiškinimą, kaip turėtų būti vertinamos situacijos, kai ginčijamo akto priėmimo moty-
vai išdėstomi tik ginčą dėl individualaus administracinio akto nagrinėjant teisme. Šiuo 
aspektu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuolat akcentuoja, kad ginčijamo 
individualaus administracinio sprendimo priėmimo motyvų nurodymas teismo proceso 
metu neturi būti vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto viešojo administravimo su-
bjekto priimto sprendimo teisėtumui (žr., pavyzdžiui, 2013 m. birželio 13 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A502-940/2013; 2015 m. kovo 31 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A-1536-662/2015). Priešingai vertinant būtų pažeistos pareiškėjo teisės į gy-
nybą (žr. 2011 m. lapkričio 2 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A261-2692/2011). 
Individualaus administracinio akto motyvų nenurodymas pačiame akte ir jų papildy-
mas ginčą nagrinėjant teisme iš principo nėra toleruotini, kadangi kliudo suinteresuo-
tam asmeniui pasirinkti būdus bei priemones dėl savo teisių ar interesų gynimo, o galbūt 
apskritai sutikti ir pripažinti pagrįstu viešojo administravimo sistemos subjekto kad ir 
neigiamą atsakymą. Atitinkamos kliūtys sudaromos ir teismui, nagrinėjančiam skundus 
dėl individualių teisės aktų panaikinimo, nes teisiniai ir faktiniai pagrindai yra plečiami, 
sudaromos prielaidos vis naujų pagrindų teikimui. Taip išplečiamos ir bylos nagrinėji-
mo ribos, kurias ne visada pavyksta vėliau apibrėžti, kas neretai sąlygoja nepakankamai 
išsamaus, objektyvaus ir neteisingo sprendimo priėmimą, o viešojo administravimo siste-
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mos subjektams sudaromos prielaidos piktnaudžiauti savo teisėmis bei pareigomis (šiais 
aspektais žr. 2013 m. balandžio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-714/2013). 
Taip pat svarbu, kad kilus administraciniam ginčui dėl atitinkamo individualaus admi-
nistracinio akto pagrįstumo ir teisėtumo, ginčijamą aktą priėmęs viešojo administravimo 
subjektas teisme negali papildyti skundžiamą aktą naujais (papildomais) kaltinimais ir 
nurodyti, kad asmuo pažeidė ir kitas teisės normas, kuriomis nebuvo grindžiamas gin-
čijamas administracinis aktas (2014 m. spalio 27 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A146-2020/2014). Pagal administracinių teismų praktiką, administracinio akto priė-
mimo motyvai pagal įstatymą privalo būti nurodomi pačiame administraciniame akte. 
Skundžiamo sprendimo priėmimo motyvų nurodymas teismo proceso metu neturi būti 
vertinamas ir nedaro įtakos nemotyvuoto sprendimo teisėtumui (2013 m. birželio 13 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-940/2013; 2015 m. sausio 8 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A-1-502/2015). Teismas nėra įgalintas atsižvelgti į skundžiamų 
teisės aktų priėmimo pagrindų papildymus, teikiamus atsiliepimų ar kitokių procesinių 
veiksmų metu, jei tie papildymai savo esme yra visiškai nauji teisės aktų priėmimo pa-
grindimo pagrindai. Priešingu atveju teisminės gynybos besikreipusiam asmeniui taptų 
sunku apsiginti, o teismui – apibrėžti bylos nagrinėjimo ribas bei priimti sprendimą, to-
dėl, kai skundžiamas teisės aktas, yra vertinama, kokiais faktiniais pagrindais jis priimtas 
bei kokia teisinė kvalifikacija pritaikyta. Tai ir yra bylos nagrinėjimo ribos. Tik esant kon-
kretiems teisės aktų priėmimo pagrindams, aiškiam teisiniam įvertinimui įmanoma pa-
sisakyti dėl tokių skundžiamų sprendimų teisėtumo bei pagrįstumo (2014 m. balandžio 
9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A556-1068/2014).

20. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad teis-
mo sprendimas, kuriuo buvo panaikintas viešojo administravimo subjekto priimtas aktas 
dėl to, kad jame nėra aiškūs jo priėmimo motyvai, nereiškia, jog viešojo administravimo 
subjektas yra įpareigojamas priimti priešingą sprendimą – šiuo atveju viešojo administra-
vimo subjektas gali priimti bet kokį sprendimą (ir tokį patį, koks buvo priimtas anksčiau), 
tačiau jame turi būti aiškiai nurodyti tokio sprendimo priėmimo motyvai (šiuo aspektu žr., 
pavyzdžiui, 2014 m. sausio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2008/2013; 2014 m. 
vasario 4 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-120/2014).

V.3. Apskundimo tvarkos nurodymas

21. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, 
kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, jog 
individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka, nu-
stato pareigą individualų administracinį aktą priimančiam viešojo administravimo su-
bjektui sprendime nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šal-
tinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriklausomai 
nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku, kokiai institucijai (institucijos pava-
dinimas, adresas) ir per kokį terminą (nurodant ar terminas skaičiuojamas nuo spren-
dimo priėmimo, ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. 
Administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru 
viešuoju administravimu bei Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos 
tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo 
ne teismo tvarka instituciją ar teismą. Apskundimo tvarkos individualiame adminis-
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traciniame akte nenurodymas (neišaiškinimas) gali būti laikomas priežastimi, objekty-
viai sukliudžiusiai pareiškėjui kreiptis į teismą laiku (žr., pavyzdžiui, 2012 m. rugpjūčio 
31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS520-592/2012; 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS492-440/2012; 2013 m. rugsėjo 11 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. AS858-753/2013; 2015 m. balandžio 1 d. nutartį administracinėje byloje  
Nr. eAS-587-438/2015). 

22. Viešojo administravimo subjekto priimtame individualiame administraci-
niame akte įrašyta bendro pobūdžio nuoroda į atitinkamą įstatymą, kuriame nustatyta 
sprendimo apskundimo tvarka, nelaikytina tinkamu VAĮ 8 straipsnio 2 dalies reikalavimų 
vykdymu (žr. 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-440/2012; 
2013 m. sausio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-138/2013; 2015 m. gegužės 
8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-769-556/2015).

23. Tačiau individualaus administracinio akto apskundimo tvarkos nenurodymas 
pačiame skųstiname individualiame administraciniame akte turi būti vertinamas kitų by-
loje esančių faktinių aplinkybių kontekste. Priešingu atveju, kiekvieną kartą automatiškai 
pripažįstant, jog individualaus administracinio akto apskundimo tvarkos nenurodymas 
yra priežastis, laikytina objektyviai sukliudžiusia pareiškėjui kreiptis į teismą laiku, su-
sidarytų situacija, kai pareiškėjas galėtų piktnaudžiauti tokia teise, nepagrįstai kreipda-
masis į administracinį teismą po ilgo laiko tarpo. Todėl kiekvieną kartą būtina nustatyti 
ir kitas reikšmingas aplinkybes, inter alia pareiškėjo veiksmus po individualaus adminis-
tracinio akto gavimo, jo pastangas skųsti individualų administracinį aktą, laiko tarpą, per 
kurį pareiškėjas kreipėsi į teismą, ir kitas aplinkybes, leidžiančias daryti išvadą dėl pareiš-
kėjo pastangų, įvykdytų per protingą laiko tarpą, realizuojant savo teises (žr., pavyzdžiui, 
2012 m. rugpjūčio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS520-592/2012; 2012 m. rug-
sėjo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-440/2012; 2013 m. rugsėjo 11 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. AS858-753/2013; 2015 m. balandžio 1 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. eAS-587-438/2015). 

24.Tinkamas viešojo administravimo subjekto sprendimo apskundimo tvarkos ne-
išaiškinimas kai kuriais atvejais gali būti pripažintas objektyvia termino skundui teismui 
paduoti praleidimo priežastimi, lemiančia šio termino atnaujinimą (žr. 2015 m. gegužės 
8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS-769-556/2015). Pavyzdžiui, administracinė-
je byloje Nr. A146-136/2013 teisėjų kolegija konstatavo, kad nagrinėjamas atvejis gali būti 
pripažintas pareiškėjos suklaidinimu, kadangi viešojo administravimo subjektas priim-
tuose sprendimuose jų apskundimo tvarką išaiškino remdamasis ne įstatymu, nustatančiu 
privalomą išankstinę ginčų nagrinėjimo tvarką, o poįstatyminiu teisės aktu, kurio nuosta-
tos dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus individualaus 
administracinio akto apskundimo tvarkos skiriasi nuo nustatytų įstatymu (VSDĮ 37 str.) ir 
numato asmeniui galimybę pasirinkti apskundimo tvarkos variantą (Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybai arba teismui). Tai lėmė termino skundui paduoti atnaujinimą 
(2013 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-136/2013). Administracinėje 
byloje Nr. A-498-146/2015 ginčijamame akte nebuvo nurodyta apskundimo tvarka, tačiau 
tai nebuvo pagrindas panaikinti individualų administracinį aktą, nes pareiškėjas pasinau-
dojo teise kreiptis į teismą (2015 m. kovo 30 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-498-
146/2015; taip pat žr. 2014 m. sausio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-242/2014; 
2015 m. balandžio 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-906-624/2015). 

25. Savaime ta aplinkybė, kad asmuo turi bylinėjimosi teisme patirties, nepanei-
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gia ir nepanaikina atsakovo pareigos nurodyti ginčijamo sprendimo apskundimo tvarką. 
Priešingai aiškinant numatytą teisinį reguliavimą netektų prasmės VAĮ 8 straipsnyje įtvir-
tintas teisinis reguliavimas (šiuo aspektu žr. 2015 m. gegužės 8 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. AS-124-858/2015).

VI. Asmenų kreIpImosI Į VIeŠoJo AdmInIstrAVImo sUBJektUs 
formos

(VAĮ 2 str. 14–16 d., 14 str.)

1. Viešojo administravimo įstatymas numato tris kreipimosi į viešojo administra-
vimo subjektus formas – prašymą, skundą ir pranešimą. Su asmens teisių ar teisėtų inte-
resų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant 
priimti administracinį sprendimą arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus 
vadinamas prašymu (žr. VAĮ 2 str. 14 d.). Skundas – tai asmens rašytinis kreipimasis į 
viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar tei-
sėti interesai, ir prašoma juos apginti (VAĮ 2 str. 15 d.). Pranešimas – asmens rašytinis 
kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito 
asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti (VAĮ 2 str. 16 d.).

2. Apžvelgus administracinių teismų praktiką šioje srityje, pastebėtina, kad daž-
nai kyla klausimai dėl to, kokia konkrečia forma asmuo kreipėsi į viešojo administravi-
mo subjektą ir, atitinkamai – kokia tvarka viešojo administravimo subjektas turėjo na-
grinėti pateiktą kreipimąsi. Svarbu atkreipti dėmesį, kad prašymo, skundo ir pranešimo 
nagrinėjimo tvarka nėra tapati. Kaip ne kartą pažymėjo Lietuvos vyriausiasis adminis-
tracinis teismas, asmens kreipimosi forma lemia šio kreipimosi nagrinėjimo tvarką (šiais 
aspektais žr., pavyzdžiui, 2012 m. birželio 7 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-
2002/2012; 2012 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-1961/2012; 
2012 m. gruodžio 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-3040/2012; 2014 m. balan-
džio 1 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-450/2014; 2014 m. lapkričio 17 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. AS624-828/2014; 2015 m. balandžio 3 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A-906-624/2015; ir kt.). Taigi asmens kreipimosi priskyrimas konkrečiai 
formai – prašymui, skundui ar pranešimui – nėra savitikslis.

2.1. Asmenų kreipimųsi į viešojo administravimo subjektus bendrąsias nagrinėji-
mo taisykles (nagrinėjimo tvarką) įtvirtina Viešojo administravimo įstatymo 14 straips-
nis (2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija). Pagal jį, asmenų skundai ir 
pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ir administracinių 
sprendimų nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirsnyje, reglamen-
tuojančiame administracinę procedūrą, nustatyta tvarka (žr. VAĮ 14 str. 3 d.). Asmenų 
prašymus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės 2007 m. rugpjū-
čio 22 d. nutarimu Nr. 875 (2015 m. rugpjūčio 26 d. nutarimo Nr. 913 redakcija) patvir-
tintas Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo instituci-
jose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisykles (VAĮ 14 str. 1 d.).

2.2. Asmens kreipimosi į viešojo administravimo subjektą forma nustatoma, atsi-
žvelgiant (vertinant) į tokio kreipimosi turinį (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2012 m. kovo 
26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1252/2012; 2012 m. rugsėjo 24 d. nutartį 
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administracinėje byloje Nr. A520-2918/2012; 2012 m. spalio 18 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. A492-2452/2012; 2012 m. lapkričio 28 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A502-2993/2012; 2013 m. gruodžio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-
2328/2013; 2014 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-494/2014 ir kt.). 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A662-494/2014 Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Kauno apskrities vyriausiajame policijos 
komisariate gautas pareiškėjo raštas, atsižvelgiant į jo turinį, t. y. į prašymą nustatyti ir 
pranešti už šaukimų liudytojui įteikimą byloje, kurioje pareiškėjas buvo proceso dalyvis, 
atsakingus asmenis ir kt., į prašymą pareiškėjui raštu pateikti išsamius duomenis apie 
šaukimų liudytojui gavimą, nors ir kildinamas iš, pareiškėjo teigimu, jo pažeistų teisių, 
nelaikytinas skundu, nors pareiškėjas jį įvardijo būtent taip. Faktinės bylos aplinkybės 
ir pareiškėjo reikalavimai, kurie buvo priimti ir dėl kurių buvo nagrinėjama apžvelgia-
ma byla, leido konstatuoti, jog pareiškėjo raštas iš esmės atitiko Viešojo administravimo 
įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje pateiktą prašymo sąvoką, todėl turėjo būti išnagrinėtas 
laikantis Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalyje nurodytų taisyklių (žr. 
2014 m. vasario 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-494/2014).

Plačiau dėl prašymų nagrinėjimo žr. šio apibendrinimo dalį „VII. ASMENŲ 
PRAŠYMŲ VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTAMS NAGRINĖJIMO TVARKA“. 
Dėl skundų ir pranešimų nagrinėjimo žr. šio apibendrinimo dalį „VIII. ADMINISTRACINĖ 
PROCEDŪRA“.

VII. Asmenų prAŠYmų VIeŠoJo AdmInIstrAVImo sUBJektAms 
nAGrInėJImo tVArkA

(VAĮ 3, 8, 14 str. 1 ir 2 d., 23 str. 5 d.; 36 str.; Prašymų nagrinėjimo taisyklių 8, 15, 22, 34, 45, 47, 49 p.;  
ABTĮ 15, 22, 88 str.)

1. Kaip minėta, asmens prašymas Viešojo administravimo įstatymo taikymo kon-
tekste suprantamas kaip su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens 
kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant priimti administracinį sprendimą 
arba atlikti kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Asmenų prašymus viešojo admi-
nistravimo subjektai nagrinėja pagal Prašymų nagrinėjimo taisykles (VAĮ 14 str. 1 d.). 
Atkreiptinas dėmesys, jog nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. Prašymų nagrinėjimo taisyklės buvo 
išdėstytos nauja redakcija22. Dėl administracinių teismų praktikos stokos taikant naująją 
taisyklių redakciją, apžvelgiamoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 
toliau bus, be kita ko, pateikiamos ir nuorodos į šiuo metu jau negaliojančias, bet vis dar 
aktualias, (iš esmės) nekeistas Prašymų nagrinėjimo taisyklių senųjų redakcijų nuostatas.

2. Atsižvelgiant į Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47 punktą, prašymai gali būti 
skirstomi į kelias rūšis: 

1) prašymai suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), doku-
mentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą; 

22 2015 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 913 „Dėl Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimo Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarna-
vimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose tai-
syklių patvirtinimo“ pakeitimo“.
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2) prašymai pateikti institucijos turimą informaciją; 
3) prašymai priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatytąja 

tvarka kitą nustatytosios formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia; 
4) kreipimaisi, kuriuose išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, praneša-

ma apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos 
ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų 
piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų inte-
resų ir teisių pažeidimu, ar kitokie asmens kreipimaisi.

3. Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nurodoma, kad atsakymai į prašymus parengia-
mi atsižvelgiant į prašymo turinį, tai yra:

1) į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), do-
kumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma 
suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti 
priežastys; 

2) į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašo-
mą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių 
institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti 
priežastys; 

3) į prašymą priimti administracinį sprendimą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta 
tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame išreikšta institucijos valia, – atsakoma 
pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsi-
sakymo tai padaryti priežastys; 

4) į kreipimąsi, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, praneša-
ma apie institucijos veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos 
ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų 
piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų inte-
resų ir teisių pažeidimu, ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma (Prašymų 
nagrinėjimo taisyklių 47 p.).

4. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 34 punkte įtvirtinama bendra taisyklė, jog asme-
nų prašymai, išskyrus asmenų prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, 
kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tuoj pat, turi būti išnagrinėjami per 
20 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo institucijoje. Jeigu asmens prašymo nagri-
nėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių 
atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir 
visų reikiamų dokumentų užregistravimo institucijoje, institucijos vadovas ar jo įgaliotas 
asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų (Prašymų nagrinėjimo taisyk-
lių 35 p.).

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad termino admi-
nistracinei paslaugai atlikti (konkrečiu atveju – leidimui išduoti) nesilaikymas nėra su-
derinami su įstatymų viršenybės, teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio 
saugumo bei gero administravimo principais (šiuo aspektu žr. 2013 m. gruodžio 11 d. iš-
plėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2648/2013). Dėl viešojo 
administravimo srityje taikomų terminų plačiau žr. šio apibendrinimo dalį „IX.2. VIEŠOJO 
ADMINISTRAVIMO SRITYJE TAIKOMI TERMINAI“.

5. Svarbu paminėti, kad asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu, arba tuo 
atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, 
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turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo 
skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administra-
cinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka administracinių ginčų komisijai, Lietuvos 
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka administraciniam 
teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų 
žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą 
Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įsta-
tymo nustatyta tvarka (Prašymų nagrinėjimo taisyklių 49 p.).

6. Apžvelgiant atsakymų į prašymus nagrinėjimo administraciniuose teismuose 
praktiką, pirmiausia reikia pažymėti neretai kylančią pareiškėjų ginčijamų aktų priskir-
tinumo nagrinėti teismuose problemą. Tinkamai nustatyti teisme siekiamo ginčyti akto 
pobūdį būtina, nes nuo šios aplinkybės priklauso teisminės patikros intensyvumas. Šiuo 
aspektu LVAT yra išaiškinęs, jog teisės akto priskyrimo administraciniam aktui klausimas 
yra sprendžiamas ne vien pagal teisės akto pavadinimą, jame nurodytą apskundimo tvar-
ką, ar jame vartojamas sąvokas, bet pagal tikrąjį teisės akto turinį, nustatomą pagal admi-
nistraciniam sprendimui būdingus požymius. Galimybė teismine tvarka nuginčyti admi-
nistracinius aktus, juose nustatytus faktus ar pateikiamus teisinius vertinimus priklauso 
nuo teisminio nagrinėjamo dalyko administracinėje byloje, nuo to, ar skundžiamas do-
kumentas yra individualus administracinis aktas, kokio pobūdžio institucijų veiksmai ar 
neveikimas yra skundžiami. Bylos priskirtinumas administraciniam teismui klausimas 
sprendžiamas vadovaujantis administracinio sprendimo bei skundžiamų viešojo admi-
nistravimo subjektų veiksmų ar atsisakymo atlikti tokius veiksmus priskyrimo nurody-
toms kategorijoms pagal Administracinių bylų teisenos įstatymą, Viešojo administravimo 
įstatymą, Prašymų nagrinėjimo taisykles, atitinkamos srities specialius įstatymus bei juos 
įgyvendinančius teisės aktus. Pagal minėtus teisės aktus teismas turi spręsti klausimą dėl 
to, kokio pobūdžio prašymas ar skundas yra paduotas viešojo administravimo subjektui, 
kokia yra viešojo administravimo subjekto nustatyta kompetencija, kokia yra adminis-
tracinio teismo nustatyta kompetencija. Atsižvelgiant į tai, išvadą dėl pareiškėjo skundo 
priskirtinumo teismui negalima daryti tik pagal vieną kriterijų, būtent – pagal adminis-
tracinės procedūros baigtumo kriterijų (ABTĮ 88, 90 str.) (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 
2012 m. gegužės 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-285/201223; šiuo aspek-
tu taip pat žr. 2013 m. vasario 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS556-250/2013). 
Kitaip tariant, viešąjį administravimą reglamentuojančios normos nustato galimybę ap-
skųsti ne vien individualų administracinį aktą, priimtą išnagrinėjus asmens skundą arba 
kitaip tiesiogiai įgyvendinus viešojo administravimo subjektui pavestą kompetenciją, bet 
ir apskųsti administracinės procedūros sprendimą, institucijos atsakymą į asmens prašy-
mą (VAĮ 36 str.24, Prašymų nagrinėjimo taisyklių 44 p.25) (šiuo aspektu žr. 2013 m. rugsė-

23 Šioje byloje keltas klausimas dėl atsisakymo derinti žemės sklypo plano teisėtumą.
24 Pagal VAĮ 36 straipsnį „Administracinės procedūros sprendimo apskundimas“ asmuo turi teisę apskųsti 

viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą savo pasirinkimu admi-
nistracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

25 Pagal šį punktą, galiojusį iki 2015 m. rugsėjo 1 d., asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo pra-
šymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųs-
tas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio 
„Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įsta-
tymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka 
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jo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS492-528/2013).
7. Šiame kontekste svarbu pažymėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

formuojamą praktiką dėl to, ar teismui gali būti skundžiami Prašymų nagrinėjimo tai-
syklių 47.2 (prašymas suteikti informaciją) ir 47.4 (kreipimasis, nesusijęs su konkretaus 
asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu) punktuose numatyti viešojo administravimo 
subjekto atsakymai į asmenų prašymus.

7.1. Jau minėta, kad į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma 
pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės 
ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisaky-
mo tai padaryti priežastys (Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47.2 p.). Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas, sistemiškai aiškindamas Viešojo administravimo įstatymo 14 
straipsnio 1 dalį, Prašymų nagrinėjimo taisyklių 44 punktą, yra konstatavęs, kad ginčas 
dėl atsakymo į prašymą pateikti informaciją Viešojo administravimo įstatymo 2 straips-
nio 14 dalies prasme gali būti nagrinėjamas administraciniame teisme atsakymo į pra-
šyme pateiktus klausimus pakankamumo aspektu (šiuo aspektu žr. 2012 m. birželio 7 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2002/2012; 2014 m. spalio 29 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. AS492-921/2014). 

7.2. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47.4 punkte nurodyta, kad į asmens kreipimą-
si, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos 
veiklos pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas 
dėmesys į tam tikrą padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar ne-
teisėtus veiksmus, nesusijusius su konkretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, 
ar kitokį asmens kreipimąsi atsakoma laisva forma. Lietuvos vyriausiasis administraci-
nis teismas, nagrinėdamas asmens kreipimąsi į viešojo administravimo subjektą, kai to-
kiu kreipimusi pagal jo turinį ir pobūdį nebuvo siekiama apginti konkrečią besikreipusio 
asmens teisę ar teisėtą interesą, tai yra kreipimąsi, kuris atitinka Prašymų nagrinėjimo 
taisyklių 47.4 punktą, pažymėjo, kad toks kreipimasis turi būti išnagrinėtas ir pareiškėjui 
pateiktas atsakymas Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir apimtimi. 
Pasak teismo, kilus teisminiam ginčui dėl viešojo administravimo subjekto atsakymo, pa-
reiškėjo teisė į objektyvų ir nešališką jo kreipimosi nagrinėjimą yra savo pobūdžiu proce-
sinė ir ginama tokia apimtimi, kuri numatyta Prašymų nagrinėjimo taisyklėse. Taigi pir-
mosios instancijos teismas turėjo įvertinti, ar atsakovas, pateikdamas atsakymą į minėto 
pobūdžio kreipimąsi pareiškėjui, įvykdė Prašymų nagrinėjimo taisyklėse nustatytas sąly-
gas (šiais aspektais žr., 2012 m. spalio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-
2452/2012; 2012 m. rugsėjo 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1603/2012). 

8. Reikalavimai prašymui. Prašymų nagrinėjimo taisyklėse įtvirtinti minimalūs rei-
kalavimai, keliami asmenų prašymams. Pagal šių taisyklių 22 punktą, asmenų prašymai 
raštu turi būti parašyti valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą 
vertimą į valstybinę kalbą, išskyrus taisyklių 24 ir 25 punktuose nurodytus atvejus; turi 
būti parašyti įskaitomai. Asmenų prašymuose raštu turi būti nurodytas asmens vardas 
ir pavardė arba pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys, pagal kuriuos 

Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažei-
džiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos 
Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-
3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka. Pastebėtina, kad šiuo metu galiojantis Prašymų nagrinėjimo 
taisyklių 49 punktas (2015 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 913 redak-
cija) numato iš esmės analogiško pobūdžio nuostatą. 
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asmuo pageidauja gauti atsakymą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat 
yra nurodęs, jog asmuo, norėdamas, kad jo prašymas būtų išnagrinėtas bei būtų efekty-
viai apgintos jo teisės, turėtų konkrečiai nurodyti, kokias savo teises siekia įgyvendinti, 
koks yra konkretus asmens prašymas viešojo administravimo subjektui (2012 m. kovo 
16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A63-1287/2012; 2013 m. gruodžio 12 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A492-2328/2013).

9. Prašymo perdavimas (persiuntimas) spręsti kompetentingam subjektui. 
Vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 8 punktu, asmenų prašymai nagrinėjami 
pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota 
spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo užregis-
travimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, 
kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis. Ši pareiga 
taip pat buvo numatyta originalios redakcijos Prašymų nagrinėjimo taisyklių 10 punkte. 
Aiškindamas šį punktą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad 
Prašymų nagrinėjimo taisyklių 10 punktas reglamentuoja situacijas, kai asmuo kreipiasi 
į subjektą, neturintį atitinkamų viešojo administravimo funkcijų (žr. 2015 m. balandžio 
9 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-1263-502/2015). Prašymų taisyklių 10 punk-
te26 numatyta pareiga perduoti pareiškėjo prašymą kompetentingam jį nagrinėti subjektui 
yra vienas iš gero administravimo principo komponentų (šiuo aspektu žr., 2012 m. lap-
kričio 15 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-2714/2012). Iš Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo praktikos matyti, kad gautų prašymų persiuntimas kitai institu-
cijai vertinamas, atsižvelgiant į subsidiarumo principą (VAĮ 3 str. 1 d. 7 p.), institucijos, 
kuriai yra persiunčiamas prašymas, veiklos tikslus (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2015 m. 
gegužės 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1291-624/2015). Reikia pažymėti, 
kad nagrinėjant prašymus (VAĮ 2 str. 14 d. prasme) netaikytina VAĮ 23 straipsnio 5 dalis, 
įtvirtinanti, jog draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, 
jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar 
darbuotojui, kurių veiksmai yra skundžiami (šiuo aspektu žr. 2012 m. gruodžio 21 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. A146-1907/2012). 

10. Reikalavimai viešojo administravimo subjekto atsakymui. Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas ne kartą pasisakė dėl reikalavimų, kuriuos turi atitikti pagal 
Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47 punktą priimami viešojo administravimo subjektų 
atsakymai.

10.1. Vadovaujantis Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47.1 punktu, į prašymą suteikti 
administracinę paslaugą – išduoti leidimą (licenciją), dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar iš-
rašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę 
paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Toks atsakymas laikytinas 
viešojo administravimo subjekto priimtu administracinės procedūros sprendimu, kuriam 

26 Originalios redakcijos Prašymų nagrinėjimo taisyklių 10 punkte buvo įtvirtinta, kad asmenų prašymai 
nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti 
jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo institucijoje išsiunčia 
prašymą kompetentingai institucijai (pasilikdama prašymo kopiją) ir raštu praneša apie tai asmeniui, pa-
aiškindama persiuntimo priežastis. Šiuo metu galiojančių Prašymų nagrinėjimo taisyklių 8 punkte taip 
pat įtvirtinta, kad asmenų prašymai nagrinėjami pagal institucijos kompetenciją. Jeigu institucija, kuriai 
pateiktas prašymas, neįgaliota spręsti jame išdėstytų klausimų, ji ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
prašymo užregistravimo institucijoje išsiunčia prašymą Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai, 
kartu praneša apie tai asmeniui, paaiškina jo prašymo persiuntimo priežastis.
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yra taikytini šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai, t. y. reikalavimai, 
kad individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (fak-
tais) ir teisės aktų normomis (šiuo aspektu žr. 2014 m. spalio 28 d. nutartį administraci-
nėje byloje Nr. A143-1495/2014).

10.2. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas pagal Prašymų 
nagrinėjimo taisyklių 47.2 punktą priimto viešojo administravimo subjekto atsakymo, 
kuriuo suteikiama informacija, teisėtumą, tikrina tokio atsakymo atitikimą VAĮ 8 straips-
nio reikalavimams (žr. 2015 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-905-
492/2015). 

10.3. Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47.3 punkte įtvirtinama, jog atsakymai pa-
rengiami atsižvelgiant į prašymo turinį: <...> į prašymą priimti administracinį sprendi-
mą – įsakymą, potvarkį ar nustatyta tvarka kitą nustatytos formos dokumentą, kuriame 
išreikšta institucijos valia, – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, 
išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys. Lietuvos vyriau-
siasis administracinis teismas savo praktikoje pažymi, kad atsakymas į prašymą priimti 
administracinį sprendimą pagal Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47.3 punktą turi atitikti 
Viešojo administravimo 8 straipsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus, keliamus in-
dividualiems administraciniams aktams (šiuo aspektu žr. 2012 m. rugpjūčio 24 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A756-1721/2012; šiuo aspektu taip pat žr. 2014 m. gegužės 
6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-567/2014). Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiasis 
administracinis teismas, nagrinėdamas Viešųjų pirkimų tarnybos atsakymą į pareiškėjo 
prašymą duoti sutikimą dėl neskelbiamų derybų procedūrų nutraukimo, yra nurodęs, 
kad administracinė procedūra ir jos išdavoje priimtinas sprendimas (bendrine prasme) 
suteikia galimybę matyti, koks klausimas buvo iškeltas viešojo administravimo subjektui, 
kaip vyko pati procedūra, kokia medžiaga buvo tiriama, kokiais teisės aktais remtasi pri-
imant sprendimą, kokia galutinė išvada bei kokie argumentai nulėmė šią išvadą. Ir visa 
tai turi atsispindėti aiškiai bei tiksliai sprendime, kad suinteresuotas asmuo ne tik galėtų 
dokumentą suprasti, bet ir pasinaudoti teismine gynyba, jei nesutiktų su viešojo adminis-
travimo sistemos subjekto priimtu patvarkymu (šiuo aspektu žr. 2012 m. kovo 2 d. nutar-
tį administracinėje byloje Nr. A556-146/2012).

10.4. Akcentuotina, kad viešojo administravimo subjekto atsakymui į asmens krei-
pimąsi Prašymų nagrinėjimo taisyklių 47.4 punkto27 prasme nepagrįsta reikalauti taiky-
ti Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 1 punkto reikalavimus. Atsakymu į tokį 
kreipimąsi nėra sprendžiama dėl pareiškėjo teisių ir teisėtų interesų (šiais aspektais žr. 
2012 m. spalio 18 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-2452/2012). 

10.5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, jei viešojo admi-
nistravimo subjektui yra pateiktas konkretus prašymas priimti tam tikrą administracinį 
sprendimą, tai šis subjektas ir turi priimti tokį administracinį sprendimą (teigiamą arba 
neigiamą), kaip jį įpareigojo įstatymų leidėjas, užuot priėmus kitos rūšies administraci-
nį sprendimą (šiuo aspektu žr. 2013 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-658/2013; 2015 m. kovo 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą adminis-
tracinėje byloje Nr. A-1433-146/2015, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biu-

27 Kreipimasis, kuriame išdėstoma asmens nuostata tam tikru klausimu, pranešama apie institucijos veiklos 
pagerėjimą ar trūkumus ir pateikiami pasiūlymai, kaip juos ištaisyti, atkreipiamas dėmesys į tam tikrą 
padėtį, pranešama apie valstybės tarnautojų piktnaudžiavimą ar neteisėtus veiksmus, nesusijusius su kon-
kretaus asmens teisėtų interesų ir teisių pažeidimu, ar kitoks asmens kreipimasis.
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letenis Nr. 29, 2015, 418–438 p.). Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A602-658/2013 
teisėjų kolegija akcentavo, kad atsakovas vietoj sprendimo dėl statybos leidimo (ne)išda-
vimo neturėjo teisės tiesiog parengti raštą, informuojantį apie leidimo išdavimo eigą, nes 
teisės aktai įtvirtino tik dvi sprendimų rūšis – priimti sprendimą išduoti statybos leidimą 
arba sprendimą atsisakyti išduoti statybos leidimą. Todėl atsakovas pareiškėją imperaty-
viai privalėjo ne informuoti apie sprendžiamo klausimo eigą, tokiu būdu įvedant tarpi-
nę kategoriją, kurios nenumato įstatymas, bet priimti teigiamą arba neigiamą sprendimą 
(2013 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-658/2013). 

10.6. Ne mažiau svarbu akcentuoti, kad kiekvienu atveju turi būti paisoma pareiš-
kėjo valios, suformuluotos prašyme. Antai administracinėje byloje Nr. A-1433-146/2015 
išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, jog pareiškėjui pagal patvirtintą formą pateikus prašy-
mą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, Teisingumo ministerija neturėjo 
pagrindo šį prašymą nagrinėti kaip prašymą kompensuoti smurtiniu nusikaltimu pa-
darytos žalos avansą. Asmens prašymo perkvalifikavimas, iš esmės nepriimant įstatyme 
numatytų sprendimų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje prilygina-
mas pareigos motyvuoti priimamus administracinius aktus pažeidimui. Tokia situacija 
taip pat nėra suderinama su VAĮ 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtintu objektyvumo principu 
(žr. 2015 m. kovo 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A-1433-146/2015).

11. Atsakymo į prašymą įteikimo būdas. Pagal šiuo metu aktualų Prašymų nagrinė-
jimo taisyklių 45 punktą, į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, ko-
kiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu. Analogišką 
nuostatą įtvirtino ir originalios Prašymų nagrinėjimo taisyklių redakcijos 39 punktas. 

11.1. Šių nuostatų taikymas buvo aktualus administracinėje byloje 
Nr. A520-2670/2012, kurioje analizuotas klausimas, ar viešojo administravimo subjektas 
turėjo teisę atsakymą į pareiškėjo prašymą, kuris buvo pateiktas faksu, atsakyti registruo-
tu laišku. Spręsdama šį klausimą, LVAT teisėjų kolegija aiškino Prašymų nagrinėjimo tai-
syklėse įtvirtintas nuostatas. Pagal ginčo nagrinėjimo metu galiojusį taisyklių 14 punktą 
asmenų prašymai galėjo būti pateikiami žodžiu (telefonu ar tiesiogiai asmeniui atvykus į 
instituciją), raštu (tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu ar per pasiunti-
nį) ir elektroniniu būdu institucijos elektroninio pašto adresu28. Iš bylos medžiagos buvo 
matyti, jog pareiškėjas prašymą pateikė faksimiliniu laišku, o atsakovas jam atsakymą pa-
teikė registruotu laišku. Pareiškėjas prašyme nenurodė, kokiu būdu pageidauja gauti at-
sakymą į savo prašymą, o apeliaciniame skunde teigė, jog pagal VAĮ, kai pareiškimas ar 
skundas gaunami elektroniniu paštu, į juos atsakymas privalo būti pateiktas taip pat elek-
troniniu paštu. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tokią nuostatą numato ABTĮ 23 straipsnio 
2 dalis, tačiau pareiškėjas prašymą pateikė ne elektroniniu paštu, o faksu, be to, prašyme 
nenurodė, jog pageidauja gauti atsakymą į savo prašymą būtent tokiu būdu, todėl LVAT 
atmetė šį pareiškėjo argumentą kaip nepagrįstą. Teisėjų kolegija konstatavo, jog atsako-
vas, pareiškėjui pateikęs atsakymą registruotu laišku pareiškime nurodytu pareiškėjo 
adresu, tinkamai atliko savo pareigą (2012 m. liepos 20 d. nutartis administracinėje byloje  
Nr. A520-2670/2012).

28 Šiuo metu aktualus Prašymų nagrinėjimo taisyklių 15 punktas įtvirtina, kad asmenų prašymai gali būti 
pateikiami žodžiu (elektroniniais ryšiais ar tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją) ir raš-
tu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į instituciją, atsiuntus prašymą paštu arba elektroniniais 
ryšiais).
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VIII. AdmInIstrAcInė procedŪrA

(Konstitucijos 33 str.; VAĮ 2 str. 15, 16 d., 3 str., 8 str., 14 str. 3 d.,19–36 str., 41 str.)

1. Konstitucijos 33 straipsnis piliečiams laiduoja teisę kritikuoti valstybės įstaigų ar 
pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus. Pagal konstitucinės doktrinos nuostatas teisė 
kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą iš vienos pusės pasireiškia asmens subjek-
tine teise reikšti kritinę nuomonę apie valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, iš kitos pusės 
valstybės įstaigų ar pareigūnų pareiga tirti tokio pobūdžio piliečių skundus ir prašymus 
(žr. Konstitucinio Teismo 1994 m. vasario 14 d.; 1998 m. kovo 10 d. nutarimus). Šios tei-
sės realizavimo pagrindus įtvirtina Viešojo administravimo įstatymo trečiasis skirsnis, 
reglamentuojantis atskirą viešojo administravimo subjektų veiklą – administracinę pro-
cedūrą sensu stricto (siaurąja prasme), kuri detaliau apžvelgiama šioje apibendrinimo 
dalyje.

2. Šia prasme administracinė procedūra – tai pagal Viešojo administravimo įstaty-
mą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens 
skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar 
administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, 
teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros spren-
dimą (žr. VAĮ 19 str. 1 d.). 

3. Šiame kontekste reikia priminti, kad pagal VAĮ 14 straipsnio 3 dalį Viešojo admi-
nistravimo įstatymo trečiajame skirsnyje nustatyta tvarka yra nagrinėjami asmenų skundai 
ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų, neveikimo ar administracinių 
sprendimų. Skundas – tai asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, 
kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, ir prašoma juos apginti 
(VAĮ 2 str. 15 d.). Pranešimas – asmens rašytinis kreipimasis į viešojo administravimo su-
bjektą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir pra-
šoma juos apginti (VAĮ 2 str. 16 d.). Taip pat svarbu akcentuoti, jog VAĮ 14 straipsnio 3 
dalyje taip pat nurodyta, jog kiti asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami atskirų rūšių 
skundų ir pranešimų nagrinėjimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais 
terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja šiems bendriesiems reikalavimams: 1) nustaty-
tiems šio įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 dalyse ir 24, 34 straipsniuose dėl pranešimų 
ir skundų, kuriais skundžiami viešojo administravimo subjekto veiksmai ar neveikimas; 2) 
jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime 
ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų 
perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 dar-
bo dienas nuo skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui; 3) pranešimas ar skundas 
nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs 
sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių 
ginčyti sprendimą, taip pat jeigu yra suėjęs pranešimo ar skundo padavimo senaties termi-
nas. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar skundo pranešama asmeniui ne vėliau kaip 
per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo dienos (VAĮ 14 str. 3 d.). Vadinasi, 
teisės normos, įtvirtintos VAĮ 23 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 dalyse ir 24, 34 straipsniuose yra 
priskirtinos bendriesiems reikalavimams.
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4. Iš VAĮ 19 straipsnio 1 dalies, 21 straipsnio29 matyti, kad administravimo pro-
cedūra gali būti pradėta tik tuo atveju, kai viešojo administravimo subjektas gauna as-
mens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu 
ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens teisių ir teisėtų interesų pa-
žeidimą. Taigi administracinė procedūra saistoma tam tikromis faktinėmis aplinkybėmis, 
vienos iš kurių nebuvimas paneigia administracinės procedūros galimybę. Tokia proce-
dūra negalima, jei nėra asmens skundo ar pranešimo apie asmens teisių ir teisėtų inte-
resų pažeidimą, kurį padarė viešojo administravimo subjektas (žr. 2012 m. gegužės 21 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS858-336/2012). Pranešimas apie ūkio subjekto, o ne 
viešojo administravimo subjekto padarytą pažeidimą negali būti pagrindas pradėti admi-
nistracinę procedūrą (šiuo aspektu žr. 2012 m. rugsėjo 21 d. nutartį administracinėje by-
loje Nr. A146-2702/2012).

5. Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis VAĮ 41 straipsniu, VAĮ trečiojo skirs-
nio nuostatos Valstybės kontrolei, Seimo kontrolieriams, Vyriausybės atstovams apskri-
tyse, kitiems viešojo administravimo subjektams, atliekantiems funkcijas pagal atskiruo-
se įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytą tvarką, taikomos tiek, kiek jų veiklos 
priimant sprendimus dėl prašymų ar skundų nenustato jų veiklą reglamentuojantys 
įstatymai ar kiti teisės aktai. Ši teisės norma, pavyzdžiui, buvo aktuali administracinė-
je byloje Nr. A146-1276/2014. Pritaikius minėtą normą, šioje byloje konstatuota, kad dėl 
statutinio pareigūno, kuris tarnauja vidaus reikalų sistemos įstaigoje, galbūt padaryto tar-
nybinio nusižengimo, tarnybinis patikrinimas atliekamas pagal Vidaus tarnybos statuto 
26 straipsnyje ir Tarnybinių patikrinimų bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikini-
mo tvarkoje nustatytą procedūrą, t. y. Viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio 
nuostatos netaikomos (2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-
1276/2014).

6. Pagal VAĮ 34 straipsnio 1 dalį, administracinė procedūra baigiama administra-
cinės procedūros sprendimo priėmimu. Asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė pro-
cedūra, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu pranešama apie priimtą administracinės 
procedūros sprendimą ir nurodomos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo 
metu, teisės aktai, kuriais vadovaujantis priimtas administracinės procedūros sprendi-
mas, ir sprendimo apskundimo tvarka.

6.1. Reikia pažymėti, kad šis administracinės procedūros sprendimas negali būti 
prilyginamas informacinio pobūdžio dokumentui. Vadinasi, teismas turi vertinti, ar pa-
reiškėjo skundas išnagrinėtas laikantis Viešojo administravimo įstatymo trečiajame skirs-
nyje įtvirtintų taisyklių, reglamentuojančių administracinę procedūrą. Viešojo adminis-
travimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, jog asmuo turi teisę įstatymų 
nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendimą, jeigu sprendi-
mas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų (2014 m. balandžio 2 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS662-484/2014). 

6.2. Viešojo administravimo subjektas, nagrinėdamas pareiškėjo skundą bei pri-
imdamas administracinės procedūros sprendimą, yra saistomas ir VAĮ 3 straipsnyje įtvir-
tintų viešojo administravimo principų (2013 m. balandžio 15 d. sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. A602-616/2013). Be to, sprendimui, priimamam baigiant administracinę 
procedūrą, taikytini ir VAĮ 8 straipsnyje nustatyti reikalavimai, t. y. individualus adminis-

29 Pagrindas pradėti administracinę procedūrą yra: 1) asmens skundas, 2) valstybės politiko, pareigūno ar 
valstybės tarnautojo pranešimas, 3) kito asmens pranešimas (VAĮ 21 str. 1 d.).



528

III. Informacinė dalis

tracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normo-
mis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraci-
niame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos 
ir nurodyta akto apskundimo tvarka (2013 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A525-150/2013).

6.3. Viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens skundą dėl tariamo asmens 
teisių pažeidimo, privalo asmens skundą ištirti ir informuoti jį apie skundo nagrinėjimo 
rezultatus. Taigi, teismui nagrinėjant ginčą dėl administracinio sprendimo, svarbu nusta-
tyti, ar buvo garantuotos pareiškėjo teisės tiriant jo skundą pagal VAĮ reikalavimus, t. y. 
ar atsakovas tinkamai vadovaudamasis VAĮ normomis ištyrė pareiškėjo skundą ir ar tin-
kamai jį informavo apie skundo tyrimo rezultatus (šiuo aspektu žr. 2013 m. balandžio 
15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-616/2013).

6.4. Asmeniui į viešojo administravimo subjektą kreipusis su prašymu (VAĮ 2 
str. 14 d.), viešojo administravimo subjektas neturi priimti VAĮ 34 straipsnyje numatyto 
administracinės procedūros sprendimo (šiuo aspektu žr. 2015 m. balandžio 3 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-906-624/2015). Dar kartą akcentuotina, kad šią administra-
cinę procedūrą reglamentuojančios normos (VAĮ III skirsnis) taikomos tik skundams ir 
pranešimams (VAĮ 2 str. 15, 16 d.) nagrinėti (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2012 m. liepos 
20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-2670/2012; 2012 m. sausio 19 d. sprendimą 
administracinėje byloje Nr. A662-295/2012; 2012 m. vasario 20 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A492-1211/2012; 2013 m. vasario 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A146-
206/2013; 2012 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-1333/2012, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 171–217 p.).

6.5. Aiškindamas VAĮ 34 straipsnį, LVAT yra pažymėjęs, jog minėtame straipsny-
je įtvirtinta, kas turi būti nurodoma sprendime – pats sprendimas, faktinės aplinkybės, 
teisės aktai, apskundimo tvarka. Vis dėl to, minėtame straipsnyje nėra nustatyta, koks bū-
tent pats sprendimas turėtų būti – atstatantis teises, panaikinantis jas pažeidžiantį spren-
dimą ar pan. (2014 m. gruodžio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. P502-141/2014).

6.6. Tik administracinės procedūros dalyviai, asmeniškai ar dėl vykdomos jam 
pavestos viešojo administravimo veiklos suinteresuoti nagrinėjimo dalyku, turi Viešojo 
administravimo įstatyme numatytas teises ir pareigas, tame tarpe – apskųsti administra-
cinės procedūros sprendimą (VAĮ 36 str.) (šiais aspektais žr. 2014 m. lapkričio 17 d. nu-
tartį administracinėje byloje Nr. AS624-828/2014).

VIII.1. Asmens, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, teisės ir pareigos

(VAĮ 20 str., 25 str.)

7. Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnyje detalizuojamos asmens, dėl ku-
rio pradėta administracinė procedūra teisės. Asmuo, dėl kurio yra pradėta administraci-
nė procedūra, turi teisę:

1) susipažinti su administracinės procedūros metu gautais dokumentais ir kita 
informacija; 

2) pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus; 
3) pareikšti nušalinimą administracinę procedūrą vykdančiam pareigūnui, valsty-

bės tarnautojui ar darbuotojui; 
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4) turėti vertėją; 
5) dalyvauti tikrinant faktinius duomenis vietoje; 
6) teikti savo nuomonę administracinės procedūros metu kylančiais klausimais; 
7) prašyti viešojo administravimo subjektą, pradėjusį administracinę procedūrą, ją 

nutraukti; 
8) gauti administracinės procedūros sprendimą; 
9) įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą administracinės procedūros sprendi-

mą, jeigu sprendimas neatitinka įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų30, arba apskųsti 
pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo veiksmus, jeigu jie turi piktnaudžiavimo 
ar biurokratizmo požymių (kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių 
įstatyme); 

10) turėti atstovą. 
7.1. Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnyje įtvirtintos teisės, be kita ko, 

suponuoja vieną iš fundamentaliausių imperatyvų administracinėje procedūroje, tai yra 
asmens, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, teisę būti išklausytam prieš prii-
mant administracinės procedūros sprendimą. Ši teisė sietina su viešojo administravimo 
pamatiniu gero administravimo imperatyvu. (Dėl teisės būti išklausytam plačiau žr. šio 
apibendrinimo skyriaus „IV.1. Gero administravimo principas“ 5.8 punktą.)

7.2. Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio taikymo kontekste, reikia pa-
stebėti, kad asmuo, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, realizuodamas savo tei-
ses turi būti aktyvus. Kitaip tariant, kvestionuodamas savo konkrečių administracinės 
procedūros teisių pažeidimą, toks asmuo turi įrodyti, kad siekė šiomis teisėmis pasinau-
doti ir jam buvo užkirstas kelias tai padaryti. Antai administracinėje byloje Nr. A-1750-
525/2015 pareiškėjas argumentavo, kad jam nebuvo pateikti ginčijami viešojo admi-
nistravimo subjektų papildomi paaiškinimai, jis negalėjo pasisakyti dėl juose pateiktos 
informacijos, todėl pažeista jo teisė į gynybą. Nesutikdama su šiuo argumentu, bylą na-
grinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, kad pareiškėjas, turėjo teisę kreiptis į viešojo admi-
nistravimo subjektą dėl susipažinimo su administracinės procedūros metu gautais doku-
mentais ir kita informacija, pateikti papildomą informaciją ir duoti paaiškinimus, teikti 
savo nuomonę administracinės procedūros metu kylančiais klausimais (VAĮ 20 str. 1 d. 1, 
2, 6 p.) (žr. 2015 m. lapkričio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1750-525/2015).

7.3. Asmens teisės pareikšti nušalinimą (VAĮ 20 str. 1 d. 3 p.) įgyvendinimui ak-
tualus Viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnis. Šiame straipsnyje reglamentuoja-
ma, kad pareigūnas, valstybės tarnautojas ar darbuotojas nusišalina pats arba turi būti 
nušalintas nuo dalyvavimo administracinėje procedūroje, jeigu: 1) pareigūnas, valstybės 
tarnautojas ar darbuotojas yra asmens, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, ar-
timasis giminaitis (kaip tai apibrėžta Civiliniame kodekse), svainis ar sugyventinis, įsta-
tymų nustatyta tvarka įregistravęs partnerystę; 2) tarp pareigūno, valstybės tarnautojo ar 
darbuotojo ir asmens, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, yra pavaldumo san-
tykiai; 3) pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo nešališkumu pagrįstai abejojama 
dėl kokių nors kitų priežasčių, galinčių sukelti viešųjų ir privačių interesų konfliktą (VAĮ 
25 str. 1 d.). Sprendimą dėl pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo nušalinimo nuo 
dalyvavimo administracinėje procedūroje priima viešojo administravimo subjekto vado-

30 Pagal VAĮ 36 straipsnį, asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administraci-
nės procedūros sprendimą savo pasirinkimu administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teis-
mui įstatymų nustatyta tvarka.
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vas. Sprendimą dėl viešojo administravimo subjekto vadovo nusišalinimo nuo dalyvavi-
mo administracinėje procedūroje priima jis pats arba jį į pareigas paskyręs viešojo admi-
nistravimo subjekto vadovas, arba kolegialaus viešojo administravimo subjekto vadovas 
(VAĮ 25 str. 2 d.).

7.3.1 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad VAĮ 25 
straipsnyje yra įtvirtintas specialus instrumentas – nusišalinimo institutas. Jis skir-
tas objektyvumo principui (VAĮ 3 str. 2 p.) realizuoti. Pagal šį straipsnį administracinio 
sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti 
nešališki ir objektyvūs (šiuo aspektu žr. 2009 m. lapkričio 30 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A556-1314/2009).

7.3.2. VAĮ 25 straipsnyje nėra detalizuojama, kaip turi būti įforminamas asmens, 
dirbančio valstybinėje tarnyboje, atsisakymas nusišalinti. Kaip jau ne kartą yra pažymėta 
administracinių teismų praktikoje, viešojo administravimo subjekto priimto administra-
cinio viešojoje teisėje veikiantys įstatymo viršenybės ir teisinio apibrėžtumo principai le-
mia tai, kad visi viešojo administravimo subjektai turi tik tokius įgalinimus, kurie jiems 
yra suteikti konkrečiomis teisės aktų nuostatomis, plečiamas valdymo institucijų kom-
petencijos aiškinimas yra negalimas. Taigi, galima daryti išvadą, jog nesant reikalavimo 
nusišalinimo atsisakymą įforminti atskiru sprendimu, tai gali būti padaroma ir konkliu-
dentiniais veiksmais, pavyzdžiui, pasirašant priimamą administracinį sprendimą (šiuo 
aspektu žr. 2009 m. lapkričio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A556-1314/2009).

7.3.3. Viešojo administravimo įstatymo 25 straipsnio taikymo aspektu aktualu pa-
žymėti, jog jis aktualus ir tais atvejais, kai specialūs įstatymai, reguliuojantys tam tikrą 
viešojo administravimo rūšį (pavyzdžiui, mokesčių administravimą, valstybinės pagalbos 
teikimą ir pan.), nereglamentuoja nušalinimo instituto. Pavyzdžiui, administracinėje by-
loje Nr. A442-801/2010 pažymėta, kad mokesčių administravimas, kuris Mokesčių admi-
nistravimo įstatymo 2 straipsnio 13 dalyje apibrėžiamas kaip mokesčių administratoriaus 
funkcijų įgyvendinimas, taip pat mokesčių ir kituose įstatymuose nustatytų mokesčių 
administratoriaus ir mokesčių mokėtojo pareigų vykdymas ir teisių įgyvendinimas, yra 
atskira viešojo administravimo rūšis. Tai reiškia, kad Viešojo administravimo įstatymo 
normos Mokesčių administravimo įstatymo atžvilgiu yra lex generalis (bendroji norma), 
o Mokesčių administravimo įstatymo normos Viešojo administravimo įstatymo atžvilgiu 
yra lex specialis (specialioji norma). Todėl Viešojo administravimo įstatymo nuostatos 
mokesčių administravimui yra taikomos tiek, kiek mokesčių administravimo nereguliuo-
ja Mokesčių administravimo įstatymas. Mokesčių administravimo įstatyme nėra įtvirtinti 
valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautojo nušalinimo pagrindai, todėl, spren-
džiant pareiškėjo skundo reikalavimą dėl atsakovo įpareigojimo mokestinio tyrimo atliki-
mui skirti kitą pareigūną, būtina vadovautis Viešojo administravimo įstatymo normomis, 
reguliuojančiomis pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo nušalinimą (žr. 2010 m. 
gegužės 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-801/2010; taip pat šiuo aspektu žr. 
2009 m. birželio 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-771/2009).

7.4. Pagal Viešojo administravimo įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 10 punktą, as-
muo, dėl kurio pradėta administracinė procedūra, turi teisę turėti atstovą. Svarbu, jog 
tam, kad asmuo galėtų veikti per atstovą, jis viešojo administravimo subjektui turi pa-
teikti atstovavimo sutartį ar kitą tai patvirtinantį dokumentą (šiuo aspektu žr. 2014 m. 
vasario 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A858-74/2014).

8. Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos Konstitucija ne tik garantuoja asmenims 
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teises, bet ir nustato pareigas. Konstitucijos 28 straipsnyje yra nustatyta, jog, įgyvendin-
damas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Konstitucijos 
ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių. Šios pareigos išraiška Viešojo admi-
nistravimo įstatyme yra šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalis, pagal kurį asmuo privalo są-
žiningai naudotis jam suteiktomis teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti. Ši nuostata buvo 
aktuali administracinėje byloje Nr. A520-2670/2012. Vadovaudamasi ja, teisėjų kolegija 
šioje byloje pažymėjo, kad pareiškėjas, būdamas sąžiningas ir apdairus, turėjo informuoti 
atsakovą apie jo paties nurodyto adreso pasikeitimą, jeigu jis pasikeitė, arba nurodyti kitą 
būdą, kuriuo atsakovas galėtų pateikti pareiškėjui atsakymą į jo skundą. Tokie duomenys 
nagrinėtoje byloje nenustatyti. Teisės aktai nenustato atsakovui pareigos siųsti sprendimą 
pakartotinai, kol jis bus įteiktas pareiškėjui. Teisėjų kolegija padarė išvadą, jog nenusta-
tyta jokių aplinkybių, įrodančių atsakovo vilkinimo pateikti atsakymą į pareiškėjo skun-
dą faktą (šiuo aspektu žr. 2012 m. liepos 20 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A520-
2670/2012).

VIII.2. skundo priėmimas ir nagrinėjimas

(VAĮ 23 str., 14 str. 3 d.)

9. Išsami gauto skundo (apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveiki-
mu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens teisių ir teisėtų interesų 
pažeidimą) priėmimo ir nagrinėjimo procedūra detalizuojama Viešojo administravimo 
įstatymo 23 straipsnyje31.

10. Skundo priėmimas. Pagal VAĮ 23 straipsnio 1 dalį, kiekvienas viešojo adminis-
travimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Skundo pri-
ėmimo faktas patvirtinamas tam tikru dokumentu, kuriame nurodoma skundo priėmimo 
data, skundą priėmusio pareigūno, valstybės tarnautojo ar darbuotojo vardas, pavardė, 
telefono numeris, skundo registracijos numeris. Skundo priėmimo faktą patvirtinantis 
dokumentas asmeniui įteikiamas arba siunčiamas paštu ar elektroniniu paštu. Skundo 
priėmimo faktą patvirtinančio dokumento formą nustato Vyriausybė.

10.1. Kaip nurodoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje, VAĮ 
23 straipsnio 1 dalyje numatytas bendras principas, jog kiekvienas viešojo administra-
vimo subjektas privalo priimti skundus ir juos nagrinėti pagal įgaliojimus. Šiuo regulia-

31 Šiame kontekste taip pat svarbu priminti VAĮ 14 straipsnį „Asmenų prašymų, pranešimų ir skundų na-
grinėjimas“. Pagal šio straipsnio 3 dalį asmenų skundai ir pranešimai dėl viešojo administravimo subjekto 
veiksmų, neveikimo ar administracinių sprendimų nagrinėjami šio įstatymo trečiajame skirsnyje nusta-
tyta tvarka. Kiti asmenų skundai ir pranešimai nagrinėjami atskirų rūšių skundų ir pranešimų nagrinėji-
mą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais terminais ir tvarka, kiek tai neprieštarauja 
šiems bendriesiems reikalavimams: 1) nustatytiems šio įstatymo 23 straipsnio 1, 2, 3, 4, 7 ir 8 dalyse ir 24, 
34 straipsniuose dėl pranešimų ir skundų, kuriais skundžiami viešojo administravimo subjekto veiksmai 
ar neveikimas; 2) jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų priimti sprendimą dėl prane-
šime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti 
šį pranešimą ar skundą nagrinėti pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo 
gavimo dienos apie tai praneša asmeniui; 3) pranešimas ar skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas 
pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepatei-
kia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu yra suėjęs pranešimo ar skundo 
padavimo senaties terminas. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar skundo pranešama asmeniui ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo dienos.
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vimu siekiama įtvirtinti, jog viešojo administravimo subjektai gali priimti atitinkamus 
sprendimus tik veikdami savo kompetencijos ribose, neperžengiant įgaliojimų, jiems su-
teiktų jų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais (2013 m. spalio 14 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr. A602-1017/2013).

10.2. Skundai, pateikti elektroniniu paštu, turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. 
Atsakymai į šiuos skundus pateikiami asmeniui elektroniniu paštu, o asmenų pageida-
vimu – siunčiami paštu skunde nurodytu adresu arba įteikiami asmeniškai. Atsakymas, 
siunčiamas elektroniniu paštu, turi būti pasirašytas viešojo administravimo subjekto va-
dovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo saugiu elektroniniu parašu (VAĮ 
23 str. 2 d.). 

11. Skundo perdavimas. Jeigu viešojo administravimo subjektas neturi įgaliojimų 
priimti administracinės procedūros sprendimą dėl skunde išdėstyto klausimo, jis ne vė-
liau kaip per 5 darbo dienas perduoda skundą viešojo administravimo subjektui, kuris 
turi reikiamus įgaliojimus, ir apie tai praneša asmeniui (VAĮ 23 str. 4 d.). Draudžiama 
persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padali-
niui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kurių veiks-
mai yra skundžiami (VAĮ 23 str. 5 d.). 

11.1. Taigi, Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje yra nustatytas 
draudimas persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administra-
cijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui ar darbuotojui, 
kurių veiksmai yra skundžiami. Kitų ribojimų dėl subjektų, negalinčių vykdyti adminis-
tracinės procedūros, Viešojo administravimo įstatymas nenumato (2011 m. vasario 24 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A442-236/2011).

11.2. VAĮ 23 straipsnio 4 dalyje įtvirtintoje normoje įgyvendintas principas, kad 
viešojo administravimo subjektai ex officio privalo tikrinti, ar skundo (prašymo) nagrinė-
jimas yra priskirtas jų kompetencijai (2013 m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. AS602-777/2013). 

11.3. Viešojo administravimo subjektas, gavęs pareiškėjo kreipimąsi, kuris neati-
tinka net minimalių teisės aktuose nustatytų tokiam kreipimuisi keliamų reikalavimų, 
neturi pagrindo vadovautis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi ir 
perduoti šio kreipimosi nagrinėjimą pagal kompetenciją (šiuo aspektu žr. 2013 m. liepos 
10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-1087/2013). 

11.4. Atkreiptinas dėmesys, kad Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 
dalyje numatyta pareiga perduoti pareiškėjo skundą kompetentingam jį nagrinėti subjek-
tui taip pat susijusi su gero administravimo principu, iš jo kylančiais reikalavimais veikti 
atidžiai ir rūpestingai (šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A143-816/2014, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 27, 142–171 p.; 2015 m. kovo 10 d. išplėstinės teisė-
jų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A-1410-822/2015). 

11.4.1. Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-1410-822/2015 LVAT išplėstinė 
teisėjų kolegija konstatavo, kad nepaisant to, jog pareiškėja tam tikru aspektu veikė ne-
tinkamai, skundą paduodama ne įgaliotam nagrinėti ginčus privaloma ikiteismine tvar-
ka subjektui pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 37 straipsnio nuostatas, t. y. 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (toliau – ir Fondo valdyba), o Fondo val-
dybos teritoriniam skyriui, su kurio veiksmais ji nesutiko, Fondo valdybos teritorinis sky-
rius, vadovaudamasis Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalimi, saistomas 
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inter alia gero administravimo principo, skundą dėl motinystės (tėvystės) pašalpos išmo-
kėjimo turėjo perduoti ginčus dėl Fondo valdybos teritorinių skyrių sprendimų nagrinėti 
įgaliotai institucijai, t. y. Fondo vadybai (2015 m. kovo 10 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1410-822/2015).

11.5. Sprendimas dėl skundo perdavimo kompetentingam subjektui gali būti skun-
džiamas administraciniam teismui. Ši išvada buvo padaryta byloje Nr. AS602-777/2013. 
Šioje byloje nustatyta, kad pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu patikrinti, ar viešojo 
administravimo subjektas tinkamai atliko VAĮ 23 straipsnio 4 dalyje numatytą pareigą, 
būtent, ar tinkamai sprendė klausimą dėl skundo perdavimo nagrinėti kitai institucijai. 
LVAT konstatavo, kad tai nėra sprendimas, užbaigiantis skundo ar pareiškimo nagrinė-
jimą ir priimamas viešojo administravimo institucijai išnagrinėjus klausimą iš esmės, ta-
čiau tai yra vienas iš viešojo administravimo subjekto atliktų procedūrinių veiksmų, kuris 
gali būti skundžiamas teismui, nes, kaip minėta, administraciniam teismui gali būti skun-
džiami ne tik sprendimai, bet ir veiksmai. Šiuo pagrindu padaryta išvada, jog pirmosios 
instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti nagrinėti pareiškėjo skundą (2013 m. 
spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-777/2013; šiuo aspektu taip pat žr. 
2011 m. sausio 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-176/2011; 2012 m. liepos 
5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A552-2682/2012). 

12. Administracinės procedūros sustabdymas. Įstatymų leidėjas įtvirtina, jog jeigu 
paaiškėja, kad, pradėjus administracinę procedūrą, skundą tuo pačiu klausimu pradėjo 
nagrinėti ir teismas, administracinė procedūra sustabdoma, kol teismas išnagrinės skun-
dą, ir apie tai pranešama asmeniui (VAĮ 23 str. 4 d.). 

12.1. Remiantis teismų praktika, teigtina, jog administracinės procedūros sustab-
dymas pagal VAĮ 23 straipsnio 4 dalį turi būti įformintas atskiru sprendimu. Priešingu 
atveju, daroma išvada, kad viešojo administravimo subjektas nepriėmė sprendimo įsta-
tymu numatytu terminu (šiuo aspektu žr. 2014 m. rugsėjo 23 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A624-1402/2014).

12.2. ABTĮ ir Viešojo administravimo įstatymo taikymo požiūriu viešojo admi-
nistravimo subjekto priimtas sprendimas dėl administracinės procedūros sustabdymo 
VAĮ 23 straipsnio 4 dalies pagrindu laikytinas individualiu administraciniu aktu, kuriam, 
be kita ko, yra taikytini Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje nustatyti reika-
lavimai dėl jo turinio ir formos (2014 m. gegužės 26 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A552-782/2014).

12.3. Viešojo administravimo subjekto veiksmai, kuriais yra ignoruojami Viešojo 
administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies reikalavimai, kurie nustato, kad skundą 
nagrinėjant teisme administracinė procedūra neturi būti vykdoma, administracinių teis-
mų gali būti pripažįstami piktnaudžiavimu teise (šiuo aspektu žr. 2012 m. lapkričio 15 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A492-2599/2012).

12.4. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, apžvel-
giamos nuostatos taikymo prielaidą – nustatymas, jog betarpiškai susijusiu klausi-
mu, lemiančiu konkrečiu atveju sprendimo priėmimą, bylą nagrinėja teismas (žr., pvz., 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A492-2538/2011, 2012 m. kovo 29 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A442-1299/2012). Aiškindamas Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalį, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad ji yra skirta atskirti as-
mens skundo (prašymo ir pan.) nagrinėjimą neteismine tvarka, kai toks skundas ar pra-
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šymas pagal jam suteiktą kompetenciją yra (turi būti) nagrinėjamas viešojo administra-
vimo subjekto, ir tokio skundo nagrinėjimą teismine tvarka. Aptariamos nuostatos yra 
(turi būti) taikomos situacijose, kai abu paminėti nagrinėjimai vyksta tuo pačiu laiku ir jų 
objektas yra tie patys (nurodyti paduotuose ir viešojo administravimo subjektui, ir teis-
mui skunduose ar prašymuose) klausimai. Esant tokioms situacijoms, prioritetinė reikš-
mė yra suteikiama teisminiam nagrinėjimui. Todėl, sprendžiant Viešojo administravimo 
įstatymo 23 straipsnio 4 dalies taikymo klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina 
nustatyti ir kompetencijos bei tapatumo prasme identifikuoti abiem nurodytoms insti-
tucijoms (viešojo administravimo subjektui ir teismui) paduotuose skunduose ar pra-
šymuose pateiktus klausimus. Tai yra pirmiausia nustatyti, ar viešojo administravimo 
subjektui paduotame skunde (prašyme) keliami ir prašomi nagrinėti klausimai yra to su-
bjekto kompetencija, ar būtent šiems klausimams ištirti yra skirtas jau pradėtas ir tęsia-
mas teisminis tam tikros situacijos nagrinėjimas. Tik nustačius, kad į viešojo administra-
vimo subjektui paduotame skunde (prašyme) iškeltus klausimus bus (turi būti) atsakyta 
teismo priimtame procesiniame sprendime (tokio sprendimo rezoliucinėje dalyje), admi-
nistracinė skundo (prašymo) nagrinėjimo procedūra turi būti sustabdyta, kol teismas iš-
nagrinės tam tikrą bylą. Jeigu tokio ryšio tarp skundo (prašymo) nagrinėjimo procedūrų 
viešojo administravimo institucijoje ir teisme nėra, administracinės skundo (prašymo) 
procedūros sustabdymas Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies pagrin-
du nėra leistinas jokiais kitais (negu aptartu) sumetimais, taip pat – ir tikslingumo sume-
timu (šiais aspektais žr. 2014 m. birželio 25 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-
1158/2014;2014 m. birželio 3 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A143-968/2014; 
2015 m. vasario 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-132-143/2015; 2015 m. gegu-
žės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-365-261/2015).

12.5. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 dalies taikymo kontekste, 
svarbu, jog speciali viešojo administravimo subjekto kompetencija nepanaikina jo par-
eigos laikytis šios nuostatos suponuojamų reikalavimų. Šiuo aspektu paminėtina admi-
nistracinė byla Nr. A525-2907/2012, kurioje buvo vertinamas Viešųjų pirkimų tarnybos 
aktų teisėtumas. Pareiškėjas šioje byloje savo reikalavimą grindė ir VAĮ 23 straipsnio 4 
dalies pažeidimu. Jis teigė, kad atsakovui sužinojus apie analogiškos pradėtai administra-
cinei procedūrai bylos nagrinėjimą teisme, turėjo būti taikoma VAĮ 23 straipsnio 4 dalies 
nuostata, ir atsakovas privalėjo administracinę procedūrą sustabdyti iki teismo sprendi-
mo įsiteisėjimo. Atsakovo nuomone, jo atliktas tyrimas nelaikytinas administracine pro-
cedūra VAĮ prasme, be to, Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – ir VPĮ), kaip lex specialis, 
nuostatos turi pirmumą VAĮ atžvilgiu, todėl, net ir vykstant teisminiam procesui, jis ne-
turėjo pareigos stabdyti atliekamo tyrimo dėl pareiškėjo veiksmų organizuojant pirkimą. 
LVAT su tuo nesutiko. Šiuo aspektu LVAT pažymėjo, kad Viešųjų pirkimų tarnyba – vie-
šojo administravimo sistemos subjektas, todėl turi laikytis ir kitų teisės aktų, ne tik VPĮ, 
tiesiogiai reglamentuojančio šios institucijos veiklą. Vienas iš tokių teisės aktų – VAĮ. 
Siauresnė viešojo administravimo subjekto kompetencija ir prioriteto suteikimas teismi-
niam ginčo nagrinėjimui nesudaro pagrindo viešojo administravimo subjektui nesilai-
kyti VAĮ nustatytų privalomų procedūrų, kurios galioja visiems viešojo administravimo 
subjektams nepriklausomai nuo to, kokioje srityje jie veikia. Taigi nors ir atsakovo vei-
klą reglamentuoja specialus įstatymas – VPĮ, konstatuotina, jog atsakovas, kaip bet ku-
ris viešojo administravimo subjektas, turi paisyti ir VAI nustatytų reikalavimų, taip pat ir 
VAĮ 23 straipsnio 4 dalies, nes VPĮ nenustato specialių taisyklių šiuo klausimu (kai vienu 
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metu dėl to paties klausimo vyksta ir administracinė procedūra, ir teismo procesas), to-
dėl taikytina bendroji norma, t. y. VAĮ reikalavimai (plačiau žr. 2012 m. gruodžio 5 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2907/2012, kurioje konstatuotas VAĮ 23 str. 4 d. 
pažeidimas). 

13. Skundo nenagrinėjimas. Skundo nenagrinėjimo pagrindus įstatymų leidėjas yra 
įtvirtinęs keliose Viešojo administravimo įstatymo nuostatose. Todėl apžvelgiamu klau-
simu aktuali Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 3 dalies ir to paties straips-
nio 6 dalies nuostatų taikymą atskleidžianti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
praktika.

13.1. Kaip nustatyta VAĮ 23 straipsnio 3 dalyje, skundai, kuriuose nenurodytas as-
mens vardas, pavardė ar pavadinimas, adresas arba asmens nepasirašyti, viešojo admi-
nistravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendi-
mu gali būti nenagrinėjami. Apie sprendimą nenagrinėti skundo pranešama asmeniui ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skunde 
nenurodyta jokių asmens kontaktinių duomenų (VAĮ 23 str. 3 d., 2010 m. gruodžio 23 d. 
įstatymo Nr. XI-1259 redakcija). Skundo nenagrinėjimo pagrindai LVAT praktikoje yra 
aiškinami siaurai. Taikydamas VAĮ 23 straipsnio 3 dalį, LVAT yra pažymėjęs, kad asmens 
skundui, kurio pagrindu privalo būti pradedama administracinė procedūra, Viešojo 
administravimo įstatymas kelia minimalius reikalavimus, atsisakyti skundą nagrinėti 
galima tik išimtiniais atvejais – kai nenurodytas asmens vardas, pavardė, pavadinimas, 
adresas, jis yra nepasirašytas (2013 m. liepos 10 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A492-1088/2013).

13.2. Skundas nenagrinėjamas ir tada, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra 
priėmęs sprendimą arba tas pats viešojo administravimo subjektas yra priėmęs adminis-
tracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių 
ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinės procedūros sprendimą, 
taip pat jeigu nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo dienos iki skundo padavimo 
dienos yra praėję daugiau kaip 6 mėnesiai. Apie sprendimą nenagrinėti skundo praneša-
ma asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos (VAĮ 23 str. 
6 d.; 2010 m. gruodžio 23 d. įstatymo Nr. XI-1259 redakcija). Be to, VAĮ 14 straipsnio 
3 dalies 2 punkte taip pat įtvirtinta, kad jeigu viešojo administravimo subjektas neturi 
įgaliojimų priimti sprendimą dėl pranešime ar skunde išdėstyto klausimo ir nėra kito vie-
šojo administravimo subjekto, kuriam galėtų perduoti šį pranešimą ar skundą nagrinėti 
pagal kompetenciją, jis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos apie 
tai praneša asmeniui. Vadovaujantis VAĮ 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu, pranešimas ar 
skundas nenagrinėjamas, jeigu teismas ar tas pats viešojo administravimo subjektas jau 
yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, 
leidžiančių ginčyti sprendimą, taip pat jeigu yra suėjęs pranešimo ar skundo padavimo 
senaties terminas. Apie sprendimą nenagrinėti pranešimo ar skundo pranešama asme-
niui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo ar skundo gavimo dienos. Kaip 
pažymėta administracinėje byloje Nr. A-1745-624/2015, viešojo administravimo įstaty-
mo 14 straipsnio 3 dalies 3 punktu patvirtinama tiek res judicata principo reikšmė, tiek 
galutinio administracinio sprendimo, kurio peržiūrėjimas nesant pagrindo prieštarau-
tų teisėtumo principui, reikšmė (2015 m. liepos 10 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-1745-624/2015).

13.2.1. Taikydamas apžvelgiamą skundų nenagrinėjimo pagrindą, Lietuvos vyriau-
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siasis administracinis teismas yra nurodęs, kad viešojo administravimo subjekto finan-
siniai ir žmogiškieji ištekliai, skirti įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti, turi 
būti naudojami efektyviai, racionaliai. Teisėkūros subjektas VAĮ 23 straipsnyje nustatė 
sąlygas, kada skundas gali būti nenagrinėjamas. Iš VAĮ 23 straipsnio 6 dalies norma nu-
statyto teisinio reguliavimo matyti, kad viešojo administravimo subjektas asmens karto-
tinį skundą tuo pačiu klausimu gali nagrinėti tik tuo atveju, jei kartotiniame skunde yra 
nurodomos naujos aplinkybės (nauji faktiniai duomenys), o viešojo administravimo su-
bjekto sprendimas nenagrinėti asmens kartotinio gali būti skundžiamas teismui bendrąja 
įstatymų nustatyta tvarka (žr., pvz., 2013 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-888/2013).

13.2.2. VAĮ 23 straipsnio 6 dalyje numatytos alternatyvios sąlygos, kurioms esant 
viešojo administravimo subjektas gali atsisakyti nagrinėti skundą (prašymą): 1) jeigu tuo 
pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą arba 2) tas pats viešojo administra-
vimo subjektas yra priėmęs administracinės procedūros sprendimą ir asmuo nepateikia 
naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti viešojo administravimo subjekto priimtą 
administracinės procedūros sprendimą (2015 m. birželio 9 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A-665-822/2015). Taigi iš VAĮ 23 straipsnio 6 dalies matyti, jog tapatus pra-
šymas viešojo administravimo subjektui gali būti pateikiamas, tačiau jis turi būti pagrįs-
tas naujomis aplinkybėmis ar papildomais argumentais (2015 m. balandžio 7 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-869-756/2015). 

13.2.3. Draudimas vykdyti pakartotinę administracinę procedūrą netaikomas tais 
atvejais, kai asmens pakartotinis prašymas priimti sprendimą yra ne dėl to paties daly-
ko ir / ar ne tuo pačiu pagrindu (2014 m. birželio 5 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A438-762/2014; 2014 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A438-
736/2014). LVAT, vertindamas, ar pagrįstai pareiškėjo kreipimasis nenagrinėtas remiantis 
VAĮ 23 straipsnio 6 dalimi, Prašymų nagrinėjimo taisyklių 12 punktu32, analizuoja, ar 
pakartotiniame kreipimesi pateikiami nauji faktiniai duomenys, papildomi argumentai, 
leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu (šiuo aspektu žr. 2012 m. sausio 16 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A756-37/2012). 

13.2.3.1. Naujomis faktinėmis aplinkybėmis LVAT praktikoje paprastai nepripa-
žįstamas tam tikrų valstybės institucijų nuomonės dėl teisės aktų taikymo pareiškimas. 
Pavyzdžiui, administracinėje byloje Nr. A-869-756/2015 LVAT yra pažymėjęs, kad tam 
tikrų institucijų teisės aiškinimo aktai negali būti laikomi naujomis faktinėmis aplinky-
bėmis, leidžiančiomis peržiūrėti įsiteisėjusius teismo sprendimus, kadangi šie raštai tėra 
tam tikrų institucijų teisės aiškinimo aktai, jų nuomonė, kurie nesudaro teisinio pagrindo 
jų laikyti naujais duomenimis. Teisę aiškina teismas, todėl atsižvelgti į kitų institucijų pa-
teiktus išaiškinimus atitinkamų teisės normų aiškinimo klausimais teismui neprivaloma 
(2015 m. balandžio 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-869-756/2015). 

13.2.3.2. Naujais faktiniais duomenimis paprastai nelaikomas ir naujo teisinio re-
guliavimo priėmimas. Antai administracinėje byloje Nr. A602-1180/2013 teisėjų kolegija 
pažymėjo, kad administracinis teismas, nagrinėdamas ginčus dėl viešojo administra-

32 Pagal šį punktą prašymai, su kuriais tas pats asmuo kreipiasi į instituciją tuo pačiu klausimu, nenagrinė-
jami, jeigu nenurodomos naujos aplinkybės, sudarančios prašymo pagrindą, ar nepateikiami papildomi 
argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu. Kai pakartotinis prašymas nenagrinė-
jamas, institucija per 5 darbo dienas nuo pakartotinio prašymo gavimo institucijoje praneša asmeniui, 
kodėl jo prašymas nenagrinėjamas, ir nurodo šio sprendimo apskundimo tvarką.



537

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas

vimo subjektų sprendimų teisėtumo, vykdo viešojo administravimo subjektų kontrolę 
(Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 str.). Administraciniam teismui vykdant vie-
šojo administravimo subjektų kontrolę bylose dėl administracinių aktų panaikinimo yra 
sprendžiama, ar administracinis aktas buvo teisėtas jo priėmimo metu. Administracinio 
akto teisėtumo, buvusio jo priėmimo metu patikrinimas suponuoja išvadą, kad faktinės 
padėties pasikeitimas ar teisinio reglamentavimo pasikeitimas nedaro įtakos administra-
cinio sprendimo teisėtumui, tačiau sudaro pagrindą priimti naują administracinį spren-
dimą. Atitinkamai, naujų aplinkybių ar pasikeitusio teisinio reguliavimo nustatymas gali 
suponuoti pareigą priimti naują administracinį sprendimą ir netaikyti VAĮ 14 straipsnio 
3 dalies 3 punkto (šiuo aspektu žr. 2013 m. lapkričio 11 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-1180/2013).

13.2.3.3. Pažymėtina ir tai, jog taikant VAĮ 23 straipsnio 6 dalį, viešojo adminis-
travimo subjektas savo sprendimą VAĮ 8 straipsnio prasme turi nurodyti tokius objek-
tyvius duomenis (faktus), kurie pagrįstų argumentą, kad skundas yra kartotinis, taip 
pat teisės aktų normomis (žr., pvz., 2013 m. vasario 21 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A602-888/2013). Naujo skundo pateikimas viešojo administravimo institucijai, kai 
teisme nagrinėjami klausimai, pagrįsti tomis pačiomis faktinėmis aplinkybėmis, tomis 
pačiomis teisės aktų normomis ir keliamas tas pats esminis klausimas, LVAT praktiko-
je taip pat paprastai nelaikytini naujomis aplinkybėmis. Tokiomis aplinkybėmis LVAT 
administracinėje byloje Nr. A146-392/2012 akcentavo, jog sprendžiant dėl Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalies taikymo pagrįstumo turi būti kreipiamas dė-
mesys ne tik į tai, kokius prašymus asmuo suformulavo viešojo administravimo subjektui 
savo skunde, o analizuojamas visas skundo turinys, ypač atkreipiant dėmesį į tai, ar vie-
šojo administravimo subjektui pateiktame naujame skunde tuo pačiu klausimu yra nuro-
dyta naujų faktinių duomenų, kurios nebuvo nurodytos ankstesniame skunde (2012 m. 
liepos 2 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-392/2012).

13.2.4. Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 4 ir 6 dalies nuostatų laiky-
masis turėtų užtikrinti, kad nebūtų vienu metu nagrinėjamas tapatus klausimas viešojo 
administravimo institucijoje ir teisme, ir aiškiai nustatyta, jog administracinę procedūrą 
tokiu atveju sustabdo viešojo administravimo subjektas, o ne teismas sustabdo nagrinėja-
mą bylą. Pažymėtina, kad VAĮ 23 straipsnio 6 dalyje yra apribota viešojo administravimo 
subjekto kompetencija nustačius 6 mėnesių terminą, kuriam pasibaigus viešojo admi-
nistravimo subjektas netenka kompetencijos priimti sprendimą, tačiau siauresnė minėta 
prasme viešojo administravimo subjekto kompetencija ir prioriteto suteikimas teismi-
niam ginčo nagrinėjimui nesudaro pagrindo viešojo administravimo subjektui nesilaiky-
ti VAĮ nustatytų privalomų procedūrų, kurios galioja visiems viešojo administravimo su-
bjektams nepriklausomai nuo to, kokioje srityje jie veikia. VAĮ 23 straipsnio 4 ir 6 dalies 
nuostatų laikymasis turėtų užtikrinti, kad nebūtų priimti skirtingi viešojo administravi-
mo subjekto ir teismo sprendimai tapačiu klausimu, nes tiek viešojo administravimo su-
bjekto galutinis sprendimas, tiek teismo sprendimas turi privalomumo savybę ir turi būti 
vykdomas (2012 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A602-2094/2012). 

13.2.5. Iš Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrinėtų ginčų ma-
tyti, kad VAĮ 14 straipsnio 3 dalies 3 punkte ir 23 straipsnio 6 dalyje įtvirtinto draudi-
mo viešojo administravimo subjektui pradėti (inicijuoti) administracines procedūras 
bei priimti sprendimus, jeigu teismas arba jis pats jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu 
klausimu, ne visada paisoma. Administracinėje byloje Nr. A438-1221/2014 akcentuota, 
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kad tokiais atvejais būtent antroji (pakartotinė) administracinė procedūra yra negalima 
ir negali būti vykdoma. Apibendrinus šį teisinį reguliavimą daryta išvada, kad draudimas 
viešojo administravimo subjektui priimti sprendimą, jeigu teismas arba jis pats jau yra 
priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu, lemia, jog viešojo administravimo subjektui taip 
pat yra draudžiama pradėti bei vykdyti dvi administracines procedūras, dėl kurių įvyk-
dymo būtų priimti du galutiniai sprendimai tuo pačiu klausimu. Priešingu atveju, vie-
šojo administravimo subjektas pažeidęs šį draudimą rizikuoja, kad vienas iš sprendimų, 
priimtų dėl tokių procedūrų įvykdymo, bus neteisėtas, nes juo galimai bus pažeisti mi-
nėti Viešojo administravimo įstatymo bei teisės principo non bis in idem reikalavimai. 
Remiantis prieš tai aptartu teisiniu reglamentavimu, daryta išvada, kad tokiais atvejais, 
kai dėl dviejų administracinių procedūrų įvykdymo yra priimami du sprendimai, ne-
teisėtu sprendimu paprastai turėtų būti pripažįstamas tas sprendimas, kuris yra priima-
mas (įsiteisėja) po „pirmojo“ sprendimo priėmimo (įsiteisėjimo), nes priėmus „pirmąjį“ 
sprendimą, viešojo administravimo subjektui yra draudžiama inicijuoti ir vykdyti antrąją 
administracinę procedūrą bei priimti iš jos kylančius sprendimus (2014 m. lapkričio 21 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A438-1221/2014). 

13.2.6. Pastebėtina, kad specialiojo teisinio reguliavimo nuostatos nepanaikina vie-
šojo administravimo subjekto pareigos laikytis VAĮ 23 straipsnio 6 dalies nuostatos supo-
nuojamų reikalavimų, jeigu specialieji teisės aktai nereglamentuoja skundo nenagrinėji-
mo pagrindų. Aptariamu aspektu aktuali administracinė byla Nr. A442-2048/2013, kurioje 
pažymėta, kad mokesčių administravimas yra atskira viešojo administravimo sritis, todėl 
mokesčių administratorius, atlikdamas mokesčių administravimo procedūras, privalo va-
dovautis ir Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis. Viešojo administravimo įstaty-
mo 23 straipsnio 6 dalis numato, kad viešojo administravimo subjektui pateiktas skundas 
nenagrinėjamas, jeigu tuo pačiu klausimu teismas jau yra priėmęs sprendimą. Kadangi dėl 
aplinkybių, kurias pareiškėjas buvo išdėstęs savo skunde, adresuotame mokesčių adminis-
tratoriui, buvo priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas, todėl šio skundo pagrindu negalėjo 
būti pradėta mokesčių administravimo procedūra, t. y. atsakovas negalėjo būti įpareigotas 
išnagrinėti minėtą pareiškėjo skundą Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka 
(2013 m. gruodžio 16 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A442-2048/2013).

13.2.7. Atsakovo atsisakymas atlikti veiksmus dėl to, kad teismas ar viešojo admi-
nistravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu ir asmuo nepateikia 
naujų duomenų (VAĮ 14 str. 3 d. 3 p.), gali būti tikrinamas administraciniame teisme. 
Šiuo atveju vertinama, ar toks atsisakymas yra teisėtas, t. y. ar iš tiesų išnagrinėtas tapatus 
ginčas, ar pareiškėjas, kreipdamasis į viešojo administravimo subjektą, nepateikė naujų 
duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą. Taigi viešojo administravimo subjekto atsisaky-
mas atlikti veiksmus Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 3 punkto pa-
grindu gali būti ginčo administraciniame teisme objektu (šiuo aspektu žr. 2014 m. liepos 
2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-492/2014).

13.2.8. Nustačius, kad pareiškėjo skundas negalėjo būti nagrinėjamas dėl pagrindų, 
nustatytų Viešojo administravimo įstatymo 14 straipsnio 3 dalies 3 punkte, t. y. dėl to, jog 
tas pats viešojo administravimo subjektas jau yra priėmęs sprendimą tuo pačiu klausimu 
ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių ginčyti sprendimą, nagrinėjamu 
atveju kitų skundžiamame viešojo administravimo subjekto sprendime išdėstytų aplinky-
bių, nesusijusių su minėtu skundžiamo administracinės procedūros sprendimo teisiniu 
pagrindu, vertinimas nėra reikšmingas sprendžiant klausimą dėl ginčijamo administra-
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cinio akto teisėtumo ir pagrįstumo (2013 m. spalio 7 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A442-1468/2013).

VIII.3. Administracinės procedūros sustabdymas dėl procedūroje nedalyvaujančių 
asmenų teisinio statuso

(VAĮ 27 str.)

14. Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnyje reglamentuojamas adminis-
tracinės procedūros sustabdymas. Pagal šį straipsnį, jeigu administracinės procedūros 
sprendimas gali pakeisti administracinėje procedūroje nedalyvaujančių asmenų tei-
sinį statusą, administracinė procedūra sustabdoma ir šiems asmenims raštu praneša-
ma apie teisę dalyvauti šioje procedūroje, o asmeniui, dėl kurio pradėta administracinė 
procedūra, – apie administracinės procedūros sustabdymo pagrindą (VAĮ 27 str. 1 d.). 
Administracinė procedūra tęsiama, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys pareiškia 
norą dalyvauti procedūroje arba raštu atsisako joje dalyvauti, arba jeigu per 10 darbo die-
nų nuo rašto apie administracinės procedūros sustabdymą išsiuntimo dienos negautas iš 
jų atsakymas dėl pasiūlymo dalyvauti administracinėje procedūroje (VAĮ 27 str. 2 d.).

14.1. Aiškindama Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnį, LVAT teisėjų 
kolegija yra pažymėjusi, kad aptariamoje normoje yra reglamentuotas administracinės 
procedūros sustabdymas, t. y. situacija, kai administracinė procedūra dar nėra baigta ir 
paaiškėja, kad administracinės procedūros sprendimas gali pakeisti administracinėje 
procedūroje nedalyvaujančių asmenų teisinį statusą. Administracinės procedūros sustab-
dymas Viešojo administravimo įstatymo 27 straipsnyje nustatytu pagrindu ar kitais šiame 
ar kituose įstatymuose nustatytais pagrindais yra administracinio sprendimo priėmimo 
klausimo atidėjimas neapibrėžtam laikui dėl to, kad yra teisės aktuose nustatytos kliūtys 
priimti administracinį sprendimą (2014 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A602-1218/2014).

14.2. Pastebėtina, kad nuo šių atveju atskirtina kita situacija – kai atsakovas ginči-
jamu sprendimu sustabdo savo anksčiau priimto sprendimo vykdymą. Administracinio 
sprendimo vykdymo sustabdymas yra suprantamas kaip jau priimto administracinio 
sprendimo nevykdymas, kuris gali būti nustatytas teisės aktuose arba kurį gali taiky-
ti viešojo administravimo subjektai ar teismas. Administracinės procedūros sustab-
dymas ir administracinio sprendimo vykdymo sustabdymas yra du skirtingi adminis-
tracinio proceso institutai (2014 m. gruodžio 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A602-1218/2014).

Plačiau dėl administracinio sprendimo vykdymo sustabdymo žr. šio apibendrinimo 
dalį „IX.4. ADMINISTRACINIO AKTO APSKUNDIMO TEISMUI SUSPENSYVINIS 
EFEKTAS“.

VII.4. Administracinės procedūros terminai

(VAĮ 31 str.)

15. Administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros 
sprendimas priimtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių 
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per šį terminą administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą 
pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo die-
nų. Asmeniui apie administracinės procedūros termino pratęsimą pranešama raštu arba 
elektroniniu paštu (kai skundas gautas elektroniniu paštu) ir nurodomos pratęsimo prie-
žastys (VAĮ 31 str.).

15.1. Reikia pažymėti, kad viešojo administravimo subjektui nustatytas terminas, 
per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, yra instrukcinio pobūdžio, todėl 
šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu administracinio sprendimo, priimto pasi-
baigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto termino, per kurį turi būti priimtas administra-
cinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia viešojo administravimo subjekto kompeten-
cijos priimti administracinį sprendimą ar atlikti kitus veiksmus, t. y. tiesiogiai nesukuria 
neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgina administracinį procesą. Viešojo administravi-
mo subjektui praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nustatytą administracinio sprendi-
mo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo administravimo subjekto neveikimą, 
tai suteikia teisę asmeniui ginti savo teises kreipiantis su skundu. Plačiau žr. šio apiben-
drinimo skyrių„IX.2. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SRITYJE TAIKOMI TERMINAI“.

15.2. Šiame kontekste taip pat pažymėtina, kad tuo atveju, jeigu politikas gautus 
rinkėjų pareiškimus, pasiūlymus bei skundus persiunčia svarstyti valstybės bei savival-
dybės institucijoms, įmonėms ar įstaigoms ir vėliau yra priimamas administracinės pro-
cedūros sprendimas, tai šiems gautiems skundams, pranešimams yra taikytinas VAĮ 31 
straipsnis, reglamentuojantis administracinės procedūros terminus ir numatantis, jog 
administracinė procedūra turi būti baigta ir administracinės procedūros sprendimas pri-
imtas per 20 darbo dienų nuo jos pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą 
administracinė procedūra negali būti baigta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo 
administravimo subjektas gali ją pratęsti, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Tuo atveju, 
jeigu politikas, nagrinėdamas gautus paklausimus, pasiūlymus, kreipiasi su paklausimais į 
savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir 
organizacijų, taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus 
ir valstybės tarnautojus, šis kreipimasis negali būti vertinamas kaip administracinė pro-
cedūra, šiuo atveju tarybos narys įgyvendina teisę kreiptis su paklausimais į savivaldybės 
institucijų, savivaldybės administracijos, kitų savivaldybės įstaigų, įmonių ir organizacijų, 
taip pat valstybės institucijų, kurios veikia savivaldybės teritorijoje, vadovus ir valstybės 
tarnautojus, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo pareigas, teises kaip valstybės politikas 
ir savivaldybės bendruomenės atstovas (VAĮ 11 str. 5 d.) ir šiuo atveju VAĮ 31 straipsnyje 
numatytas terminas nėra taikomas (žr. 2012 m. balandžio 26 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A858-1333/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 
2012, 171–217 p.).

VII.5. Administracinės procedūros kalba

(Konstitucijos 14 str.; VAĮ 32 str.)

16. Viešojo administravimo įstatymo 32 straipsnis detalizuoja administracinės 
procedūros kalbą. Pagal šio straipsnio 1 dalį, administracinės procedūros kalba yra vals-
tybinė lietuvių kalba. 

17. Šiame kontekste reikia pažymėti, jog Konstitucinio Teismo praktikoje yra  
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pakankamai plačiai atskleistas valstybinės kalbos, kaip konstitucinės vertybės, statusas. 
Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, jog valstybinė kalba – tai svarbus valstybingumo ele-
mentas, visus Lietuvos Respublikos piliečius vienijantis, valstybinę bendruomenę – pi-
lietinę Tautą integruojantis veiksnys, nes užtikrina visiems valstybės piliečiams lygias 
galimybes dalyvauti valdant savo šalį, priimant valstybinės reikšmės sprendimus, taip 
pat teisę lygiomis sąlygomis stoti į valstybinę tarnybą. Valstybinės kalbos mokėjimas yra 
visaverčio piliečių dalyvavimo valdant valstybę prielaida ir būtina sąlyga (Konstitucinio 
Teismo 2006 m. gegužės 10 d. nutarimas). Konstitucinis Teismas taip pat yra nurodęs, 
jog konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas reiškia, kad lietuvių kalba yra 
konstitucinė vertybė. Valstybinė kalba saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, 
užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų 
valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą. Valstybinė kalba yra svarbi piliečių ly-
giateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrau-
ti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus. 
Konstitucinis valstybinės kalbos statuso įtvirtinimas taip pat reiškia, kad įstatymų leidėjas 
privalo įstatymais nustatyti, kaip šios kalbos vartojimas užtikrinamas viešajame gyveni-
me, be to, jis turi numatyti valstybinės kalbos apsaugos priemones. Lietuvių kalba, pa-
gal Konstituciją įgijusi valstybinės kalbos statusą, privalo būti vartojama visose valstybės 
ir savivaldos institucijose, visose Lietuvoje esančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijo-
se; įstatymai ir kiti teisės aktai turi būti skelbiami valstybine kalba; raštvedyba, apskaitos, 
atskaitomybės, finansiniai dokumentai privalo būti tvarkomi lietuvių kalba; valstybės ir 
savivaldos institucijos, įstaigos, įmonės bei organizacijos tarpusavyje susirašinėja valsty-
bine kalba. Kartu Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog konstitucinis valstybinės kalbos 
statusas reiškia, jog lietuvių kalba privalomai vartojama tik viešajame Lietuvos gyveni-
me. Kitose gyvenimo srityse asmenys nevaržomai gali vartoti bet kokią jiems priimtiną 
kalbą (Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimas). Taigi valstybinė kalba yra 
itin gintina ir saugotina vertybė, kurios vartojimas valstybės viešajame gyvenime kartu 
yra ir vienas iš valstybingumo garantų (2013 m. birželio 18 d. išplėstinės teisėjų kolegijos 
sprendimas administracinėje byloje Nr. I261-16/2013, Lietuvos vyriausiojo administraci-
nio teismo biuletenis Nr. 25, 2013, 146–170 p.).

18. Vadovaudamasis VAĮ 32 straipsnio 1 dalimi bei Konstitucijos 14 straipsniu, 
pagal kurį valstybinė kalba – lietuvių kalba, Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas yra konstatavęs, jog asmenys, ginantys pažeistas teises ikiteisminėje ginčo spren-
dimo stadijoje, privalo savo argumentus grįsti į valstybinę kalbą, t. y. lietuvių kalbą, 
išverstais dokumentais. Atitinkamai viešojo administravimo turi teisę reikalauti duo-
menis pateikti valstybine kalba (žr. 2014 m. kovo 17 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-1129/2014).

19. Sistemiškai aiškindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, regla-
mentuojančias individualaus administracinio akto formos ir turinio reikalavimus (VAĮ 
8 str.), bei teisės aktuose numatytą reikalavimą, kad viešojo administravimo subjektų 
dokumentai turi būti tvarkomi valstybine lietuvių kalba (VAĮ 32 str., Valstybinės kalbos 
įstatymas), Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad visas viešo-
jo administravimo institucijos sprendimas, tiek išdėstytas viename dokumente, tiek ke-
liuose dokumentuose, turi būti surašomas valstybine lietuvių kalba. Negalima situacija, 
kai dalis priimamo individualaus administracinio akto surašoma valstybine kalba, o kita 
akto dalis – ne valstybine kalba (2008 m. birželio 25 d. sprendimas administracinėje by-
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loje Nr. A63-994/2008; dėl individualiems administraciniams aktams keliamo valstybinės 
kalbos vientisumo reikalavimo pažeidimo taip pat žr. 2012 m. birželio 28 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A261-2028/2012).

VII.6. klaidų ištaisymo procedūra

(VAĮ 35 str.)

20. Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje reglamentuojama klaidų iš-
taisymo procedūra. Pagal šį straipsnį administracinės procedūros sprendimą priėmęs 
viešojo administravimo subjektas, gavęs asmens, dėl kurio buvo pradėta administracinė 
procedūra, ar kito suinteresuoto asmens motyvuotą pranešimą apie skaičiavimo, spausdi-
nimo, faktinių duomenų neatitikimo ar kitas technines klaidas, imasi reikalingų priemo-
nių klaidoms ištaisyti (VAĮ 35 str. 1 d.). Jeigu klaida gali turėti esminės įtakos sprendimo 
vykdymui, viešojo administravimo subjektas, priėmęs administracinės procedūros spren-
dimą, sustabdo sprendimo vykdymą iki klaidų ištaisymo (VAĮ 35 str. 2 d.). Klaidos turi 
būti ištaisytos administracinės procedūros sprendimo egzemplioriuje, kurį saugo admi-
nistracinės procedūros sprendimą priėmęs viešojo administravimo subjektas. Asmeniui 
per 3 darbo dienas įteikiamas naujas arba pataisytas dokumentas (administracinės proce-
dūros sprendimas) (VAĮ 35 str. 3 d.).

20.1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad VAĮ 35 
straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata negali būti aktų ar dokumentų taisymo pagrindu, 
kuomet kyla ginčas dėl teisės turinio ar tam tikrų akto turiniui reikšmingų faktinių aplin-
kybių (2012 m. sausio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A858-267/2012; 2007 m. 
lapkričio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A469-951/2007). Pagal Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktiką, viešojo administravimo subjektas gali ištaisyti tik 
priimtų sprendimų klaidas, kurias ištaisius asmeniui negali būti nustatyta mažiau teisių 
arba daugiau pareigų negu buvo nustatyta priimtu sprendimu (2014 m. gegužės 15 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1017/2014; 2014 m. spalio 31 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A552-2347/2014).Administracinį aktą priėmusi valstybės vie-
šojo administravimo institucija gali ištaisyti šiame sprendime padarytas techninio pobū-
džio klaidas ir tik su sąlyga, kad toks ištaisymas nepakeičia administracinės procedūros 
sprendimu nustatytų asmens (-ų) teisių ir pareigų (2012 m. birželio 11 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. A756-1434/2012).

20.1.1. Pavyzdžiui, byloje A756-1434/2012 nustatyta, kad kaip pagrindas Viešojo 
administravimo įstatymo 35 straipsniui taikyti nurodoma ta aplinkybė, kad, pastebėjus 
netikslumus kadastriniuose matavimuose ir parengtame žemės sklypo plane, paaiškė-
jo, jog 2010 m. rugsėjo 22 d. įsakymu nepagrįstai buvo pakeista žemės servituto vieta. 
Teisėjų kolegija pažymėjo, kad tokia situacija negali būti laikoma techninio pobūdžio 
klaida, taisytina Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio pagrindu, kadangi aki-
vaizdu, jog tai yra faktinio konteksto, kuriame buvo priimtas administracinės procedū-
ros sprendimas, pasikeitimas, atitinkamai turintis įtakos ir šiuo sprendimu nustatytoms 
asmens (-ų) teisėms ir pareigoms. Todėl viešojo administravimo subjekto aktas panai-
kintas kaip neteisėtas (2012 m. birželio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A756-
1434/2012). Byloje Nr. A552-2347/2014 pripažinta, kad viešojo administravimo subjekto 
įsakymu papildžius ankstesnį jo priimtą aktą teisės norma buvo ištaisytas rašymo apsiri-



543

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas

kimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai atitiko VAĮ 35 straipsnį (2014 m. spalio 31 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. A552-2347/2014).

21. Atkreiptinas dėmesys, jog specialiuose teisės aktuose nesant klaidos sąvokos, 
remiamasi bendrąja teisės norma, tai yra Viešojo administravimo įstatymo 35 straips-
niu (šiuo aspektu žr. 2015 m. lapkričio 24 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1007-
261/2015). Pavyzdžiui, byloje Nr. A-1007-261/2015 sistemiškai aiškinant VAĮ 35 straipsnį 
ir Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo 13.2 punktą, pada-
ryta išvada, jog Tvarkos aprašo 13.2 punkte nurodyta schemos rengimo klaida turėtų būti 
suprantama kaip techninė klaida, padaryta atliekant sklypo inventorizaciją, ar schemos 
rengimo vidinių rodiklių klaidos, nekeičiančios esminių schemos rodiklių. Pareiškėjo 
prašymas, susijęs su schemos ribų pakeitimu, turi būti pripažįstamas esminiu schemos, 
kaip specialiojo plano rodiklio, pakeitimu, kadangi keičiant ribas detaliuoju planu supla-
nuotam keliui įrengti, būtų pakeistas valstybinės reikšmės miško plotas. Tokia situaci-
ja į Tvarkos aprašo 13.2 punkto reguliavimą nepatenka. Atsižvelgiant į tai, konstatuota, 
jog šiomis aplinkybėmis, atsakovas neturėjo pagrindo pradėti klaidos taisymo procedū-
ros pagal pareiškėjo prašymą (2015 m. lapkričio 24 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-1007-261/2015).

Viešojo administravimo subjektų teisės taisyti savo klaidas kontekste taip pat ak-
tuali šio apibendrinimo dalis „IX.1. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTO TEISĖ 
NAIKINTI (KEISTI) SAVO SPRENDIMUS“.

IX. kItI klAUsImAI, kYlAntYs VIeŠoJo AdmInIstrAVImo srItYJe

IX.1. Viešojo administravimo subjekto teisė naikinti (keisti) savo sprendimus

(VAĮ 3 str. 1 d. 1 p., 6 str. 2 ir 3 d., 35 str.; Vietos savivaldos įstatymo 18 str.)

1. Apžvelgtoje administracinių teismų praktikoje ne kartą kilo klausimas dėl vie-
šojo administravimo subjektų teisės panaikinti (keisti) anksčiau priimtus savo individua-
lius administracinius sprendimus, kurie turi įtakos asmenų teisėms (jų apimčiai, riboms). 
Problematika šioje srityje susidarė nesant konkrečių bendrųjų teisės nuostatų, kurios re-
guliuotų procedūrą ir pagrindus, kada institucija, vykdanti viešąjį administravimą, gali 
teisėtai panaikinti arba pripažinti netekusiu galios savo priimtą administracinį sprendi-
mą, kuris suteikia teises tam tikriems subjektams, tačiau buvo priimtas pažeidžiant tai-
kytinas teisės normas arba joms prieštarauja pagal savo turinį (neteisėtas administraci-
nis aktas) (2010 m. vasario 1 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A756–35/2010; 
2012 m. kovo 16 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje 
Nr. I502-6/2012, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 40–
48 p.; 2012 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A662-1356/2012). 

2. Nagrinėdamas šį klausimą, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pa-
žymėjęs, kad ginčijami viešojo administravimo subjekto veiksmai naikinant ar keičiant 
savo priimtą sprendimą yra susiję su įstatymų viršenybės ir teisėtumo principų įgyvendi-
nimu. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje ne kartą pabrėžta, kad vie-
šojo administravimo srityje galioja viešojo administravimo subjektų priimtų sprendimų 
teisėtumo principas. Šis principas, be kita ko, yra suprantamas taip, kad viešojo admi-



544

III. Informacinė dalis

nistravimo subjektas negali panaikinti savo priimtų spendimų, jeigu tokia galimybė nėra 
nustatyta atitinkamą sritį reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose (VAĮ 3 str.). 
Teisėtumo principas bei viešojo administravimo subjekto priimto sprendimo privalomu-
mo principai suponuoja tai, kad viešojo administravimo subjekto priimtas sprendimas 
galioja tol, kol nėra panaikintas aukštesnio viešojo administravimo subjekto (jeigu tokia 
galimybė yra nustatyta) arba teismo. Įstatymų leidėjas tiesioginio draudimo institucijai 
pačiai panaikinti arba pripažinti netekusiu galios savo priimtą administracinį aktą, sutei-
kiantį asmeniui tam tikras teises, nenumato. Vis dėlto pagal Viešojo administravimo įsta-
tymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalies nuostatas, administracinius aktus viešojo administravimo 
subjektai turi teisę leisti tik remdamiesi įstatymų nustatytais įgaliojimais. Viešojo admi-
nistravimo subjektų, skirtingai nei privačių asmenų, veikloje taikomas principas – ,,vis-
kas, kas aiškiai nėra leista, yra draudžiama“. Tad viešojo administravimo subjekto atlikti 
viešojo administravimo veiksmai, viršijant jam suteiktus įgaliojimus, taip pat ir adminis-
tracinių aktų leidimas, viršijant suteiktą kompetenciją, yra neteisėti (šiais aspektais žr. 
2014 m. spalio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A624-1563/2014; 2014 m. ge-
gužės 15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A502-1017/2014; 2012 m. kovo 12 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-227/2012; 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A602-151/2012; 2012 m. balandžio 27 d. sprendimą adminis-
tracinėje byloje Nr. A602-2104/2012). Atsižvelgiant į tai, kad administracinių aktų priėmi-
mo pagrindai yra įtvirtinti įstatyme, toks teisinis reguliavimas, kuris leistų pakeisti (pa-
naikinti) teises (jų apimtį, ribas) suteikusį (nustačiusį) administracinį aktą, taip pat turėtų 
turėti įstatyminį pagrindą. Nesant tokio įstatyme įtvirtinto pagrindo pakeisti (panaikinti) 
teises suteikusį (nustačiusį) administracinį aktą, bet įtvirtinus tokią galimybę poįstatymi-
niu teisės aktu, iš esmės būtų sukurta nauja bendro pobūdžio teisės norma ir tokiu būdu 
iš esmės pakeistas įstatymo lygmens visuminis teisinis reguliavimas (2012 m. kovo 16 d. 
išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I502-6/2012, Lietuvos 
vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 40–48). Taigi teisės pakeisti 
(panaikinti) savo priimtą sprendimą, nustačiusį asmenims teises (jų apimtį, ribas), sutei-
kimas viešojo administravimo institucijai reikalauja įstatyminio reguliavimo, ir toks įga-
liojimas negali būti įtvirtintas poįstatyminiame teisės akte (2012 m. kovo 16 d. išplėstinės 
teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I502-6/2012, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, p. 40–48).

3. Atsižvelgęs į anksčiau paminėtas taisykles, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas ne kartą yra patvirtinęs draudimą viešojo administravimo subjektams panaikinti 
anksčiau savo priimtus individualius administracinius sprendimus, be kita ko, šiuo pa-
grindu – konstatavęs viešojo administravimo subjektų priimtų individualių administraci-
nių aktų neteisėtumą.

3.1. Vietos savivaldos subjektų teisės panaikinti (pakeisti) savo sprendimus. Vietos 
savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis nustato, kad savivaldybės tarybos priimtus tei-
sės aktus gali sustabdyti, pakeisti ar panaikinti pati savivaldybės taryba. Kitų savivaldybės 
viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti pagal 
kompetenciją savivaldybės taryba. Savivaldybės administracijos direktorius ar kiti savi-
valdybės viešojo administravimo subjektai savo priimtus teisės aktus gali sustabdyti ir 
juos pakeisti ar panaikinti. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pagal 
kompetenciją priimtus teisės aktus gali sustabdyti ar panaikinti jis pats arba savivaldy-
bės administracijos direktorius. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažy-
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mėjęs, kad Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnis yra bendra norma, apibrėžianti ati-
tinkamų subjektų kompetenciją, kuri taikytina jeigu nėra nustatytų specialių taisyklių. Ši 
norma negali būti aiškinama plečiamai ir negali būti taikoma nesilaikant kitų teisės aktų 
reikalavimų (2014 m. spalio 28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A624-1563/2014; 
2014 m. gegužės 15 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-1017/2014). Vietos sa-
vivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalis vertintina kaip bendroji norma, suteikianti teisę, 
tačiau kiti įstatymai ar teisės aktai gali numatyti tam tikras specialias taisykles, sąlygas, 
kaip toks akto keitimas, sustabdymas ar panaikinimas turi būti vykdomas (2014 m. vasa-
rio 19 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A525-560/2014). Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas šiame apibendrinime apžvelgiamu laikotarpiu ne kartą sprendė Vietos 
savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies taikymo klausimą specialiųjų įstatymo regulia-
vimo srityje (pavyzdžiui, teritorijų planavimo, statybų ir kt. srityse):

3.1.1. Administracinėje byloje Nr. A624-1563/2014 specialiųjų architektūros reika-
lavimų panaikinimas, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsniu, pripažintas 
neteisėtu. Ši išvada padaryta dėl to, kad nei Statybos įstatymas, nei kiti, ginčijamo atsa-
kovo rašto priėmimo metu galioję teisės aktai, reglamentuojantys klausimus, susijusius 
su specialiaisiais architektūros reikalavimais, nenumatė galimybės tam pačiam subjektui 
(savivaldybės administracijai) naikinti savo nustatytus specialiuosius architektūros reika-
lavimus. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos vertinimu, viešojo administravimo subjektas per-
žengė jam suteiktos kompetencijos ribas ir priėmė neteisėtą sprendimą (2014 m. spalio 
28 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A624-1563/2014).

3.1.2. Administracinėje byloje Nr. A602-151/2012 spręstas klausimas, ar atsakovas 
Vilniaus miesto savivaldybės administracija, pirmiausia išdavęs statybos leidimą vienai 
statybos rūšiai – rekonstrukcijai, vėliau galėjo pakeisti savo sprendimą – išduoti leidi-
mą kitai statybos rūšiai – naujai statybai. Tokie atsakovo veiksmai pripažinti neteisėtais. 
Pasak teismo, atsakovas pakeitė savo priimtą administracinį sprendimą, šis pakeitimas 
negali būti vertinamas kaip klaidos ištaisymas, nes tiek pagal Statybos įstatymą (2 str. 17, 
18 p.), tiek pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ 
(V, VI skyriai) šios statybos rūšys nurodomos kaip atskiros ir tai turi būti nurodoma sta-
tybos leidime, todėl minėtas keitimas keičia dokumento esmę, nes suteikia teisę vykdyti 
kitokius statybos darbus. Esminių statybos leidimo privalomų pagal normatyvinius sta-
tybos techninius dokumentus duomenų pakeitimas negali būti vertinamas kaip techni-
nė klaida ir negali būti taisoma Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnio nustatyta 
tvarka. Teismo vertinimu, nepagrįsti buvo atsakovo argumentai, kad teisę pakeisti išduo-
tą statybos leidimą suteikia Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnis, nustatantis galimybę 
savivaldybės institucijai pakeisti ar panaikinti savo priimtą sprendimą. Vietos savivaldos 
įstatymo 18 straipsnis yra bendra norma, kuri taikytina jeigu nėra nustatytų specialių tai-
syklių. Statybos leidimo išdavimą reglamentuoja Statybos įstatymas, kuriame ginčijamo 
leidimo išdavimo metu buvo nustatyta minėta privaloma procedūra, kurioje veiksmus 
atliko Nuolatinė statybos komisija, bei Statybos įstatyme nustatyti privalomi normatyvi-
niai statybos techniniai dokumentai – ginčijamu laikotarpiu STR 1.07.01:2002 „Statybos 
leidimas“. Savivaldybės admininistracija, spręsdama statybos leidimo išdavimo klausimą, 
turėjo vadovautis specialiomis teisės normomis reglamentuojančiomis statybos procesą 
ir turėjo teisę atlikti šiuose teisės normose nustatytus veiksmus, kurie yra detaliai regla-
mentuoti, apskaitomi, minėtos tikslios taisyklės dėl galimybės išduoti naują statybos lei-
dimą ar perregistruoti negalėjo būti aiškinamos plečiamai ir negalėjo būti taikomos tei-
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sės aktuose nenumatytu atveju (žr. 2012 m. lapkričio 8 d. nutartį administracinėje byloje 
Nr. A602-151/2012).

3.1.3. Administracinėje byloje Nr. A624-1563/2014 skundžiamu savivaldybės tary-
bos sprendimu buvo nuspręsta panaikinti Palangos miesto centinės dalies specialiojo pa-
minklosauginio plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 1999 m. liepos 
29 d. sprendimu, dalį, kiek tai susiję su ginčo žemės sklypu. Teismo vertinimu, panai-
kindama dalį specialiojo paminklosauginio plano, savivaldybės taryba pakeitė specialųjį 
planą, t. y. įvykdė teritorijų planavimo dokumento keitimą. Todėl atsižvelgiant į tai, kad 
šioje byloje buvo sprendžiamas būtent savivaldybės tarybos sprendimo, o ne specialiojo 
paminklosauginio plano teisėtumas, vertinta, ar minėta teritorijų planavimo dokumento 
keitimo procedūra įvykdyta teisėtai. Teismo vertinimu, sprendimą dėl specialiojo plano 
keitimo būtinumo ir patį sprendimą jį keisti priėmė savivaldybės taryba, nesilaikydama 
Teritorijų planavimo įstatyme ir Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo 
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse nustatytų jo keitimo reikalavimų. 
Įvertinęs tai, teismas konstatavo, kad ginčijamas sprendimas yra neteisėtas dėl to, kad 
savo turiniu prieštarauja aukštesnės galios teisės aktams ir jį priėmė nekompetentin-
gas administravimo subjektas (2014 m. spalio 28 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A624-1563/2014).

3.1.4. Administracinėje byloje Nr. A822-132/2014 buvo vertinamas savivaldybės ta-
rybos 2012 m. sprendimo teisėtumas. Šiuo aktu buvo pripažinta, kad ankstesnis 2007 m. 
savivaldybės tarybos sprendimas (juo buvo pritarta Susitarimui dėl Kazlų Rūdos mies-
to šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties pakeitimo ir papildymo) neteko 
galios, vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, ir įgyvendinant 
Konkurencijos tarybos sprendimą, kuriuo savivaldybės tarybos 2007 m. sprendimas pri-
pažintas pažeidžiančiu Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Lietuvos vy-
riausiasis administracinis teismas konstatavo, kad ginčijamas aktas yra teisėtas. Teismas 
šiuo atveju argumentavo tuo, kad Konkurencijos tarybos sprendimo teisėtumas patvir-
tintas teismine tvarka. Be to, atsakovas savo sprendime aiškiai nurodė jo teisinį pagrin-
dą (Vietos savivaldos įstatymo 18 str. 1 d.) ir faktinį pagrindą – Konkurencijos tarybos 
nutarimą, kuriame konstatuotos aplinkybės dėl aktų prieštaravimo Konkurencijos įsta-
tymo nuostatoms. Bylą nagrinėjusio teismo vertinimu, neturėdamas galimybės 2007 m. 
sprendimo modifikuoti taip, kad jis neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 
reikalavimams, atsakovas pasirinko vienintelį tokioje situacijoje galimą elgesio variantą – 
pripažino, kad jis neteko galios. (2014 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A822-132/2014).

IX.2. Administracinės procedūros ir prašymų nagrinėjimo terminai

(VAĮ 31 str., Prašymų nagrinėjimo taisyklių 34 p.; ABTĮ 90 str.)

4. Terminų rūšys. Administracinėje teisėje yra materialiniai ir procesiniai terminai. 
Materialinis terminas – tai laiko tarpas, per kurį asmenims gali atsirasti teisės ar pareigos 
administraciniame teisiniame santykyje. Materialinio termino pasibaigimas panaikina 
galimybę įgyti teises ar pareigas (2013 m. spalio 8 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A602-1189/2013). Procesiniai terminai gali būti dvejopo pobūdžio: 1) procesinių veiks-
mų atlikimo terminai, nustatyti administracinės bylos (nagrinėjamos viešojo administra-
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vimo institucijoje) šalims, asmuo praleidęs terminą atlikti procesinį veiksmą, netenka tei-
sės atlikti šį veiksmą; 2) procesiniai terminai, nustatyti viešojo administravimo subjektams 
(procedūriniai terminai), per kuriuos jie turi priimti administracinį sprendimą ar atlikti 
veiksmus, šie terminai nėra naujinami šalių prašymu, šių terminų pasibaigimas tiesiogiai 
nesukuria neigiamų teisinių padarinių, tik prailgina administracinį procesą (šiuo aspektu 
žr. 2013 m. spalio 28 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1333/2013).

4.1. Procesinių veiksmų atlikimo terminai (1). Kalbant apie procesinių veiksmų at-
likimo terminą, nustatytą administracinės bylos (nagrinėjamos viešojo administravimo 
institucijoje) šalims, pažymėtina, jog asmuo, praleidęs terminą atlikti procesinį veiksmą, 
netenka teisės atlikti šį veiksmą, tačiau šias pasekmes konstatuoja viešojo administravi-
mo subjektas, kuris nagrinėja asmens prašymą ir taiko procesines taisykles, nustatytas 
bylų nagrinėjimui institucijoje. Tam, kad po nustatyto termino asmens atliktas viešojo 
administravimo institucijoje procesinis veiksmas sukeltų teisines pasekmes, turėtų būti 
sprendžiamas šio termino atnaujinimo klausimas (2013 m. spalio 28 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A602-1333/2013). 

4.1.1. Šiuo aspektu, pavyzdžiui, paminėtina administracinė byla Nr. A602-
1333/2013. Šioje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija ana-
lizavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 patvir-
tintų Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų (toliau – ir Nuostatai) 73 
punkte įtvirtinto procesinių veiksmų atlikimo termino taikymą33. Teisėjų kolegija pir-
miausia pažymėjo, kad nei specialiosios taisyklės (Nuostatai), nei bendrosios taisyklės, 
nustatančios administracinių bylų nagrinėjimą institucijoje (Viešojo administravimo 
įstatymas, Prašymų nagrinėjimo taisyklės) nereglamentuoja procesinių veiksmų atlikimo 
terminų atnaujinimo klausimo. Teisėjų kolegijos vertinimu, tai, kad nėra nustatytas tam 
tikrų klausimų sprendimo teisinis mechanizmas, negali paneigti asmens teisių, nagrinėja-
mu atveju procesinių teisių atlikti veiksmus viešojo administravimo institucijoje, kuomet 
teisės aktai aiškiai neįtvirtina, kad tokių veiksmų atlikimo terminas negali būti atnauji-
namas, nes yra naikinamasis. Viešojo administravimo subjektas (vyriausiasis valstybinis 
darbo inspektorius), kai į jį buvo kreiptasi su prašymu pakartotinai ištirti nelaimingo at-
sitikimo darbe priežastis, nesirėmė tuo, kad A. K. praleido Nuostatų 73 punkte nustaty-
tą terminą, o atsižvelgęs į paaiškėjusias naujas teisiškai reikšmingas aplinkybes, pats pa-
skyrė pakartotinį tyrimą. Tad laikytina, jog viešojo administravimo subjektas, priėmęs A. 
K. prašymą, atliko veiksmus, kurie pagal savo pobūdį atitiko termino kreiptis į viešojo 
administravimo subjektą su skundu ar prašymu atnaujinimą. Tokie viešojo administra-
vimo subjekto veiksmai (dėl termino atnaujinimo) nagrinėjamu atveju laikytini teisėtais, 
nes surinkti dokumentai patvirtino, kad administracinės bylos šalis – A. K. – kreipėsi į 
viešojo administravimo subjektą gavusi duomenis iš ikiteisminio tyrimo, kuris buvo daug 
kartų nutraukiamas ir naujinamas, medžiagos. Viešojo administravimo subjektas, priėmė 
nagrinėti asmens prašymą, paduotą pasibaigus nustatytam terminui, faktiškai laikyda-
mas, kad šis terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. A. K. pateikė vyriausiajam vals-
tybiniam darbo inspektoriui ekspertizės išvadą (dėl laiptų atitikimo statybos teisės aktų 
reikalavimams), kuri buvo reikšminga nelaimingo atsitikimo tyrimui. Naujų įrodymų, 

33 Nuostatų 73 punkte nustatyta, kad mirusiojo dėl nelaimingo atsitikimo darbe atstovas arba jo šeima dėl 
mirtino nelaimingo atsitikimo akte nurodytų aplinkybių ir priežasčių gali kreiptis į Lietuvos Respublikos 
vyriausiąjį valstybinį darbo inspektorių per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto sura-
šymo dienos.
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turinčių esminės reikšmės administracinio sprendimo priėmimui, pateikimas laikytinas 
svarbia priežastimi, dėl kurios viešojo administravimo subjektas priėmė nagrinėti pareiš-
kėjos prašymą, nors ir buvo pasibaigęs tokio kreipimosi terminas (2013 m. spalio 28 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A602-1333/2013).

4.2. Procedūriniai terminai sprendimo priėmimui (2). Procedūriniai terminai spren-
dimo priėmimui yra skirti užtikrinti, kad administracinis procesas nebūtų pernelyg il-
gai užtęsiamas, o viešojo administravimo subjektai įvykdytų jiems pavestą kompetenciją 
(žr. 2013 m. spalio 8 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013). Viešojo 
administravimo subjektui įstatyme nustatytas terminas administraciniam sprendimui 
priimti yra instrukcinio pobūdžio, todėl šio termino pasibaigimas nedaro negaliojančiu 
administracinio sprendimo, priimto pasibaigus šiam terminui. Įstatyme nustatyto ter-
mino, per kurį turi būti priimtas administracinis sprendimas, pasibaigimas nepaneigia 
viešojo administravimo subjekto kompetencijos priimti administracinį sprendimą ar at-
likti kitus veiksmus, tai yra tiesiogiai nesukuria neigiamų teisinių pasekmių, tik prailgi-
na administracinį procesą, su sąlyga, jei nesuėjęs senaties terminas šioms procedūroms 
vykdyti. Viešojo administravimo subjektui praleidus įstatyme ar kitame teisės akte nu-
statytą administracinio sprendimo priėmimo terminą, galima konstatuoti viešojo admi-
nistravimo subjekto neveikimą, tai suteikia teisę asmeniui ginti savo teises kreipiantis su 
skundu dėl neveikimo (šiais aspektais žr. 2012 m. gegužės 24 d. nutartį administracinė-
je byloje Nr. A520-2327/2012; 2013 m. birželio 13 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr. A502-940/2013; 2012 m. sausio 27 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-110/2012; 
2012 m. gruodžio 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2907/2012; 2012 m. ba-
landžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1176/2012; 2013 m. rugpjūčio 29 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A602-1079/2013; 2013 m. spalio 8 d. sprendimą admi-
nistracinėje byloje Nr. A602-1189/2013; 2012 m. vasario 23 d. sprendimą administracinė-
je byloje Nr. A602-1192/2012). Minėtų terminų pažeidimas neatleidžia viešojo adminis-
travimo subjektą nuo pareigos priimti administracinį sprendimą (žr. 2013 m. spalio 8 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A602-1189/2013).

5. Reikia atkreipti dėmesį, kad ABTĮ 90 straipsnis34, nustatantis administracinio 
teismo kompetenciją įpareigoti viešojo administravimo subjektą per teismo nustatytą 
terminą priimti sprendimą arba įvykdyti kitokį teismo patvarkymą yra skirtas tam, kad 
administracinės procedūros nebūtų pernelyg ilgos (būtų vykdomi nustatyti reikalavimai 
dėl instrukcinių terminų) bei tam, kad viešojo administravimo subjektas atliktų jo kom-
petencijai priskirtus veiksmus, jeigu asmens prašymas yra teisėtas ir pagrįstas (2012 m. 
sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-82/2012).

IX.3. Viešojo administravimo subjekto diskrecija (veikimo laisvė)

(VAĮ 3 str.)

6. Administracinės institucijos diskrecijos teisė suprantama kaip galia, suteikian-
ti administravimo subjektui tam tikrą veiklos laisvę priimant sprendimus, įgalinanti jį iš 
keleto teisiškai galimų elgesio variantų pasirinkti tą, kuris, jo nuomone, yra tinkamiausias 

34 Bylose dėl administravimo subjekto neveikimo, t. y. pareigų nevykdymo, ar vilkinimo spręsti reikalus 
administracinis teismas savo sprendimu gali įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą per teismo 
nustatytą laiką priimti atitinkamą sprendimą arba įvykdyti kitokį teismo patvarkymą (ABTĮ 90 str.).
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(2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A415-2203/2006, Lietuvos vy-
riausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 10, 2006). 

7. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje nuosekliai pažymi, 
jog diskrecijos teisė teisinėje valstybėje negali būti absoliuti. Diskrecijos teisė neturi būti 
aiškinama kaip absoliučiai nemotyvuotas ir niekuo nesaistomas pasirinkimas. Viešojoje 
teisėje veikiantys administravimo subjektai diskrecijos teisę realizuoja teisės aktų nusta-
tytose ribose. Pasak Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, diskrecijos teise besi-
naudojantys subjektai yra suvaržyti bendrųjų teisėtumo principo reikalavimų ir kriterijų. 
Įgyvendindamos diskrecines galias viešojo administravimo institucijos, be kita ko, turi 
nepiktnaudžiauti joms suteiktais įgaliojimais, laikytis objektyvumo ir nešališkumo, ly-
gybės prieš įstatymą ir proporcingumo principų (VAĮ 3 str., Europos Tarybos Ministrų 
Komiteto 1980 m. kovo 11 d. rekomendacijos Nr. 80(2) „Dėl administravimo subjektų 
diskrecinių galių įgyvendinimo“ 2 str.). Diskrecija turi būti pagrindžiama objektyviais 
faktais bei bendraisiais teisės principais – įstatymo viršenybės, objektyvumo, propor-
cingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, numatytais Viešojo administravimo 
įstatymo 3 straipsnyje (šiais aspektais žr., pvz., 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A415-2203/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biule-
tenis Nr. 10, 2006; 2007 m. kovo 5 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A469-231/2007; 
2012 m. gegužės 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A492-1570/2012; 2012 m. 
kovo 29 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. I556-1/2012, 
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 23, 2012, 58–70 p.; 2013 m. 
kovo 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-596/2013; 2013 m. gegužės 14 d. 
sprendimą administracinėje byloje Nr. A444-878/2013; 2014 m. vasario 10 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. A662-563/2014; 2015 m. rugpjūčio 6 d. nutartį administracinėje by-
loje Nr. A-2112-520/2015 ir kt.). Realizuojant diskreciją, neturi būti paneigiami esminiai 
teisinės valstybės, valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, gero administravimo, atsakingo 
valdymo (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, asmens dalyvavimo prii-
mant atitinkamus sprendimus, skaidrumo ir kt.) reikalavimai. Šių reikalavimų paisymas 
sąlygoja teisinio tikrumo, aiškumo principų įgyvendinimą, teisės į gynybą užtikrinimą 
(2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012). Suteikta diskre-
cija galima tik įstatymo nustatytose ribose ir ja naudojantis turi būti atsižvelgiama į įsta-
tymo nustatytus reikalavimus, kad nebūtų pažeidžiami bendrieji teisės principai, kons-
titucinės žmogaus teisės. Nurodytu būdu suteiktos diskrecijos įgyvendinimas suponuoja 
teisinio tikrumo ir aiškumo principų įgyvendinimą (šiais aspektais žr. 2013 m. balandžio 
15 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A858-889/2013; 2015 m. birželio 15 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-849-858/2015). Neribotos viešojo administravimo subjekto 
diskrecijos įtvirtinimas neatitiktų atsakingo valdymo principo (šiuo aspektu žr. 2014 m. 
balandžio 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A502-253/2014).Diskrecija turi būti įgy-
vendindama siekiant tų tikslų, dėl kurių ji buvo suteikta (šiuo aspektu žr. 2014 m. vasario 
6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-435/2014). 

8. Įgyvendindamas diskrecijos teisę, viešojo administravimo subjektas privalo ati-
džiai ištirti, paremti savo vertinimą argumentais, kurie yra reikšmingi ir kurie pagrindžia 
jais remiantis padarytas išvadas, atspindi faktines aplinkybes tokias, kokios jos iš tikrųjų 
yra, bei kurių pakanka pagrindimui, ir atsižvelgti į visus svarbius veiksnius (šiuo aspektu 
žr. 2014 m. vasario 10 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A662-563/2014). Diskrecija 
baudų skyrimo srityje turi būti įgyvendinama taip, kad teisės subjektai, kuriems aktualios 
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ekonominio, baudžiamojo poveikio priemonės, galėtų suprasti savo teisių ir pareigų ap-
imtį šioje sferoje (2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1668/2012). 
Pareiga nurodyti aplinkybes, sąlygojusias diskrecija paremto sprendimo priėmimą, kyla 
iš Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų (šiuo aspektu žr. 2012 m. gegu-
žės 8 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A143-78/2012). Motyvuota administracinė dis-
krecija suponuoja teisinio tikrumo ir aiškumo principų įgyvendinimą. Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismas savo jurisprudencijoje yra nurodęs, kad teisinio tikrumo principas, 
kaip bendrasis Europos Sąjungos principas, grindžiamas akivaizdžia būtinybe užtikrinti, 
kad teisės subjektai, kuriuos liečia valstybės administracinės priemonės, galėtų suprasti 
savo teisių ir pareigų apimtį šioje sferoje (žr. 2012 m. sausio 26 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A62-338/2012 ir joje nurodytą Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką). 

IX.3.1. Viešojo administravimo subjektams suteikiamos diskrecijos ir teismo 
kontrolės santykis

9. Teismo atliekama viešojo administravimo subjekto teisės aktų ir veiksmų (nevei-
kimo), kuriais įgyvendinama diskrecijos teisė, kontrolė turi būti atliekama atsižvelgiant į 
subjekto turimą vertinimo laisvę (žr., pvz., 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį administra-
cinėje byloje Nr. A415-2203/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 10, 2006).

10. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas laikosi nuoseklios savo prakti-
kos, kad tuo atveju, kai institucijoms yra suteikta gana plati veikimo laisvė (diskrecija), 
įgyvendinant tam tikras teisės normas arba vykdant politiką tam tikroje srityje, teismai 
nagrinėja tik, ar viešojo administravimo subjektas, įgyvendindamas savo diskreciją, ne-
padarė aiškios (aplinkybių vertinimo ir teisės taikymo) klaidos, nepiktnaudžiavo įga-
liojimais (valdžia), akivaizdžiai neperžengė diskrecijos ribų, ar laikėsi procedūrinių tai-
syklių, ar tikslios faktinės aplinkybės, kuriomis grindžiamas ginčytinas pasirinkimas, ar 
aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta 
ir gavo atitinkamus įgaliojimus (šiais aspektais žr., pvz., 2006 m. gruodžio 18 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A415-2203/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 
biuletenis Nr. 10, 2006; 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A261-
2286/2012; 2012 m. lapkričio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-2952/2012; 
2014 m. vasario 6 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-435/2014). 

IX.4. Administracinio akto apskundimo teismui suspensyvinis efektas

(ABTĮ 71 str.; Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijos)

11. Iš Europos Tarybos Ministrų Komiteto 1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijos 
Nr. R (89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos administraciniuose ginčuose“ 10 bei 17 
punkto ir 2003 m. rugsėjo 9 d. Rekomendacijos Nr. R (2003) 16 „Dėl administracinių ir 
teismo sprendimų vykdymo administracinės teisės srityje“ nuostatų matyti, kad adminis-
tracinis aktas yra vykdomas nedelsiant, jeigu teisės normose nėra įtvirtintas principas, 
kad pareiškimui dėl administracinio akto suteikiamas suspensyvinis (sustabdymo) efek-
tas. Kitaip sakant, teisės aktuose turi būti aiškiai įtvirtintas bendras principas, jog turė-



551

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, taikant  
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo normas

tų būti vykdomas tik galutinis administracinis sprendimas, todėl tik tokiu atveju galima 
taikyti šį [suspensyvinio efekto] principą. Minėtas bendras principas – pareiškimo dėl 
administracinio akto suteikiamas suspensyvinis efektas, praktiškai būtų įgyvendinamas 
tokiu būdu, kad administracinis sprendimas negalėtų būti vykdomas tol, kol nebūtų pasi-
baigęs jo apskundimo terminas, skundo padavimas sustabdytų administracinio sprendi-
mo vykdymą, todėl negalutinis administracinis sprendimas galėtų būti vykdomas tuomet, 
jeigu teisės aktai nustatytų tokią galimybę, t. y. atitinkamą išimtį. Teisės aktai gali nusta-
tyti minėto bendro principo – dėl administracinio sprendimo apskundimo besąlyginio 
suspensyvinio efekto – išimtis. Administracinio sprendimo apskundimo besąlyginio sus-
pensyvinio poveikio išimtimis gali būti atvejai, kuomet viešojo administravimo subjektui 
suteikta teisė nukreipti administracinį sprendimą vykdyti skubiai, atvejai, kuomet įstaty-
me yra nustatyta, kad administracinis sprendimas vykdomas skubiai, tai gali būti ir ki-
tos išimtys, kaip, pavyzdžiui, teisės aktų nuostatos, nustatančios, kad skundo padavimas 
nesustabdo administracinio sprendimo vykdymo (žr., pavyzdžiui, 2014 m. lapkričio 5 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-1180/2014; 2013 m. vasario 21 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. AS602-223/2013).

12. Lietuvos teisės aktuose, nustatančiuose administracinių procedūrų bendrąsias 
taisykles (Viešojo administravimo įstatymas) nėra įtvirtintas bendras principas dėl admi-
nistracinio akto apskundimo suspensyvinio efekto, šis principas nėra reglamentuotas ir 
nagrinėjant administracinį ginčą teisme, išskyrus taisyklę dėl ABTĮ 71 straipsnyje įtvirtin-
tos teismo teisės laikinai sustabdyti ginčijamo akto galiojimą nagrinėjant administracinę 
bylą teisme. Atsižvelgiant į tai, skundo dėl administracinio sprendimo padavimas suke-
lia sąlyginai suspensyvinį poveikį, kuris priklauso nuo teismo veiksmų. Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 71 straipsnio 3 dalies 3 punktu, kuris suteikia teismui teisę laikinai 
sustabdyti ginčijamo akto galiojimą, įgyvendinama Europos Tarybos Ministrų Komiteto 
1989 m. rugsėjo 13 d. Rekomendacijos Nr. R(89) 8 „Dėl laikinosios teismo apsaugos 
administraciniuose ginčuose“ nuostata, suteikianti teisę užtikrinti asmenims, jei tai bū-
tina, laikinąją teisminę apsaugą administraciniuose ginčuose (šiais aspektais žr. 2014 m. 
rugsėjo 3 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-670/2014; 2014 m. lapkričio 5 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. AS261-1180/2014; 2015 m. rugsėjo 16 d. nutartį admi-
nistracinėje byloje Nr. AS-1048-552/2015).

13. Vis dėlto reikia atkreipti dėmesį, kad specialūs konkrečius teisinius santy-
kius reglamentuojantys teisės aktai gali expressis verbis įtvirtinti administracinio spren-
dimo suspensyvinį efektą, pavyzdžiui, pagal Energetikos įstatymo 36 straipsnio 17 dalį, 
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimas dėl sankcijos skyrimo 
įsigalioja po 30 dienų nuo jo priėmimo dienos, jeigu per šį laiką įstatymų nustatyta tvar-
ka nebuvo apskųstas teismui(šiuo aspektu žr., pavyzdžiui, 2015 m. lapkričio 11 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. eAS-1353-143/2015). Pagal Mokesčių administravimo įsta-
tymo 110 straipsnio 1 dalį, 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 per-
mokos (skirtumo) įskaitymą minėtosioms sumoms padengti (išskyrus atvejus, kai įskai-
toma mokesčių mokėtojo prašymu).



552

III. Informacinė dalis

IX.5. pažeidimai viešojo administravimo srityje ir teisminės gynimo priemonės

(ABTĮ 3, 15, 22 str.)

14. Konstitucinis teisinės valstybės principas garantuoja išsamią teisinės, taip pat 
ir teisminės, gynybos priemonių ir procedūrų sistemą tam, kad kompetentingi subjektai 
galėtų vykdyti valdžios institucijų priimtų aktų teisėtumo kontrolę. Šių teisėje numatytų 
priemonių, kuriomis pasinaudojęs asmuo gali prašyti peržiūrėti arba ginčyti tam tikrus 
aktus, taikymas yra glaudžiai susijęs su žmogaus teisių įgyvendinimu ir apsauga nuo val-
džios įstaigų piktnaudžiavimo (2013 m. vasario 11 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis 
administracinėje byloje Nr. A492-704/2013). 

15. Teisė naudotis teisminiais gynybos būdais visų pirma grindžiama konstituciniu 
teisminės gynybos principu, įtvirtintu Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 
1 dalyje. Oficialiojoje konstitucinėje doktrinoje ne kartą konstatuota, kad asmuo, ma-
nantis, jog jo teisės ar laisvės yra pažeidžiamos, turi absoliučią teisę į nepriklausomą ir 
nešališką teismą – arbitrą, kuris išspręstų ginčą; šios teisės negalima apriboti ar paneig-
ti; pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją įstatymų leidėjas turi pareigą nustatyti tokį 
teisinį reguliavimą, kad visus ginčus dėl asmens teisių ar laisvių pažeidimo būtų galima 
spręsti teisme; asmens teisės turi būti ne formaliai, o realiai ir veiksmingai ginamos tiek 
nuo privačių asmenų, tiek nuo valdžios institucijų ar pareigūnų neteisėtų veiksmų (žr. 
Konstitucinio Teismo 2000 m. birželio 30 d., 2004 m. rugpjūčio 17 d., 2004 m. gruodžio 
29 d., 2005 m. vasario 7 d., 2006 m. sausio 16 d., 2006 m. gegužės 9 d., 2008 m. sausio 
22 d., 2008 m. kovo 15 d., 2008 m. birželio 30 d. nutarimus; 2013 m. vasario 11 d. išplės-
tinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje byloje Nr. A492-704/2013).

16. Ginčus viešojo administravimo srityje sprendžia administraciniai teismai. 
Svarbu, kad administraciniai teismai nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiks-
mų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar kon-
krečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas 
neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, 
dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus (ABTĮ 3 str.). Taigi 
administraciniai teismai vertina viešojo administravimo subjektų veiksmo (neveikimo) 
ar priimto administracinio akto teisėtumą. 

16.1. Todėl galimybė teismine tvarka patikrinti, ar viešojo administravimo su-
bjekto veiksmai (neveikimas) yra teisėti, egzistuoja tuomet, jei asmuo prieš kreipdama-
sis į teismą inicijavo viešojo administravimo procedūrą. Kitaip tariant, būtina teisminio 
proceso prielaida yra asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą. Šiuo aspektu 
paminėtina administracinė byla Nr. A-368-438/2015, kurioje Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas pažymėjo, kad pareiškėjo reikalavimas (įpareigoti atsakovą pateikti 
jam ir kitus dokumentus, kurių pagrindu jo vardu buvo įregistruoti žemės sklypai) negali 
būti teisme nagrinėjamos bylos dalyku, nes tokio reikalavimo pareiškėjas nebuvo pareiš-
kęs atsakovui, t. y. nustatyta tvarka nebuvo inicijavęs viešojo administravimo procedū-
ros dėl šios informacijos jam suteikimo. Atitinkamai nesant atsakovo sprendimo dėl šio 
klausimo, nebuvo galimybės nustatyti, ar atsakovo veiksmai būtų teisėti ir pagrįsti, o tuo 
pačiu įpareigoti jį atitinkamai veikti (2015 m. balandžio 21 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A-368-438/2015).
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17. Administraciniai teismai sprendžia bylas tiek dėl viešojo administravimo su-
bjekto atsisakymo atlikti veiksmus, tiek dėl vilkinimo atlikti veiksmus (ABTĮ 15 str. 1, 
2 d.). Svarbu akcentuoti, kad šios teisinės sąvokos nėra tapačios. Atsisakymas atlikti 
veiksmus yra vienas iš viešojo administravimo subjektui leistinų veiksmų, kurio teisėtu-
mas bei pagrįstumas ir sudaro bylos nagrinėjimo dalyką. Antruoju atveju, tai yra kalbant 
apie vilkinimą atlikti veiksmus, viešojo administravimo subjektas neatlieka visų ar da-
lies veiksmų, kuriuos jam priskirta atlikti. Šiuo atveju bylos nagrinėjimo dalyką sudarytų 
aplinkybių, ar viešojo administravimo subjektas buvo kompetentingas atlikti tam tikrus 
veiksmus, ar jam priskirtus klausimus sprendė įstatymų nustatyta tvarka ir laiku, nusta-
tymas (žr. 2003 m. birželio 23 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį administracinėje by-
loje Nr. A8-406/2003, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis Nr. 4, 2003, 
296 p.). Sprendžiant, ar pareiškėjas skundžia atsakovo aktą, ar neveikimą, visais atvejais 
vertintinas tarp šalių susiklosčiusių materialinių teisinių santykių pobūdis, o ne vien pa-
reiškėjo reikalavimo žodinė išraiška (2012 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. AS492-247/2012).

18. Asmenys, kreipdamiesi į teismą ir formuluodami reikalavimus, be kita ko, 
turi įvertinti ir tai, kokius sprendimus gali priimti administracinis teismas, atsižvelgti į 
teisminio proceso ypatumus, suinteresuotų asmenų lūkesčius, jų teisėtus interesus, pro-
cesines teises ir garantijas. Savo ruožtu teismas turi priimti tokį sprendimą, kurį galima 
realiai įvykdyti, be to, teismo išspręstoje administracinėje byloje neturi likti neatsakytų 
klausimų, palikta neaiškumų, darančių išnagrinėtą bylą iki galo neišspręstą arba esan-
čių naujo teisinio ginčo tarp šalių šaltiniu ir todėl reikalaujančių papildomo teisminio 
įsikišimo (2011 m. liepos 25 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A502-2301/2011). 
Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 88 straipsniu, išnagrinėjęs bylą, 
administracinis teismas priima vieną iš šių sprendimų: 1) atmesti skundą (prašymą) kaip 
nepagrįstą; 2) patenkinti skundą (prašymą) ir panaikinti skundžiamą aktą (ar jo dalį) 
arba įpareigoti atitinkamą administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą ar įvyk-
dyti kitokį teismo patvarkymą; 3) patenkinti skundą (prašymą) ir įpareigoti savivaldybių 
administravimo subjektą atitinkamai įgyvendinti įstatymą, vykdyti Vyriausybės nutarimą 
ar kitą teisės aktą; 4) patenkinti skundą ir išspręsti ginčą kitu įstatymų numatytu būdu; 
5) patenkinti skundą (prašymą) ir priteisti atlyginti žalą, atsiradusią dėl viešojo adminis-
travimo subjektų neteisėtų veiksmų (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis). 

19. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, 
kad teismo teisė pavesti institucijai pakartotinai atlikti tyrimą iš esmės yra išimtinio po-
būdžio. Ši teisė pripažintina tik tais atvejais, kai egzistuoja objektyvi būtinybė naujai at-
likti tam tikrus viešojo administravimo subjekto kompetencijai priskirtus veiksmus, ku-
riais turėtų būti pašalintos teisiškai reikšmingos aplinkybės, kliudančios priimti pagrįstą 
sprendimą dėl kilusio ginčo. Administracinis teismas, turėdamas pareigą būti aktyvus, 
paprastai neturėtų įpareigoti atitinkamą instituciją iš naujo atlikti tyrimą ar išnagrinėti 
skundą, kai byla administraciniame teisme gali būti teisingai ir iš esmės išnagrinėta tie-
siog kruopščiai ir visapusiškai įvertinant byloje surinktus įrodymus arba be neproporcin-
gų ir neadekvačių situacijai procesinių priemonių (įvertinant ir poreikį bylas nagrinėti 
operatyviai, taip pat užtikrinti teisę būti išklausytu) surinkus tam tikrus papildomus duo-
menis ar įrodymus (2011 m. rugpjūčio 22 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-
2448/2011; 2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. A502-2277/2011; 2012 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje byloje 
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Nr. A502-1668/2012). Tačiau analizuojamu aspektu reikia pažymėti, jog teismas, vykdy-
damas teisingumą, neatlieka ir iš esmės negali perimti viešojo administravimo funkcijų 
bei išspręsti klausimą, kurį pagal kompetenciją priklauso nagrinėti viešojo administra-
vimo institucijai (pavyzdžiui, išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ap-
skaičiuoti pensiją ar pan.) (2009 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A146-
603/2009; 2012 m. spalio 31 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS602-647/2012).

20. Svarbu akcentuoti, kad pagal šiuo metu galiojantį Administracinių bylų teise-
nos įstatymą administraciniai teismai tikrina viešojo administravimo subjektų priimtų 
sprendimų teisėtumą šių sprendimų priėmimo metu, t. y. administracinis teismas tikrina, 
ar sprendimo priėmimo metu institucijos veikė jų kompetencijos ribose, ar teisėti spren-
dimai, ar turėjo pagrindą atsisakyti atlikti veiksmus (ABTĮ 3 str.). Administracinio teismo 
nagrinėjimo dalykas yra viešojo administravimo subjektų veiksmai ar neveikimas pagal 
sprendimų priėmimo metu buvusią faktinę padėtį, atsižvelgiant į kitus galiojančius admi-
nistracinius sprendimus, į teismo sprendimus ar kitus veiksnius, sąlygojančius sprendi-
mo priėmimo metu esančią faktinę padėtį. Teismas tikrina, ar teisėtai administravimo 
subjektai priėmė sprendimą, ar atsisakė priimti sprendimą dėl administracinio santykio 
esmės, ar administravimo subjektai priėmė procedūrinio pobūdžio teisės aktus. Minėtas 
procesas administraciniame teisme nepriklauso tiesiogiai nuo vėliau negu vyko ginčijama 
administracinė procedūra inicijuotos bylos, kurios nagrinėjimas gali užtrukti ilgą laiką, 
išnagrinėjimo. Viešojo administravimo subjektams nustatyti pakankamai trumpi termi-
nai administracinių sprendimų priėmimui, todėl suinteresuotiems asmenims besikrei-
piantiems į teismą turi būti aišku, ar jo prašymas išnagrinėtas tinkamai, ar yra priimtas 
procedūrinio pobūdžio ar galutinis sprendimas, koks turėjo būti priimtas ar kokie veiks-
mai turėjo būti atlikti. Jeigu suinteresuotas asmuo abejoja administravimo subjektų veiks-
mų, neveikimo ar sprendimų teisėtumu, šis teisėtumas patikrinamas administraciniame 
teisme (žr., pavyzdžiui, 2012 m. sausio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-
81/2012; 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. AS602-542/2012).

IX.5.1. Atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų

21. Kaip minėta, asmens teisių ir teisėtų interesų teisminė gynyba gali būti orien-
tuota ne tik į neteisėto viešojo administravimo subjekto priimto teisės akto panaikinimą 
(pakeitimą), bet ir į viešojo administravimo subjektų atsakomybę. Valstybės ir savival-
dybių atsakomybės principas reiškia viešosios valdžios institucijų pareigą atlyginti žalą, 
padarytą vykdant savo pareigas. Sprendžiant apžvelgiamoje srityje kilusius administra-
cinius ginčus administraciniams teismams kyla labai aiški užduotis – užtikrinti, kad as-
menys galėtų veiksmingai pasinaudoti įstatymų garantuojama savo teise gauti žalos, at-
siradusios dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimą. Kaip toliau 
matysime iš pateiktų teisminės praktikos pavyzdžių, administracinės klaidos yra gyveni-
mo faktas. Vienais atvejais nulemtas labai painaus ir sudėtingo teisinio konteksto, kitais – 
ribotų viešųjų resursų. Tačiau nė viena iš nurodytų aplinkybių nėra pakankamas pagrin-
das, galintis pateisinti valstybės institucijų padarytų klaidų naštos perkėlimą privačiam 
asmeniui. Kilus viešosios atsakomybės klausimui, Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas nuosekliai akcentuoja, jog viešosios valdžios institucijos privalo elgtis teisėtai 
bei prisiimti už tai atsakomybę (žr., pavyzdžiui, 2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisė-
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jų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, 287–318 p.; 2013 m. vasario 14 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A438-531/2013; 2012 m. liepos 12 d. nutartį administracinėje 
byloje Nr. A502-1350/2012; 2013 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-
531/2013). 

22. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pažymėjęs, kad tais atvejais, 
kai asmeniui žala buvo padaryta neteisėtais valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, 
pagal Konstituciją toks asmuo turi teisę teisme reikalauti teisingo šios žalos atlyginimo. 
Jeigu įstatymu, juo labiau kitu teisės aktu, būtų nustatytas toks teisinis reguliavimas, kad 
valstybė visiškai arba iš dalies išvengtų pareigos teisingai atlyginti materialinę ir (arba) 
moralinę žalą, padarytą neteisėtais pačios valstybės institucijų, pareigūnų veiksmais, tai 
ne tik reikštų, kad yra nepaisoma konstitucinės žalos atlyginimo sampratos, ir būtų ne-
suderinama su Konstitucija (inter alia su jos 30 str. 2 d.35), bet ir pakirstų pačios valsty-
bės, kaip bendro visos visuomenės gėrio, raison d‘être (žr. Konstitucinio Teismo 2008 m. 
spalio 30 d. nutarimą, taip pat žr. 2006 m. rugpjūčio 19 d. nutarimą). Konstitucijos 30 
straipsnyje įtvirtintas konstitucinis asmeniui padarytos žalos atlyginimo principas neat-
siejamas nuo Konstitucijoje įtvirtinto teisingumo principo: įstatymais turi būti sudary-
tos visos reikiamos teisinės prielaidos padarytą žalą atlyginti teisingai (žr. Konstitucinio 
Teismo 2008 m. spalio 30 d. nutarimą). 

23. Viešojo administravimo įstatymo 42 straipsnyje įtvirtinta, kad viešojo adminis-
travimo subjektas, pažeidęs šio įstatymo reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka. 
Turtinė ir neturtinė žala, atsiradusi dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų aktų, 
atlyginama Civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. 

24. Pagal Civilinio kodekso 6.271 straipsnį 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 sa-
vivaldybė iš savivaldybės biudžeto nepaisydama savo darbuotojų kaltės (CK 6.271 str. 
1 d.). Šiame straipsnyje terminas „valdžios institucija“ reiškia bet kokį viešosios teisės su-
bjektą (valstybės ar savivaldybės instituciją, pareigūną, valstybės tarnautoją ar kitokį šių 
institucijų darbuotoją ir t. t.), taip pat privatų asmenį, atliekantį valdžios funkcijas (CK 
6.271 str. 2 d.). Šiame straipsnyje vartojamas terminas „aktas“ reiškia bet kokį valdžios 
institucijos ar jos darbuotojų veiksmą (veikimą, neveikimą), kuris tiesiogiai daro įtakos 
asmenų teisėms, laisvėms ir interesams (valstybės ar savivaldybės institucijų priimami 
teisės ar individualūs aktai, administraciniai aktai, fiziniai aktai ir t. t., išskyrus teismo 
nuosprendžius, sprendimus ir nutartis) (CK 6.271 str. 3 d.). Valstybės ar savivaldybės ci-
vilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai nevei-
kė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti (CK 6.271 
str. 1 d.).

25. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.271 straipsnio 1 dalimi, viešoji atsakomybė 
atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežas-
tiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui. Nenustačius bent vienos iš mini-
mų trijų viešosios atsakomybės sąlygų, valstybei ar savivaldybei pagal Civilinio kodekso 
6.271 straipsnį nekyla prievolė atlyginti žalą. Taigi, sprendžiant žalos pagrįstumo klausi-

35 Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad asmeniui padarytos materialinės 
ir moralinės žalos atlyginimą nustato įstatymas.
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mą turi būti nustatyta ne tik tai, ar pareiškėjo nurodyta institucija veikė neteisėtai arba 
neveikė taip, kaip turėjo veikti pagal įstatymus, bet ir tai, ar dėl tokio veikimo arba nevei-
kimo atsirado pareiškėjo nurodyta žala (pasekmės), taip pat tai, ar atitinkamos pasekmės 
(jei jos nustatomos) atsirado būtent dėl tos valstybės institucijos (jos pareigūnų) neteisėtų 
veiksmų (žr., pavyzdžiui, 2014 m. kovo 25 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartį adminis-
tracinėje byloje Nr. A756-997/2014, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis 
Nr. 27, 2014, 130–142 p.). 

26. Kreipdamasis dėl žalos, padarytos neteisėtais valdžios institucijų veiksmais, at-
lyginimo, asmuo gali prašyti tiek turtinės, tiek neturtinės žalos atlyginimo. Civilinio ko-
dekso 6.249 straipsnis apibrėžia, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, 
turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų ga-
vęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų. Piniginė žalos išraiška yra nuostoliai. Jeigu šalis 
nuostolių dydžio negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. Be tiesioginių nuos-
tolių ir negautų pajamų, į nuostolius įskaičiuojamos: 1) protingos išlaidos, skirtos žalos 
prevencijai ar jai sumažinti; 2) protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir 
žalos įvertinimu; 3) protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvar-
ka. Tuo tarpu neturtinė žala yra asmens fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepato-
gumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pažeminimas, reputacijos pablogėjimas, 
bendravimo galimybių sumažėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais (CK 6.250 str.).

27. Pastebėtina, kad nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, Lietuvos vyriausia-
sis administracinis teismas paprastai pirmiausia vertina, ar egzistuoja viena iš valstybės 
civilinės atsakomybės sąlygų – neteisėti valdžios institucijos veiksmai. Lietuvos vyriau-
siojo administracinio teismo praktikoje neteisėtų veiksmų samprata aiškinama plačiai. 
Valstybės institucijų neteisėtais veiksmais pripažįstami ne tik aiškiai priešingi teisės nuos-
tatoms veiksmai, atitinkami materialiųjų arba procedūrinių normų pažeidimai, bet ir ne-
pateisinamai aplaidus, paviršutiniškas elgesys, bendrosios pareigos elgtis atidžiai ir rūpes-
tingai nevykdymas. Taigi kalbant apie pirmąją sąlygą (neteisėtus veiksmus ar neveikimą), 
reikalaujama, kad būtų nustatytas konkretus valstybės institucijos veiklą reguliuojančių 
teisės normų arba rūpestingumo pareigos pažeidimas. Pagal Civilinio kodekso 6.246 
straipsnio 1 dalį, neteisėti veiksmai konstatuojami neįvykdžius įstatymuose nustatytos 
pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai draudžia atlikti 
(neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai 
(žr., pavyzdžiui, 2012 m. sausio 12 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A756-34/2012; 
2012 m. balandžio 16 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A525-1950/2012; 2013 m. kovo 
26 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A756-708/2013). 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad neteisėti veiks-
mai, sprendžiant valstybės deliktinės atsakomybės klausimą, turi būti aiškinami taip, kad 
nebūtų paneigtas iš Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalies kylantis im-
peratyvas – valdžios įstaigos privalo tarnauti žmonėms, bei asmens pasitikėjimas valstybe 
ir valdžios įstaigomis (šiuo klausimu mutatis mutandis žr. 2011 m. gruodžio 15 d. išplės-
tinės teisėjų kolegijos sprendimą administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vy-
riausiasis administracinio teismo biuletenis Nr. 22, 2011, 287–318 p.).

28. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje nuosekliai akcen-
tuoja, kad pateikti įrodymus dėl tariamos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų ne-
teisėtų veiksmų, buvimo ir jos dydžio turi viešąją atsakomybę pripažinti siekianti šalis. 
Šiuo aspektu paminėtina, pavyzdžiui, administracinė byla Nr. A756-34/2011. Šioje byloje 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija sprendė dėl žalos, 
kilusios dėl Valstybinės ligonių kasos tariamo vilkinimo sudaryti paslaugų sutartis, atly-
ginimo. Pareiškėjas UAB „Baltic Orthoservice“ pateikė prašymą priteisti iš Lietuvos vals-
tybės 474 089,07 litų turtinės žalos (kaip negauto pelno), patirtos dėl neteisėtų atsakovo 
Valstybinės ligonių kasos veiksmų, vilkinant sudaryti su pareiškėju sutartis dėl gyventojų 
aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis. Išplėstinė teisėjų kolegija, vertinda-
ma tariamą pareiškėjo žalą, pabrėžė, kad patirti netiesioginiai nuostoliai (negautos paja-
mos) turi būti pagrįsti realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis, hipote-
tinėmis pajamomis. Vadinasi, negali būti priteisiamos negautos pajamos, kurių gavimas 
būtų tik hipotetinis, grindžiamas prielaidomis net ir tuo atveju, jei atsakovas pareiškėjo 
atžvilgiu būtų elgęsis teisėtai, t. y. pagal atitinkamoje situacijoje privalomas taikyti teisės 
normas (2011 m. birželio 6 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje 
Nr. A756-34/2011). 

29. Reikia pažymėti, kad viešosios atsakomybės dydis gali būti mažinamas atsižvel-
giant į paties nukentėjusiojo asmens kaltę, veiksmus, kuriais jis padėjo žalai atsirasti ar jai 
padėti. Šio aspekto aiškinimui teismų praktikoje reikšminga administracinė byla Nr. A62-
1119/2011. Šioje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų 
kolegija sprendė, ar atlygintina bendrovei turtinė žala, kurią ji patyrė dėl to, kad pagal 
prokuroro, ginančio viešąjį interesą, ieškinį buvo panaikintas detalusis planas ir kiti su 
tuo susiję aktai. Vertindama pareiškėjui priteistinos kompensacijos dydį, išplėstinė teisėjų 
kolegija pabrėžė, kad verslo ar kitų privačių subjektų elgesys gali būti labai reikšmingas 
nustatant priteistiną žalos sumą ir ją mažinant, tačiau kai nėra akivaizdžių įrodymų, kad 
pareiškėjas siekė neteisėtų tikslų ar kitu būdu elgėsi neteisėtai (pvz., nėra nustatytas vals-
tybės tarnautojo papirkimo atvejis), visą riziką ir atsakomybę už patirtas išlaidas perkelti 
pareiškėjui būtų neteisinga (2011 m. gruodžio 15 d. išplėstinės teisėjų kolegijos spren-
dimas administracinėje byloje Nr. A62-1119/2011, Lietuvos vyriausiojo administracinio 
teismo biuletenis Nr. 22, 2011, 287–318 p.).

30. Administraciniai teismai apžvelgiamu laikotarpiu ne kartą pripažino asmenų 
teisę į neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtų valdžios institucijų veiksmų (neveiki-
mo), atlyginimą.

30.1. Antai administracinėje byloje Nr. A502-1350/2012 Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas konstatavo, kad viešojo administravimo subjektas (Vilniaus apskri-
ties vyriausiasis policijos komisariatas) veikė neteisėtai, tai yra pažeidė pareiškėjos teisę 
į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą. 
Atsakovas netinkamai išnagrinėjo pareiškėjos 2010 m. kovo 17 d. prašymą, t. y. neišaiš-
kino jai žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų (šiuo atveju paties atsakovo) neteisėtų 
veiksmų, atlyginimo procedūros bei laikotarpiu nuo 2010 m. kovo 17 d. iki 2010 m. lap-
kričio 2 d. nepadėjo jai realiai įgyvendinti šių teisių – asmens prašymo nustatyta tvar-
ka nepersiuntė nagrinėti pagal kompetenciją Teisingumo ministerijai. Bylą nagrinėjusiai 
teisėjų kolegijai šiuo atveju nekilo abejonių, kad su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
5 straipsnio 3 dalyje įtvirtintu imperatyvu „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“ nesude-
rinamas atsakovo elgesys sumažino pareiškėjos pasitikėjimą viešojo administravimo sis-
tema, tuo sukeldamas jai nusivylimo, liūdesio ir bejėgiškumo jausmą. Atsakovo klaidos 
pasireiškė sistemiškai, o Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 5 d. 
nutartis, kuria jau kartą buvo pripažinta Lietuvos valstybės deliktinė atsakomybė, teigia-
mo poveikio šios teritorinės policijos įstaigos veiklai neturėjo. Spręsdama dėl pareiškėjai 
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priteistinos piniginės išmokos dydžio teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į: nustatytų pažei-
dimų pobūdį, trukmę bei pakartotinumą; neturtinių vertybių, kurioms buvo pakenkta, 
turinį; Lietuvoje egzistuojančias ekonomines darbo užmokesčio bei pragyvenimo sąlygas. 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas vertino, kad šiuo atveju adekvati ir pagrįsta 
kompensacija pareiškėjos moralinei skriaudai atlyginti yra 350 Lt suma (2012 m. liepos 
12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1350/2012). 

30.2. Dėl neturtinės žalos atlyginimo juridiniam asmeniui priteisimo reikšminga 
administracinė byla Nr. A438-531/2013. Šioje byloje neteisėti savivaldybės institucijos veiks-
mai buvo susiję su netinkamu administracinės paslaugos – leidimo išdavimo, vykdymu. 
Byloje nustatyta, kad imperatyviomis teisės normomis savivaldybės institucija buvo įparei-
gota ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo paraiškos gavimo iš regiono aplinkos apsaugos 
departamento dienos pateikti raštu savo pastabas ir pasiūlymus šiam departamentui arba 
raštu derinti paraišką. Remdamasi šia norma, bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija padarė išva-
dą, kad atsakovui per minėtą terminą nepateikus atitinkamo atsakymo į regiono aplinkos 
apsaugos departamento kreipimąsi dėl ginčo paraiškos derinimo, yra teisinis pagrindas pri-
pažinti, kad jis neveikė taip, kaip jį veikti įpareigoja teisės aktai. Tačiau, kad jo toks neveiki-
mas galėtų būti pripažintas neteisėtu, turi būti nustatyta, ar atsakovas neatliko savo parei-
gos per nustatytus terminus dėl objektyvių priežasčių, kurios nepriklausė nuo jo valios, ar 
nesant tokių priežasčių. Nustatyta, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 
ne kartą kreipėsi į savivaldybės administraciją, prašydamas informuoti apie priimtą spren-
dimą dėl pareiškėjo paraiškos derinimo, o atsakovas delsimą priimti tokį sprendimą grindė 
tuo, jog laukia, kol jo sudaryta komisija pateiks atitinkamas išvadas, po to, kol šį klausimą 
išspręs savivaldybės taryba, o galiausiai – nepateikė jokio atsakymo. Iš bylos buvo matyti, 
kad savivaldybės administracijos sudaryta darbo grupė, spręsti byloje nagrinėjamos paraiš-
kos derinimo klausimus, 2010 m. gegužės 4 d. svarstė pareiškėjo paraiškos derinimo klau-
simą ir nusprendė šios paraiškos nederinti, nes pareiškėjas yra nepašalinęs atitinkamų trū-
kumų, kurie jam buvo nurodyti dar 2010 m. kovo 19 d. Po to ta pati darbo grupė 2010 m. 
gegužės 21 d., pakartotinai išnagrinėjusi pareiškėjo paraiškos derinimo klausimą, nustatė, 
kad pareiškėjas anksčiau nurodytus trūkumus pašalino bei nusprendė siūlyti savivaldybės 
administracijai suderinti ginčo paraišką. Visos šios aplinkybės, teisėjų kolegijos vertinimu, 
patvirtino, kad 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 dėl paraiškos derinimo nepriėmus jokio sprendimo, pažeidžiant nustatytus pa-
raiškos derinimo terminus, tokie jo veiksmai pripažintini neteisėtais, kaip padaryti nevei-
kimu. Nustatyti neteisėti atsakovo savivaldybės administracijos veiksmai, teisėjų kolegijos 
vertinimu, sudarė teisinį pagrindą tenkinti iš dalies pareiškėjo reikalavimą dėl neturtinės 
žalos atlyginimo. Kaip nurodė pareiškėjas, reikalaujant atsakovui, su ūkio partneriais suda-
rė atitinkamas ūkinės veiklos sutartis, kurių dėl nepradėtos veiklos negalėjo vykdyti, ir todėl 
jo reputacija prieš šiuos kontrahentus pablogėjo. Šios aplinkybės – negalėjimas laiku pradėti 
ūkinės veiklos, teisėjų kolegijos nuomone, buvo susijusios su pareiškėjo dalykinės reputaci-
jos statusu ūkinės veiklos srityje, kuri (dalykinė reputacija) yra neatsiejama sėkmingo verslo 
vystymo dalis. Įvertinusi tai, kas pasakyta ir neteisėtų veiksmų laikotarpį – nuo 2010 m. ba-
landžio 6 d. iki 2010 m. rugpjūčio 27 d. (iki kreipimosi į teismą) bei šios bylos nagrinėjimo 
laiką, teisėjų kolegija nusprendė, kad pareiškėjui iš atsakovo priteistina 2 000 Lt dydžio ne-
turtinė žala (žr. 2013 m. vasario 14 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A438-531/2013).
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2. specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių  
dėl teismingumo apžvalga

(2015 m. liepos–gruodžio mėn.)

2.1. Bylos, nagrinėtinos administraciniuose teismuose

2.1.1. dėl reikalavimo atlyginti žalą, kilusią dėl policijos pareigūno veiksmų, atliktų 
palaikant viešąją tvarką 

Pareiškėjas kreipėsi į Šiaulių apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti 
iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato, 
3 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo. Pareiškėjas paaiškino, kad 2014 m. liepos 16 d. į jo 
sodybos kiemą atvyko minėto komisariato teritorinio padalinio tyrėjas, kuris be pareiš-
kėjo sutikimo ir teismo sprendimo įsibrovė į pareiškėjo namų valdos kiemą. Šiam polici-
jos pareigūnui užtikrinant viešąją tvarką, AB „LESTO“ darbuotojai priėjo prie bendrovei 
nuosavybės teise priklausančio elektros stulpo, esančio pareiškėjo žemės sklype, ir atliko 
remonto darbus. Taip, pareiškėjo teigimu, buvo pažeistas jo privataus gyvenimo ir nuosa-
vybės neliečiamumas.

Šiaulių apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją 
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Ši kolegija, paneigdama pirmosios instancijos teismo abejones, pirmiausia akcen-
tavo, kad pareiškėjas reiškė reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo, kurios atsiradimą 
siejo su pareigūno veiksmais vykdant teisės aktais jam priskirtas funkcijas bei užtikrinant 
viešąją tvarką. Atsakomybę už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, 
numato Civilinio kodekso 6.271 straipsnis. Ginčus dėl žalos atlyginimo pagal šį straips-
nį nagrinėja administraciniai teismai (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 
3 p.). Aptariamu atveju pareiškėjas kėlė ginčą tik dėl pareigūno neteisėtų veiksmų užti-
krinant viešąją tvarką (užtikrinant AB „LESTO“ darbuotojų patekimą į privačią teritoriją, 
kad šie galėtų atlikti elektros įrenginių remonto darbus) padarytos žalos atlyginimo. Jokių 
reikalavimų AB „LESTO“ ar kitoms bendrovėms, kurių darbuotojai atliko remonto dar-
bus pareiškėjo žemės sklype, jis nekėlė. Todėl, Specialiosios teisėjų kolegijos vertinimu, 
toks ginčas neperžengė įstatymu numatytos administracinio teismo nagrinėjamų bylų dėl 
žalos atlyginimo kategorijos ribų ir turėjo būti nagrinėjamas administraciniame teisme 
(2015 m. liepos 27 d. nutartis byloje P. Š. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Šiaulių 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato, T-82/2015).
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2.1.2. dėl reikalavimo priteisti nesumokėtą vietinę rinkliavą iš mirusio šios vietinės 
rinkliavos mokėtojo paveldėtojų

Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydamas priteisti 
iš atsakovo A. V. 699,93 Lt nesumokėtos vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surin-
kimą ir tvarkymą.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvar-
ka, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingu-
mo klausimą. Teismas nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas dėl vietinės rinkliavos nuo 
2008 m. spalio 1 d. iki 2011 m. kovo 10 d. priteisimo iš atsakovo buvo grindžiamas civi-
linės teisės normomis. Pagal viešosios teisės normas nustatytinas vietinės rinkliavos mo-
kėtojas šiuo atveju buvo miręs, todėl įsiskolinimą buvo prašoma priteisti ne iš rinkliavos 
mokėtojo, o iš asmens, kurio pareiga mokėti ginčo vietinę rinkliavą kildinama iš pavel-
dėjimo teisės normų. Atitinkamai teismas, spręsdamas tokį ginčą, turėtų nustatinėti visas 
reikšmingas aplinkybes, susijusias su įpėdinio atsakomybe už palikėjo skolas (pvz., tai, ar 
palikėjo kreditoriaus reikalavimas pareikštas Civilinio kodekso 5.63 str. nustatyta tvarka). 
Teismo vertinimu, civilinio pobūdžio reikalavimai negali būti laikomi išvestiniais, nes 
administracinio pobūdžio reikalavimas negali būti išspręstas, kol nėra išspręsti civilinio 
teisinio pobūdžio reikalavimai. Tai yra paties ginčo išsprendimas susijęs su paveldėjimo 
vertinimu vadovaujantis atitinkamomis civilinės teisės normomis. Dėl to, tik išsprendus 
visus civilinį teisinį pobūdį turinčius klausimus, bus galima spręsti dėl vietinės rinkliavos 
priteisimo iš rinkliavos mokėtojo įpėdinio. Be to, viešosios teisės normos nenustato jokių 
taisyklių dėl vietinės rinkliavos mokėjimo tokiais atvejais, kai nesumokėtos vietinės rin-
kliavos mokėtojas yra miręs. Panašius santykius reglamentuojantis Mokesčių administra-
vimo įstatymo 92 straipsnis nustato, kad mirusio fizinio asmens mokestinę nepriemoką 
privalo padengti šio asmens turto paveldėtojai Civilinio kodekso nustatyta tvarka, o by-
los dėl mirusio fizinio asmens mokestinės prievolės vykdymo nagrinėjamos bendrosios 
kompetencijos teisme. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismui kilo abejonė, ar na-
grinėjama situacija nepakliūna į civilinės teisės reguliavimo ribas.

Išsklaidydama šias abejones, Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog vienas iš 
svarbiausių kriterijų, pagal kuriuos atribojama administracinio teismo ir bendrosios kom-
petencijos teismo jurisdikcija – teisinio santykio prigimtis bei pobūdis. Administracinių 
bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administracinis teismas spren-
džia ginčus dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje, t. y. ginčus, kylančius iš 
viešosios teisės normų reguliuojamų santykių.

Apžvelgiamoje byloje buvo keliamas reikalavimas priteisti vietinę rinkliavą, moka-
mą į savivaldybės biudžetą. Toks ginčas yra administracinio teisinio pobūdžio ir nagrinė-
tinas administraciniame teisme. Reikalavimas priteisti dalį vietinės rinkliavos sumos, ap-
skaičiuotos ankstesniam nekilnojamojo turto savininkui, kuris yra reiškiamas atsakovui, 
kaip nekilnojamojo turto paveldėtojui, taip pat yra administracinio teisinio pobūdžio. 
Tai, kad bylą nagrinėjančiam teismui gali tekti vertinti tam tikras su civiliniais paveldėji-
mo teisiniais santykiais susijusias aplinkybes bei jų reikšmę ginčo išsprendimui, nekeičia 
bylos rūšinio teismingumo, juolab kad toks vertinimas turi būti atliekamas rinkliavas re-
glamentuojančių viešosios teisės normų kontekste. Šiuo atveju pareiškėjo reiškiamas rei-
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kalavimas savo esme buvo administracinio teisinio pobūdžio, todėl jis turėjo būti nagri-
nėjamas administraciniame teisme (2015 m. rugpjūčio 4 d. nutartis byloje UAB „Alytaus 
regiono atliekų tvarkymo centras“ prieš A. V., T-89/2015).

2.1.3. dėl reikalavimo panaikinti tarp mokesčių administratoriaus ir mokesčių 
mokėtojo sudarytą susitarimą dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio

Ieškovas V. K. Šiaulių apygardos teismui pateikė ieškinį, kuriuo prašo panaikinti 
2010 m. gegužės 5 d. Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, vadovaujantis 
Mokesčių administravimo įstatymo 71 straipsnio 1 dalimi, sudarytą susitarimą dėl mo-
kesčio ir su juo susijusių sumų dydžio ir taikyti restituciją. Nurodė, kad šį susitarimą su-
darė dėl valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnės spaudimo ir apgaulės, todėl yra pa-
grindas minėtą sandorį pripažinti negaliojančiu.

Šiaulių apygardos teismas atsisakė priimti ieškinį ir išaiškino, kad ieškovo skun-
das dėl mokestinio ginčo yra teismingas Vilniaus apygardos administraciniam teismui. 
Klausimui dėl ieškinio priėmimo pasiekus Lietuvos apeliacinį teismą, šis nutarė kreiptis į 
Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp bendrosios kompetencijos teis-
mo ir administracinio teismo spręsti.

Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad Administracinių bylų teisenos 
įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia 
bylas dėl mokesčių, kitų privalomų mokėjimų, rinkliavų sumokėjimo, grąžinimo ar išieš-
kojimo, finansinių sankcijų taikymo, taip pat dėl mokestinių ginčų. Aptariamoje byloje 
ginčas buvo kilęs dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo pasirašyto susita-
rimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio, todėl ginčas pateko į administracinio 
teismo nagrinėjamų ginčų dėl mokesčių kategoriją ir turi būti nagrinėjamas administra-
ciniame teisme. Ta aplinkybė, kad minėtas susitarimas ginčijamas Civilinio kodekso nor-
momis, reglamentuojančiomis sandorio negaliojimo pagrindus, nekeičia bylos rūšinio 
teismingumo (2015 m. spalio 12 d. nutartis byloje V. K. prieš Šiaulių apskrities valstybinę 
mokesčių inspekciją, T-135/2015).

2.1.4. dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo priimti asmens sutikimą 
įsigyti žemės ūkio paskirties žemės sklypą

Pareiškėjas UAB „Trinapolis“ kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teis-
mą, prašydamas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
Vilniaus rajono skyriaus 2015 m. liepos 9 d. atsisakymą priimti jo (pareiškėjo) sutikimą 
įsigyti ginčo žemės sklypą. Jis taip pat prašė įpareigoti atsakovą priimti šį sutikimą įsigyti 
žemės sklypą ir išduoti pažymą pardavėjams dėl pareiškėjo pirmumo teisės įsigyti žemės 
sklypą pagal pateiktą sutikimą.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausi-
mą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą. 

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, kad pareiškėjas kėlė ginčą 
dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus 
sprendimo, kuriuo atsakovas atsisakė priimti pareiškėjo sutikimą įsigyti žemės sklypą dėl 
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to, kad jis nepateikė dokumentų, patvirtinančių Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo 
laikinojo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 2 punkte juridiniam asmeniui nustatytų reikalavi-
mų tam, kad jis turėtų teisę įsigyti žemės ūkio paskirties žemės. Ginčas šiuo atveju kilo ne 
dėl civilinio pobūdžio sąlygų žemės ūkio paskirties žemės įsigijimui, bet dėl to, ar buvo 
ir ar turėjo būti įvykdyti tam tikri procedūriniai reikalavimai (pateikti reikalauti doku-
mentai), t. y. dėl administracinio pobūdžio klausimo. Atsakovas, priimdamas ginčijamą 
sprendimą, veikė kaip viešojo administravimo subjektas, atlikdamas specialiame teisės 
akte (Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinajame įstatyme) jam pavestas funkci-
jas privačios žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo procese. Todėl pareiškėjo reikalavimai 
panaikinti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį aktą ir įpareigoti iš-
duoti pažymą dėl pareiškėjo pirmumo teisės įsigyti privatų žemės sklypą pagal pateik-
tą sutikimą kilo iš administracinių teisinių santykių ir buvo teismingi administraciniam 
teismui (2015 m. spalio 15 d. nutartis byloje UAB „Trinapolis“ prieš Nacionalinės žemės 
tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyrių, T-116/2015).

2.1.5. dėl žuvininkystės veikla užsiimančiam ūkio subjekto skirtos ekonominės 
sankcijos, nustatytos Žuvininkystės įstatyme, ginčijimo

Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas 
panaikinti Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 
Žvejybos Baltijos jūroje kontrolės skyriaus vedėjo nutarimą, kuriuo UAB „Senoji Baltija“ 
paskirta 1 443,32 Eur bauda, 3 taškai ir pasiūlyta atlyginti padarytą 5 638,87 Eur žalą 
gamtai, bei administracinę bylą nutraukti.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo 
klausimą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teis-
mingumo klausimą. Teismas nurodė, kad dėl AB „Senoji Baltija“ veiklos buvo surašytas 
administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame nurodyta, jog pareiškėjas padarė 
Administracinių teisės pažeidimų kodekso 87(10) straipsnio 1 dalyje numatytą adminis-
tracinį teisės pažeidimą – 2011 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamento ES Nr. 404/2011, 
kuriuo nustatomos išsamios Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio 
Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos tai-
syklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, XXX priede nurodyto sunkaus pažeidimo, už 
kurį skiriami 3 taškai, padarymą. Ginčytu nutarimu pareiškėjui pagal Žuvininkystės įsta-
tymo 57 straipsnio 1 ir 2 dalis paskirta 1 443,32 Eur bauda, 3 taškai ir pasiūlyta atlyginti 
padarytą 5 638,87 Eur žalą. 

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad Žuvininkystės įstatymo 36 
straipsnio 2 dalies 8 punkte numatyta, jog žuvininkystės tarnybos pareigūnai, atlikdami 
žuvininkystės kontrolę, įstatymų nustatyta tvarka nagrinėja teisės pažeidimų bylas ir ski-
ria administracines nuobaudas arba ekonomines sankcijas. Žuvininkystės įstatymo 57 
straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog ūkio subjektui, padariusiam sunkų pažeidimą, skiriama 
pagrindinė sankcija – bauda. Pagal Žuvininkystės įstatymo 56 straipsnio 3 dalį, ūkio su-
bjektas, dėl kurio priimtas nutarimas sunkaus pažeidimo byloje, turi teisę per 20 dienų 
nuo nutarimo nuorašo įteikimo dienos apskųsti jį teismui Administracinių bylų teise-
nos įstatymo nustatyta tvarka. Aptariamu atveju pareiškėjas UAB „Senoji Baltija“ ginči-
jo nutarimą, su kurio priėmimu susijusius santykius reglamentuoja Žuvininkystės įsta-
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tymas, taip pat Europos Sąjungos teisės aktų normos (2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1224/2009, nustatantis Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikri-
namas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis). Ginčai dėl finansinių 
sankcijų taikymo patenka į administraciniuose teismuose nagrinėjamų bylų kategori-
ją (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 4 p.). Žuvininkystės tarnyba prie 
Žemės ūkio ministerijos, įgyvendindama pavestą žuvininkystės kontrolės funkciją, veikia 
kaip viešojo administravimo subjektas. Todėl, kaip sprendė Specialioji teisėjų kolegija, 
pareiškėjo reikalavimas panaikinti Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 
nutarimą buvo administracinio teisinio pobūdžio ir nagrinėtinas administraciniame teis-
me (2015 m. spalio 15 d. nutartis byloje UAB „Senoji Baltija“ prieš Žuvininkystės tarnybą 
prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos, T-122/2015).

2.1.6. dėl viešojo administravimo subjekto atsisakymo sudaryti taikos sutartį 
vykdymo procese bei įpareigojimo šią sutartį sudaryti

Pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašydamas 
pripažinti neteisėtais atsakovų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie 
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus ir Valstybinio socialinio 
draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimus, ku-
riais atsisakyta sudaryti taikos sutartį, ir įpareigoti atsakovus su pareiškėju sudaryti tai-
kos sutartį vykdymo procese. Paaiškino, kad kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos Klaipėdos skyrių su prašymu sudaryti taikos sutartį vykdomojoje byloje 
dėl 873 Eur skolos ir 5 proc. metinių palūkanų išieškojimo. Pareiškėjo manymu, atsakovų 
atsisakymas sudaryti taikos sutartį neturi teisinio pagrindo.

Klaipėdos apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klau-
simą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingu-
mo klausimą.

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad nagrinėtu atveju pareiškė-
jas reikalavo, kad su juo išieškotojas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba su-
darytų taikos sutartį vykdymo procese. Nors ginčas buvo susijęs su vykdymo procesu, 
tačiau jį sprendžiant neišvengiamai turės būti vertinamos Valstybinio socialinio draudi-
mo fondo valdybos, kaip viešojo administravimo subjekto, teisės ir pareigos, nustatytos 
viešosios teisės normomis. Nagrinėjant šį ginčą bus būtina nustatyti, ar Valstybinio so-
cialinio draudimo fondo valdyba, veikdama ne tik kaip išieškotojas, bet ir kaip viešojo 
administravimo subjektas, turi teisę ar pareigą pagal viešosios teisės normas atlikti pa-
reiškėjo prašomą teisiškai reikšmingą veiksmą, t. y. sudaryti taikos sutartį vykdymo pro-
cese. Todėl Specialioji teisėjų kolegija darė išvadą, kad nagrinėtu atveju pareiškėjo kelia-
mame ginče dominavo administraciniai teisiniai santykiai ir byla turėjo būti nagrinėjama 
administraciniame teisme (2015 m. gruodžio 8 d. nutartis byloje A. M. prieš Valstybinio 
socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos 
skyrių, T-128/2015).



565

Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo apžvalga 

2.2. Bylos, nagrinėtinos bendrosios kompetencijos teismuose

2.2.1. dėl reikalavimo panaikinti viešojo administravimo subjekto sprendimą 
atsisakyti nustatyti servitutą bei prašymo šį servitutą nustatyti teismo sprendimu

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, iš esmės prašyda-
mas panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Palangos sky-
riaus sprendimą, kuriuo buvo atsisakyta nustatyti servitutą ginčo žemės sklype, bei teis-
mo sprendimu šiame sklype nustatyti kelio servitutą, suteikiantį teisę važiuoti transporto 
priemonėmis iki jo valdomo žemės sklypo.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į 
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 
Šis teismas vertino, kad pagrindinis pareiškėjo suformuluotas reikalavimas yra prašymas 
teismui nustatyti servitutą, o ne įpareigoti administracines institucijas nustatyti servitutą. 

Šiuo klausimu Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad ginčai dėl admi-
nistracinio akto nustatyti servitutą teisėtumo nagrinėjami Administracinių bylų teisenos 
įstatymo nustatyta tvarka (Žemės įstatymo 23 str. 4 d.). Todėl, jei byloje keliamas reika-
lavimas įpareigoti nustatyti servitutą viešojo administravimo subjektą, toks ginčas nagri-
nėjamas administraciniame teisme, nepriklausomai nuo to, kad tarp turto, kurio naudai 
siekiama nustatyti servitutą, ir turto, kuriame prašoma nustatyti servitutą, savininkų kyla 
ginčas. Tais atvejais, kai siekiama servitutą nustatyti teismo sprendimu pagal Civilinio 
kodekso 4.126 straipsnį, ginčas nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

Apžvelgiamu atveju buvo ginčijami viešojo administravimo subjekto sprendimai 
atsisakyti nustatyti žemės servitutą administraciniu aktu, tačiau reikalavimo dėl įparei-
gojimo viešojo administravimo subjektą nustatyti servitutą administraciniu aktu byloje 
nebuvo pareikšta. Pareiškėjas, vadovaudamasis Civilinio kodekso 4.126 straipsniu, prašė 
nustatyti servitutą teismo sprendimu. Kadangi, kaip minėta, bylos dėl servituto nustaty-
mo teismingumą apsprendžia servituto nustatymo pagrindas – ar jį prašoma nustatyti 
administraciniu aktu, ar teismo sprendimu, o šiuo atveju buvo reiškiamas reikalavimas 
nustatyti servitutą būtent teismo sprendimu pagal Civilinio kodekso 4.126 straipsnį, 
Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad byla nagrinėtina bendrosios kompetencijos teis-
me (2015 m. liepos 27 d. nutartis byloje K. O. prieš Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Palangos skyrių, T-85/2015).

2.2.2. dėl savivaldybės administracijos sprendimo, kuriuo atsisakyta tenkinti 
prašymą pašalinti melioracijos įrenginių gedimus

Pareiškėja kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydama panai-
kinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sprendimą, kuriuo netenkintas jos 
prašymas pašalinti melioracijos įrenginių gedimus, ir įpareigojimo pašalinti nustatytus 
melioracijos sistemos gedimus. Pasak pareiškėjos, 2014 m. sausio 28 d. ji pateikė prašymą 
savivaldybei, kuriame nurodė, kad žemės sklype, nuosavybės teise priklausančiame pa-
reiškėjos nepilnametei dukrai, kuriame yra įrengtos valstybei priklausančios melioracijos 
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sistemos bei įrenginiai, kaupiasi vanduo, melioracijos sistema veikia neefektyviai, prašė 
organizuoti valstybei priklausančių įrenginių apžiūrą, nustatyti jų neveikimo priežastį ir 
pašalinti gedimus. Vilniaus rajono savivaldybės administracija ginčijamu sprendimu nu-
rodė, jog drenažo rinktuvų remonto darbai 2014 m. nebus vykdomi, nes šiais metais ne-
turi galimybės tenkinti prašymo dėl drenažo remonto darbų.

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimu pareiškėjos skundą tenki-
no ir panaikino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos sprendimą bei įpareigojo 
ją pašalinti melioracijos sistemos gedimus. Nagrinėdamas atsakovo apeliacinį skundą, 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašy-
damas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Patvirtindama kilusias abejones dėl bylos rūšinio teismingumo, Specialioji teisė-
jų kolegija pažymėjo, kad ginčas šiuo atveju buvo susijęs su savivaldybės patikėjimo tei-
se valdomų inžinerinių statinių, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, priežiūra. 
Savivaldybė, vykdydama patikėjimo teise valdomų melioracijos statinių priežiūrą, veikia 
ne viešojo administravimo srityje, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas, įgyvendi-
nantis nekilnojamojo turto valdytojo teises. Todėl reikalavimai dėl netinkamos tokių sta-
tinių priežiūros yra reiškiami Vilniaus rajono savivaldybės administracijai kaip civilinių 
teisinių santykių subjektui ir yra susiję su civiliniais teisiniais santykiais. Šių argumen-
tų pagrindu Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad kilęs ginčas buvo civilinio teisinio 
pobūdžio ir turėjo būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme (2015 m. spalio 
15 d. nutartis byloje S. C. prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją, T-103/2015).

2.2.3. dėl Valstybinio socialinio fondo valdybos nurodymo kredito įstaigai grąžinti 
nepagrįstai į asmens sąskaitą pervestą senatvės pensiją

Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius 
kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą 
AB „Swedbank“ grąžinti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių sky-
riui 382,84 Eur dydžio pinigines lėšas, t. y. V. P. senatvės pensijos permoką (suma, kuri 
po V. P. mirties jai kaip senatvės pensija buvo pervesta iš Valstybinio socialinio draudimo 
fondo biudžeto).

Vilniaus apygardos administracinis teismas, spręsdamas skundo priėmimo klausi-
mą, kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo 
klausimą. 

Specialioji teisėjų kolegija pirmiausia priminė, kad valstybinė socialinio draudi-
mo senatvės pensija yra mokama vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų 
įstatymu. Šios pensijos skyrimas ir mokėjimas yra viešosios teisės reglamentavimo sritis. 
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, administruodamas 
pensijų mokėjimą, vykdo jam teisės aktais priskirtas viešojo administravimo funkcijas. 
Ginčai dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos priteisimo savo esme yra 
administracinio teisinio pobūdžio ir teismingi administraciniam teismui. Tačiau, kaip 
pažymėjo Specialioji teisėjų kolegija, nagrinėtu atveju, nors ginčas buvo susijęs su admi-
nistraciniais pensijų permokos grąžinimo santykiais, tačiau iš esmės buvo kilęs dėl civi-
linės teisės normomis reglamentuotos pareigos grąžinti be pagrindo įgytą turtą. Šiame 
ginče dominavo civiliniai teisiniai santykiai, todėl Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad 
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byla turėjo būti nagrinėjama bendrosios kompetencijos teisme (2015 m. lapkričio 16 d. 
nutartis byloje Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius prieš AB 
„Swedbank“, T-129/2015).

2.2.4. dėl politinės partijos valdymo organo sprendimo dėl partijos kandidatų 
į savivaldybės tarybą sąrašo teisėtumo ir pagrįstumo bei neturtinės žalos 
atlyginimo

Ieškovė prašė pripažinti Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Valdybos sprendi-
mą patvirtinti Vilniaus miesto skyriaus kandidatų į Vilniaus savivaldybės tarybą sąrašą 
neteisėtu ir atlyginti 12,00 Eur neturtinę žalą, pripažinti Lietuvos Respublikos liberalų są-
jūdžio Valdybos sprendimą išbraukti M. B. iš Vilniaus miesto skyriaus kandidatų sąrašo 
neteisėtu ir atlyginti 12,00 Eur neturtinę žalą, priteisti iš atsakovo visas bylinėjimosi išlai-
das ir kt.

Vilniaus miesto apylinkės teismui iškilo abejonių dėl bylos rūšinio teismingumo, 
tad teismas nutartimi kreipėsi į Specialiąją teisėjų kolegiją ginčams dėl teismingumo tarp 
bendrosios kompetencijos teismo ir administracinio teismo spręsti. 

Paneigdama kilusią abejonę, Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdis yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 
kurio teisinė forma yra politinė partija. Politinių partijų įstatymo 4 straipsnio 1 da-
lyje nustatyta, kad politinės partijos savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos 
Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Politinių partijų ir kitais Lietuvos 
Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, savo įstatais bei programa. Minėto įstatymo 6 
straipsnyje nustatyta, kad politinės partijos veikia pagal savo įstatus, taip pat šio įstatymo 
13 straipsnyje numatyta, kad politinės partijos organų sprendimai gali būti pripažinti ne-
galiojančiais Civilinio kodekso nustatyta tvarka. Juridinių asmenų organų kompetencija, 
funkcijos, juridinių asmenų organų sprendimų ginčijimas yra civilinės teisės reguliavimo 
dalykas (Civilinio kodekso 2.81, 2.82 str.). Šioje srityje kylantys ginčai nagrinėtini ben-
drosios kompetencijos teisme. 

Pasisakydama dėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 12 
punkte, numatančio kad administraciniam teismui priskiriama nagrinėti bylas, kuomet 
ginčijama visuomeninių organizacijų, bendrijų, politinių partijų, politinių organizacijų 
ar asociacijų priimtų bendro pobūdžio aktų teisėtumas, Specialioji teisėjų kolegija akcen-
tavo, kad apžvelgiamoje byloje ginčyti politinės partijos – Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio priimti sprendimai yra individualaus pobūdžio sprendimai, jais nėra nustatoma 
kokių nors bendro pobūdžio taisyklių bei nėra priimti įgyvendinant viešojo administra-
vimo funkcijas. Tad keltas ginčas nepakliuvo į minėtą ginčų kategoriją ir pagal bendrąją 
taisyklę nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme. Reikalavimai dėl minėtos žalos 
atlyginimo – taip pat nagrinėtini šios kompetencijos teisme (2015 m. lapkričio 23 d. nu-
tartis byloje M. B. prieš Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdį, T-142/2015).
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2.2.5. dėl valstybinės žemės patikėtinio atsisakymo išduoti pritarimą savavališkai 
ant valstybinės žemės pastatytų statinių įteisinimui

Pareiškėjai kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydami panai-
kinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyriaus 
sprendimus, kuriais buvo atsisakyta išduoti pritarimus statinių, pastatytų valstybei nuo-
savybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, įteisinimui, bei įpareigoti išduoti tokius 
pritarimus.

Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į Specialiąją 
teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą. 

Patvirtindama teismo abejones, Specialioji teisėjų kolegija priminė, kad valstybė 
ir savivaldybės, kaip viešieji asmenys, per tam tikras institucijas vykdo dvejopas funkci-
jas. Be tam tikrų valdžios, t. y. viešojo administravimo, funkcijų, tiek valstybė, tiek sa-
vivaldybės vykdo ir ūkinę komercinę veiklą, taigi dalyvauja civiliniuose teisiniuose san-
tykiuose kaip civilinių teisinių santykių subjektai. Viešojo administravimo institucijų 
veikla, šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, nėra viešasis 
administravimas, t. y. administravimo institucija veikia ne kaip viešojo administravimo 
subjektas, o kaip civilinių teisinių santykių subjektas. Nacionalinės žemės tarnybos prie 
Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius, priimdamas sprendimus dėl pritarimo 
įteisinti statybą valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklypuose, veikia ne 
viešojo administravimo srityje, bet kaip civilinių teisinių santykių dalyvis, įgyvendinan-
tis atitinkamas turtines teises bei pareigas, susijusias su valstybei, kaip civilinės teisės 
subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Todėl, kaip konstatavo Specialioji teisėjų 
kolegija, aptariamas ginčas kilo iš civilinių teisinių santykių ir turėjo būti nagrinėjamas 
bendrosios kompetencijos teisme (2015 m. lapkričio 27 d . nutartis byloje A. Š., D. V. ir 
S. B. prieš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių, 
T-133/2015).

2.2.6. dėl prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankos 
procedūrų ir rezultatų teisėtumo bei pagrįstumo

Pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panai-
kinti Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Prašymus išduoti vizas priiman-
čių išorės paslaugų teikėjų atrankos komisijos protokolo dalį dėl paslaugų Baltarusijoje 
teikimo dalyvių vertinimo ir laimėtojo išrinkimo ir Lietuvos Respublikos užsienio reika-
lų ministerijos su VF Services LLC sudarytą susitarimą. Jis paaiškino, kad Užsienio rei-
kalų ministerija 2014 m. gegužės 16 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas dalyvauti pra-
šymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje. Pareiškėjas 
pateikė paraišką dalyvauti šioje atrankoje. 2014 m. rugsėjo 16 d. pareiškėjas ministerijos 
konsulinio departamento raštu buvo informuotas, kad LLC Service Visa Company pasiū-
lymai nebuvo pasirinkti, tačiau pats sprendimas dėl teikėjų atrankos rezultatų pareiškėjui 
pateiktas nebuvo. Pareiškėjui sukėlė abejonių atrankos skaidrumas ir objektyvumas, ka-
dangi iki gaunant atsakovo pranešimą apie atrankos nelaimėjimą į jį kreipėsi VFS Global, 
kuris nurodė, kad laimės atranką ir pasiūlė perimti LLC Service Visa Company turimas 
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patalpas. Pareiškėjo manymu, atranką galimai laimėjęs VFS Global neturėjo reikalauja-
mų patalpų ir nurodė apgaulingą informaciją dviem atrankoje nurodytais adresais, todėl 
VFS Global negalėjo laimėti atrankos. Be to, atranką laimėjęs VFS Global nėra juridinis 
asmuo, o ginčijamas 2014 m. gruodžio 17 d. susitarimas buvo sudarytas su kitu juridiniu 
asmeniu – VF Sevices LLC, kuris nedalyvavo atrankoje ir nėra atrankos laimėtojas.

Vilniaus apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą, kreipėsi į 
Specialiąją teisėjų kolegiją, prašydamas išspręsti bylos rūšinio teismingumo klausimą.

Specialioji teisėjų kolegija pažymėjo, jog byloje pareiškėjas kėlė reikalavimus, susi-
jusius su Užsienio reikalų ministerijos Prašymus išduoti vizas priimančių išorės paslaugų 
teikėjų atrankos komisijos sprendimo dėl paslaugų Baltarusijoje teikimo dalyvių vertini-
mo ir laimėtojo išrinkimo teisėtumu ir pagrįstumu, bei prašė panaikinti Užsienio reikalų 
ministerijos su VF Services LLC, kaip atrankos laimėtoju, 2014 m. gruodžio 17 d. sudary-
tą susitarimą teikti paslaugas.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir užsienio reikalų ministro 2011 m. 
kovo 24 d. įsakymu Nr. 1V-233/V-66 patvirtinto Kvietimo patvirtinimo, dokumentų vi-
zai gauti pateikimo, konsultacijų vykdymo, vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti, jos 
pratęsimo ar atsisakymo ją pratęsti, jos panaikinimo ir Šengeno vizos atšaukimo, taip pat 
komercinių tarpininkų akreditavimo ir išorės paslaugų teikėjų pasirinkimo tvarkos apra-
šo 28 punkte nustatyta, kad esant Vizų kodekso 40 straipsnio 3 dalyje numatytoms aplin-
kybėms, Lietuvos vizų tarnyba užsienyje Konsuliniam departamentui teikia siūlymus dėl 
bendradarbiavimo su išorės paslaugų teikėjais Vizų kodekso 43 straipsnio 6 dalyje numa-
tytai vienai ar kelioms užduotims vykdyti. Aprašo 38 punktas numato, kad Užsienio rei-
kalų ministerija ne anksčiau kaip po 45 dienų nuo komisijos sprendimo dėl teikėjų atran-
kos rezultatų su šios atrankos laimėtoju sudaro sutartį dėl bendradarbiavimo pagal Vizų 
kodekso X priedo reikalavimus.

Nagrinėtu atveju atranka skelbta dėl išorės paslaugų teikėjo parinkimo Vizų ko-
dekso 43 straipsnio 6 dalyje numatytai vienai ar kelioms užduotims vykdyti. Su atrankos 
laimėtoju buvo sudarytas susitarimas dėl paslaugų teikimo, kuris yra civilinio teisinio po-
būdžio. Taigi iš esmės tarp šalių šios atrankos metu susiklostė civiliniai teisiniai santykiai. 
Atsakovas, vykdydamas išorės paslaugų teikėjo atranką, kurios tikslas yra bendradar-
biavimo sutarties dėl viešųjų paslaugų teikimo sudarymas, veikė ne viešojo administra-
vimo srityje, o kaip subjektas, dalyvaujantis civiliniuose teisiniuose santykiuose. Todėl 
Specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad ginčas šiuo atveju kilo civilinių teisinių santykių 
srityje ir buvo teismingas bendrosios kompetencijos teismui (2015 m. gruodžio 8 d. nu-
tartis byloje LLC Service Visa Company prieš Lietuvos Respublikos užsienio reikalų minis-
teriją, T-137/2015).
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3.1. 2015 m. liepos 16 d. didžiosios kolegijos prejudicinis sprendimas 
byloje CHEZ Razpredelenie Bulgaria AD prieš Komisia za zashtita ot 

diskriminatsia (c-83/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas iš esmės dėl 2000 m. birželio 
29 d. Tarybos direktyvos 2000/43/EB, įgyvendinančios vienodo požiūrio principą as-
menims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (OL L 180, p. 22; 
2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 20 sk., 1 t., p. 23), (toliau – ir Direktyva 2000/43) 
1 straipsnio, 2 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a ir b punktų išaiškinimo. Šis prašymas pa-
teiktas nagrinėjant bylą, kurioje elektros skaitiklius vartotojams įrengusi bendrovė prašė 
panaikinti Apsaugos nuo diskriminacijos komisijos sprendimą, kuriame pastaroji įparei-
gojo bendrovę nebediskriminuoti A. G. Nikolovos ir ateityje netaikyti tokios diskrimina-
cinės praktikos.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnyje nustatyta, jog įstatymui, teismui 
ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs (1 d.). Žmogaus teisių 
negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, soci-
alinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu (2 d.). Kad būtų įgyvendintos 
minėtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio nuostatos, užtikrina ir Lietuvos 
Respublikos lygių galimybių įstatymas. Šiuo įstatymu Lietuvos teisinėje sistemoje, be kita 
ko, įgyvendintos ir pirmiau įvardytos Direktyvos 2000/43 nuostatos. 

Direktyvos 2000/43 tikslas – sukurti kovos su diskriminacija dėl rasės ar etninės 
priklausomybės sistemą siekiant valstybėse narėse įgyvendinti vienodo požiūrio principą 
(1 str.). Šioje direktyvoje vienodo požiūrio principas reiškia, kad nėra jokios tiesioginės ar 
netiesioginės diskriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės (2 str. 1 d.). Šio straips-
nio 1 dalyje yra įvardijama, jog a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai vienam asmeniui 
taikomos prastesnės sąlygos, nei panašioje situacijoje yra, buvo ar galėjo būti taikomos 
kitam asmeniui dėl rasės ar etninės priklausomybės; b) netiesioginė diskriminacija yra 
tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam tikros rasės ar etni-
nės priklausomybės asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti 
asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o 
šio tikslo siekiama atitinkamomis ir būtinomis priemonėmis (2 str. 2 d.).

Administraciniai teismai, nagrinėdami bylas, neretai susiduria su situacijomis, 
kuriose keliami klausimai dėl diskriminavimo įvairiose teisinių santykių srityse, inter 
alia etninės priklausomybės aspektu, koks ir yra nagrinėjamas apžvelgiamoje Europos 
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Sąjungos Teisingumo Teismo byloje. Todėl šio teismo didžiosios kolegijos pateiktas tie-
sioginės bei netiesioginės diskriminacijos atvejų aiškinimas gali turėti didelę reikšmę for-
muojant nacionalinę administracinių teismų praktiką. 

neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad 1999 ir 2000 m. elektros tiekėjas visų varto-
tojų rajone, kuriame dauguma gyventojų yra romų kilmės, elektros skaitiklius įrengė ant 
betoninių antžeminės elektros linijos stulpų 6–7 m aukštyje, tačiau kituose rajonuose 
elektros skaitiklius įrengė 1,7 m aukštyje, dažniausiai vartotojo būste, ant pastato fasado 
ar tvoros. 2008 m. gruodžio mėn. A. G. Nikolova pateikė skundą Apsaugos nuo diskrimi-
nacijos komisijai, kuriame teigė, kad ginčijama praktika taikoma dėl to, kad dauguma ra-
jono gyventojų yra romai ir kad dėl šios priežasties ji pati yra tiesiogiai diskriminuojama 
dėl tautybės. Ji visų pirma nurodė negalinti pažiūrėti elektros skaitiklio rodmenų, sek-
ti suvartojimo ir įsitikinti, kad jai skirtos sąskaitos už elektros energiją yra teisingos; jos 
manymu, šios sąskaitos pernelyg didelės. Minėtai komisijai nagrinėtą situaciją pripažinus 
diskriminacine, jos sprendimas buvo ginčijamas nacionaliniuose teismuose. 

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekė išsiaiškinti, 
ar tokia praktika patenka į Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktais1 regu-
liuojamas situacijas ir kaip jos turėtų būti aiškinamos nagrinėjamu atveju. 

Dėl asmenų, gyvenančių kartu su romų tautybės asmenimis, tačiau nesančių romų 
kilmės, diskriminacijos dėl etninės priklausomybės

Visų pirma Teisingumo Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, jog A. G. Nikolova 
nėra romų kilmės, kaip ji pati teigia Teisingumo Teismui, romų etninė priklausomybė, 
kurios šiuo atveju yra dauguma kitų miesto rajono, kuriame ji vykdo savo veiklą, gyven-
tojų, yra priežastis, dėl kurios ji teigia patirianti prastesnes sąlygas ar patenkanti į gero-
kai prastesnę padėtį. Atsižvelgęs į tai, Teismas nusprendė sąvoką „diskriminacija dėl 
etninės priklausomybės“, kaip ji suprantama pagal Direktyvą 2000/43, konkrečiai pagal 
jos 1 straipsnį ir 2 straipsnio 1 dalį, aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindinės bylos 
aplinkybėmis, kai miesto rajone, kur dauguma gyventojų yra romų kilmės, elektros skai-
tikliai įrengiami ant antžeminės elektros linijos stulpų 6–7 m aukštyje, o kituose mies-
to rajonuose šie skaitikliai įrengiami mažesniame nei 2 m aukštyje, ši sąvoka taikoma  

1 Direktyvos 2 straipsnyje „Diskriminacijos sąvoka“ nustatyta:
 „1. Šioje direktyvoje vienodo požiūrio principas reiškia, kad nėra jokios tiesioginės ar netiesioginės dis-

kriminacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės.
 2. Šio straipsnio 1 dalyje:
 a) tiesioginė diskriminacija yra tada, kai vienam asmeniui taikomos prastesnės sąlygos, nei panašioje situ-

acijoje yra, buvo ar galėjo būti taikomos kitam asmeniui dėl rasės ar etninės priklausomybės;
 b) netiesioginė diskriminacija yra tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, kriterijų ar praktikos tam ti-

kros rasės ar etninės priklausomybės asmenys gali patekti tam tikru atžvilgiu [gerokai] į prastesnę pa-
dėtį nei kiti asmenys, nebent tas sąlygas, kriterijus ar praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio 
tikslo siekiama atitinkamomis ir būtinomis priemonėmis.

 3. Priekabiavimas laikomas šio straipsnio 1 dalyje apibrėžta diskriminacija, jei dėl asmens rasės ar etninės 
priklausomybės nepageidaujamu elgesiu siekiama įžeisti arba įžeidžiamas jo orumas ir siekiama sukurti 
arba sukuriama bauginanti, priešiška, žeminanti ar įžeidžianti aplinka. <…>“.
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neatsižvelgiant į tai, ar tokia priemonė susijusi su tam tikros etninės priklausomybės as-
menimis ar asmenimis, kurie nėra tos etninės priklausomybės, bet dėl šios priemonės 
kartu su pastaraisiais patiria prastesnes sąlygas ar patenka į gerokai prastesnę padėtį.

Siekdamas pateikti nacionaliniam teismui visapusišką Sąjungos teisės išaiškinimą, 
Teisingumo Teismas taip pat vertino, ar nacionalinės teisės nuostata įtvirtinusi, kad, no-
rint konstatuoti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl rasės ar etninės priklausomy-
bės šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, prastesnės sąlygos ar gerokai 
prastesnė padėtis, nurodytos atitinkamai minėtuose a ir b punktuose, turi pažeisti teises 
ar teisėtus interesus, dera su Sąjungos teise. Šiuo aspektu pažymėta, kad tokia nacionali-
nės teisės nuostata, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kurioje „prastesnėmis“ sąlygo-
mis ar „gerokai prastesne padėtimi“, kaip jos suprantamos atitinkamai pagal Direktyvos 
2000/43 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktus, laikomi tik veiksmai, pažeidžiantys asmens 
„teises“ ar „teisėtus interesus“, nustato sąlygą, kurios nėra minėtose šios direktyvos nuos-
tatose, todėl tokia nuostata apriboja minėta direktyva užtikrinamą apsaugą. Atsižvelgus 
į tai, nuspręsta pripažinti, kad draudžiama tokia nacionalinės teisės nuostata, kurioje 
numatyta, kad, norint konstatuoti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl rasės ar 
etninės priklausomybės šios Direktyvos 2000/43 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, 
prastesnės sąlygos ar gerokai prastesnė padėtis turi pažeisti teises ar teisėtus interesus. 

Dėl sąvokos prastesnės sąlygos, taikomos panašioje padėtyje esantiems asmenims, 
aiškinimo tiesioginės diskriminacijos atveju

Toliau Teisingumo Teismas vertino, ar Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a 
punktą reikia aiškinti taip, kad tokia priemonė kaip ginčijama praktika gali sukurti situa-
ciją, kai asmenims taikomos „prastesnės sąlygos“, kaip jos suprantamos pagal šią nuosta-
tą, negu „panašioje situacijoje“ taikomos kitiems asmenims visiškai ar iš dalies dėl etninės 
priklausomybės, taigi tokia praktika yra tiesioginė diskriminacija dėl etninės priklauso-
mybės, kaip ji suprantama pagal tą pačią nuostatą.

Vertindamas pagrindinės bylos aplinkybes Teisingumo Teismas pažymėjo, jog 
vien dėl aplinkybės, kad pagrindinėje byloje aptariamame miesto rajone taip pat gyvena 
ir ne romų etninės priklausomybės gyventojai, negalima atmesti galimybės, jog ginčija-
ma praktika atsirado atsižvelgiant į tai, kad dauguma šio miesto rajono gyventojų yra ro-
mai. Norint konstatuoti tiesioginės diskriminacijos, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 
2000/43 2 straipsnio 2 dalies a punktą, buvimą, pakanka, kad etninė priklausomybė lem-
tų sprendimą taikyti tokias sąlygas.

Tais atvejais, kai asmuo, manantis esąs nukentėjęs, nes jam nebuvo taikomas vieno-
do požiūrio principas, nurodo teismui ar kitai kompetentingai institucijai aplinkybes, lei-
džiančias daryti prielaidą dėl tiesioginės ar netiesioginės diskriminacijos, atsakovas turi 
įrodyti, kad jis nepažeidė vienodo požiūrio principo. Asmuo, laikantis save nukentėjusiu 
dėl vienodo požiūrio principo nesilaikymo, pirmiausia turi nurodyti faktines aplinkybes, 
leidžiančias daryti prielaidą, kad buvo tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, tačiau 
nustatant faktus, leidžiančius preziumuoti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją, reikia 
įsitikinti, kad atsakovo atsisakymas suteikti informaciją nesutrukdys pasiekti Direktyva 
2000/43 siekiamų tikslų. Faktines aplinkybes, leidžiančias daryti prielaidą, jog buvo tie-
sioginė ar netiesioginė diskriminacija, turi įvertinti nacionalinis teismas ar kita kompe-
tentinga institucija pagal nacionalinę teisę ir (arba) praktiką. 



573

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

Šiomis aplinkybėmis Teismas taip pat pažymėjo, kad dėl Direktyvos 2000/43 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų sąlygų neabejotina, jog tokia praktika, kaip ginči-
jama, turi prastesnių sąlygų taikymo panašioje padėtyje esantiems asmenims požymių. 
Praktika, kai atitinkamo miesto rajono gyventojams, kurių dauguma yra romų kilmės, 
taikomos prastesnės sąlygos, nes jiems labai sudėtinga ar netgi neįmanoma pažiūrėti savo 
elektros skaitiklių norint patikrinti, kiek suvartota elektros energijos, yra įžeidžiama ir sti-
gmatizuojamojo pobūdžio. Dėl sąvokos ,,panaši situacija“ Teismas pažymėjo, jog iš prin-
cipo visi galutiniai elektros energijos vartotojai, kuriems mieste energiją tiekia tas pats 
tiekėjas, neatsižvelgiant į tai, kokiame miesto rajone jie gyvena, laikytini esančiais pana-
šioje situacijoje šio tiekėjo požiūriu, kiek tai susiję su elektros skaitiklio, skirto matuoti, 
kiek jie suvartoja elektros energijos, ir sekti suvartojimo pokytį, suteikimu naudotis. 

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, nuspręsta, jog Direktyvos 2000/43 2 straips-
nio 2 dalies a punktas aiškintinas taip, kad tokia priemonė kaip ginčijama praktika yra 
tiesioginė diskriminacija, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, jei paaiškėja, kad prie-
monė įdiegta ir (arba) toliau taikoma dėl priežasčių, susijusių su daugumos atitinkamo 
miesto rajono gyventojų etnine priklausomybe, o tai turi įvertinti prašymą priimti pre-
judicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į visas reikšmingas bylos aplinkybes 
ir į įrodinėjimo pareigos perkėlimo taisykles, įtvirtintas minėtos direktyvos 8 straipsnio 1 
dalyje.

Dėl sąvokos gerokai prastesnė padėtis aiškinimo netiesioginės diskriminacijos atveju

Pasisakydamas dėl galimos netiesioginės diskriminacijos nagrinėjamu atveju, 
Teisingumo Teismas pažymėjo, kad „akivaizdžiai neutrali“ praktika, kaip ji suprantama 
pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą, turi būti aiškinama taip, kad ji 
turi būti „tariamai“ arba „iš pirmo žvilgsnio“ neutrali. Toks aiškinimas labiausiai atitinka 
sąvokos prasmę ir nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, jog netiesioginė diskrimi-
nacija gali atsirasti tuomet, kai priemonė, nors ir suformuluota neutraliai, t. y. joje nu-
rodyti kiti kriterijai, nesusiję su saugoma savybe, iš tikrųjų daro itin nepalankų poveikį 
šią savybę turintiems asmenims (šiuo klausimu, be kita ko, žr. Sprendimo Z., C-363/12, 
EU:C:2014:159, 53 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką). 

Jei priemonė, dėl kurios atsiranda skirtingas požiūris, įdiegta dėl su rase ar etnine 
priklausomybe susijusių priežasčių, ji laikytina „tiesiogine diskriminacija“, kaip ji supran-
tama pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a punktą. Netiesioginei diskriminaci-
jai dėl rasės ar etninės priklausomybės nebūtina, kad atitinkama priemonė būtų pagrįsta 
tokiais motyvais. Tam, kad priemonei būtų galima taikyti Direktyvos 2000/43 2 straips-
nio 2 dalies b punktą, pakanka, kad ši priemonė, nors ir pagrįsta neutraliais, su saugoma 
savybe nesusijusiais, kriterijais, darytų itin nepalankų poveikį šią savybę turintiems as-
menims. Taigi draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje netiesioginės diskrimi-
nacijos dėl rasės ar etninės priklausomybės buvimas siejamas su sąlyga, kad atitinkama 
priemonė priimta dėl su rase ar etnine priklausomybe susijusių priežasčių.

Aiškindamas su netiesiogine diskriminacija susijusią sąvoką „gerokai prastesnė 
padėtis“ [tam tikru atžvilgiu prastesnė padėtis], Teismas pažymėjo, kad nei iš minėto 2 
straipsnio 2 dalies b punkte vartojamų žodžių „gerokai prastesnė padėtis“, nei iš kitų šioje 
nuostatoje pateiktų patikslinimų nematyti, kad tokia prastesnė padėtis egzistuoja tik ypač 
reikšmingais, akivaizdžiais ir sunkiais nelygybės atvejais. Priešingai, minėtą sąlygą rei-
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kia suprasti taip, kad ypač tam tikros etninės priklausomybės asmenys dėl nagrinėjamos 
priemonės patenka į gerokai prastesnę padėtį. Kiek tai susiję su šioje nuostatoje nurodyta 
gerokai prastesne padėtimi, nereikalaujama didelio sunkumo laipsnio.

Vertindamas, ar ginčijama praktika galėtų būti laikoma akivaizdžiai neutralia 
Direktyvos prasme, Teismas nurodė, jog neabejotina, kad ši praktika ir kriterijus, ku-
riuo remiantis ji išimtinai įgyvendinama, t. y. atitinkamų būstų buvimas miesto rajone, 
kur konstatuota daug sukčiavimo, neteisėto poveikio elektros skaitikliams ir neteisė-
to prisijungimo prie tinklo atvejų, yra akivaizdžiai neutralūs, kaip tai suprantama pagal 
Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą. Tačiau minėta praktika taikoma tik 
miesto rajonuose, kur, kaip pagrindinėje byloje aptariamame rajone, daugiausia gyvena 
romų kilmės asmenys, tokia praktika kur kas labiau paveikia tokios etninės priklauso-
mybės asmenis, todėl jie, palyginti su kitais asmenimis, patenka į gerokai prastesnę pa-
dėtį, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą. Tokia 
prastesnė padėtis susidaro dėl ginčijamos praktikos įžeidžiamojo ir stigmatizuojamojo 
pobūdžio ir dėl to, kad dėl jos galutiniams vartotojams tampa itin sudėtinga arba net-
gi neįmanoma patikrinti savo elektros skaitiklių, norint pažiūrėti, kiek suvartota elektros 
energijos.

Dėl skirtingo požiūrio dėl rasės ar etninės priklausomybės pateisinimo

Pasisakydamas, ar ginčo praktika gali būti objektyviai pateisinama, Teisingumo 
Teismas visų pirma pažymėjo, kad tuo atveju, kai taikomas skirtingas požiūris dėl rasės 
ar etninės priklausomybės, pateisinimo sąvoką reikia aiškinti siaurai. 

Ginčijama praktika skirta užkirsti kelią sukčiavimui ir piktnaudžiavimui, vartoto-
jams apsaugoti nuo rizikos, kurią jų gyvybei ir sveikatai gali kelti tokie veiksmai, ir koky-
biškam ir saugiam elektros energijos tiekimui užtikrinti, tenkinant visų vartotojų intere-
są. Visi šie tikslai yra Sąjungos teisės pripažinti teisėti tikslai. Nagrinėjamos priemonės 
turi būti objektyviai pateisinamos tokiais tikslais. 

Pagrindinėje byloje bendrovė, taikanti ginčijamą praktiką, turi įrodyti neteisėtų 
veiksmų (neteisėto poveikio skaitikliams) buvimą bei jų realų mastą ir turint omenyje, 
kad praėjo 25 metai, ir atsižvelgiant į dabartinę padėtį, dėl kokių konkrečių priežasčių mi-
nėtame miesto rajone vis dar egzistuoja didelė grėsmė, kad toks neteisėtas poveikis elek-
tros skaitikliams ir neteisėtas prisijungimas prie tinklo pasikartos. Įgyvendindama įrodi-
nėjimo pareigą bendrovė negali tvirtinti, kad tokie veiksmai ir grėsmė yra „akivaizdūs“. 

Jei gali būti įrodoma, kad ginčijama praktika objektyviai siekiama jos nurodytų 
teisėtų tikslų, dar reikia įrodyti, kad ši praktika yra tinkama ir būtina priemonė šiems 
tikslams pasiekti. A priori atrodo, kad ginčijama praktika yra tinkama veiksmingai ko-
voti su šiuo atveju nurodytais neteisėtais veiksmais, taigi sąlyga, susijusi su tokios prak-
tikos tinkamumu teisėtiems tikslams pasiekti, atrodo įvykdyta. Dėl ginčijamos praktikos 
būtinumo nacionalinis teismas turės patikrinti, ar tokiuose miesto rajonuose, kaip apta-
riamas pagrindinėje byloje, dėl tam tikrų ypatybių nebuvo galima taikyti kitų tinkamų 
ir ne tokių radikalių priemonių kilusioms problemoms išspręsti. Teismas turi patikrin-
ti, ar yra kitų tinkamų ir ne tokių radikalių priemonių nurodytiems tikslams pasiekti, 
ir jei taip – konstatuoti, kad ginčijama praktika nėra būtina, kaip tai suprantama pagal 
Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą. Darant prielaidą, kad nėra kitos to-
kios veiksmingos priemonės kaip ginčijama praktika, teismas dar turės patikrinti, ar dėl 
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ginčijamos praktikos kilę nepatogumai nėra neproporcingi siekiamiems tikslams ir ar ši 
praktika pernelyg nepažeidžia atitinkamuose miesto rajonuose gyvenančių asmenų tei-
sėtų interesų. Teismas pirmiausia turės atsižvelgti į elektros energijos galutinių vartotojų 
interesą būti aprūpintiems elektra tokiomis sąlygomis, kurios neturėtų įžeidžiamojo ar 
stigmatizuojamojo poveikio; į ginčijamos praktikos privalomąjį ir bendrą pobūdį, į tai, 
kad ji taikoma jau seniai, ir į tai, kad ji taikoma visiems atitinkamo miesto rajono gyven-
tojams ilgą laiką, nors daugumai jų asmeniškai nėra inkriminuojami neteisėti veiksmai ir 
jie negali būti laikomi atsakingais už trečiųjų asmenų padarytus veiksmus, tačiau tai dar 
reikia patikrinti; į atitinkamame miesto rajone gyvenančių galutinių vartotojų teisėtą in-
teresą patikrinti ir veiksmingai ir nuolat sekti savo elektros energijos suvartojimą. 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendė:

1. Sąvoką „diskriminacija dėl etninės priklausomybės“, kaip ji suprantama pagal 
2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvą 2000/43/EB, įgyvendinančią vienodo požiūrio 
principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės, konkrečiai 
pagal jos 1 straipsnį ir 2 straipsnio 1 dalį, reikia aiškinti taip, kad tokiomis kaip pagrindi-
nės bylos aplinkybėmis, kai miesto rajone, kur dauguma gyventojų yra romų kilmės, elek-
tros skaitikliai įrengiami ant antžeminės elektros linijos stulpų 6–7 m aukštyje, o kituose 
miesto rajonuose šie skaitikliai įrengiami mažesniame nei 2 m aukštyje, ši sąvoka taiko-
ma neatsižvelgiant į tai, ar tokia priemonė susijusi su tam tikros etninės priklausomybės 
asmenimis ar asmenimis, kurie nėra tos etninės priklausomybės, bet dėl šios priemonės 
kartu su pastaraisiais patiria prastesnes sąlygas ar patenka į gerokai prastesnę padėtį.

2. Direktyvą 2000/43, konkrečiai jos 2 straipsnio 1 dalies ir 2 dalies a ir b punktų 
nuostatas, reikia aiškinti taip, kad pagal ją draudžiama nacionalinės teisės nuostata, ku-
rioje numatyta, kad, norint konstatuoti tiesioginę ar netiesioginę diskriminaciją dėl rasės 
ar etninės priklausomybės šios direktyvos 3 straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, pras-
tesnės sąlygos ar gerokai prastesnė padėtis, nurodytos atitinkamai minėtuose a ir b punk-
tuose, turi pažeisti teises ar teisėtus interesus.

3. Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies a punktą reikia aiškinti taip, kad tokia 
priemonė kaip ginčijama praktika yra tiesioginė diskriminacija, kaip ji suprantama pagal 
šią nuostatą, jei paaiškėja, kad priemonė įdiegta ir (arba) toliau taikoma dėl priežasčių, 
susijusių su daugumos atitinkamo miesto rajono gyventojų etnine priklausomybe, o tai 
turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į vi-
sas reikšmingas bylos aplinkybes ir į įrodinėjimo pareigos perkėlimo taisykles, įtvirtintas 
minėtos direktyvos 8 straipsnio 1 dalyje.

4. Direktyvos 2000/43 2 straipsnio 2 dalies b punktą reikia aiškinti taip, kad:
a. pagal jį draudžiama nacionalinės teisės nuostata, kurioje numatyta, kad, norint 

konstatuoti netiesioginę diskriminaciją dėl rasės ar etninės priklausomybės, gerokai pras-
tesnė padėtis turi susidaryti dėl rasės ar etninės priklausomybės;

b. šioje nuostatoje vartojami žodžiai „akivaizdžiai neutralūs“ kriterijai ar „akivaiz-
džiai neutrali“ praktika reiškia kriterijus ar praktiką, kurie suformuluoti ar taikomi iš pa-
žiūros neutraliai, t. y. atsižvelgiant į veiksnius, nesusijusius su saugoma savybe;

c. žodžiai „gerokai prastesnė padėtis“ šioje nuostatoje reiškia ne ypač reikšmingus, aki-
vaizdžius ir sunkius nelygybės atvejus, o tai, kad ypač tam tikros rasės ar etninės priklausomy-
bės asmenys dėl tam tikrų sąlygų, kriterijų ar praktikos patenka į gerokai prastesnę padėtį;
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d. darant prielaidą, kad tokia priemonė, kaip aprašyta šios rezoliucinės dalies 1 
punkte, nėra tiesioginė diskriminacija, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2000/43 2 
straipsnio 2 dalies a punktą, ji iš principo gali būti akivaizdžiai neutrali praktika, dėl ku-
rios tam tikros etninės priklausomybės asmenys patenka į gerokai prastesnę padėtį negu 
kiti asmenys, kaip tai suprantama pagal minėto 2 straipsnio 2 dalies b punktą;

e. tokią priemonę galima objektyviai pateisinti siekiu užtikrinti elektros tiekimo 
tinklo saugumą ir tinkamą suvartotos elektros energijos matavimą tik su sąlyga, kad ji 
neviršija to, kas tinkama ir būtina šiems teisėtiems tikslams pasiekti, ir kad dėl jos kilę 
nepatogumai yra proporcingi siekiamiems tikslams. Taip nėra, jei nustatoma, kad yra kitų 
tinkamų ir ne tokių radikalių priemonių tiems tikslams pasiekti arba, jei tokių priemonių 
nėra, kad minėta priemonė neproporcingai pažeidžia atitinkamame miesto rajone, kur 
dauguma gyventojų yra romų kilmės, gyvenančių elektros energijos galutinių vartotojų 
interesą būti aprūpintiems elektra tokiomis sąlygomis, kurios neturėtų įžeidžiamojo ar 
stigmatizuojamojo poveikio ir leistų jiems reguliariai sekti savo elektros energijos suvar-
tojimą, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

3.2. 2015 m. lapkričio 26 d. prejudicinis sprendimas byloje  
SIA „Maxima Latvija“ prieš Konkurences radome (c-345/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas nagrinėjant SIA „Maxima 
Latvija“ (toliau – Maxima Latvija) ir Latvijos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – 
Konkurences padome) ginčą dėl šios tarnybos baudos, skirtos Maxima Latvija, už didelio 
skaičiaus komercinių patalpų nuomos sutarčių, kuriose nustatyta konkurencijai priešta-
raujanti sąlyga, su prekybos centrais sudarymą. Prašymas susijęs su Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 101 straipsnio 1 dalimi, apibrėžiančia susitarimus, kurie pagal Europos 
Sąjungos teisę nėra suderinami su vidaus rinka.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje gausu draudžiamus su-
sitarimus reglamentuojančių nuostatų taikymo ir aiškinimo pavyzdžių. Vystoma nuose-
kli praktika, kad bendriausia prasme draudžiami tie ūkio subjektų susitarimai, kurie eli-
minuoja susitariančių šalių savarankiškumą priimant konkurencingą elgesį lemiančius 
sprendimus atitinkamoje rinkoje. Plėtodami verslą ir įgyvendindami ūkinės veiklos ini-
ciatyvas, ūkio subjektai priima komercinius sprendimus ir sudaro sutartis, kurių turi-
nys gali būti labai įvairus ir nevienareikšmis. Šių sprendimų ar susitarimų nulemto ūkio  
subjektų elgesio tinkamas kvalifikavimas konkurencijos teisės (inter alia draudžiamų susi-
tarimų) kontekste priklauso ir nuo to, ar yra susiformavusi pakankamai aiški aktualių teisės 
normų taikymo ir aiškinimo metodologija. Apžvelgiamu atveju pateikiamas Teisingumo 
Teismo sprendimo pavyzdys, išryškinantis susitarimo, kurio tikslas gali būti konkurencijos 
ribojimas, teisinio vertinimo etapus bei pateikiantis gaires, kokios turto nuomos sutarties 
nuostatos gali būti įvertintos, kaip neatitinkančios konkurencijos taisyklių.
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Pagrindinėje byloje, kurią nacionaliniu lygmeniu nagrinėjant pateiktas prašy-
mas priimti prejudicinį sprendimą Teisingumo Teismui, buvo sprendžiamas ginčas dėl 
Konkurences padome paskirtos baudos Maxima Latvija už didelio skaičiaus komercinių 
patalpų nuomos sutarčių, kuriose nustatyta konkurencijai prieštaraujanti sąlyga, su pre-
kybos centrais sudarymą. Konkurences padome konstatavo, kad 12-oje tokių nuomos su-
tarčių buvo įtvirtinta sąlyga, kuria Maxima Latvija, kaip pagrindinei nuomininkei, sutei-
kiama teisė leisti nuomotojui prekybos centruose esančias komercines patalpas, kurios 
nebuvo išnuomotos Maxima Latvija, išnuomoti tretiesiems asmenims. Pagrindinis nuo-
mininkas, t. y. Maxima Latvija, yra didysis kasdienio vartojimo prekes siūlantis prekybos 
centras, kuris prekybos centre paprastai užima didžiąją arba pagrindinę tokio prekybos 
centro ploto dalį.

Dėl komercinių patalpų nuomos sutarties sąlygos, kuria nuomininkui suteikiama tei-
sė prieštarauti, kad patalpų nuomotojas centre nuomotų komercines patalpas kitiems nuo-
mininkams, vertinimo tikslo riboti konkurenciją požiūriu

Teisingumo Teismas konstatavo, kad SESV 101 straipsnio 1 dalyje nustatytas drau-
dimas taikomas susitarimui, kurio „tikslas ar poveikis“ yra konkurencijos trukdymas, ri-
bojimas arba iškraipymas vidaus rinkoje. Pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo prak-
tiką, alternatyvus šios sąlygos pobūdis, apibūdintas jungtuku „ar“, reiškia, jog pirmiausia 
reikia įvertinti patį susitarimo tikslą, atsižvelgiant į ekonomines aplinkybes, kuriomis jis 
turi būti taikomas. Jei įrodytas susitarimo antikonkurencinis tikslas, nereikia aiškintis, 
kokį poveikį jis daro konkurencijai. Vis dėlto, jei susitarimo turinio analizė neleidžia nu-
statyti pakankamo kenkimo konkurencijai lygio, reikia nagrinėti jo poveikį ir, kad jam 
būtų pritaikytas draudimas, reikalauti įrodyti, jog konkurencija iš tikrųjų buvo smarkiai 
trukdoma, ribojama arba iškraipoma. Dėl konkurencijos ribojimo „dėl tikslo“ sąvokos, 
kaip ne kartą nurodyta Teisingumo Teismo,  ją reikia aiškinti siaurai ir ji gali būti taikoma 
tik tam tikroms konkurencijai pakankamai žalingoms įmonių veiksmų derinimo rūšims, 
kad būtų galima teigti, jog jų poveikio tyrimas nereikalingas. Taigi esminis teisinis krite-
rijus nustatant, ar susitarimas apima konkurencijos ribojimą „dėl tikslo“, yra išvada, jog 
toks susitarimas savaime daro didelę žalą konkurencijai, todėl galima daryti išvadą, kad 
nereikia tirti jo daromo poveikio.

Nagrinėtu atveju Teisingumo Teismui buvo matyti, kad Maxima Latvija nekonku-
ruoja su prekybos centrais, su kuriais ji sudarė pagrindinėje byloje nagrinėjamas nuomos 
sutartis. Nors Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad tokio pobūdžio aplinkybė savai-
me nepaneigia galimybės, kad susitarimu nustatomas konkurencijos ribojimas „dėl tiks-
lo“, vis dėlto teko konstatuoti, kad pagrindinėje byloje nagrinėjami susitarimai nėra susi-
tarimai, kurie gali būti laikomi savaime kenkiančiais tinkamam konkurencijos veikimui. 
Nors pagrindinėje byloje nagrinėjama sąlyga potencialiai siekiama apriboti bendrovės 
Maxima Latvija konkurentams galimybę patekti į tam tikrus prekybos centrus, kuriuo-
se ši bendrovė naudoja didelį plotą, tokia aplinkybė, jeigu ji būtų nustatyta, akivaizdžiai 
nereiškia, kad sutartys, kuriose nustatyta ši sąlyga, vien dėl savo pobūdžio trukdo, riboja 
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arba iškraipo konkurenciją atitinkamoje rinkoje, t. y. mažmeninės maisto prekybos vietos 
rinkoje. Atsižvelgiant į ekonomines aplinkybes, kuriomis turi būti taikomi tokie susitari-
mai, kaip nagrinėjami pagrindinėje byloje, šių susitarimų turinio analizė, atsižvelgiant į 
informaciją, kurią nurodė prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, nelei-
džia labai aiškiai atskleisti pakankamo kenkimo konkurencijai lygio, kad minėti susitari-
mai galėtų būti laikomi sudarančiais konkurencijos ribojimą „dėl tikslo“, kaip tai supran-
tama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį.

Dėl sąlygų, kurioms esant komercinių patalpų nuomos sutartys, suteikiančios nuo-
mininkui teisę prieštarauti, kad patalpų nuomotojas centre nuomotų komercines patalpas 
kitiems nuomininkams, gali būti laikomos sudarančiomis susitarimą, kurio poveikis yra 
konkurencijos trukdymas, ribojimas arba iškraipymas

Teisingumo Teismas, remdamasis ankstesnėje savo praktikoje išdėstytais išaiškini-
mais, nurodė, kad vertinant susitarimo poveikį konkurencijai, reikia atsižvelgti į ekono-
mines ir teisines aplinkybes, kuriomis jis veikia, ir kurioms esant jis kartu su kitais susi-
tarimais gali daryti bendrą poveikį konkurencijai. Teisingumo Teismo požiūriu, vertinant 
pagrindinėje byloje nagrinėjamų sutarčių poveikį konkurencijai, pirmiausia reikia atsi-
žvelgti į visas aplinkybes, kurios apibūdina patekimo į atitinkamą rinką sąlygas, siekiant 
įvertinti, ar aptarnavimo zonose, kuriose yra prekybos centrai, kuriems taikomos šios 
sutartys, konkurentai turi realias ir konkrečias galimybes jose įsikurti, pirmiausia šiose 
zonose įsteigtų kitų prekybos centrų komercinėse patalpose arba kitose, ne prekybos cen-
truose esančiose, komercinėse patalpose. Šiuo tikslu pirmiausia reikia atsižvelgti į tai, ar 
atitinkamose aptarnavimo zonose yra komercinis žemės sklypas, ir ar jis prieinamas, taip 
pat į tai, ar egzistuoja ekonominių, administracinių arba teisinio reguliavimo sukeliamų 
kliūčių naujiems konkurentams patekti į šias zonas. Antra, reikia įvertinti aplinkybes, ku-
riomis vyksta konkurencija atitinkamoje rinkoje. Šiuo klausimu svarbu išsiaiškinti ne tik 
šioje rinkoje veikiančių ūkio subjektų skaičių ir dydį, bet ir minėtos rinkos koncentracijos 
laipsnį, vartotojų lojalumą esamiems prekiautojams ir vartojimo įpročius. Tik tuomet, kai 
padarius išsamią ekonominių ir teisinių aplinkybių, kuriomis buvo sudarytos pagrindi-
nėje byloje nagrinėjamos sutartys, ir atitinkamos rinkos specifiškumo analizę, konstatuo-
jama, jog patekimą į rinką apsunkina rinkoje nustatytų panašių sutarčių visuma, reikia 
išnagrinėti, kaip jos prisideda prie galimo tokios rinkos uždarymo, nes draudžiami tik tie 
susitarimai, kurie reikšmingai prisideda prie tokio uždarymo. Kiekvienos pagrindinėje 
byloje nagrinėjamos sutarties poveikio įtaka tokiam kumuliacinio pobūdžio uždarymui 
priklauso nuo susitariančiųjų šalių užimamos padėties nagrinėjamoje rinkoje ir sutarčių 
trukmės. Be to, pagal nusistovėjusią Teisingumo Teismo praktiką, SESV 101 straipsnio 
1 dalis tokio vertinimo neapriboja vien tik pasireiškusiu poveikiu, nes vertinant reikia at-
sižvelgti ir į nagrinėjamo susitarimo ar veiksmų galimą poveikį konkurencijai.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas nusprendė:

1. SESV 101 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad vien aplinkybė, jog ko-
mercinių patalpų nuomos sutartyje dėl prekybos centro didelio ploto nuomos nustatyta 
sąlyga, kuria nuomininkui suteikiama teisė prieštarauti, kad patalpų nuomotojas šiame 
centre nuomotų komercines patalpas kitiems nuomininkams, nereiškia, kad šios sutarties 
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tikslas yra konkurencijos ribojimas, kaip tai suprantama pagal šią teisės nuostatą.
2. Susitarimu, kurio „poveikis“ yra konkurencijos trukdymas, ribojimas ar iškrai-

pymas, kaip tai suprantama pagal SESV 101 straipsnio 1 dalį, gali būti laikomos komer-
cinių patalpų nuomos sutartys, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kai padarius 
išsamią ekonominių ir teisinių aplinkybių, kuriomis jos buvo sudarytos, ir atitinkamos 
rinkos specifiškumo analizę, paaiškėja, kad jos labai prisideda prie galimo šios rinkos už-
darymo. Kiekvienos sutarties poveikio tokiam uždarymui stiprumas visų pirma priklauso 
nuo susitariančiųjų šalių užimamos padėties šioje rinkoje ir tokios sutarties trukmės.

3.3. 2015 m. spalio 22 d. prejudicinis sprendimas byloje  
PPUH Stehcemp sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek 

prieš Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi (c-277/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas dėl 1977 m. gegužės 17 d. 
Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstaty-
mų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vienodas vertinimo pagrin-
das, iš dalies pakeistos 2002 m. gegužės 7 d. Tarybos direktyva 2002/38/EB (toliau – ir 
Šeštoji direktyva), aiškinimo. Šis prašymas buvo pateiktas nagrinėjant PPUH Stehcemp 
sp. j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek (toliau – ir PPUH Stehcemp) ir 
mokesčių administratoriaus ginčą dėl pastarojo atsisakymo leisti taikyti teisę į pirkimo 
pridėtinės vertės mokesčio (toliau – ir PVM), PPUH Stehcemp sumokėto už įtartinais lai-
kytus sandorius, atskaitą.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

PVM atskaita yra vienas iš esminių Europos Sąjungos teritorijoje įvestos bendros 
PVM sistemos elementų, o apmokestinamajam asmeniui garantuojama teisė į pirkimo ar 
(ir) importo PVM atskaitą yra vienas iš pagrindinių šios sistemos principų. Tačiau svarbi 
ir kova su galimu sukčiavimu, mokesčių vengimu ir piktnaudžiavimu, kuri yra Šeštojoje 
direktyvoje (taip pat ir ją pakeitusioje 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvoje 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos) pripažintas ir ja siekiamas 
tikslas2. Tai, be kita ko, lemia, jog nacionalinės institucijos ir teismai turi neleisti pasi-
naudoti teise į PVM atskaitą, jeigu atsižvelgiant į objektyvius įrodymus nustatoma, kad 
šia teise remiamasi sukčiaujant ar piktnaudžiaujant3. Paminėtina ir tai, kad tiek mokesčių 
administratorius veikloje, tiek teismų praktikoje neretai susiduriama su situacija, kai ap-
mokestinamasis asmuo, nors pats ir nesukčiauja, nepiktnaudžiauja teise ir neatlieka jo-
kių kitų su mokesčių vengimu susijusių veiksmų, tačiau nustatoma, jog jo sudaromi san-
doriai yra įtraukiami į tokią veiklą apimančių sandorių grandinę. Šiuo aspektu Europos 

2 Žr., be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. gruodžio 7 d. sprendimo byloje I, 
C-285/09, 36 p.; 2011 m. spalio 27 d. sprendimo byloje Tanoarch, C-504/10, 50 p.

3 Šiuo klausimu žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2005 m. kovo 3 d. sprendimo byloje Fini H, 
C-32/03, 33 ir 34 p.; 2006 m. liepos 6 d. sprendimo sujungtose bylose Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 
ir C-440/04, 55 p.; 2012 m. kovo 29 d. sprendimo byloje Véleclair, C-414/10, 32 p.
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Sąjungos Teisingumo Teismo4 ir Lietuvos administracinių teismų praktikoje5 nuosekliai 
laikomasi pozicijos, kad apmokestinamajam asmeniui, kuris žinojo arba turėjo žinoti, kad 
įsigydamas prekių jis dalyvavo su sukčiavimu PVM srityje, piktnaudžiavimu teise ar mo-
kesčių vengimu susijusiame sandoryje, teisė į pirkimo PVM atskaitą negali būti suteikta. 
Tačiau nei Europos Sąjungos, nei nacionaliniuose mokesčių teisės aktuose nėra nustatyta 
kriterijų, pagal kuriuos atitinkamas asmuo pripažįstamas žinojusiu (galėjusiu žinoti) apie 
tai, kad jo sudaromi sandoriai yra įtraukti į su bendrosios PVM sistemos tikslais nesu-
derinamas veikas; šios aplinkybės (žinojimo ar galėjimo žinoti) buvimas ar nebuvimas 
nustatomas kiekvienoje konkrečioje individualioje situacijoje vertinant visas reikšmingas 
su tikrinamu sandoriu bei jo dalyviais susijusias aplinkybes, įskaitant susijusias su teise į 
PVM atskaitą siekiančio pasinaudoti asmens rūpestingumu, pareiga ir galimybe identifi-
kuoti kontrahento nesąžiningumą.

Aptariamais klausimais Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje 
jau buvo aiškiai nustatyta, kad įrodinėjimo, jog apmokestinamasis asmuo žinojo (galė-
jo žinoti), kad dalyvauja į sukčiavimą (piktnaudžiavimą, mokesčių vengimą) įtrauktame 
sandoryje, pareiga tenka mokesčių administratoriui, o ne šiam asmeniui6. Šios Europos 
Sąjungos teisminės institucijos priimtuose sprendimuose iš dalies aptarti teise į PVM 
atskaitą siekiančio pasinaudoti apmokestinamojo asmens rūpestingumo santykiuose su 
savo kontrahentais reikalavimai7. Apžvelgiamame sprendime toliau vystoma Teisingumo 
Teismo praktika, šiuo tikslu ne tik pateikiant tam tikrų faktinių aplinkybių (neturėjimo 
reikiamos infrastruktūros prekėms tiekti, leidimo šias prekes tiekti, nesiregistravimo 
PVM mokėtoju, PVM nemokėjimo, deklaracijų ar veiklos ataskaitų neteikimo, negalėji-
mo rasti po prekių tiekimo) vertinimą, sprendžiant dėl prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) 
statuso bei ūkinės operacijas (tiekimo sandorio) realumo, bet ir tam tikrą išaiškinimą dėl 
priemonių, kurių gali būti reikalaujama iš teisę į atskaitą siekiančio realizuoti asmens, 
kad jis įsitikintų, jog nedalyvauja sandoryje, įtrauktame į sukčiavimą ar piktnaudžiavimą 
PVM srityje.

Šis sprendimas ir jame pateiktas Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimas, kuris, be 
kita ko, privalomas ir aiškinant šiuos teisės aktus įgyvendinančias nacionalines normas, 
yra aktualus ne tik mokesčių administratoriui bei mokestinius ginčus nagrinėjančioms 
institucijoms, bet ir apmokestinamiesiems asmenims (PVM mokėtojams), kiek tai susiję 
su jų pareigos įsitikinti, ar įsigydamas prekes ar (ir) paslaugas jis nedalyvauja į minėtas 
veikas įtrauktame sandoryje, apimtimi.

4 Žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimo sujungtose bylose 
Mahagében ir Dávid, C-80/11 ir C-142/11, 46 p.; 2006 m. liepos 6 d. sprendimo sujungtose bylose Axel 
Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04, 57–59 p.

5 Žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. vasario 5 d. 
nutartį administracinėje byloje Nr. A602-705/2013, Administracine jurisprudencija Nr. 25, 2013 m.

6 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2012 m. birželio 21 d. sprendimas sujungtose bylose Mahagében ir 
Dávid, C-80/11 ir C-142/11, 49 p.

7 Žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2006 m. liepos 6 d. sprendimo sujungtose bylose Axel 
Kittel ir Recolta Recycling, C-439/04 ir C-440/04, 51 p., 2007 m. rugsėjo 27 d. sprendimo byloje Teleos 
ir kt., C-409/04, 65 ir 68 p.; 2008 m. vasario 21 d. sprendimo byloje Netto Supermarkt, C-271/06, 24 p.; 
2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo byloje Vlaamse Oliemaatschappij, C-499/10, 25 p. ir kt.
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neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad 2004 metais PPUH Stehcemp keletą kartų pir-
ko dyzelinio kuro, kurį naudojo savo ekonominei veiklai. Su šiais kuro pirkimais susiju-
sias sąskaitas faktūras išrašė Finnet sp. z o.o. (toliau – Finnet). Atlikęs mokestinį patikri-
nimą mokesčių administratorius neleido atskaityti šiose sąskaitose faktūrose nurodyto ir 
PPUH Stehcemp sumokėto PVM, nes jas (sąskaitas faktūras) išrašė ūkio subjektas, kuris 
pagal nacionalinę teisę buvo laikomas neegzistuojančiu. Konstatavimas dėl Finnet neeg-
zistavimo buvo pagrįstas keliais aspektais: (1) bendrovė nebuvo įregistruota kaip PVM 
mokėtoja, neteikė mokesčių deklaracijų ir nemokėjo mokesčių; (2) neskelbė savo metinių 
ataskaitų ir neturėjo leidimo prekiauti skystu kuru; (3) įmonių registre kaip jos buveinė 
nurodytas pastatas buvo apleistas ir jame buvo neįmanoma vykdyti jokios ekonominės 
veiklos; (5) bet koks bandymas susisiekti su Finnet arba asmeniu, kuris įmonių registre 
nurodytas kaip direktorius, buvo nesėkmingas.

Ginčui pasiekus kasacinės instancijos teismą, šis nutarė sustabdyti bylos nagrinėji-
mą ir kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti, ar Šeštosios direktyvos nuosta-
tos aiškintinos taip, kad jomis draudžiamos tokios nacionalinės teisės nuostatos, kuriose 
atsisakoma apmokestinamajam asmeniui suteikti teisę į mokėtino arba sumokėto PVM 
už jam patiektas prekes atskaitą, nes sąskaita faktūra buvo išrašyta ūkio subjekto, kuris 
pagal šiose teisės nuostatose numatytus kriterijus turi būti laikomas neegzistuojančiu 
ūkio subjektu, ir yra neįmanoma nustatyti tikrojo prekių tiekėjo tapatybės.

Dėl prekių tiekėjo apmokestinamojo asmens statuso paneigimo, kai jis neturėjo rei-
kiamos infrastruktūros prekėms tiekti, leidimo šias prekes tiekti, nebuvo registruotas PVM 
mokėtoju, nemokėjo PVM, neteikė deklaracijų ar veiklos ataskaitų bei jo negalima rasti po 
prekių tiekimo

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pažymėjo, kad PPUH Stehcemp, kuri norė-
jo taikyti teisę į atskaitą, turėjo apmokestinamojo asmens, kaip jis suprantamas pagal 
Šeštąją direktyvą, statusą, kad ji faktiškai gavo aptariamas prekes, t. y. kurą, kurios nuro-
dytos Finnet išrašytoje sąskaitose faktūrose, ir už jas sumokėjo ir kad ji šias prekes naudo-
jo savo apmokestinamiesiems pardavimo sandoriams. Pasisakydama dėl Finnet, Europos 
Sąjungos teisminė institucija priminė, kad pagal Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2 
dalis apmokestinamasis asmuo – tai bet kuris asmuo, savarankiškai vykdantis gamintojų, 
prekiautojų ir kitų paslaugas teikiančių asmenų veiklą, nesvarbu, koks tos veiklos tiks-
las ar rezultatas. „Apmokestinamojo asmens“ sąvoka apibrėžta plačiai, remiantis fakti-
nėmis aplinkybėmis. Atitinkamai kalbėdamas apie Finnet, Teisingumo Teismas vertino, 
kad tokia ekonominė veikla negali būti atmesta atsižvelgiant į aplinkybes, susijusias su 
pagrindinėje byloje nagrinėjamu kuro tiekimu. Šia išvada negali būti abejojama remian-
tis aplinkybe, kad dėl pastato, kuriame buvo deklaruota Finnet buveinė, prastos būklės 
negalima jokia ekonominė veikla, nes toks neginčijamas faktas nepaneigia to, jog ši vei-
kla galėjo būti vykdoma kitose vietose nei įmonės buveinė. Konkrečiai kalbant, kai na-
grinėjama ekonominė veikla apima prekių tiekimus, įvykdytus per kelis vienas po kito 
einančius pardavimus, pirmasis šių prekių pirkėjas ir perpardavėjas gali tiesiog nurody-



582

III. Informacinė dalis

ti pirmajam pardavėjui nuvežti aptariamas prekes tiesiai antrajam pirkėjui ir nebūtinai 
pats turėti sandėliavimo ir transportavimo priemonių, būtinų nagrinėjamoms prekėms 
tiekti. Taip pat dėl to, kad per administracines procedūras nebuvo įmanoma susisiekti su 
Finnet arba su asmeniu, kuris įmonių registre nurodytas kaip jos direktorius, negalima 
automatiškai daryti išvados, kad šių tiekimų dieną nevykdyta ekonominė veikla. Be to, 
iš Šeštosios direktyvos 4 straipsnio 1 ir 2 dalių matyti, kad apmokestinamojo asmens sta-
tusas nepriklauso nuo kokio nors administracijos išduoto leidimo ar licencijos siekiant 
vykdyti ekonominę veiklą. Apmokestinamojo asmens statusas taip pat neturi priklausyti 
nuo apmokestinamojo asmens pareigų teikti mokesčių deklaracijas ir mokėti PVM. A for-
tiori apmokestinamojo asmens statuso pripažinimui negali būti taikoma pareiga skelbti 
savo metines ataskaitas arba turėti leidimą prekiauti kuru, nes šios pareigos nenumatytos 
Šeštojoje direktyvoje. Tai, jog prekių tiekėjas galbūt neįvykdė pareigos pranešti apie savo 
apmokestinamos veiklos pradžią, negali paneigti suteiktų paslaugų gavėjo teisės į atskai-
tą, kiek tai susiję su jo sumokėtu PVM. Todėl šis prekių gavėjas turi teisę į atskaitą, net jei 
tiekėjas yra apmokestinamasis asmuo, kuris nėra įregistruotas kaip PVM mokėtojas, kai 
už patiektas prekes išrašytose sąskaitose faktūrose nurodyti visi Šeštosios direktyvos 22 
straipsnio 3 dalies b punkte reikalaujami duomenys, ypač duomenys, reikalingi šias sąs-
kaitas faktūras išrašiusiam asmeniui ir šių prekių rūšiai nustatyti. Galiausiai Teisingumo 
Teismas priminė, kad mokesčių institucijos negali atsisakyti suteikti teisės į atskaitą dėl 
to, kad sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo nebeturi individualaus verslininko veiklos licenci-
jos ar teisės naudoti savo mokesčių mokėtojo kodo, kai šioje sąskaitoje faktūroje yra visi 
duomenys, nurodyti minėto 22 straipsnio 3 dalies b punkte.

Remdamasis šiuo išaiškinimu bei vertindamas pagrindinėje byloje susiklosčiusias 
aplinkybes, Teisingumo Teismas sprendė, jog negalima daryti išvados, kad Finnet neturė-
jo apmokestinamojo asmens statuso, todėl negalima neleisti PPUH Stehcemp pasinaudoti 
teise į atskaitą. Be to, „prekių tiekimo“ sąvoka, įtvirtinta Šeštosios direktyvos 5 straipsnio 
1 dalyje, susijusi ne su nuosavybės teisės perdavimu taikomoje nacionalinėje teisėje nu-
matytais būdais, o su visais materialiojo turto perleidimo sandoriais, kuriais viena šalis 
suteikia kitai šaliai teisę disponuoti tuo turtu taip, lyg ji būtų šio turto savininkė. Dėl to, 
kad Finnet galbūt neturėjo teisės teisėtai disponuoti pagrindinėje byloje nagrinėjamomis 
prekėmis, negalima paneigti šių prekių tiekimo, kaip jis suprantamas pagal šią nuostatą, 
nes šios prekės buvo faktiškai perduotos PPUH Stehcemp, kuri jas naudojo savo apmo-
kestinamiesiems sandoriams. Be to, PVM, kurį PPUH Stehcemp faktiškai sumokėjo už 
pagrindinėje byloje nagrinėtą prekę (kurą), taip pat buvo „apskaičiuotas ar sumokėtas“, 
kaip tai suprantama pagal Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 2 dalies a punktą. Iš tiesų 
klausimas, ar už ankstesnius arba vėlesnius atitinkamų prekių pardavimo sandorius mo-
kėtinas PVM buvo sumokėtas valstybės iždui, neturi įtakos apmokestinamojo asmens tei-
sei atskaityti sumokėtą pirkimo PVM.

Dėl priemonių, kurių gali būti reikalaujama iš teisę į sumokėto pirkimo PVM atskai-
tą siekiančio realizuoti apmokestinamojo asmens, kad jis įsitikintų, jog nedalyvauja sando-
ryje, įtrauktame į sukčiavimą ar piktnaudžiavimą PVM srityje

Vertindamas argumentus dėl to, kad pagrindinėje byloje nagrinėti sandoriai buvo 
įvykdyti ne Finnet, o kito ūkio subjekto, kurio neįmanoma nustatyti, todėl mokesčių ins-
titucijos negalėjo išieškoti mokesčio, susijusio su šiais sandoriais, Teisingumo Teismas 
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priminė, kad kai įvykdytos Šeštojoje direktyvoje numatytos materialiosios ir formalio-
sios sąlygos, kad atsirastų teisė į atskaitą ir būtų galima ja pasinaudoti, su šioje direkty-
voje numatyta teisės į atskaitą sistema nesuderinama taikyti sankciją atsisakant suteikti 
šią teisę apmokestinamajam asmeniui, kuris nežinojo ir negalėjo žinoti, jog atitinkamas 
sandoris susijęs su tiekėjo atliekamu sukčiavimu ar kad kitas ankstesnis ar vėlesnis nei 
šio apmokestinamojo asmens sudaromas sandoris, kuris yra tiekimo grandinės dalis, su-
sijęs su sukčiavimu PVM srityje. Nustačiusi, kad sąskaitą faktūrą išrašęs asmuo dalyvavo 
sukčiaujant arba padarė pažeidimų, kompetentinga mokesčių institucija, atsižvelgdama į 
objektyvius įrodymus ir nereikalaudama iš sąskaitos faktūros gavėjo atlikti patikrinimų, 
kurie jam nepriklauso, turi nustatyti, jog apmokestinamasis asmuo žinojo ar turėjo žinoti, 
kad sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę į atskaitą, yra susijęs su sukčiavimu 
PVM srityje. Priemonių, kurių gali būti pagrįstai reikalaujama iš apmokestinamojo as-
mens, norinčio pasinaudoti teise atskaityti PVM, siekiant užtikrinti, kad jo sudaryti san-
doriai nesusiję su ūkio subjekto ankstesniame etape vykdytu sukčiavimu, nustatymas iš 
esmės priklauso nuo konkretaus atvejo aplinkybių. Nors toks apmokestinamasis asmuo, 
kai mato požymius, kuriais remiantis būtų galima įtarti esant pažeidimų ar sukčiaujant, 
galėtų būti įpareigojamas prašyti informacijos iš ūkio subjekto, iš kurio jis ketina pirkti 
prekių arba paslaugų tam, kad įsitikintų jo patikimumu, mokesčių administratorius iš ap-
mokestinamojo asmens, norinčio pasinaudoti teise į PVM atskaitą, negali reikalauti ben-
drai, pirma, tikrinti, ar sąskaitą faktūrą už prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma leisti 
pasinaudoti šia teise, išrašantis asmuo turi atitinkamas prekes ir gali jas pristatyti, taip pat 
vykdo savo pareigas deklaruoti bei mokėti PVM, kad įsitikintų, jog tiekėjai nedaro pažei-
dimų ar nesukčiauja, antra, turėti tai patvirtinančius dokumentus.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) 
nusprendė:

Šeštosios direktyvos nuostatos aiškintinos taip, kad jomis draudžiamos tokios na-
cionalinės teisės nuostatos, kaip nagrinėjamosios pagrindinėje byloje, kuriose atsisakoma 
apmokestinamajam asmeniui suteikti teisę į mokėtino arba sumokėto pridėtinės vertės 
mokesčio už jam patiektas prekes atskaitą, nes sąskaita faktūra buvo išrašyta ūkio subjek-
to, kuris pagal šiose teisės nuostatose numatytus kriterijus turi būti laikomas neegzistuo-
jančiu ūkio subjektu, ir yra neįmanoma nustatyti tikrojo prekių tiekėjo tapatybės, nebent 
atsižvelgiant į objektyvius įrodymus ir nereikalaujant iš sąskaitos faktūros gavėjo atlikti 
patikrinimų, kurie jam nepriklauso, yra nustatyta, jog apmokestinamasis asmuo žinojo ar 
turėjo žinoti, kad sandoris yra susijęs su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio srityje, o 
tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
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3.4. 2015 m. gruodžio 23 d. prejudicinis sprendimas sujungtose 
bylose Air France-KLM ir Hop!-Brit Air SAS prieš Ministère des Finances et 

des Comptes publics (c-250/14 ir c-289/14)

Apžvelgiamoje byloje prašymai priimti prejudicinius sprendimus buvo pateikti 
dėl 1977 m. gegužės 17 d. Šeštosios Tarybos direktyvos 77/388/EEB dėl valstybių narių 
apyvartos mokesčių įstatymų derinimo – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema: vie-
nodas vertinimo pagrindas, iš dalies pakeistos 1999 m. birželio 17 d. Tarybos direktyva 
1999/59/EB (toliau – ir Šeštoji direktyva), vėliau iš dalies pakeistos 2001 m. gruodžio 20 
d. Tarybos direktyva 2001/115/EB (toliau – ir pakeista Šeštoji direktyva), 2 straipsnio 1 
punkto ir 10 straipsnio 2 dalies išaiškinimo. Pagrindinėse bylose buvo nagrinėjami Air 
France-KLM bei Hop! Brit Air SAS (toliau – ir Brit Air) ginčai su Prancūzijos mokesčių 
administratoriumi dėl nepanaudoto bilieto ir oro transporto bendrovės sumokėtų sumų, 
kaip atlygio už nepanaudotus bilietus, apmokestinimo PVM.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Tiek Šeštoji direktyva ir ją pakeitusi 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 
2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (toliau – ir PVM direk-
tyva), tiek šias direktyvas įgyvendinantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokes-
čio įstatymas nustato labai plačią PVM taikymo sritį, apimančią bet kokią gamintojo, 
prekybininko ar paslaugų teikėjo ekonominę veiklą. Iš tiesų pagal Šeštosios direktyvos 
2 straipsnio 1 punktą (PVM direktyvos 2 str. 1 d.) PVM apmokestinamas „prekių tieki-
mas ar paslaugų teikimas, kai šalies teritorijoje už atlygį prekes tiekia ar paslaugas teikia 
apmokestinamasis asmuo, veikdamas kaip toks“. Pagal nusistovėjusią Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismo praktiką paslauga teikiama „už atlygį“, kaip tai suprantama pagal šią 
nuostatą, yra apmokestinama, tik jei tarp paslaugos teikėjo ir gavėjo egzistuoja abipu-
sis teisinis ryšys ir paslaugos teikėjo gautas atlygis yra realus atlygis už gavėjui suteiktą 
paslaugą. Taip yra tuo atveju, kai tarp suteiktos paslaugos ir gauto atlygio yra tiesioginis 
ryšys, t. y. sumokėtos sumos yra realus atlygis už atskirą paslaugą, suteiktą egzistuojant 
teisiniam santykiui8. Be to, remiantis Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalimi (PVM 
direktyvos 63 str.), prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda atlikus prekių tiekimą ar paslau-
gų teikimą, neatsižvelgiant į tai, ar už šį sandorį mokėtina suma jau buvo sumokėta.

Dėl apmokestinamųjų paslaugų įvairovės (kompleksiškumo), jų teikimo ypatumų 
kartais susiduriama su sunkumais identifikuojant minėtą teisinį ryšį ir sprendžiant dėl 
apmokestinimo momento, ypač, kai iš paslaugų teikėjo yra atlygintinai įsigyjama tam 
tikra teisė ateityje ar nustatytą laikotarpį gauti tam tikras paslaugas. Pastaruoju aspektu 
Teisingumo Teismui jau teko spręsti, pavyzdžiui, dėl fiksuotos metinės įmokos, mokamos 
sporto asociacijai už galimybę naudotis sporto įrenginiais, kaip antai golfo aikštelėmis9, ir 

8 Žr., pvz., Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2009 m. rugsėjo 3 d. sprendimo byloje RCI Europe, 
C-37/08, 24 p., 2012 m. gegužės 3 d. sprendimo byloje Lebara, C-520/10, 27 p.

9 Žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2002 m. kovo 21 d. sprendimą byloje Kennemer Golf, 
C-174/00.



585

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apžvalga 

fiksuoto mokėjimo už vyresnio amžiaus asmenų priežiūros paslaugas10. Vertindamas to-
kias situacijas šis teismas iš esmės nusprendė, kad jeigu nagrinėjamam paslaugų teikimui, 
be kita ko, būdingas nuolatinis paslaugų teikėjo pasirengimas prireikus teikti užsakovui 
reikalingas paslaugas, kad būtų pripažintas tiesioginio šios paslaugos ir gauto atlygio ry-
šio egzistavimas, nebūtina patvirtinti, kad mokėjimas susijęs su užsakovo prašymu tam 
tikru metu suteikta individualizuota paslauga. Be to, aplinkybė, kad paslaugos nėra iš 
anksto nustatytos ir individualizuotos ir kad atlygis sumokamas fiksuotos sumos forma, 
negali turėti įtakos tiesioginiam suteiktos paslaugos ir gauto atlygio, kurio suma nusta-
tyta iš anksto pagal nustatytus kriterijus, ryšiui11. Toks pat aiškinimas buvo pritaikytas 
ir situacijai dėl abonentinės konsultavimo paslaugų sutarties, pagal kurią užsakovas įsi-
pareigojo periodiškai mokėti fiksuotas sumas kaip šalių sutartą atlygį, neatsižvelgdamas 
į laikotarpiu, už kurį mokamas atlygis, faktiškai suteiktų paslaugų kiekį ir pobūdį12. Taigi 
galima teigti, jog paslaugų teikėjo pasirengimas už atlygį bet kada (ateityje pirkėjui parei-
kalavus) suteikti tam tikrą paslaugą, nepriklausomai nuo to, ar ši paslauga buvo suteikta 
ar ne, paprastai laikoma paslaugų teikimu apmokestinimo PVM tikslais.

Toliau vystant Teisingumo Teismo praktiką šiai klausimais byloje, kurioje priim-
tas apžvelgiamas prejudicinis sprendimas, buvo sprendžiama dėl pareigos mokėti PVM 
nuo atlygio gauto už parduotus keleivinio transporto bilietus, kurie juos įsigijusių asme-
nų nebuvo panaudoti, t. y. jie (keleiviai) nepasinaudojo pervežimo paslauga. Pagrindinėje 
byloje keleivių vežimo oro transportu bendrovės manė, kad tokiu atveju bilietus įsigiju-
siems asmenims apmokestinamosios paslaugos nebuvo suteiktos, pareiga mokėti PVM 
neatsirado, o gautas sumas vertino kaip kompensaciją už patirtą žalą. Tačiau Teisingumo 
Teismas nesutiko su tokiu apmokestinamųjų asmenų vertinimu pripažinęs, jog tokių bi-
lietų pardavimas buvo paslaugų teikimas, numatytas minėtose direktyvose, ir nuo už bi-
lietus gauto atlygio turėjo būti skaičiuojamas PVM.

Pažymėtina, jog nors apžvelgiamame prejudiciniame sprendime buvo sprendžiami 
klausimai dėl nepanaudotų lėktuvo bilietų, tačiau jame pateiktu vertinimu bei aiškinimu 
gali būti remiamasi sprendžiant ir dėl bet kokių kitų transporto, teatro, kino, koncertų 
ir kitų panašaus pobūdžio bilietų nepanaudojimo reikšmės apmokestinant tokių bilietų 
pardavimą PVM. Šis prejudicinis sprendimas suteikia pagrindą svarstyti ir dėl paslau-
gų (dovanų) kuponų pardavimo (ne)apmokestinimo aptariamu mokesčiu. Todėl šiame 
Teisingumo Teismo sprendime pateikiamas išaiškinimas pirmiausia aktualus minėta bei 
panašia veikla besiverčiantiems apmokestinamiesiems asmenims, jis apibrėžia ir tam ti-
kras gaires mokesčių administratoriui bei mokestinius ginčus nagrinėjančioms instituci-
joms, įskaitant administracinius teismus, sprendžiant dėl apmokestinamojo sandorio (ne)
buvimo bei apmokestinimo PVM momento (pardavimo pripažinimo apmokestinamu 
paslaugų teikimu).

neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Apžvelgiamoje byloje nustatyta, kad Air France-KLM teikė oro transporto paslau-
gas keleiviams Prancūzijos teritorijoje. Kadangi šie vidaus skrydžiai yra apmokestinami 
PVM, su jais susiję lėktuvo bilietai parduodami už kainą, į kurią įskaičiuotas šis mokestis. 
10 Žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimą byloje Le Rayon d’Or, C-151/13.
11 Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimo byloje Le Rayon d’Or, C-151/13, 37 p.
12 Žr. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2015 m. rugsėjo 3 d. sprendimą byloje ALIC, C-463/14
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Nuo 1999 m. Air France-KLM nebemokėjo į biudžetą PVM, gauto nuo išduotų bilietų, 
kurių vidaus skrydžių keleiviai nepanaudojo, kainos. Tai buvo, pirma, nekeičiami bilie-
tai, kurie nebegaliojo dėl to, kad keleivių nebuvo laipinant į lėktuvą, ir, antra, keičiami 
bilietai, kuriais nepasinaudota per jų galiojimo laiką. Po apskaitos patikrinimo mokesčių 
administratorius manė, kad sumos, susijusios su šiais „išduotais ir nepanaudotais bilie-
tais“, turėjo būti apmokestintos PVM, taikomu keleiviams teikiamoms vidaus oro trans-
porto paslaugoms. Todėl jis pateikė Air France-KLM priminimus sumokėti už laikotarpį 
nuo 2000 m. balandžio 1 d. iki 2003 m. kovo 31 d. 4 066 607 EUR PVM ir 1 226 584 EUR 
delspinigių.

Kitoje pagrindinėje byloje buvo nustatyta, kad Brit Air teikė oro transporto paslau-
gas keleiviams pagal frančizės sutartį su bendrove Air France-KLM. Pastaroji jai patikėjo 
kelionių bilietų Brit Air naudojamomis pagal frančizės sutartį linijomis prekybą ir valdy-
mą. Air France-KLM gaudavo sumą, lygią bilietų kainai, ir už kiekvieną pervežtą klientą 
šią sumą pervesdavo Brit Air. Už parduotus, tačiau nepanaudotus dėl to, kad kliento ne-
buvo laipinant į lėktuvą arba baigėsi bilieto galiojimas, bilietus Air France-KLM pervesda-
vo Brit Air metinę fiksuotą kompensaciją, lygią pagal frančizę naudojamų linijų metinės 
apyvartos (įskaitant PVM) procentinei daliai (2 proc.). Brit Air šios sumos neapmokesti-
no PVM. Patikrinęs šios bendrovės apskaitą mokesčių administratorius išsiuntė primini-
mus sumokėti PVM už laikotarpį nuo 2001 m. balandžio 1 d. iki 2005 m. rugpjūčio 31 d. 
nuo nepanaudotiems bilietams lygių sumų, gautų iš Air France-KLM.

Ginčams dėl minėtų mokesčio administratoriaus sprendimų pasiekus teismus, šie 
nutarė sustabdyti bylų nagrinėjimą ir kreiptis į Teisingumo Teismą, pirmiausia prašydami 
išaiškinti, ar Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas 
ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad oro transporto bendrovės bilietų iš-
davimas yra apmokestinamas PVM, nors šių bilietų keleiviai nepanaudojo ir jiems negali 
būti grąžinta kaina už šiuos bilietus.

Dėl keleiviams parduotų, tačiau nepanaudotų lėktuvo bilietų apmokestinimo PVM

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas nurodė, kad paslaugų, kaip antai keleivių ga-
benimo oro transportu, teikimas apmokestinamas PVM, kai, pirma, oro transporto ben-
drovės kliento sumokėta suma, esant teisiniam santykiui, išreikštam sudarius transporto 
sutartį, yra tiesiogiai susijusi su atskira paslauga, už kurią atlygis yra ši suma, ir kai, antra, 
ši paslauga jau suteikta.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas patikslino, kad paslaugos, teikiamos vykdant 
iš oro transporto sutarties kylančias prievoles, yra keleivių registravimas, įlaipinimas ir 
pasitikimas lėktuve oro transporto sutartyje numatytoje lėktuvo pakilimo vietoje, lėktuvo 
išvykimas numatytu laiku, keleivių ir jų bagažo skraidinimas iš išvykimo vietos į atvyki-
mo vietą, rūpinimasis keleiviais per skrydį ir galiausiai saugus keleivių išlaipinimas sutar-
tyje numatytoje vietoje ir laiku. Tačiau šias paslaugas suteikti įmanoma tik su sąlyga, kad 
oro transporto bendrovės keleivis numatytą įlaipinimo dieną atvyksta į vietą, nes minėta 
bendrovė jam suteikia teisę pasinaudoti šiomis paslaugomis iki įlaipinimo laiko perkant 
bilietą sudarytoje transporto sutartyje nustatytomis aplinkybėmis.

Vadinasi, kaip pažymėjo Teisingumo Teismas, perkant bilietą sumokėta kaina su-
teikia keleiviui teisę pasinaudoti iš transporto sutarties kylančių pareigų vykdymu, todėl, 
neatsižvelgiant į tai, ar keleivis įgyvendina šią teisę, oro transporto bendrovė jau suteikia 
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paslaugą, kai sudaro galimybę keleiviui pasinaudoti šiomis paslaugomis. Atitinkamai mi-
nėtos oro bendrovės negalėjo teigti, kad nepasirodžiusių keleivių sumokėta ir bendrovės 
pasilikta suma (bilieto kaina) yra sutartinis žalos atlyginimas, kuris dėl to, kad juo atly-
ginama bendrovės patirta žala, yra neapmokestinamas PVM. Oro transporto bendrovių 
pasilikta suma nesiekiama atlyginti žalos, kurią jos patyrė keleiviui nepasirodžius, bet tai 
yra atlygis net ir tuo atveju, kai keleivis nepasinaudojo transportu.

Dėl apmokestinimo PVM momento keleiviui įsigijus bilietą, kurio jis vėliau 
nepanaudoja

Nacionaliniai teismai taip pat teiravosi, ar Šeštosios direktyvos ir pakeistos 
Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, 
kad perkant lėktuvo bilietą keleivio, kuris šiuo bilietu nepasinaudojo, sumokėtas PVM 
tampa apskaičiuotinas nuo to momento, kai oro transporto bendrovė arba trečiasis as-
muo jos vardu gauna kainą už bilietą.

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia priminė, jog Šeštosios direktyvos ir 
pakeistos Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje numatyta, kad 
apmokestinimo momentas įvyksta ir mokestis tampa apskaičiuotinas, kai prekės prista-
tomos ar paslaugos atliekamos. Tačiau, pirma, Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios 
direktyvos 10 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyta šios taisyklės išimtis tuo 
atveju, kai apmokėjimas turi būti atliktas avansu prieš suteikiant paslaugas. Tokiu atveju 
prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda gavus atlygį ir yra apskaičiuojama nuo gautos su-
mos dydžio. Be to, tam, kad atsirastų prievolė apskaičiuoti PVM, reikia, kad apie visą su 
apmokestinimo momentu susijusią informaciją, t. y. būsimą prekių tiekimą ar paslaugų 
teikimą, jau būtų žinoma, ir, konkrečiai kalbant, kad šios prekės ar paslaugos būtų tiksliai 
identifikuotos atliekant mokėjimą prieš prekių tiekimą ar paslaugų teikimą. Šiuo aspek-
tu Teisingumo Teismas konstatavo, kad pagrindinėse bylose sąlygos Šeštosios direktyvos 
ir pakeistos Šeštosios direktyvos 10 straipsnio 2 dalies antrai pastraipai taikyti, atrodo, 
įvykdytos, nes būsimos transporto paslaugos teikimo sąlygos yra žinomos ir tiksliai iden-
tifikuotos perkant bilietą. Visos kainos, o ne jos dalies sumokėjimas nekelia abejonių dėl 
tokio aiškinimo. Be to, tuo atveju, kai keleivis neatvyksta, bendrovė, kuri parduoda bilie-
tą, įvykdo savo sutartines pareigas, nes suteikia keleiviui galimybę pasinaudoti teisėmis į 
paslaugas, numatytas transporto sutartyje.

Dėl transporto bendrovės tarpininkui už jo parduotus, bet keleivių nepanaudotus bi-
lietus pervedamos sumos apmokestinimo PVM

Galiausiai nacionalinis teismas siekė sužinoti, ar Šeštosios direktyvos ir pakeistos 
Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, 
kad tuo atveju, kai trečiasis asmuo prekiauja oro transporto bendrovės bilietais jos sąskai-
ta pagal frančizės sutartį ir jai už išduotus bilietus, kuriais nepasinaudota, perveda fiksuo-
tą sumą, lygią atitinkamų oro linijų metinės apyvartos procentinei daliai, minėta fiksuota 
suma yra suma, apmokestinama kaip atlygis už šiuos bilietus. 

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas pirmiausia konstatavo, kad pagal Šeštosios 
direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 21 straipsnio 1 dalies a punktą mokėtiną 
PVM nuo parduoto bilieto kainos sumokėti turi oro transporto bendrovė, kuri teikia  
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transporto paslaugą. Minėta ir tai, kad prievolė apskaičiuoti šį PVM atsiranda bilieto kai-
nos gavimo momentu, net jei keleivis neskrido. Todėl Teisingumo Teismas pažymėjo, kad 
jei prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas manė, kad parduodama bi-
lietus Air France-KLM veikė Brit Air vardu ir sąskaita, Brit Air turi sumokėti PVM už bi-
lietus. Tačiau jeigu jis mano, kad Air France-KLM veikė savo vardu, bet Brit Air sąskaita, 
buvo vienas paskui kitą įvykdyti du sandoriai, tačiau jie nedaro jokios įtakos galutinei 
PVM sumai, nes šios sumos yra vienodos, todėl kiekviena bendrovė turi pateikti savo de-
klaraciją, įtraukdama gautą ir sumokėtą PVM. 

Dėl Air France-KLM sumokėtos fiksuotos sumos Brit Air už parduotus bilietus, ku-
rių galiojimas baigėsi, Teisingumo Teismas konstatavo, kad ši suma negali būti laikoma 
atitinkančia Air France-KLM mokamą kompensacinę išmoką už Brit Air patirtą žalą. Ši 
suma, šalių nustatyta sutartyje, atitiko vertę, kurią siekdamos suteikti transporto paslau-
gą abi atitinkamos bendrovės priskiria išduotiems bilietams, nepanaudotiems jų pirkėjų. 
Taigi Air France-KLM bendrovei Brit Air sumokėta fiksuota suma yra pastarosios gautas 
atlygis už Air France-KLM jos sąskaita išduotus bilietus, kuriais jų pirkėjai nepasinaudojo. 
Tad egzistuoja suteiktų paslaugų ir šiuo pagrindu gauto atlygio tiesioginis ryšys. 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendė:

1. Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 10 
straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad oro transporto bendrovės bilietų išdavimas 
yra apmokestinamas PVM, nors šių bilietų keleiviai nepanaudojo ir jiems negali būti grą-
žinta suma už juos.

2. Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 10 
straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos turi būti aiškinami taip, kad perkant lėktuvo 
bilietą keleivio, kuris šiuo bilietu nepasinaudojo, sumokėtas pridėtinės vertės mokestis 
tampa apskaičiuotinas nuo to momento, kai gaunama kaina už bilietą, neatsižvelgiant į 
tai, ar ją gauna pati oro transporto bendrovė, ar trečiasis asmuo jos vardu ir sąskaita, ar 
trečiasis asmuo savo vardu, bet oro transporto bendrovės sąskaita.

3. Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 2 straipsnio 1 punktas ir 
10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad tuo atveju, kai trečiasis asmuo prekiauja 
oro transporto bendrovės bilietais jos sąskaita pagal frančizės sutartį ir jai už išduotus bi-
lietus, kuriais nepasinaudota, perveda fiksuotą sumą, lygią atitinkamų oro linijų metinės 
apyvartos procentinei daliai, minėta fiksuota suma yra suma, apmokestinama kaip atlygis 
už šiuos bilietus.
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3.5. 2015 m. spalio 1 d. prejudicinis sprendimas byloje Smaranda Bara 
ir kt. prieš Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate, Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală (ANAF) (c-201/14)

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 124 straipsnio ir 1995 
m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsau-
gos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, p. 31; 
2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 15 t., p. 355) (toliau – Direktyva 95/46) 
10, 11 ir 13 straipsnių išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas sprendžiant S. Bara ir kt. ginčą 
su Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (Nacionalinės sveikatos draudi-
mo kasos prezidentas), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (Nacionalinė sveikatos 
draudimo kasa, toliau – CNAS) ir Agenția Națională de Administrare Fiscală (Nacionalinė 
mokesčių administravimo agentūra, toliau – ANAF) dėl tam tikrų duomenų tvarkymo.

prejudicinio sprendimo aktualumas ir svarba

Direktyva 95/46 harmonizuoja pagrindines asmens duomenų tvarkymo taisykles 
Europos Sąjungoje, nustatydama pusiausvyrą tarp asmenų privataus gyvenimo apsaugos 
ir laisvo asmens duomenų judėjimo. Šioje direktyvoje yra nustatytos sąlygos, kurioms 
esant asmens duomenų tvarkymas yra teisėtas.

 Pagal Direktyvos 95/46 nuostatas bet koks asmens duomenų tvarkymas, kuriam 
netaikomos šios direktyvos 13 straipsnyje numatytos leidžiančios nukrypti nuostatos, 
turi, pirma, atitikti šios direktyvos 6 straipsnyje nurodytus duomenų kokybės principus 
ir, antra, tenkinti vieną iš duomenų tvarkymo teisėtumo principų, išvardytų šios direkty-
vos 7 straipsnyje. Be to, duomenų valdytojui ar jo atstovui taikoma informavimo pareiga, 
kurios sąlygos įtvirtintos Direktyvos 95/46 10 ir 11 straipsniuose.

Reikalavimas informuoti duomenų subjektus apie jų asmens duomenų tvarky-
mą yra svarbus tuo, kad jis yra viena iš sąlygų, būtinų tam, jog šie asmenys pasinaudotų 
Direktyvoje 95/46 numatyta teise gauti informaciją apie tvarkomus duomenis ir teise juos 
ištaisyti, taip pat šioje direktyvoje numatyta teise pateikti prieštaravimą dėl minėtų duo-
menų tvarkymo.

Apžvelgiamoje byloje Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sprendė klausimą dėl 
informavimo pareigos, kai asmens duomenys perduodami tarp valstybės institucijų, re-
miantis tarp šių institucijų sudarytu vidiniu protokolu, t. y. nagrinėjo, ar pagal Direktyvą 
95/46 draudžiamos nacionalinės priemonės, kuriomis viešosios valdžios institucijai lei-
džiama perduoti asmens duomenis kitai viešosios valdžios institucijai ir vėliau juos tvar-
kyti, apie šį perdavimą ir tvarkymą neinformavus duomenų subjektų.

neoficiali prejudicinio sprendimo apžvalga

Ieškovai pagrindinėje byloje gavo pajamų iš savarankiškos veiklos. ANAF perdavė 
CNAS duomenis apie jų deklaruotas pajamas. Remdamasi šiais duomenimis, CNAS pa-
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reikalavo padengti sveikatos draudimo įmokų įsiskolinimą. Ieškovai pagrindinėje byloje 
kreipėsi į Klužo apeliacinį teismą su ieškiniu, kuriame ginčijo su jų pajamomis susijusių 
mokestinių duomenų perdavimo teisėtumą pagal Direktyvą 95/46. Jie tvirtino, kad nega-
vus aiškaus jų sutikimo ir iš anksto jų neinformavus, šie asmens duomenys buvo, remian-
tis paprastu vidaus protokolu, perduoti ir panaudoti kitais tikslais nei tie, kuriais jie iš 
pradžių buvo pateikti ANAF.

Remiantis nacionaliniu Įstatymu Nr. 95/200613, viešieji subjektai turi teisę per-
duoti asmens duomenis sveikatos draudimo kasoms, kad šios galėtų nustatyti atitinka-
mų asmenų draudimo statusą. Šie duomenys susiję su asmenų identifikavimu (pavardė, 
vardas, asmens identifikavimo numeris, adresas), tačiau neapima su pajamomis susijusių 
duomenų.

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekė nustatyti, ar tam, 
kad CNAS galėtų tvarkyti duomenis, reikia iš anksto informuoti duomenų subjektus apie 
duomenų valdytojo tapatybę ir tikslą, kuriuo šie duomenys buvo perduoti. Teismas taip 
pat turėjo priimti sprendimą dėl to, ar duomenų perdavimas remiantis vidiniu protokolu 
tarp institucijų prieštarauja Direktyvos 95/46 nuostatoms, pagal kurias reikalaujama, kad 
bet koks duomenų subjektų teisių apribojimas būtų numatytas įstatyme ir kad būtų nu-
matytos garantijos, visų pirma, tuomet, kai duomenys naudojami prieš šiuos asmenis.

Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 95/46 6 straipsnyje numatytas tei-
singo duomenų tvarkymo reikalavimas viešosios valdžios instituciją įpareigoja informuo-
ti duomenų subjektus apie šių duomenų perdavimą kitai viešosios valdžios institucijai 
tam, kad ji juos tvarkytų kaip šių duomenų gavėja. 

Kalbant apie minėtos direktyvos 10 straipsnį, Teisingumo Teismas pažymėjo, kad 
jame numatyta, jog duomenų valdytojas privalo duomenų subjektui, iš kurio renkami su 
juo susiję duomenys, suteikti šio straipsnio a–c punktuose nurodytą informaciją, jeigu šis 
subjektas jos dar neturi. Ši informacija susijusi su duomenų valdytojo tapatybe, šio tvar-
kymo tikslais ir bet kokia kita papildoma informacija, kuri būtina siekiant užtikrinti tei-
singą duomenų tvarkymą. Tarp papildomos informacijos, kuri būtina siekiant užtikrinti 
teisingą duomenų tvarkymą, tos pačios direktyvos 10 straipsnio c punkte aiškiai paminė-
ti „duomenų gavėjai ar gavėjų kategorijos“ ir „teisės gauti informaciją ar teisės pataisyti 
duomenis apie save buvimas“. Tai reiškia, kad Direktyvos 95/46 6 straipsnyje numatytas 
teisingo duomenų tvarkymo reikalavimas viešosios valdžios instituciją įpareigoja infor-
muoti duomenų subjektus apie šių duomenų perdavimą kitai viešosios valdžios instituci-
jai tam, kad ji juos tvarkytų kaip šių duomenų gavėja.

Pagal Direktyvos 95/46 nuostatas, bet kokie šios pareigos informuoti ribojimai turi 
būti nustatyti įstatymais. Nacionalinio Įstatymo Nr. 95/2006 315 straipsnyje buvo nusta-
tyta: „Apdraustojo statusui nustatyti reikalingus duomenis sveikatos draudimo kasoms 
pagal protokolą neatlygintinai teikia valdžios įstaigos, valstybinės ir kitos institucijos.“ 
Teisingumo Teismas nurodė, jog iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio 
teismo paaiškinimų matyti, kad duomenys, kurių reikia nustatant apdraustojo statusą, 
kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, neapima duomenų apie pajamas, nes pagal įsta-
tymą apdraustojo statusas suteikiamas ir apmokestinamųjų pajamų neturintiems asme-
nims. Teisingumo Teismas konstatavo, kad tokiomis aplinkybėmis Įstatymo Nr. 95/2006 
315 straipsnis negali būti išankstinė informacija, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 

13 2006 m. balandžio 14 d. įstatymas Nr. 95/2006 Dėl sveikatos apsaugos reformos (Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, Monitorul Oficial al României, I dalis, Nr. 372, 2006 m. balandžio 28 d.)
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95/46 10 straipsnį, dėl kurios duomenų valdytojas atleidžiamas nuo jam tenkančios par-
eigos informuoti asmenis, iš kurių jis renka duomenis apie jų pajamas, apie šių duome-
nų gavėjus. Todėl negali būti manoma, kad nagrinėjamas perdavimas atliktas laikantis 
Direktyvos 95/46 10 straipsnio nuostatų.

Be prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nurodytos aplinkybės, 
kad duomenys apie pajamas nėra asmens duomenys, kurių reikia nustatant apdraustojo 
statusą, Teisingumo Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad Įstatymo Nr. 95/2006 315 straips-
nyje iš esmės tik numatytas pastarųjų asmens duomenų, kuriuos turi valdžios įstaigos, 
valstybės ir kitos institucijos, perdavimas. Iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą taip 
pat buvo matyti, kad informacijos, kurią galima perduoti, apibrėžtis ir šios informacijos 
perdavimo įgyvendinimo sąlygos buvo suformuluotos ne įstatymine priemone, o ANAF 
ir CNAS sudarytu 2007 m. protokolu, kuris nebuvo paskelbtas oficialiai. Teisingumo 
Teismas konstatavo, kad tokiomis aplinkybėmis negali būti manoma, jog įvykdytos 
Direktyvos 95/46 13 straipsnyje nustatytos sąlygos, kad valstybė narė galėtų nukryp-
ti nuo teisių ir įsipareigojimų, išplaukiančių iš šios direktyvos 10 straipsnio. Minėtame 
13 straipsnyje aiškiai reikalaujama, kad tokių apribojimų būtų imamasi įstatyminėmis 
priemonėmis.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendė:

Direktyvos 95/46 10, 11 ir 13 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais drau-
džiamos nacionalinės priemonės, kaip antai nagrinėjamos pagrindinėje byloje, kuriomis 
valstybės narės viešosios valdžios institucijai leidžiama perduoti asmens duomenis kitai 
viešosios valdžios institucijai ir vėliau juos tvarkyti, apie šį perdavimą ar tvarkymą nein-
formavus duomenų subjektų.
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4.1. europos Žmogaus teisių teismo 2015 m. lapkričio 24 d. 
sprendimas byloje Paukštis prieš Lietuvą (pareiškimo nr. 17467/07)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir Teismas, EŽTT) spren-
dė, ar Lietuva nepažeidė pareiškėjo teisių, įtvirtintų Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 
straipsnyje, nesuteikdama tinkamos kompensacijos nuosavybės teisių atkūrimo procedū-
ros metu.

faktinės aplinkybės

1991 m. pareiškėjas V. A. Paukštis kreipėsi į kompetentingas valstybės institucijas, 
prašydamas atkurti nuosavybės teises į 1931 m. tėvo įsigytą ir vėliau nacionalizuotą 1,975 
ha dydžio žemės sklypą. Remiantis tuo metu galiojančiu Piliečių nuosavybės teisių į išli-
kusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymu, kuris nustatė, jog grąžintinas žemės sklypas 
negali būti didesnis nei 0,2 ha, pareiškėjui 1999 m. buvo suteiktas nuosavybėn neatlygin-
tinai 0,18 ha žemės sklypas individualaus namo statybai. 

2001 m., vykdant kitą nuosavybės teisių atkūrimo procedūrą, dalis pareiškėjo tėvo 
turėto žemės sklypo – 0,09 ha – buvo perduota privačiam asmeniui M. P. Šis sprendimas 
buvo priimtas praėjus keletui dienų po to, kai Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 
2001 m. balandžio 2 d. nutarimu pripažino neteisėtu anksčiau nustatytą 0,2 ha ribojimą. 

Šiomis aplinkybėmis Vilniaus apskrities viršininko administracija (toliau – ir 
VAVA) kreipėsi į Nacionalinę žemės tarnybą dėl sprendimo suteikti žemės sklypą M. P. 
panaikinimo teismine tvarka. Nacionalinei žemės tarnybai atsisakius parengti ieškinį, 
VAVA kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą. Prokuratūra taip pat pra-
nešė, kad netikslinga kreiptis į teismą dėl minėto sprendimo panaikinimo, nes M. P. su-
teiktas žemės sklypas yra parduotas ir perparduotas tretiesiems asmenims.

2002 m. buvo pakeistas Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą at-
kūrimo įstatymas nustatant, kad maksimalus perduodamo neatlygintinai sklypo dydis 
Vilniaus mieste yra 1 ha. Remdamasis šiais pakeitimais, pareiškėjas kreipėsi į Vilniaus 
apskrities viršininko administraciją, kad jam būtų suteiktas likęs, t. y. 0,82 ha dydžio že-
mės sklypas. Šis pareiškėjo prašymas atmestas, konstatavus, kad dalis šio sklypo yra vals-
tybinės reikšmės miškas, o kita dalis yra užimta privačios nuosavybės teise valdomais 
namų valdos žemės sklypais. 2005 m. pareiškėjas dar kartą nesėkmingai kreipėsi į kom-
petentingas institucijas, šį kartą prašydamas už 0,09 ha žemės sklypą, perduotą M. P., su-
mokėti valstybės įmonės Registrų centro nustatytą kainą. 

2006 m. pareiškėjas inicijavo teisminius procesus, prašydamas įpareigoti atsakovą 
Vilniaus apskrities viršininko administraciją už 0,09 ha žemės sklypą, kuris buvo neteisė-
tai perduotas trečiajam asmeniui M. P., sumokėti vidutinę rinkos vertę – 162 000 Lt, o už 
kitą negrąžintą žemės Vilniaus mieste dalį – 0,73 ha – 1 314 000 Lt, iš viso – 1 476 000 Lt. 
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Šioje byloje galutinį sprendimą priėmęs Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas pažymėjo, kad ginčui aktualūs teisės aktai nenustatė galimybės kompetentingai ins-
titucijai atsižvelgti į vidutinę rinkos vertę. Atsižvelgus į tai, konstatuota, kad pareiškėjo 
prašomos priteisti sumos už negrąžintus žemės sklypus yra nepagrįstos.

neoficiali sprendimo apžvalga

Visų pirma EŽTT pažymėjo, kad Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnio pras-
me saugoma nuosavybe pripažįstamas realiai egzistuojantis turtas ir teisinės situacijos, 
kai pareiškėjas gali teigti, jog jis turi teisėtą lūkestį, kad dėl jo reikalavimo bus priimtas 
teigiamas sprendimas. 

Vertindamas ginčo aplinkybes, Teismas pažymėjo, kad valstybės institucijos negin-
čijo pareiškėjo teisės į nuosavybės atkūrimą. Ši išvada buvo grindžiama aplinkybėmis, jog 
pareiškėjui buvo atkurtos nuosavybės teisės į 0,18 ha žemės sklypo plotą, ir toliau vykdy-
tomis administracinėmis procedūromis.

Teismas atsižvelgė į tą aplinkybę, kad iškart po Konstitucinio Teismo nutarimo pa-
skelbimo pareiškėjas kreipėsi į kompetentingas valstybės institucijas, prašydamas nebe-
dalinti jo tėvo turėto žemės sklypo, kol nebus priimti tokie įstatymo pakeitimai, kurių 
reikalauja tinkamas Konstitucinio Teismo nutarimo įgyvendinimas. Valstybės institucijos 
pritarė pareiškėjui dėl susidariusios teisinės situacijos vertinimo, informuodamos, kad jo 
prašymas dėl tėvo turėtos žemės grąžinimo galėtų būti sprendžiamas pasikeitus teisiniam 
reguliavimui. Šiomis aplinkybėmis Teismas, atsižvelgęs į Konstitucinio Teismo nutarimą, 
valstybės institucijų poziciją ir tai, kad pareiškėjui buvo suteiktas 0,18 ha dydžio žemės 
sklypas, sprendė, jog pareiškėjas turėjo bent jau teisėtą lūkestį, kad tam tikra jo tėvui pri-
klausiusi žemės sklypo dalis bus sugrąžinta natūra, kai bus pakeistas Piliečių nuosavybės 
teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymas. 

Dėl valstybės institucijų sprendimo suteikti žemės sklypą, kuris pateko į pareiškėjo 
tėvo valdytos žemės ribas, trečiajam asmeniui 

Teismas dar kartą pripažino, kad pareiškėjas turėjo teisėtą lūkestį atkurti nuo-
savybės teises natūra į trečiajam asmeniui M. P. perduotą žemės sklypo dalį. Ši išvada 
buvo grindžiama byloje nustatytomis aplinkybėmis, kad tiek Seimo kontrolierius, tiek 
Nacionalinė žemės tarnyba, taip pat ir administracinis teismas pripažino, jog sklypas M. 
P. perduotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, o pareiškėjas turėjo pirmenybę įgyti šią 
sklypo dalį. 

Teismas taip pat pažymėjo, kad nuosavybės teisių atkūrimo procedūrų metu, įskai-
tant ir procesus administraciniuose teismuose, pareiškėjas nuosekliai ginčijo minėtą 
Vilniaus institucijų sprendimą. Remiantis įstatymu, žemė iš piliečių, turinčių teisę į nuo-
savybės teisių atkūrimą, valstybės išperkama ir už ją atlyginama, jeigu ji įsigyta privačion 
nuosavybėn pagal įstatymus. Pastarasis teisėtumo reikalavimas nebuvo tenkintas, tokiu 
būdu valstybė neturėjo teisinio pagrindo privalomai iš pareiškėjo išpirkti šią žemę. Be to, 
Vyriausybė neginčijo, kad žemės sklypo dalis, užimta privačios nuosavybės teise valdo-
mais namų valdos žemės sklypais, nebuvo susijusi su M. P. žeme.

Teismo vertinimu, žemės sklypo perdavimas M. P. vykdant nuosavybės teisių atkū-
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rimo procedūras buvo teisėtas tikslas. Byloje nebuvo duomenų, suponuojančių, kad valsty-
bės institucijos ar M. P. buvo nesąžiningi. Be to, pripažinta, kad valstybės narės turi plačią 
diskreciją, nustatydamos nuosavybės teisių atkūrimo teisinį reguliavimą, įskaitant kompen-
sacijos už prarastą nuosavybę taisykles. Tačiau net ir turėdamas tai omenyje, Teismas, na-
grinėdamas neteisingai atkurtos nuosavybės klausimus, ne kartą yra pažymėjęs, kad gero 
administravimo principas gali ne tik nustatyti pareigą valstybės institucijoms veikti greitai, 
kad ištaisytų padarytą klaidą, bet ir suponuoti reikalavimą sumokėti tinkamą (adekvačią) 
kompensaciją ar kitaip atlyginti bona fide buvusiam savininkui. Kitaip tariant, kompensa-
cijos sąlygos yra reikšmingos vertinant, ar ginčo priemonė paiso teisingos pusiausvyros rei-
kalavimo, t. y. ar ji nenustato neproporcingos sunkumų naštos pareiškėjui. Nagrinėjamomis 
aplinkybėmis Teismas negalėjo neatsižvelgti į tą aplinkybę, kad M. P. perduoto 0,09 ha dy-
džio sklypo rinkos vertė 2003 m. buvo 162 000 Lt. Tačiau žemės reformos institucijos pa-
reiškėjui pasiūlė 17 971 Lt dydžio kompensaciją už 1,795 ha ploto sklypą. Teismo vertini-
mu, ši suma yra paprasčiausiai neproporcinga (angl. plainly incommensurable). Pareiškėjo 
argumentas, kad tokiu būdu valstybės institucijos sudarė jam nepalankias kompensavimo 
sąlygas ir situaciją, panašią į nuosavybės paėmimą, pripažintas pagrįstu. Atsižvelgęs į tai, 
Teismas konstatavo, kad valstybės institucijos, suteikdamos ginčo sklypo dalį M. P. ir vėliau 
atsisakiusios už šį konkretų žemės sklypą atlyginti rinkos verte, pažeidė pareiškėjo teises pa-
gal Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnį.

Teismas, atsižvelgęs inter alia į VĮ Registrų centras nustatytą ginčo sklypo vidutinę 
rinkos vertę 2001 m., priteisė pareiškėjui 46 900 eurų turtinės žalos atlyginimą. Taip pat 
Teismas pripažino, jog pareiškėjas neabejotinai patyrė kančias ir nusivylimą, kilusius dėl 
valdžios įvykdyto nuosavybės teisių pažeidimo, ir priteisė jam 6 500 eurų neturtinei žalai 
atlyginti.

Dėl pareiškėjo galimybės atkurti nuosavybės teises į likusią tėvo žemės dalį natūra 
nebuvimo

Teismas priminė, kad Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnis negarantuoja nei 
teisės į nuosavybės atkūrimą, nei gali būti aiškinamas kaip bendro pobūdžio įpareigoji-
mas valstybei atkurti nuosavybės teises, kurios buvo atimtos iki Konvencijos ratifikavimo, 
ar kaip nustatantis kokius nors ribojimus dėl valstybių narių laisvės nustatyti nuosavybės 
teisių atkūrimo apimtį ir sąlygas (žr. Igarienė ir Petrauskienė prieš Lietuvą, pareiškimo 
Nr. 26892/05, p. 53).

Byloje nustatyta, kad Lietuvos institucijų sprendimas išpirkti likusią pareiškėjo tėvo 
turėtą žemę buvo grindžiamas įstatymo nuostatomis ir Konstitucinio Teismo jurispru-
dencija, todėl tenkino Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 straipsnyje įtvirtintą teisėtumo 
reikalavimą. 

Be to, kaip parodė Konstitucinio Teismo nutarimo nuostatos, šie sprendimai buvo 
grindžiami viešojo intereso poreikiu, t. y. sąvoka, kuri neišvengiamai yra plati, o naciona-
linės institucijos yra iš esmės geresnėje padėtyje nei tarptautinis teisėjas, kad ją įvertintų. 
Teismas savo praktikoje ne kartą yra pripažinęs pagrįstais abu atsisakymo atkurti nuosa-
vybės teises į konkretų sklypą pagrindus – tiek žemės sklypų savininkų interesų apsaugą 
(Pincová ir Pinc prieš Čekiją, pareiškimo Nr. 36548/97), tiek valstybinės reikšmės miškų 
apsaugą (Turgut ir kt. prieš Turkiją, pareiškimo Nr. 1411/03).

Vertindamas, ar sprendžiant kompensavimo pareiškėjui klausimus buvo išlaiky-
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ta teisinga pusiausvyra, Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, jog pareiškėjas reikalavo 
kompensacijos rinkos verte už likusį tėvo žemės sklypą, tokiai pozicijai Teismas pritar-
ti negali. Kaip pripažino ir pats pareiškėjas, kompensacija rinkos verte niekada nebuvo 
įmanoma pagal Lietuvos teisę dėl to, kad Lietuva, siekdama ištaisyti senas klaidas, pasi-
rinko dalinės restitucijos principą. Šiuo aspektu Teismas taip pat atsižvelgė į tą aplinkybę, 
kad remiantis 2004 m. Vyriausybės patvirtinta metodologija buvo išspręsti 88 procentai 
kompensacijos suteikimo atvejų. Be to, pareiškėjui žemės sklypas buvo suteiktas jau 1999 
m., nors 2013 m. daugiau nei 4 000 žmonių vis dar laukė pirmojo sprendimo skirti jiems 
žemės sklypą Vilniaus mieste. Galiausiai, nors pareiškėjui ir buvo siūloma kompensaci-
ja už likusią jo tėvo žemės sklypo dalį, jis pats nesugebėjo pasirinkti restitucijos būdų. 
Remdamasis šiais argumentais, Teismas konstatavo, kad Konvencija nepažeista, kiek tai 
susiję su aplinkybėmis, jog pareiškėjui nebuvo grąžintas likęs žemės sklypas natūra ar už 
tai sumokėta rinkos vertės kompensacija.

Dėl nuosavybės atkūrimo procedūrų trukmės

Galiausiai pareiškėjas skundėsi, kad nepaisant to, jog prašymą atkurti nuosavybės 
teises jis pateikė 1991 m., nuosavybės atkūrimo procedūra vis dar nebuvo užbaigta, išsky-
rus 0,18 ha dydžio žemės sklypo suteikimą 1999 m.

Teismas atsižvelgė į tai, kad nagrinėtoje byloje buvo sprendžiami nuosavybės at-
kūrimo klausimai ir deramai įvertino, kokius sudėtingus teisinius ir faktinius aspektus 
valstybei tenka išspręsti šioje srityje. Atsižvelgus į tai, pažymėta, jog tam tikros kliūtys, 
realizuojant pareiškėjų teisę netrukdomai naudotis savo nuosavybe, savaime nėra kriti-
kuotinos. Nepaisant to, nesaugumas – legislatyvinis, administracinis ar kilęs dėl instituci-
jų taikomos praktikos – yra kriterijus, į kurį reikia atsižvelgti vertinant valstybės elgesį. Iš 
tiesų, kai klausimas yra susijęs su viešuoju interesu, valstybės institucijos turi veikti grei-
tai, tinkamai ir nuosekliai. 

Nagrinėjamu atveju Teismas nustatė, kad jau 2004 m. valstybės institucijos tinka-
mai pranešė pareiškėjui apie tai, jog jo tėvui priklausiusi žemė bus valstybės išperkama. 
Tuomet pareiškėjas buvo tinkamai informuotas apie kompensacijos būdus, nustatytus 
įstatyme, tačiau jis atsisakė jais pasinaudoti. Dar daugiau – 2012 m. pakeitus įstatymą, 
institucijos nedelsiant informavo pareiškėją apie pakeitimus ir prašė išreikšti savo pagei-
davimą dėl kompensacijos būdų. Tenkindamos pareiškėjo atkaklius reikalavimus, insti-
tucijos dar kartą patikrino, ar yra žemės, kurią būtų galima grąžinti pareiškėjui natūra, 
tačiau tokios galimybės nebuvo.

Atsižvelgus į tai, Teismas konstatavo, kad nuosavybės teisių atkūrimo procedūros 
užbaigimas daugiausia priklausė nuo pareiškėjo. Dėl to Konvencijos Pirmojo Protokolo 1 
straipsnis šiuo aspektu pažeistas nebuvo.
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4.2. europos Žmogaus teisių teismo 2015 m. lapkričio 24 d. 
sprendimas byloje Paliutis prieš Lietuvą (pareiškimo nr. 34085/09)

Šioje byloje Europos Žmogaus Teisių Teismas nustatė Konvencijos 6 straipsnio 1 
dalies pažeidimą, kadangi nacionaliniai teismai nenagrinėjo pareiškėjo reikalavimo įpa-
reigoti instituciją patvirtinti žemės sklypo detalųjį planą, nustatę, kad šis reikalavimas 
buvo išvestinis, o pagrindinis reikalavimas atmestas. 

faktinės aplinkybės

2005 m. pareiškėjas kreipėsi į Tauragės rajono savivaldybės administracijos direk-
torių, prašydamas leisti pakeisti jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo pagrin-
dinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitą, nustatant teritorijos naudo-
jimo būdą – gyvenamoji teritorija. Tauragės rajono savivaldybės administracija parengė 
detalųjį planą, kuris buvo pateiktas tikrinti Tauragės apskrities viršininko administracijai 
(toliau – ir TAVA), tačiau pastaroji pateikė neigiamą išvadą. 

Pareiškėjas keletą kartų kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos ins-
pekciją prie Aplinkos ministerijos, pagal kurios pateiktus išaiškinimus TAVA turėjo per-
žiūrėti detaliojo plano patikrinimo išvadą, tačiau TAVA pareiškėjui palankaus sprendimo 
nepriėmė.

2007 m. pareiškėjas kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą, prašyda-
mas įpareigoti TAVA priimti teigiamą išvadą dėl žemės sklypo detaliojo plano tvirtinimo. 
Vėliau, teismui pasiūlius, skundą patikslino ir pareiškė dar vieną reikalavimą – panaikinti 
TAVA teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo aktą. Administracinę bylą nagrinė-
jant pirmąja instancija, Klaipėdos apygardos administracinis teismas pareiškėjo pagrin-
dinio reikalavimo – įpareigoti Tauragės apskrities viršininko administraciją patvirtinti 
žemės sklypo detalųjį planą – nenagrinėjo ir dėl to Lietuvos vyriausiasis administracinis 
teismas grąžino bylą nagrinėti iš naujo.

Bylą išnagrinėjus pakartotinai, 2008 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas galutiniu sprendimu pareiškėjo reikalavimus atmetė. Anot teismo, pareiškėjas prašė 
panaikinti nebegaliojantį teisės aktą, nes išankstinė ginčų nagrinėjimo ne teisme insti-
tucija – Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija – įpareigojo persvarstyti 
pareiškėjo prašymą dėl teigiamos išvados suteikimo. Teismo vertinimu, konstatavus, jog 
ginčijamas aktas yra panaikintas ir negaliojantis, nebuvo pagrindo nagrinėti pareiškėjo 
reikalavimo įpareigoti atsakovą atlikti veiksmus, kadangi šis reikalavimas yra išvestinis iš 
pirmojo.

neoficiali sprendimo apžvalga

Įvertinęs ginčo aplinkybes, Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad jo 
neįtikino nacionalinių teismų padaryta išvada, kad TAVA sprendimo panaikinimas iki-
teisminės institucijos sprendimu buvo savaime pakankamas, kad užtikrintų, jog pakarto-
tinis pareiškėjo prašymas TAVA būtų patenkintas. 
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Pasisakydamas dėl Vyriausybės pateikto argumento, kad nacionaliniai teismai 
neturi įgaliojimų įpareigoti viešojo administravimo institucijas priimti konkretų spren-
dimą, remiantis valdžių padalijimo principu, Teismas pažymėjo, kad šiuo pagrindu na-
cionaliniai teismai savo sprendimuose nesirėmė. Priešingai, nacionaliniai teismai laikė, 
kad neturi kompetencijos panaikinti administracinio akto, kuris jau buvo panaikintas. Be 
to, 2008 m. galutiniu nacionalinių teismų sprendimu pareiškėjo prašymas buvo atmestas 
ne dėl teismo įgaliojimų stokos, o dėl „išvestinio“ reikalavimo pobūdžio. Atsižvelgęs į tai, 
Teismas laikė, kad Vyriausybės pateiktas argumentas nėra pagrįstas.

Teismas pažymėjo, kad netgi preziumuojant, jog nacionaliniai teismai turėjo rim-
tų priežasčių pareiškėjo reikalavimų nevertinti iš esmės, jokios to priežastys nebuvo nu-
rodytos teismų sprendimuose. Teismas priminė, kad nors iš teismų ir nėra reikalaujama 
atsakyti į kiekvieną šalies argumentą, vis dėlto jie nėra atleidžiami nuo pareigos tinkamai 
įvertinti ir atsakyti į pagrindinius šalies argumentus. Teismas pažymėjo, kad viena iš mo-
tyvuoto sprendimo funkcijų yra parodyti šalims, kad jos buvo išgirstos bei suteikti joms 
galimybę šį sprendimą apskųsti ir pasinaudoti teise į jo peržiūrėjimą aukštesnės instan-
cijos teisme (žr. Suominen prieš Suomiją, pareiškimo Nr. 37801/97, 37 p.). Nors apeliaci-
nis teismas iš esmės gali pritarti žemesnės instancijos teismo argumentams, to nepakan-
ka atvejais, kai žemesnės instancijos teismas pats nepateikė argumentų, kad šalys galėtų 
veiksmingai pasinaudoti apeliacijos teise.

Teismas atsižvelgė į tai, kad nacionaliniai teismai nepaaiškino, kodėl laikyta, jog 
reikalavimas įpareigoti atsakovą patvirtinti detalųjį planą buvo išvestinis iš reikalavimo, 
kuriuo pareiškėjas prašė panaikinti Tauragės apskrities viršininko administracijos skun-
džiamą sprendimą, ypač turint omenyje tai, kad pareiškėjas visų pirma prašė įpareigoti 
TAVA atlikti veiksmus ir tik vėliau skundą patikslino, pridėdamas reikalavimą panaikinti 
ginčo aktą. Šiame sprendime pareiškėjui taip pat nurodyta, kad iš tiesų jis turėtų teismų 
prašyti įpareigoti TAVA vykdyti ikiteisminės institucijos sprendimą. Vis dėlto, EŽTT ver-
tinimu, skirtumas tarp pareiškėjo reikalavimo (įpareigoti TAVA pritarti planui) ir alter-
natyvos, kurią pasiūlė nacionaliniai teismai (įpareigoti TAVA vykdyti ikiteisminės institu-
cijos sprendimą), pareiškėjui nebuvo akivaizdus. Dėl šios priežasties nacionaliniai teismai 
turėjo pateikti pakankamą paaiškinimą, kodėl pareiškėjo skundas atmetamas.

Toliau Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas pakartotinai teikė reikalavimą įpareigoti 
TAVA pritarti planui visų apeliacijų metu ir jo reikalavimas buvo pakankamai aiškiai ir 
tiksliai suformuluotas. Nors Teismas nesprendė, ar pareiškėjo reikalavimas buvo pagrįs-
tas, vis dėlto pažymėjo, kad nacionaliniai teismai, bylos nespręsdami iš esmės ir nepatei-
kę to priežasčių, paneigė pareiškėjo teisę, kad jo skundas būtų galutinai išspręstas teisme. 
Atsižvelgus į tai, konstatuotas Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimas. 

Pareiškėjas reikalavo 15 251,70 eurų turtinei žalai atlyginti. Šią kompensacijos 
sumą sudarė 9 020,07 eurai už žalą, atsiradusią dėl pareiškėjo įsipareigojimų pagal pa-
skolos sutartį su banku nuo 2006 m. iki 2012 m. vasario mėn. (kadangi pakeitęs žemės 
tikslinę paskirtį pareiškėjas planavo ją parduoti, o tuos pinigus panaudoti namo staty-
bai Vilniuje), 1 158 eurai už naujo detalaus plano parengimą 2011 m. ir 5 073,63 eurai 
už skirtumą tarp žemės rinkos vertės 2008 ir 2012 metais. Taip pat pareiškėjas reikalavo 
5 000 eurų neturtinei žalai atlyginti. Vyriausybė su pareikštais pareiškėjo reikalavimais 
nesutiko. Atsižvelgdamas į Vyriausybės pateiktus argumentus, Teismas atmetė pareiškė-
jo reikalavimus dėl turtinės žalos atlyginimo kaip nepagrįstus, nenustačius priežastinio 
ryšio tarp Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies pažeidimo ir reikalaujamų nuostolių. Tačiau 
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Teismas pripažino, kad pareiškėjas patyrė nusivylimą, atsižvelgiant į tai, kad nacionaliniai 
teismai neišnagrinėjo jo reikalavimo, tokiu būdu pažeisdami Konvencijos 6 straipsnio 1 
dalį, todėl, vadovaudamasis teisingumo pagrindais, pareiškėjui priteisė 5 000 eurų netur-
tinei žalai atlyginti.

4.3. europos Žmogaus teisių teismo 2015 m. gruodžio 8 d. 
sprendimas byloje Mironovas ir kiti prieš Lietuvą  

 (pareiškimų nr. 40828/12, nr. 29292/12, nr. 69598/12, nr. 40163/13, nr. 66281/13, nr. 70048/13 ir nr. 70065/13)

Šioje byloje EŽTT dėl 4 pareiškėjų (Ivanenkovo, Mironovo, Traknio, Zeleniako) 
konstatavo, jog Lietuva neužtikrino tinkamų kalinimo sąlygų, todėl pažeidė Konvencijos 
3 straipsnį (kankinimo uždraudimas), dėl 2 pareiškėjų (Gaskos, Klintovič) nusprendė, 
kad minėta Konvencijos nuostata pažeista nebuvo, o 1 pareiškėjas (Petrulevič) nebegali 
būti laikomas „auka“ Konvencijos 3 straipsnio požiūriu.

faktinės aplinkybės

Pareiškėjai skundėsi nežmoniškomis kalinimo sąlygomis skirtingose Lietuvos ka-
linimo įstaigose (Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Lukiškių tardymo izoliatoriuje-ka-
lėjime (toliau – ir Lukiškių TI-K), Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau – ir Šiaulių TI), 
Alytaus pataisos namuose (toliau – ir Alytaus PN), Pravieniškių pataisos namuose (toliau 
– ir Pravieniškių PN), Vilniaus pataisos namuose (toliau – ir Vilniaus PN). 

Dauguma pareiškėjų teigė, kad kameros, kuriose jie buvo laikomi, buvo perpildy-
tos, sanitarinės ir higienos sąlygos neatitiko vidaus teisės aktų reikalavimų, patalpų būklė 
buvo prasta. Kamerose kaupėsi drėgmė, ant sienų buvo pelėsių, o patalpos buvo nepa-
kankamai šildomos ir vėdinamos, apšvietimas buvo netinkamas. Dėl tokių sąlygų bėgant 
laikui jų sveikatos būklė pablogėjo, be to, jie kentė nuolatinį stresą ir nemigą. Kai kurie 
pareiškėjai peticijose taip pat skundėsi, kad nerūkantys suimtieji kamerose buvo laikomi 
kartu su rūkančiaisiais. Visiems pareiškėjams, išskyrus R. Ivanenkovą ir R. Gaską, buvo 
priteistas dėl netinkamų kalinimo sąlygų patirtos žalos atlyginimas Lietuvos administra-
ciniuose teismuose. Tačiau pareiškėjų teigimu, jie buvo Konvencijos 3 straipsnio pažeidi-
mo aukos, o nacionalinių teismų priteistos neturtinės žalos sumos buvo pernelyg mažos. 

neoficiali teismo sprendimo apžvalga

Europos Žmogaus Teisių Teismo Teismas visų pirma teigiamai įvertino, jog, bent 
jau bendrais bruožais, daugumoje bylų Lietuvos teismai atsižvelgė į šio Teismo formuo-
jamą praktiką dėl Konvencijos 3 straipsnio. Ne mažiau kaip trijose bylose nacionaliniai 
teismai affirmanti incumbit probatio taisyklės netaikė labai griežtai, tačiau nurodė kalini-
mo institucijoms pateikti papildomų įrodymų arba aiškino esamus įrodymus pareiškėjo 
naudai. Be to, administraciniai teismai parodė atlaidumą vieno pareiškėjo situacijai, tai-
kydami vidaus taisykles, reglamentuojančias senatį (Petrulevič byloje). Dažniau teismai 
pripažino, kad turi būti preziumuojama, jog prastos kalinimo sąlygos sukelia neturtinę 
žalą atitinkamam asmeniui, užuot sprendę, kad kompensacija priklauso nuo pareiškėjo 
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gebėjimo įrodyti, vadovaujantis susijusiais įrodymais, neturtinės žalos egzistavimą kaip 
emocinės kančios formą (Petrulevič, Traknio bylose; priešingai žr. 2006 m. vasario 2 d. 
sprendimo byloje Iovchev prieš Bulgariją 146 p., pareiškimo Nr. 41211/98). Svarbiausia, 
kad administraciniai teismai taip pat atsižvelgė į bendrą pareiškėjo padėtį, sutelkdami dė-
mesį į kalinio teisę nebūti nežmoniško ir žeminančio elgesio subjektu (Petrulevič byloje; 
taip pat žr. sprendimo byloje Dougoz prieš Graikiją 46 p, pareiškimo Nr. 40907/98, spren-
dimo byloje Ramirez Sanchez prieš Prancūziją 119 p., pareiškimo Nr. 59450/00). Teismas 
taip pat teigiamai vertino, kad administracinių teismų nagrinėtų bylų dalykas pagal šią 
nuostatą atitiko problematiką pagal Konvencijos 3 straipsnį. 

EŽTT taip pat įvardijo nacionalinių teismų praktikos probleminius aspektus. 
Teismas pažymėjo, kad bent vienoje byloje administracinis teismas aiškiai neatsižvelgė 
į pareiškėjo skundo esmę, išskirdamas jo nusiskundimus į atskirus aspektus ir atsisaky-
damas nagrinėti kai kuriuos pareiškėjo nusiskundimus dėl visiškai formalių priežasčių 
(Zeleniako byloje). Tokiu būdu teismai neperžiūrėjo veiksmų ar neveikimo, tariamai 
prilygusių Konvencijos 3 straipsnio pažeidimui pagal principus ir standartus, nustatytus 
EŽTT teisminėje praktikoje – kuri, atsižvelgiant į aplinkybes, gali reikalauti visumos po-
žiūrio (angl. cumulative approach). Teismas jau yra atkreipęs dėmesį, kad, atsižvelgiant į 
kiekvieną kalinimo sąlygų aspektą kaip atskirą klausimą, tai gali vesti prie išvados, jog nė 
vienas iš nusiskundimų pats savaime nėra pakankamai rimtas, kad asmuo galėtų reika-
lauti kompensacijos, net ir tais atvejais, kai bendras poveikis konkrečiam kaliniui, jeigu 
jis buvo vertinamas atsižvelgiant į teismų praktiką taikant Konvenciją, būtų buvęs pripa-
žintas pasiekusiu ribą pagal Konvencijos 3 straipsnį (žr. 2012 m. sausio 10 d. sprendimo 
byloje Shahanov prieš Bulgariją 40 p., pareiškimo Nr. 16391/05).

Teismas toliau nurodė, jog dviejose bylose nacionaliniai teismai nusprendė, kad 
žmogaus kančia laikui bėgant sumažėjo (Petrulevič, Zeleniako bylose). Nors EŽTT savo 
praktikoje iš tikrųjų yra nusprendęs, kad pradinis laikotarpis prisitaikyti prie prastų sąly-
gų sukelia didelius suinteresuoto asmens psichinius ir fizinius sunkumus (žr. 2012 m. sau-
sio 10 d. sprendimo byloje Ananyev ir kt. prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 42525/07, 172 p.), 
tačiau Teismo neįtikino dalis tokių nacionalinių teismų argumentų. Taip pat Teismas ne-
pritarė nuomonei, kad siekio pažeminti kalinį nebuvimas sumažina valstybės atsakomybę 
dėl netinkamų kalinimo sąlygų (Ivanenkovo, Zeleniako bylose; taip pat žr. 2011 m. spa-
lio 20 d. sprendimo byloje Mandic ir Jovic prieš Slovėniją 80 p., pareiškimų Nr. 5774/10 
ir 5985/10; 2013 m. gruodžio 3 d. sprendimo byloje Bulea prieš Rumuniją, pareiškimo 
Nr. 27804/10, 51 p.). Pastaruoju atveju Lietuvos teismų išvados buvo, kaip matyti, parem-
tos pagrindiniu teiginiu, kad kalėjimo administracija buvo atsakinga tik už žalą, atsira-
dusią dėl kaltų veiksmų arba neveikimo (Ivanenkovo byloje). Teismas sutiko su Vilniaus 
apygardos administracinio teismo nuomone, paneigiančia kalėjimo atstovų teiginį, kad 
aukštas nusikalstamumo lygis ir mažas finansavimas naujiems kalėjimams statyti galėtų 
pateisinti perpildymą (Petrulevič, Mironovo, Klintovič bylose). Teismas ne kartą pabrėžė, 
kad aukštas nusikalstamumo lygis, lėšų stoka ar kitos struktūrinės problemos nėra aplin-
kybės, pašalinančios ar sušvelninančios valstybės atsakomybę už nežmoniškas ar žemi-
nančias kalinimo sąlygas. Valstybei tenka pareiga organizuoti savo kalėjimų sistemą tokiu 
būdu, kad neatsirastų tokios sąlygos, nepriklausomai nuo finansinių ar logistinių sunku-
mų (žr. 2003 m. balandžio 29 d. sprendimo byloje Nazarenko prieš Ukrainą 144 p., pa-
reiškimo Nr. 39483/98; 2006 m. birželio 1 d. sprendimo byloje Mamedova prieš Rusiją 63 
p., pareiškimo Nr. 7064/05; 2011 m. sausio 27 d. sprendimo byloje Yevgeniy Alekseyenko 
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prieš Rusiją 87 p., pareiškimo Nr. 41833/04). 
Atsižvelgęs į šias aplinkybes, tai, kad buvo taikomi Teismo principai, nepaisant tam 

tikrų trūkumų, Teismas sutiko, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus taip, kaip juos 
aiškino ir taikė nacionaliniai teismai, skundas dėl žalos atlyginimo galėtų iš esmės užti-
krinti teisinę gynimo priemonę pareiškėjams, teigiantiems, jog jie buvo kalinami netin-
kamomis sąlygomis, nes jiems suteikiama pagrįsta galimybė laimėti bylą. Šiomis aplinky-
bėmis Teismui liko įvertinti, ar ši priemonė suteikia pakankamą žalos atlyginimą.

Spręsdamas dėl kompensacijos už netinkamas kalinimo sąlygas dydžio, Teismas 
pakartojo, kad tiems asmenims, kurie nebėra įkalinti, nuostata dėl piniginės kompensa-
cijos yra viena iš žalos atlyginimo formų. Be to, kompensacijos už neturtinę žalą suma, 
kuri gali būti gauta, neturi būti nepagrįsta lyginant su teisingo atlyginimo priteisimu pa-
gal EŽTT praktiką panašiose bylose pagal Konvencijos 41 straipsnį (žr. Neshkov ir kt., 
pareiškimo Nr. 36925/10 ir kt., 288 p.). Laikas, kurį atitinkamas asmuo praleido šiomis 
sąlygomis, yra svarbiausias veiksnys vertinant šios žalos dydį (žr. Ananyev ir kt. 172 p. 
ir 2013 m. sausio 8 d. sprendimo byloje Torreggiani ir kt. prieš Italiją 105 p., pareiškimo 
Nr. 43517/09 ir kt.).

Teismas taip pat pabrėžė, kad teisė nebūti nežmoniško ar žeminančio elgesio su-
bjektu yra tokia fundamentali, kad nacionalinė institucija arba teismas, nagrinėdami šį 
klausimą, turėtų pateikti itin įtikinamų priežasčių, kurios pateisintų sprendimą suteikti 
mažesnę arba nesuteikti jokios kompensacijos neturtinei žalai atlyginti (žr. Ananyev ir kt. 
228–230 p.).

EŽTT išskyrė Petrulevič skundą, kurio atžvilgiu Lietuvos administraciniai teismai, 
kaip pastebėjo Teismas, priteisė didžiausią iš pirmiau minėtų bylų neturtinės žalos atly-
ginimo sumą – 2 300 eurų (8 000 litų). Teismas pažymėjo, jog šis pareiškėjas 361 dieną 
buvo laikomas kameroje, kurios plotas buvo mažesnis nei 3 kv. m, kuriuos Teismas verti-
no kaip „minimumą“, kurio turi būti laikomasi (žr. 2012 m. rugsėjo 25 d. sprendimo bylo-
je Bygylashvili prieš Graikiją 58 p., pareiškimo Nr. 58164/10; 2014 m. birželio 5 d. spren-
dimo byloje Tereshchenko prieš Rusiją 84 p., pareiškimo Nr. 33761/05 ir juose nurodytą 
praktiką). Teismas pabrėžė, kad tokia suma yra mažesnė palyginus su jo priteisiamomis 
sumomis panašiose bylose dėl tokios trukmės netinkamų kalinimo sąlygų, kai pripažįsta-
mas Konvencijos 3 straipsnio pažeidimas. Tačiau Teismas taip pat nurodė, jog EŽTT visai 
neseniai pripažino, kad greitas procesas nacionaliniame teisme bei gyvenimo lygis šalyje 
taip pat gali būti reikšmingi kriterijai vertinant, ar kompensacija nacionaliniu lygmeniu 
yra pakankama (žr. 2014 m. rugsėjo 16 d. sprendimo byloje Stella ir kt. prieš Italiją 58, 61 
ir 62 p., pareiškimo Nr. 49169/09 ir kt.). Teismas palankiai įvertino LVAT atliktą išsamią 
pareiškėjo skundų analizę pagal Teismo jurisprudencijoje suformuotus principus ir todėl 
pripažino pareiškėjui Petrulevič priteistą kompensaciją pakankama. Teismas konstatavo, 
kad Petrulevič nebegali būti laikomas „auka“ Konvencijos 3 straipsnio požiūriu. 

Spręsdamas dėl kompensacijos dydžio kitų šešių pareiškėjų atžvilgiu, Teismas pa-
stebėjo, kad pareiškėjams Ivanenkovui ir Gaskai Lietuvos teismai piniginės kompensa-
cijos neturtinei žalai dėl netinkamų kalinimo sąlygų atlyginti visai nepriteisė. Toliau 
Teismas pažymėjo, kad Mironovui, Klintovič, Trakniui ir Zeleniakui priteistos sumos 
– atitinkamai 580 eurų, 290 eurų, 725 eurai ir 60 eurų – nors ir buvo suderinamos su 
išvystyta Lietuvos teismų praktika, tačiau, Teismo manymu, buvo nepalyginamai ma-
žos. Teismo teigimu, šios sumos net nepriartėja prie paprastai panašiomis aplinkybėmis 
EŽTT priteisiamų sumų, siekiant suteikti teisingą žalos atlyginimą ir įvykdyti efektyvios 
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teisės gynimo priemonės reikalavimą. Todėl šie šeši pareiškėjai, Teismo manymu, išlaikė 
„aukos“ statusą Konvencijos 34 straipsnio požiūriu.

Kompensacijų pareiškėjams priteisimo klausimu Teismas pirmiausia aptarė ben-
druosius principus dėl Konvencijos 3 straipsnio nuostatų suponuojamų reikalavimų. 
Teismas priminė, kad Konvencijos 3 straipsnis įtvirtina vieną iš svarbiausių vertybių de-
mokratinėje visuomenėje. Jis absoliučiai draudžia kankinimus ar kitokį žiaurų, nežmo-
nišką ar žeminantį elgesį arba baudimą, nepriklausomai nuo aplinkybių ir nukentėjusiojo 
elgesio (žr., pvz., sprendimo byloje Labita prieš Italiją 119 p., pareiškimo Nr. 26772/95). 
Tam, kad netinkamas elgesys patektų į Konvencijos 3 straipsnio reguliavimo sritį, jis turi 
pasiekti minimalų žiaurumo lygį. Šio minimalaus žiaurumo lygio vertinimas yra reliaty-
vus; jis priklauso nuo visų bylos aplinkybių, pavyzdžiui, elgesio trukmės, jo fizinio ir psi-
chinio poveikio ir tam tikrais atvejais nukentėjusiojo lyties, amžiaus bei sveikatos būklės 
(žr. 1978 m. sausio 18 d. sprendimo byloje Airija prieš Jungtinę Karalystę 162 p.). Valstybė 
turi užtikrinti, kad asmens kalinimo sąlygos nepažeistų žmogiškojo orumo, kad šios prie-
monės vykdymo būdas ir metodas nesukeltų jam tokių kančių ir sunkumų, kurių inten-
syvumas viršytų neišvengiamai kalinimui būdingą kentėjimo laipsnį, ir kad, atsižvelgiant 
į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, būtų adekvačiai užtikrinama jo sveikata ir 
gerovė (žr. Kudła prieš Lenkiją, DK, pareiškimo Nr. 30210/96, 92–94 p.; 2006 m. liepos 
13 d. sprendimo byloje Popov prieš Rusiją 208 p., pareiškimo Nr. 26853/04). 

Teismas pažymėjo, jog vertinant kalinimo sąlygas, turi būti atsižvelgiama į ben-
drą šių sąlygų poveikį, taip pat į konkrečius kaltinimus, kuriais remiasi pareiškėjas (žr. 
Dougoz 46 p.; Ramirez Sanchez 119 p.). Laiko tarpas, kuriuo asmuo yra laikomas kon-
krečiomis sąlygomis, taip pat turi būti vertinamas (žr. 2005 m. lapkričio 8 d. sprendimo 
byloje Alver prieš Estiją 50 p., pareiškimo Nr. 64812/01).

Ekstremalus erdvės kameroje trūkumas Teismo prilygintas „esminiam faktoriui“, 
kuris turi būti įvertinamas nustatant, ar ginčijamos kalinimo sąlygos buvo „žeminan-
čios“ Konvencijos 3 straipsnio požiūriu (žr. 2005 m. balandžio 7 d. sprendimo bylo-
je Karalevičius prieš Lietuvą 36 ir 39 p., pareiškimo Nr. 53254/99; 2013 m. spalio 17 d. 
sprendimo byloje Vladimir Belyayev prieš Rusiją 30 p., pareiškimo Nr. 9967/06). Teismas 
nurodė, jog nustatęs, kad pareiškėjams teko mažiau nei 3 kv. m ploto kalėjimo kameroje, 
kur jie buvo laikomi didžiąją laiko dalį, jis ne kartą yra konstatavęs, kad toks perpildy-
mas pats savaime sudaro pagrindą konstatuoti 3 straipsnio pažeidimą (žr., pvz., 2006 m. 
kovo 28 d. sprendimo byloje Melnik prieš Ukrainą, pareiškimo Nr. 72286/01, 102–103 p.; 
2012 m. kovo 1 d. sprendimo byloje Dmitrij Sazonov prieš Rusiją 31–32 p., pareiškimo 
Nr. 30268/03; 2012 m. gruodžio 4 d. sprendimo byloje Nieciecki prieš Graikiją 49–51 p., 
pareiškimo Nr. 11677/11; 2014 m. liepos 31 d. sprendimo byloje Tatishvili prieš Graikiją 
43 p., pareiškimo Nr. 26452/11 ir Tereshchenko 83–84 p.).

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad EŽTT praktikoje nėra konkrečiai nustatyta, koks 
plotas turėtų būti skirtas kalinamajam pagal Konvenciją – tai priklauso nuo daugelio 
aplinkybių, tokių, kaip įkalinimo tam tikromis sąlygomis trukmė, galimybė mankštintis 
lauke, fizinių ir psichinių įkalinto asmens savybių ir pan. (žr. 2007 m. liepos 19 d. spren-
dimo Trepashkin prieš Rusiją 92 p., pareiškimo Nr. 36898/03, ir Torreggiani ir kt. 69 p.). 
Teismas nurodė, kad spręsdamas perpildymo klausimą pataisos namuose, priešingai nei 
kardomojo kalinimo įstaigose ir aukšto saugumo lygio kalėjimuose, kur kaliniai laikomi 
kamerose didžiąją dienos dalį, EŽTT savo praktikoje yra išaiškinęs, jog vertinant nuteis-
tajam tenkantį gyvenamąjį plotą bendrabučio tipo patalpose būtina atsižvelgti į įstaigoje 
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taikomą režimą, kadangi nuteistiesiems pataisos kolonijose suteikiama didesnė judėjimo 
laisvė dienos metu, o tai gali užtikrinti, kad jie turi laisvą prieigą prie natūralios šviesos 
ir oro (žr. 2013 m. kovo 14 d. sprendimo byloje Insanov prieš Azerbaidžaną 120 p., pa-
reiškimo Nr. 16133/08). Šiuo požiūriu Teismas yra konstatavęs, jog stipri prielaida, kad 
kalinimo sąlygos prilygo žeminančiam elgesiui, pažeidžiančiam 3 straipsnį asmeninės er-
dvės trūkumo aspektu, gali būti paneigta bendru sulaikymo sąlygų poveikiu. Šios sąlygos 
apima pareiškėjo įkalinimo trumpumą (žr., pvz., 2012 m. sausio 17 d. sprendimo byloje 
Fetisov ir kt. prieš Rusiją 138 p., pareiškimų Nr. 43710/07, 6023/08, 11248/08, 27668/08, 
31242/08 ir 52133/08; 2012 m. spalio 23 d. sprendimo byloje Dmitriy Rozhin prieš Rusiją 
53 p., pareiškimo Nr. 4265/06) arba judėjimo laisvės suteikimą kaliniams ir jų laisvą 
prieigą prie natūralios šviesos ir oro (žr., pvz., 2009 m. rugsėjo 10 d. sprendimą byloje 
Shkurenko prieš Rusiją, pareiškimo Nr. 15010/04). 

Kita vertus, net ir tais atvejais, kai kaliniai turėjo pakankamą asmeninę erdvę ir kai 
kameros plotas buvo didesnis – 3–4 kv. m asmeniui – Teismas nurodė kitus svarbius kali-
nimo sąlygų aspektus, vertinant atitiktį Konvencijos 3 straipsniui. Teismas pripažino šios 
nuostatos pažeidimą, kai vietos veiksnys buvo nustatytas kartu su vėdinimo ir apšvietimo 
trūkumu (žr., pvz., 2012 m. birželio 12 d. sprendimo byloje Vlasov prieš Rusiją 81 ir 84 
p., pareiškimo Nr. 78146/01) bei fizinio aktyvumo lauke stoka (žr. 2012 m. lapkričio 6 d. 
sprendimo byloje Longin prieš Kroatiją 60–61 p., pareiškimo Nr. 49268/10).

Taikydamas paminėtus principus ir įvertinęs konkrečias kiekvieno iš aukomis pri-
pažintų pareiškėjų kalinimo sąlygas, Teismas konstatavo, kad keturių iš jų – Mironovo, 
Ivanenkovo, Traknio ir Zeleniako atžvilgiu nustatytas Konvencijos 3 straipsnio pažeidi-
mas dėl orumą žeminančių kalinimo sąlygų Laisvės atėmimo vietų ligoninėje, Alytaus 
PN, Lukiškių TI-K ir Šiaulių TI, o dviejų pareiškėjų Klintovič ir Gaskos atžvilgiu dėl kali-
nimo sąlygų Pravieniškių ir Vilniaus PN Konvencijos pažeidimų nenustatyta.
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5. europos sąjungos valstybės tarybų ir administracinių 
teismų sprendimų apžvalga

5.1. Vokietijos federacinio administracinio teismo sprendimo apžvalga

Vokietijos federacinio administracinio teismo 2015 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas 
byloje 1 B 40.1514

Šioje byloje Vokietijos Federacinis administracinis teismas sprendė klausimą dėl 
administracinių teismų pareigos atsižvelgti į oficialaus krikščionių bažnyčios atstovo verti-
nimą, kaip reikšmingą aplinkybę, galinčią pagrįsti į krikščionybę atsivertusio prieglobsčio 
prašytojo prašymą suteikti prieglobstį dėl gresiančio religinio persekiojimo.

Apžvelgiamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl prieglobsčio suteikimo religinio per-
sekiojimo grėsmės pagrindu. Bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pripažino pa-
reiškėjo prašymą suteikti prieglobstį pagrįstu. Nors pirmosios instancijos teismas nebuvo 
įsitikinęs nuoširdžiu pareiškėjo atsivertimu į krikščionybę, jis vertino, kad pareiškėjo pra-
šymą pagrindžia jo krikštas. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, jis yra įpareigotas 
vadovautis krikščionių bažnyčios atstovo nuomone, kad pareiškėjas nuoširdžiai atsivertė 
į krikščionybę. Apeliacine tvarka bylą nagrinėjęs teismas šią teisinę poziciją pripažino ne-
pagrįsta. Pasak šio teismo, net ir konstatavus pareiškėjo krikšto faktą, teismas nėra visiš-
kai įsitikinęs, kad pareiškėjo atsivertimas į krikščionybę yra pagrįstas tvirtu įsitikinimu 
ir nuoširdžiu siekiu pakeisti savo religinį tapatumą. Teismo vertinimu, krikščionybė pa-
reiškėjo religiniam tapatumui nedaro tokio pobūdžio įtakos, kad jis laikytų šios religijos 
praktikavimą privalomu tam, kad išlaikytų savo tapatumą. Pareiškėjo krikštas nėra kokiu 
nors būdu valdžios institucijas įpareigojantis veiksnys. Pareiškėjas su tuo nesutiko, argu-
mentuodamas, jog atsivertimo į krikščionybę nuoširdumo, jo religinio tapatumo klausi-
mai priklauso bažnyčios diskrecijai ir negali būti vertinami teismo. Pareiškėjo nuomone, 
teismas pažeidžia konstitucinę religijos laisvę, vertindamas, ar pareiškėjas gali būti pripa-
žintas tikru krikščioniu.

Vokietijos Federacinis administracinis teismas su pareiškėjo argumentais nesuti-
ko ir pripažino apeliacinio teismo poziciją pagrįsta. Pasak Vokietijos Federacinio admi-
nistracinio teismo, yra akivaizdu, kad vertinant, ar pareiškėjui gresia rimtas jo religinės 
laisvės pažeidimas gimtojoje šalyje, laikytinas persekiojimu prieglobsčio teisės prasme, 
administraciniai teismai per se negali kvestionuoti religinės bendruomenės patvirtintos 
pareiškėjo narystės joje. Tačiau krikštu patvirtinta narystė yra svarbi tik tada, kai prie-
globsčio prašytojo persekiojimą gimtojoje šalyje lemia vien priklausymo bažnyčiai faktas. 
Priešingu atveju viešojo administravimo institucijos ir administraciniai teismai, spręsda-
mi dėl gresiančio religinio persekiojimo intensyvumo, remdamiesi narystės bažnyčioje 

14 Prieiga internete: <http://www.bverwg.de/entscheidungen/entscheidung.php?lang=de&ent=250815B1B4
0.15.0>
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faktu, turi tikrinti, ar pareiškėjui grėsmę kelianti religinė praktika yra ypač svarbi pareiš-
kėjo religiniam identitetui. Tokiu atveju svarbu įvertinti, kaip asmuo gyvena pagal savo 
tikėjimą, ir ar religinė praktika, kuri lemtų jo persekiojimą, yra esminė asmens religinio 
identiteto dalis, kurią asmuo vertina kaip būtiną (nepakeičiamą). Tai, kad šis klausimas 
iš dalies yra aktualus ir krikščionių bendruomenei sprendžiant dėl krikšto, ir tai, kad šis 
aspektas buvo patvirtintas oficialius įgaliojimus krikščionių bendruomenėje turinčio as-
mens, atsižvelgiant į valdžios institucijoms tenkančias pareigas, susijusias su prieglobsčio 
statuso suteikimu, nedaro šio klausimo išimtinai tik religinės bendruomenės reikalu. 

5.2. nyderlandų valstybės tarybos sprendimo apžvalga

2015 m. lapkričio 19 d. nyderlandų valstybės tarybos sprendimai bylose  
nr. 201211916/3/V2 ir 201300404/3/V215

Šiose bylose Nyderlandų valstybės taryba sprendė dėl trečiųjų šalių piliečiams ke-
liamo reikalavimo išlaikyti pilietinės integracijos egzaminą, prieš leidžiant jiems atvykti į 
šalies teritoriją šeimos susijungimo tikslais, pagrįstumo.

Apžvelgiamose bylose ginčai kilo dėl Užsienio reikalų ministerijos atsisakymo leis-
ti dviem moterims (viena – iš Azerbaidžano, kita – iš Nigerijos) prisijungti prie savo vyrų 
ir kurti šeimos gyvenimą Nyderlanduose. Atsisakymas buvo grindžiamas tuo, kad šios 
moterys nėra išlaikiusios Nyderlandų pilietinės integracijos egzamino, kuris turėjo būti 
laikomas jų šalyse. Apylinkės teismas pripažino, kad Užsienio reikalų ministerija turi iš-
duoti minėtoms moterims leidimus laikinai gyventi šalyje. Užsienio reikalų ministerija 
dėl šių apylinkės teismo sprendimų padavė apeliacinius skundus. 

Apeliacinio proceso metu Nyderlandų valstybės taryba kreipėsi į Europos Sąjungos 
Teisingumo Teismą dėl prejudicinio sprendimo priėmimo, klausdama, ar 2003 m. rug-
sėjo 22 d. Tarybos direktyva 2003/86/EB dėl teisės į šeimos susijungimą (toliau – ir 
Šeimos susijungimo direktyva) leidžia valstybėms narėms reikalauti, kad trečiųjų šalių 
piliečiai atitiktų integracijos reikalavimus prieš suteikiant jiems leidimą atvykti ir gyven-
ti Nyderlanduose, ir ar pilietinės integracijos egzamino laikymo mokesčiai, kuriuos turi 
sumokėti trečiųjų šalių piliečiai, yra pagrįsti (kiekvieną kartą, kai laikomas egzaminas, 
reikia mokėti 350 Eur, o už pasiruošti egzaminui skirtą medžiagą vieną kartą reikia su-
mokėti 110 Eur). Dėl šio kreipimosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismas sprendimą 
priėmė 2015 m. liepos 9 d. byloje K ir A, C-153/14.

Valstybės taryba nurodė, jog iš ESTT 2015 m. liepos 9 d. sprendimo matyti, kad 
Šeimos susijungimo direktyva, ypač jos 7 straipsnio 2 dalis, leidžia valstybei narei rei-
kalauti, kad trečiųjų šalių piliečiai išlaikytų pilietinės integracijos egzaminą, tokį kaip 
apžvelgiamu atveju, prieš leidžiant tokiam piliečiui atvykti į savo teritoriją šeimos susi-
jungimo tikslais. Tačiau šio reikalavimo sąlygos neturėtų padaryti pasinaudojimo teise į 
šeimos susijungimą neįmanomu arba pernelyg sudėtingu. Įvertinus bylose susiklosčiusias 
aplinkybes, konstatuota, kad dėl mokesčių, susijusių su pagrindinėse bylose nagrinėtu pi-
lietinės integracijos egzaminu, sumų šeimos susijungimas iš tiesų gali tapti neįmanomas 
arba pernelyg sudėtingas. Be to, proporcingumo principas reikalauja, kad pilietinės inte-
15 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/NL01/NL01000303.pdf>    
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gracijos reikalavimas neviršytų to, kas būtina pasiekti norimam tikslui – užtikrinti, kad 
trečiųjų šalių piliečiai įgytų žinių, kurios neabejotinai naudingos ryšiams su priimančiąja 
valstybe nare užmegzti. 

Valstybės taryba priėmė du atskirus galutinius sprendimus. Sprendime byloje 
Nr. 201211916/3/V2 Valstybės taryba atmetė apeliacinį skundą dėl to, kad per ginčo lai-
kotarpį užsienietė išlaikė pilietinės integracijos egzaminą ir gavo leidimą laikinai gyventi 
Nyderlanduose. Sprendime byloje Nr. 201300404/3/V2 Valstybės taryba nusprendė, jog 
apeliacinis skundas yra pagrįstas, o apylinkės teismo sprendimas turi būti panaikintas ta 
apimtimi, kiek apylinkės teismas nusprendė, kad pilietinės integracijos egzaminas prieš-
tarauja Šeimos susijungimo direktyvos 7 straipsniui.

5.3. prancūzijos respublikos valstybės tarybos sprendimo apžvalga

2015 m. birželio 17 d. prancūzijos respublikos valstybės tarybos sprendimas 
byloje nr. 36316416

Prancūzijos Respublikos valstybės taryba šiuo sprendimu išnagrinėjo klausimą 
dėl valstybės pasitelkiamų priemonių skaidrumo reguliuojant medicinos gaminių kainos 
kompensavimą.

Šioje byloje pareiškėjai kreipėsi į teismą siekdami, kad būtų panaikintas adminis-
tracinis aktas, pakeičiantis medicinos gaminių, kuriais aprūpinami pacientai sveikatos 
priežiūros įstaigose valstybinio sveikatos draudimo lėšomis, sąrašą. Sąrašo pakeitimais 
buvo išbraukta dalis pareiškėjų platinamų vaistų.

Nagrinėjant šį ginčą, Prancūzijos Respublikos valstybės taryba kreipėsi į Europos 
Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu išaiškinti Europos Tarybos 1988 m. gruodžio 
21 d. direktyvos Nr. 89/105/EEC nuostatas. Šios direktyvos 6 straipsnyje yra įtvirtinta 
valstybių narių pareiga paskelbti atitinkamame leidinyje ir pranešti Europos Komisijai 
kriterijus, kuriais kompetentingos institucijos turi vadovautis spręsdamos, įtraukti ar ne-
įtraukti tam tikrus vaistus į nacionalinės sveikatos draudimo sistemos kompensuojamų 
vaistų sąrašus, bei pareiga sprendime, kuriuo gaminys išbraukiamas iš sveikatos drau-
dimo sistemos kompensuojamų gaminių sąrašo, nurodyti objektyviais ir patikrinamais 
kriterijais pagrįstas priežastis. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2015 m. balandžio 
16 d. sprendimu išaiškino, kad ši pareiga pateikti priežastis taikoma sprendimams, kuriais 
apribojamas medicinos gaminių kainos kompensavimas, pašalinant šiuos gaminius iš 
valstybės kompensuojamų privalomu valstybiniu sveikatos draudimu (2015 m. balandžio 
16 d. sprendimas sujungtose bylose LFB Biomédicaments ir kiti, C-271/14 ir C-273/14). 

Prancūzijos Respublikos valstybės taryba byloje rėmėsi minėtos direktyvos nuos-
tata dėl pareigos valstybei pateikti pagrindimą sprendimo pašalinti medicinos gaminį iš 
valstybės sveikatos draudimu kompensuojamųjų medicinos gaminių sąrašo. Priimtame 
sprendime taryba konstatavo, kad valstybės institucijos viešai nepaskelbė kriterijų, prie-
žasčių, kuriais remiantis priėmė ginčijamą sprendimą, ir jų nenurodė Europos Komisijai. 
Ginčytame sprendime buvo pateikta nuoroda į kitą teisės aktą, tačiau nenurodytos  

16 Prieiga internete: <http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=204593&fonds=DC
E&item=1> 
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konkrečios sprendimą priimti lėmusios priežastys, todėl tai nelaikyta tinkamu pagrindi-
mu. Išnagrinėjusi bylą, taryba panaikino sprendimą, kuriuo vaistas išbrauktas ir dėl to 
priteisė pareiškėjui iš valstybės piniginę kompensaciją. 

5.4. latvijos respublikos aukščiausiojo teismo sprendimo apžvalga

2015 m. spalio 14 d. latvijos respublikos aukščiausiojo teismo sprendimas byloje 
nr. skA-1192/201517

Šioje byloje Latvijos Respublikos aukščiausiasis teismas sprendė, ar šarminių bateri-
jų rinka gali būti laikoma atskira rinka bendroje baterijų rinkoje.

Pareiškėjas – tam tikro prekės ženklo šarminių baterijų didmenininkas – kreipėsi 
į Konkurencijos tarybą, prašydamas pradėti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 
straipsnio pažeidimo tyrimą tuo pagrindu, kad trečioji šalis – viena iš atitinkamų bateri-
jų prekės ženklo savininkui priklausančios grupės įmonių, kuri inter alia platina prekes, 
paženklintas atitinkamų baterijų prekės ženklu – neteisėtai padidino šių baterijų kainas 
Baltijos regione, ir tai sukėlė žalą vartotojams bei pareiškėjui, kaip šių baterijų distributo-
riui. Kadangi vartotojai nėra pasirengę mokėti tokią kainą už produktą, trečioji šalis nu-
traukė su pareiškėju sudarytą sutartį.

Konkurencijos taryba atsisakė inicijuoti pažeidimo procedūrą, kadangi trečioji ša-
lis neturėjo didelės rinkos galios (dominuojančios pozicijos) didmeninėje baterijų rinko-
je. Pareiškėjas padavė teismui skundą, nurodydamas, kad Konkurencijos taryba neteisin-
gai nustatė konkrečią rinką, nes, jo teigimu, šarminės baterijos sudaro atskirą rinką.

Byloje buvo pripažinta, kad sprendžiant ginčus dėl pažeidimo piktnaudžiaujant 
dominuojančia padėtimi, svarbu nustatyti, ar rinkos dalyvis išvis turi dominuojančią po-
ziciją. Šioje byloje nuspręsta, kad konkreti rinka buvo nustatyta teisingai, nes vartotojas 
įvertina baterijas priklausomai nuo reikalingo dydžio, prekės ženklo identifikavimo, kai-
nos ir kitų priežasčių, o ne priklausomai nuo jų cheminės sudėties. Didmenininkas taip 
pat veikė tokiu būdu. Taigi konstatuota, kad Konkurencijos taryba neturėjo išimtinai atsi-
žvelgti į šarminių baterijų rinką, kaip specifinę rinką.

17 Prieiga internete: <http://www.aca-europe.eu/WWJURIFAST_WEB/DOCS/LV05/LV05000038.pdf> 
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5.5. Jungtinės karalystės aukščiausiojo teismo sprendimo apžvalga

2015 m. birželio 10 d. Jungtinės karalystės aukščiausiojo teismo sprendimas  
nr. [2015] Uksc 3718

Šioje byloje Jungtinės Karalystės aukščiausiasis teismas sprendė klausimą dėl pri-
dėtinės vertės mokesčio apskaičiavimo. Byloje buvo iškeltos abejonės dėl mokesčių mokė-
tojo sąžiningumo, buvo vertinami jo atliktų sandorių tikslai, ar šiais sandoriais mokesčių 
mokėtojas vykdė įprastinę komercinę veiklą, ar iš esmės siekė tik mokestinės naudos.

Šiuo sprendimu buvo išnagrinėtas ginčas, kuris kilo mokesčių administratoriui 
nustačius, kad automobilių prekybos veiklą vykdžiusi bendrovė „Pendragon Group“ ne-
teisingai deklaravo mokėtiną pridėtinės vertės mokestį. Teismas nustatė, kad mokesčių 
mokėtojas atliko sandorius, kuriais išimtinai siekė mokestinės naudos.

Pagal galiojantį reguliavimą, iš gamintojo demonstracinį automobilį (kuris yra 
naudojamas bandomiesiems važiavimams su klientais ir pan.) įsigijęs automobilių pla-
tintojas turi mokėti PVM už visą didmeninę kainą. Kai automobilis yra parduodamas 
vartotojui, PVM apskaičiuojamas už visą mažmeninę kainą. Bendrovė „Pendragon 
Group“ pasitelkė schemą, kurią įgyvendinus turėjo atskaityti PVM tik už skirtumą tarp 
didmeninės ir mažmeninės demonstracinių automobilių kainos: (1) pirmiausiai bendro-
vė „Pendragon Group“ įsigijo automobilius iš didmeninę prekybą vykdžiusio subjekto ir 
pardavė juos lizingo bendrovėms, sumokėjo mokesčius už didmeninę kainą, tačiau su-
sigrąžino juos deklaravusi sandorį už mažmeninę kainą; (2) lizingo bendrovės sumokė-
jo mokesčius už didmeninę automobilių kainą ir nedelsiant išperkamąja nuoma perdavė 
automobilius „Pendragon Group“, todėl mokesčius už didmeninę kainą taip pat susigrą-
žino deklaravusi sandorį už mažmeninę kainą; (3) po to lizingo bendrovės teises į lizingo 
sutartis pardavė kitoje valstybėje įsteigtam bankui „Soc Gen Jersey“, šis sandoris nebuvo 
apmokestinamas PVM; (4) praėjus kuriam laikui „Soc Gen Jersey“ pardavė teises į lizin-
go sutartis (kaip verslą) kitai lizingo bendrovei, šis sandoris taip pat nebuvo apmokes-
tinamas PVM. (5) „Pendragon Group“ atstovybės, veikdamos kaip pastarosios lizingo 
bendrovės agentai, pardavė automobilius vartotojams. Trečiame ir ketvirtame žingsnyje 
atliekami sandoriai PVM neapmokestinami, taigi PVM buvo deklaruotas tik skaičiuojant 
nuo pardavėjo pelno, bet ne nuo visos automobilių kainos.

Teismas pripažino, kad bendrovė „Pendragon Group“ šiuo atveju veikė nesąži-
ningai, todėl mokesčių administratorius pagrįstai nustatė deklaruoto PVM netikslumus. 
Sprendžiant šį klausimą atsižvelgta į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurispruden-
cijoje pripažįstamus principus (be kita ko, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2010 m. 
gruodžio 22 d. sprendimą Revenue and Customs Commissioners prieš Weald Leasing Ltd 
byloje C-103/09; 2008 m. vasario 21 d. sprendimą Ministero dell’Economia e delle Finanze 
prieš Part Service Srl byloje C-425/06; 2006 m. vasario 21 d. sprendimą Halifax plc, Leeds 
Permanent Development Services Ltd and County Wide Property Investments Ltd prieš 
Commissioners of Customs & Excise byloje C-255/02 ir kt.). Teismas konstatavo, kad 
šiuo atveju reikšminga, jog, pirma, dėl sandorių gauta mokestinė nauda ir tai neatitiko 
18 Prieiga internete: <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2013-0197-judgment.pdf>
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III. Informacinė dalis

Europos Sąjungos teisės ir susijusio nacionalinio reguliavimo tikslų: išnaudotos teisės 
normos, siekiant išvengti dvigubo PVM apmokestinimo, tačiau faktiškai atliktų sando-
rių tikslas buvo palengvinti mokestinę naštą, sumažinant mokesčio bazę. Antra, aptarti 
sandoriai buvo atliekami ne kaip įprasta komercinė veikla, o turint tikslą iš esmės įgyti 
mokestinės naudos. Įprastinėmis komercinėmis operacijomis paprastai laikomi veiksmai, 
kurie yra normalūs atitinkamo pobūdžio versle, nors ir nebūtinai įprasti konkrečiam mo-
kesčių mokėtojui. Tačiau vengiant mokesčių atliekami veiksmai paprastai turi legitimų 
komercinį tikslą, bet jo buvimas savaime nereiškia veiksmų teisėtumo – dėl pasirinkto 
komercinio tikslo įgyvendinimo būdo gaunamos mokestinės naudos mastas gali tapti 
pagrindiniu atliktų sandorių tikslu. Atsižvelgdamas į tai, teismas minėtų sandorių nepri-
pažino įprastine komercine veikla. Svarbiu argumentu vertinant veiksmų nesąžiningumą 
taip pat paminėta padėtis, kuri būtų susiklosčiusi nesant tiriamų veiksmų – šiuo atveju 
PVM būtų buvęs skaičiuojamas nuo visos automobilio kainos, o ne nuo pardavėjo pel-
no. Remdamasis šiais argumentais teismas pripažino, kad šiuo atveju mokesčių mokėto-
jas piktnaudžiavo įstatymais, vengdamas prievolės apmokėti PVM nuo visos automobilio 
kainos.
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raidinė dalykinė rodyklė

Administravimas – viešasis administravimas – vidaus administravimas – 1.1  (III dalis).
Aktas – individualus administracinis aktas – norminis administracinis aktas – vidaus 
administravimo aktas – 1. (III dalis).
Atliekos – atliekų tvarkymas – atliekų kiekio apskaičiavimas – 1.3. (I dalis), atliekų tvar-
kymo įkainiai – 1.4. (I dalis).
Atsakomybė – sutartinė atsakomybė – 2.1.1. (I dalis), deliktinė atsakomybė – 2.1.1. (I dalis), 
atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų – 1. (III dalis).
Baterija – baterijų rinka – 5.4. (III dalis).
Bedarbis – bedarbio statuso netekimas – 1.2. (I dalis).
Bilietas – lėktuvo bilieto apmokestinimas – E3.4.2 (III dalis).
Chartija – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – II dalis, 1. (III dalis).
Degalai – nuslėptas sunaudotų degalų kiekis – 1.1. (I dalis).
Diskrecija – viešojo administravimo subjekto diskrecija – 1. (III dalis).
Diskriminacija – E3.1. (III dalis).
Duomenys – asmens duomenų tvarkymas – E3.5. (III dalis).
Elektra – elektros skaitiklių įrengimas – E3.1. (III dalis). 
Garantija – banko garantija – 1.3. (I dalis).
Ginčas – ginčo administraciniame teisme dalykas / objektas – 2.2.1. (I dalis), 2.6.1. (I da-
lis), 2.6.2. (I dalis), 2.6.3. (I dalis).
Higiena – institucijų, vykdančių priešmokyklinį ugdymą, pareiga užtikrinti higienos 
normų laikymąsi – leidimas-higienos pasas – 2.5.1. (I dalis).
Informacija – savivaldybių pareiga informuoti visuomenę – 2.5.1. (I dalis).
Išieškojimas – pensijos permokos išieškojimas – galimybė atsisakyti išmokos permokos 
išieškojimo – 2.2.1. (I dalis).
Išlaidos – išlaidos už vaiko išlaikymą – 1.6. (I dalis), bylinėjimosi išlaidos – 2.6.4. (I 
dalis).
Įsigaliojimas – pereinamasis laikotarpis nuo teisės akto priėmimo iki jo įsigaliojimo – 
1.4. (I dalis).
Kalba – administracinės procedūros kalba – 1. (III dalis).
Kalinimas – tinkamos kalinimo sąlygos – Ž4.3.3 (III dalis). 
Kaltė – pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltė – išmokų gavėjo kaltė – 2.2.1. (I 
dalis).
1 Skaičiais ir taškais tarp jų pažymėtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarčių, sprendimų ir 

kitų dokumentų indeksas leidinyje.
2 Raidė „E“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą ar prejudicinį 

sprendimą.
3 Raidė „Ž“ prieš skaičius su taškais reiškia Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą.



610

Klaida – klaidų ištaisymo procedūra – 1. (III dalis).
Kompensacija – slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinė kompensacija – 1.10. (I 
dalis).
Kompetencija – išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija skirti savivaldybės kontro-
lierių – 2.4.1. (I dalis).
Koncentracija – koncentracijos kontrolė – koncentracijos įgyvendinimas apie tai nepra-
nešus Konkurencijos tarybai ir negavus jos leidimo – koncentracija, perėmus kito subjek-
to turto dalį – 2.3.1. (I dalis).
Konkurencija – konkurencijos ribojimas – E3.2. (III dalis).
Konkursas – konkursas į savivaldybės kontrolieriaus pareigas – 2.4.1. (I dalis).
Konsultacija – savivaldybių pareiga konsultuotis – 2.5.1. (I dalis).
Kontrolierius – savivaldybės kontrolieriaus skyrimo procedūra – 2.4.1. (I dalis).
Konvencija – Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija – Ž4. (III dalis).
Medicina – kompensuojamųjų medicinos gaminių sąrašas – 5.3. (III dalis).
Mokestis – mokestis už aplinkos teršimą – 1.1. (I dalis), nekilnojamojo turto mokestis – 
1.7. (I dalis), mokesčio mokėtojas – 1.7. (I dalis), akcizo mokestis – 2.3.1. (I dalis), pridė-
tinės vertės mokestis – E3.3. (III dalis), E3.4. (III dalis), 5.5. (III dalis).
Mokinys – mokinio krepšelis – 1.6. (I dalis), 1.8. (I dalis), mokinių skaičius – 1.8. (I 
dalis).
Mokykla – teisė pasirinkti mokyklą – priėmimo į mokyklą tvarka – 1.6. (I dalis), moky-
klų tinklo optimizavimas – 1.8. (I dalis), savivaldybės tarybos sprendimas perkelti prieš-
mokyklinio ugdymo grupes iš lopšelių-darželių į mokyklą – mokyklų bendrojo plano 
projektas – mokyklų tinklo pertvarkos stadijos – 2.5.1. (I dalis), mokyklų tinklo kūrimo 
planavimo ir įgyvendinimo proceso stadijos – 2.6.1. (I dalis).
Neurochirurgija – neurochirurgijos paslaugos – 1.5. (I dalis).
Nuosavybė – nuosavybės teisių atkūrimas – Ž4.1. (III dalis).
Ortopedija – ortopedijos įmonės – ortopedijos techninės priemonės – 2.1.1. (I dalis).
Pajamos – bendrai gyvenančių asmenų pajamos – 1.10. (I dalis).
Parama – valstybės parama ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti – 2.1.1. (I dalis).
Paslauga – administracinių paslaugų teikimas – viešųjų paslaugų teikimo administravi-
mas – 1. (III dalis).
Pašalpa – vienkartinė pašalpa – 1.10. (I dalis).
Pažyma – pažyma apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto 
sprendinių – atsisakymas išduoti pažymą – 2.6.3. (I dalis).
Pensija – valstybinė socialinio draudimo pensija – 2.2.1. (I dalis), reikalavimas grąžinti 
senatvės pensiją – 2.2.3. (III dalis).
Pilietybė – pilietinės integracijos egzaminas – 5.2. (III dalis).
Politikas – politikų dalyvavimas pretendentų į savivaldybės kontrolieriaus pareigas at-
rankos komisijos sudėtyje – 2.4.1. (I dalis).
Politinė partija – 2.2.4. (III dalis).
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Raidinė dalykinė rodyklė

Poreikiai – minimalių poreikių tenkinimas – 1.10. (I dalis).
Prašymas – asmenų prašymų viešojo administravimo subjektams nagrinėjimo tvarka – 
1. (III dalis).
Prieglobstis – prieglobsčio prašytojas – 5.1. (III dalis).
Principas – teisėtų lūkesčių apsaugos principas – 1.4. (I dalis), proporcingumo princi-
pas – 1.5. (I dalis), 1. (III dalis), 2.2.1. (I dalis), atsakingo valdymo principas – 1.5. (I 
dalis), socialinio teisingumo principas – 2.2.1. (I dalis), gero administravimo principas – 
2.2.1. (I dalis), 2.5.1. (I dalis), II dalis, 1. (III dalis), savivaldybės kontrolieriaus veiklos ne-
priklausomumo principas – 2.4.1. (I dalis), skaidrumo principas – 2.5.1. (I dalis), turinio 
viršenybės prieš formą principas – II dalis, viešojo administravimo principai – teisėtumo, 
įstatymo viršenybės ir nepiktnaudžiavimo valdžia principai – objektyvumo principas – 
tarnybinės pagalbos, efektyvumo, subsidiarumo principai – „vieno langelio“ principas – 
lygiateisiškumo principas – skaidrumo principas – atsakomybės už priimtus sprendimus, 
naujovių ir atvirumo permainoms principai – 1. (III dalis). 
Procedūra – administracinė procedūra – 1. (III dalis), asmens teisė į tinkamą procedūrą 
– 2.2.1. (I dalis).
Prokuroras – prokuroro profesinė karjera – 2.6.2. (I dalis).
Reikalavimas – reikalavimo patenkinimas geruoju padavus prašymą (skundą) teismui – 
2.6.4. (I dalis).
Religija – 5.1. (III dalis).
Rezoliucija – generalinio prokuroro rezoliucija – 2.6.2. (I dalis).
Rinkliava – vietinės rinkliavos mokėtojo paveldėtojas – 2.1.2. (III dalis).
Romai – E3.1. (III dalis).
Sankcija – ekonominė sankcija – 2.1.5. (III dalis).
Servitutas – 2.2.1. (III dalis).
Skundas – skundo priėmimas ir nagrinėjimas – administracinio akto apskundimas teis-
mui – 1. (III dalis).
Sprendimas – administracinis sprendimas – 1. (III dalis).
Statyba – rekreacinių pastatų statyba sklypuose, esančiuose prie vandens telkinių – staty-
bos apribojimai – 1.9. (I dalis), statinio įteisinimas – 2.2.5. (III dalis).
Susitarimas – susitarimas dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų – 2.1.3. (III dalis).
Sutartis – sutartinių įsipareigojimų vykdymas – 2.1.1. (I dalis).
Sveikata – sveikatos priežiūros paslaugų teikimas – sveikatos priežiūros įstaiga – 1.5. (I dalis).
Šeima – šeimos susijungimas – 5.2. (III dalis).
Taika – taikos sutartis – 2.1.6. (III dalis).
Tarifas – didesnis mokesčio už aplinkos teršimą tarifas – 1.1. (I dalis), didesnis nekilno-
jamojo turto mokesčio tarifas – 1.7. (I dalis).
Tarnyba – tarnybinis nusižengimas – tarnybinė nuobauda – 2.6.2. (I dalis).
Teismingumas – rūšinis teismingumas – 2. (III dalis). 
Teritorijų planavimas – bendrasis planas – 1.9. (I dalis), detalusis planas – Ž4.2. (III 
dalis). 
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Terminai – administracinės procedūros terminai – 1. (III dalis).
Teršalai – nuslėptas teršalų kiekis – 1.1. (I dalis).
Tvarka – viešoji tvarka – 2.1.1. (III dalis).
Ugdymas – ikimokyklinis ugdymas – 1.6. (I dalis), priešmokyklinis ugdymas – 1.6. (I 
dalis), 2.5.1. (I dalis).
Ūkinė veikla – savarankiškas ūkinės veiklos vienetas – 2.3.1. (I dalis).
Viza – vizų išdavimas – 2.2.6. (III dalis).
Žala – 2.1.1. (I dalis), neturtinė žala – 2.1.1. (III dalis), 2.2.4. (III dalis).
Žuvininkystė – 2.1.5. (III dalis).
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santrumpos

AAVKĮ Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymas
AB akcinė bendrovė
ABTĮ Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas
angl. angliškai
b. l. bylos lapas
BPK Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas
BUAB bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė
CK Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
CPT Europos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žemi-

nantį elgesį ar baudimą
d. diena, dalis
dr. daktaras
EB Europos Bendrija
egz. egzempliorius
ES Europos Sąjunga 
ESTT Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Eur euras
EŽTT Europos Žmogaus Teisių Teismas
g. gatvė
GPM gyventojų pajamų mokestis
h valanda
ha hektaras
HN higienos norma
IMRT intraoperacinė magnetinio rezonanso tomografija
IS informacinė sistema
KĮ Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
km kilometras
kt. kita, kiti
kv. kvadratinis
LNSS Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema
lot. lotyniškai
Lt litas
LVAT Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
m metras
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m. metai
MAĮ Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
mėn. mėnuo
min. minutė
mln. milijonas
MN medicinos norma
MRT magnetinio rezonanso tomografija
Nr. numeris
NTMĮ Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas 
OTP ortopedijos techninės priemonės
p. punktas, puslapis
pan. panašiai
PN pataisos namai 
pr. prospektas
proc. procentas
prof. profesorius 
PSDF privalomojo sveikatos draudimo fondas
PVM pridėtinės vertės mokestis
pvz. pavyzdžiui 
RAAD regiono aplinkos apsaugos departamentas
s sekundė 
SAM Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
SDĮ Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas
SESV Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
SĮ savivaldybės įmonė
STR statybos techninis reglamentas
str. straipsnis 
t. y. tai yra
t. t. taip toliau 
t tona
t. tomas
TAVA Tauragės apskrities viršininko administracija
TI tardymo izoliatorius
TI-K tardymo izoliatorius-kalėjimas
TLK teritorinė ligonių kasa, Tarptautinė ligų klasifikacija
TPSVPĮ Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros 

įstatymas
TS-LKD Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai
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Santrumpos

tūkst. tūkstantis
UAB uždaroji akcinė bendrovė
VAĮ Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
VASPVT Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos
VLK Valstybinė ligonių kasa
VMI Valstybinė mokesčių inspekcija
VSDFV Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
VSDĮ Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
VSĮ Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
VšĮ viešoji įstaiga
VTAĮ Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 
VTD Valstybės tarnybos departamentas
VTĮ Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
Žin. Valstybės žinios
žr. žiūrėti
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