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Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir 
LVAT) procesinių sprendimų ir Specialiosios teisėjų kolegijos nutarčių dėl teismingumo santraukos, kurios 
LVAT nesaisto. Šis dokumentas yra skirtas tik informavimo tikslams. Oficialius nutarčių bei sprendimų 
tekstus galite rasti, pasinaudoję interaktyviomis nuorodomis. Informacija dėstoma, remiantis Teisėjų 
tarybos 2008 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 13P-50-(7.1.2) patvirtintu Teismų procesinių sprendimų 
administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi. 
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I. Administracinės bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 
 

4. Ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių 
4.5. Kiti ginčai, kilę iš žemės teisinių santykių  
 

Dėl viešojo administravimo subjekto teisės sustabdyti žemės pardavimo ne aukciono būdu procedūrą, kai 
paaiškėja, jog suformuotas sklypas neatitinka įsiterpusio žemės sklypo požymių 

 
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio padalinio sprendimo, 

kuriuo buvo nuspręsta sustabdyti valstybinės žemės sklypo pardavimo procedūrą nustačius, kad šis sklypas 
neatitinka įsiterpusio sklypo, kuris gretimų sklypų savininkų gali būti įgyjamas ne aukciono būdu, požymių. 
Prieš tai vykusių procedūrų metu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros 
departamentas jau buvo nustatyta tvarka konstatavęs, kad ginčo žemės sklypas atitinka įsiterpusio žemės 
sklypo pagal Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimo Nr. 692 „Dėl naujų kitos paskirties valstybinės 
žemės sklypų pardavimo ir nuomos“ 2.15 punkto nuostatas kriterijus, buvo parengtas ir patvirtintas sklypo 
planas, prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, ir jo sprendiniai pagal kuriuos yra 
formuojamas 1 496 kv. m ploto žemės sklypas, į kurio sudėtį patenka ginčo žemės sklypas (599 kv. m) ir 
pareiškėjai priklausantis žemės sklypas (897 kv. m). Šis 1496 kv. m. ploto žemės sklypas Nacionalinės žemės 
tarnybos teritorinio padalinio sprendimu buvo suformuotas, kitu sprendimu buvo nuspręsta parduoti 
pareiškėjai ginčo žemės sklypą (599 kv. m). 

Kaip nurodė LVAT teisėjų kolegija, byloje kilusio ginčo esmę sudarė tai, ar atsakovas, manydamas, kad 
sprendimas, kuriuo nuspręsta ginčo žemės sklypą parduoti pareiškėjai, yra neteisėtas, gali sustabdyti 
tolesnes procedūras, susijusias su ginčo žemės sklypo pardavimu, ar ne, t. y. ar jis tokiu atveju vis tiek 
privalo jas tęsti toliau ir ginčo žemės sklypą parduoti pareiškėjai. 

Šiuo aspektu LVAT teisėjų kolegija išaiškino, kad tais atvejais, kai administracinė procedūra yra 
tęstinio pobūdžio, o jos metu yra priimamas ne vienas administracinis aktas, kurie tik sudaro prielaidas bei 
sąlygas priimti baigiamąjį administracinį aktą, kuriuo ir yra užbaigiama pati procedūra bei sukuriamos 
asmeniui atitinkamos subjektinės teisės, tai ši administracinė procedūra gali būti nutraukiama bet kurioje 
stadijoje iki priimant baigiamąjį administracinį aktą, jei paaiškėja, kad šis baigiamasis aktas bus neteisėtas, 
nepaisant to, kokio pobūdžio administraciniai aktai buvo priimti iki tol šioje procedūroje.  

Kadangi teisės aktai, reglamentuojantys viešojo administravimo ir žemės teisinius santykius, numato 
tik sprendimų dėl administracinės procedūros užbaigimo priėmimą, ir nenumato kitokio pobūdžio 
sprendimų priėmimo galimybės, todėl tokiais atvejais viešojo administravimo subjektas, nutraukdamas 
tolesnę procedūros eigą, turi priimti tokį baigiamąjį administracinį aktą, kuriuo būtų atsisakyta asmeniui 
sukurti atitinkamas subjektines teises ir pareigas. Šiuo aspektu teisėjų kolegija akcentavo, kad pareiškėja 
inicijavo byloje aptariamą administracinę procedūrą, siekdama nuosavybėn įgyti ginčo žemės sklypą. Šis jos 
siekis galėjo būti įgyvendintas, tarp jos ir atsakovo pasirašius ginčo žemės sklypo pirkimo–pardavimo 
sutartis, nes būtent šiuo teisės aktu pareiškėjai būtų sukurta subjektinė teisė į ginčo žemės sklypą. Įvertinęs 
įsiterpusių valstybinės žemės sklypų formavimą ir pardavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, LVAT 
sprendė, kad atsakovui iki pat pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo yra suteikiama teisė atsisakyti 
sudaryti šią sutartį, jei, jo nuomone, yra nustatomos aplinkybės, darančios pirkimo–pardavimo sutartį 
neteisėta. 

Šiomis aplinkybėmis LVAT teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovo sprendimas sustabdyti aptariamos 
procedūros vykdymą yra neteisėtas, kadangi teisės aktai, reglamentuojantys atsakovo veiklą žemės teisinių 
santykių srityje, nenumato tokio pobūdžio sprendimų, išskyrus Viešojo administravimo įstatymo 
27 straipsnyje numatytą atvejį, kurio sąlygos neatitiko nagrinėtos situacijos. Minėta, kad teisės aktai tokiais 
atvejais suteikia teisę viešojo administravimo subjektui priimti sprendimą, kuriuo turi būti užbaigiama 
administracinė procedūra, tenkinant arba atmetant asmens prašymą dėl atitinkamos subjektinės teisės jam 
sukūrimo. Konstatavęs, kad teisės aktai nesuteikia teisės teismui priimti sprendimus už viešojo 
administravimo subjektus, LVAT pakeitė pirmosios instancijos teismo sprendimą ir įpareigojo viešojo 
administravimo subjektą pašalinti padarytą pažeidimą. 

 
2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1005-438/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01906-2015-7 
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Procesinio sprendimo kategorija 4.5 
Prieiga internete 

 
9. Mokestiniai ginčai 

9.3. Pridėtinės vertės mokestis: 
9.3.5. Pridėtinės vertės mokesčio atskaita 

 
Dėl apmokestinamojo asmens, siekiančio įgyvendinti teisę į PVM atskaitą, pripažinimo žinojusiu (turėjusiu 
žinoti) apie dalyvavimą į sukčiavimą ar piktnaudžiavimą PVM įtrauktuose sandoriuose  

 
Apžvelgiamoje byloje nagrinėtas mokestinis ginčas iš esmės buvo kilęs dėl pareiškėjo teisės į pirkimo 

PVM atskaitas už jo įsigytas ginčo prekes, nustačius, jog realiai jam šias prekes patiekė ne PVM sąskaitose 
faktūrose nurodyti, o kiti asmenys. Mokesčių administratorius šias PVM sąskaitas faktūras laikė 
neturinčiomis juridinės galios, o pareiškėjo elgesį vykdant ūkines operacijas (minėtą prekių pirkimą) vertino 
kaip nepakankamai apdairų ir rūpestingą. 

Vertindamas tokią mokesčių administratoriaus poziciją, LVAT pirmiausia priminė, kad šioje 
(apžvelgiamoje) byloje susiklosčiusiu atveju yra privalu įrodyti šias sąlygas: 1) jog prekių tiekėjas ar paslaugų 
teikėjas sukčiavo PVM, kad prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandoris, iš kurio kylančią teisę į atskaitą 
siekiama paneigti, yra susijęs su sukčiavimu PVM; 2) jog asmuo, siekiantis pasinaudoti PVM atskaitos teise, 
įsigydamas prekes ir paslaugas, žinojo / turėjo žinoti apie aplinkybes, nurodytas pirmojoje sąlygoje. 
Žinodamas arba turėdamas žinoti, kad įsigydamas prekes ir paslaugas, dalyvauja sandoryje, susijusiame su 
sukčiavimu PVM srityje, pirkėjas elgiasi nesąžiningai ir tampa sukčiaujančio pardavėjo bendrininku, o tai 
nesuderinama tiek su Lietuvos, tiek su Europos Sąjungos teise, todėl tokio asmens teisė į atskaitą gali būti 
paneigta. Įrodinėjimo našta dėl pareiškėjo dalyvavimo sandoryje, susijusiame su sukčiavimu PVM, tenka 
būtent mokesčių administratoriui. Taip pat – išimtinai mokesčių administratoriui pavestos funkcijos bei 
suteiktos plačios teisės mokesčių kontrolės ir išieškojimo srityse. Atsisakymas suteikti teisę į atskaitą yra 
išimtis iš pagrindinio principo, kurį sudaro ši teisė, taikymo. Mokesčių institucija turi pakankamai teisiškai 
nustatyti objektyvius įrodymus, leidžiančius daryti išvadą, kad apmokestinamasis asmuo žinojo ar galėjo 
žinoti, jog sandoris, kuriuo remiamasi siekiant pagrįsti teisę į atskaitą, susijęs su tiekėjo ar kito ūkio 
subjekto, dalyvaujančio tiekimo grandinėje, atliekamu sukčiavimu. 

Vertindamas, ar pareiškėjas žinojo (turėjo žinoti) apie kontrahentų sukčiavimą PVM, LVAT pirmiausia 
pažymėjo, kad Teisingumo Teismas1 yra nurodęs, kad tuo atveju, kai yra požymių, leidžiančių įtarti, kad yra 
pažeidimų ar sukčiaujama, apdairus ūkio subjektas pagal konkretaus atvejo aplinkybes gali būti 
įpareigojamas pasidomėti kitu ūkio subjektu, iš kurio ketina pirkti prekes ar paslaugas, siekiant užtikrinti jo 
patikimumą. Tačiau mokesčių administratorius iš asmens, norinčio pasinaudoti teise į PVM atskaitą, negali 
pagal bendrą taisyklę reikalauti, pirma, tikrinti, ar sąskaitą faktūrą už prekes ir paslaugas, dėl kurių prašoma 
leisti pasinaudoti šia teise, išrašantis asmuo turi apmokestinamojo asmens statusą, taip pat kad jis turėjo 
atitinkamas prekes ir galėjo jas pristatyti ir kad jis įvykdė savo pareigas deklaruoti bei sumokėti PVM, taip 
siekiant užtikrinti, jog tiekėjai nedarytų pažeidimų ar nesukčiautų, ir, antra, turėti tai patvirtinančius 
dokumentus. Taigi mokesčių administratorius neturi teisės reikalauti iš asmens, siekiančio pasinaudoti PVM 
atskaitos teise, atlikti tokius PVM sąskaitą faktūrą išrašiusio asmens patikrinimus, kurie nėra jo atsakomybė. 
Mokesčių institucijos iš esmės turi atlikti reikalingus apmokestinamųjų asmenų patikrinimus, siekdamos 
nustatyti pažeidimus ir sukčiavimą PVM srityje ir taikyti sankcijas apmokestinamajam asmeniui, 
padariusiam šias veikas. 

Šiomis aplinkybėmis LVAT atkreipė dėmesį, jog nagrinėtu atveju mokesčių administratorius neginčijo, 
kad aktualios PVM sąskaitos faktūros atitiko formaliuosius šiems buhalterinės apskaitos dokumentams 
keliamus kriterijus, todėl abejoti aptartų dokumentų patikimumu pareiškėjui nebuvo faktinio pagrindo. Be 
to, mokesčių administratorius nepaneigė aplinkybės, jog prekės buvo realiai pristatytos pareiškėjui. 
Pagrįsdamas teiginį, kad pareiškėjas žinojo (turėjo žinoti) apie jo kontrahentų sukčiavimą, mokesčių 
administratorius nurodė, kad pareiškėjas nesidomėjo, iš kur ir kokiu būdu įmonės gavo prekes bei kaip ir kas 

                                                 
1
 2012 m. birželio 21 d. sprendimas sujungtose bylose Mahagében ir Dávid, C-80/11 ir C-142/11, 60–62 p.; 2012 m. 

gruodžio 6 d. sprendimas byloje Bonik EOOD, C-285/11, p. 45; 2015 m. spalio 22 d. sprendimas byloje PPUH Stehcemp, 
C-277/14, p. 52. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/df45ed20948211e69ad4c8713b612d0f
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jas pristatė, t. y. nesiėmė pakankamai aktyvių veiksmų, siekdamas nustatyti kontrahentų patikimumą. 
Tačiau remdamasis prieš tai pateiktu vertinimu, LVAT pažymėjo, kad tokių veiksmų, kokių iš pareiškėjo 
nagrinėtu atveju reikalauja mokesčių administratorius, ėmimąsi nulemia pareiškėjo įtarimai apie galbūt 
neteisėtus kontrahentų veiksmus sandorių sudarymo metu. Byloje nebuvo nustatyta faktinių aplinkybių, 
kurios sandorių su kontrahentas sudarymo metu galėjo nulemti pagrįstus pareiškėjo įtarimus apie galimus 
neteisėtus kitų sandorių šalių veiksmus, dėl ko pareiškėjui būtų iškilęs poreikis tikrinti kontrahentų 
patikimumą (sąskaitas pasirašė įmonių vadovai; PVM sąskaitos faktūros atitiko formalius įstatymų 
reikalavimus; sandorių sudarymo metu įmonės buvo registruotos, veikiančios, įsiregistravusios PVM 
mokėtojomis). Pats pareiškėjas sandorių vykdymo metu elgėsi sąžiningai, t. y. buhalterinės apskaitos 
dokumentuose apskaitė žuvies įsigijimo sandorius, PVM sąskaitose faktūrose nurodytas sumas pervedė 
bankiniais pavedimais, patikrino, ar įmonės registruotos Juridinių asmenų registre bei ar teisėtai įsigytas 
SAD blankas, žuvies pristatymą fiksavo žuvies savikontrolės žurnaluose, kuriuos kontroliuoja veterinarijos 
gydytojas. 

Be to, LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad aplinkybė dėl neteisėto kontrahento vertimosi ūkine veikla 
paprastai negali patvirtinti pareiškėjo žinojimo apie kitos sandorio šalies sukčiavimą. Vėliau nustatytos 
aplinkybės, susijusios su pareiškėjo kontrahentų ir su jais susijusių asmenų neteisėta veikla, negali turėti 
esminės įtakos konstatuojant pareiškėjo nesąžiningumą šiuo atveju aktualių sandorių sudarymo metu. Iš 
bylos medžiagos buvo matyti, kad ikiteisminiai tyrimai dėl pareiškėjo kontrahentų veiklos pradėti vėliau nei 
buvo sudaryti sandoriai. Jokios mokesčių administratoriaus nustatytos aplinkybės neindikavo apie tai, kad 
pareiškėjui galėjo kilti pagrįstų įtarimų apie galimą kontrahentų sukčiavimą ar kitas neteisėtas veikas, dėl ko 
būtų atsiradęs pagrindas imtis papildomų kontrahentų tikrinimo veiksmų, nei kad pareiškėjas ėmėsi šiuo 
konkrečiu atveju. 

Apibendrindama tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatavo, kad mokesčių administratorius 
nesurinko faktinių duomenų, t. y. neįrodė, jog apmokestinamasis asmuo – pareiškėjas – žinojo arba turėjo 
žinoti, kad įsigydamas ginčo prekes, dalyvavo su sukčiavimu PVM srityje susijusiuose sandoriuose.  

Šiomis aplinkybėmis LVAT panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmė naują 
sprendimą – tenkino pareiškėjo skundą ir panaikino mokesčių administratoriaus ir mokestinį ginčą 
nagrinėjusių institucijų sprendimus. 

 
2016 m. spalio 19 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. A-1206-438/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03004-2014-7 
Procesinio sprendimo kategorija 9.3.5  
Prieiga internete 

 
9.4. Akcizai 

9.4.3. Prievolės mokėti akcizus atsiradimas 
 

Dėl akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje esančių produktų išleidimo vartoti momento 
 
Apžvelgiamoje byloje nagrinėtas mokestinis ginčas buvo kilęs dėl pareiškėjo – akcizais 

apmokestinamų prekių sandėlio savininko – pareigos sumokėti akcizą už į laisvą apyvartą išleistus 
produktus. Ginčo šalys šiuo aspektu nesutarė dėl pareiškėjo prievolės skaičiuoti akcizą atsiradimo momento 
– mokesčių administratorius iš esmės šią pareigą siejo su formaliu prekių išleidimo įregistravimu (įrašymu) 
Akcizų informacinėje sistemoje (AIS) (iš esmės rėmėsi Akcizų įstatymo 9 str. 1 d. 1 p.2), o pareiškėjas – 
faktiniu prekių išgabenimu. 

Šiuo aspektu byloje buvo nustatyta, kad 2013 m. spalio 25 d. pareiškėjas Akcizų informacinėje 
sistemoje (AIS) išrašė akcizų apskaičiavimo dokumentą ir registravo 65 600 kg mazutui taikyto akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimo panaikinimą. Po šio veiksmo aptariami produktai nebuvo išgabenti iš 

                                                 
2
   „<...> prievolė mokėti akcizus Lietuvos Respublikoje atsiranda už „akcizais apmokestinamas prekes, kurioms 

Lietuvos Respublikoje panaikintas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (t. y. už iš akcizais apmokestinamų prekių 
sandėlio išgabentas prekes, kurioms netaikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas <...>). Šio punkto 
nuostatos taikomos ir toms akcizais apmokestinamoms prekėms, kurioms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas 
panaikinamas pažeidžiant teisės aktų nustatytus reikalavimus“. 
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pareiškėjui priklausančio akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, bet tą pačią dieną buvo sumaišyti su 27 
320 kg pirolizinės dervos. Vėliau šis (sumaišytas) produktas buvo pilstomas į įvairias talpas (galimai 
maišomas su kitais produktais) ir galiausiai buvo išgabentas galutiniam jų vartotojui. 

LVAT nurodė, kad nacionaliniu reguliavimu, be kita ko, įgyvendinama 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos 
direktyva 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinanti Direktyvą 92/12/EEB (toliau – ir Akcizų 
direktyva), pagal kurios 7 straipsnio 1 dalį, „prievolė apskaičiuoti akcizus atsiranda išleidimo vartoti metu ir 
išleidimo vartoti valstybėje narėje“. Remdamasi Teisingumo Teismo 2016 m. birželio 2 d. sprendimu byloje 
Polihim (C-355/14), teisėjų kolegija priminė, kad Akcizų direktyvos 7 straipsnio 1 dalies, skaitomos kartu su 
to paties straipsnio 2 dalies a punktu, taikymo prasme išleidimas vartoti, kiek tai buvo aktualu šioje 
administracinėje byloje nagrinėtam mokestiniam ginčui išspręsti, siejamas būtent su fiziniu (faktiniu) 
atitinkamų produktų išgabenimu iš apmokestinamojo sandėlio. Apžvelgiamu atveju ginčo mazutas Akcizų 
informacinėje sistemoje (AIS) įforminus jo išleidimą iš aptariamo režimo, nebuvo išleistas vartoti, bet jis 
toliau buvo laikomas ir perdirbamas pareiškėjo akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje. Atitinkamai ginčo 
atveju nebuvo teisinio pagrindo pripažinti, kad minėtas prekių išleidimo įregistravimas Akcizų informacinėje 
sistemoje (AIS) atitiko Akcizų direktyvos 7 straipsnio 2 dalies a punkte numatytas sąlygas ir, atitinkamai, 
suponavo pareiškėjo prievolę apskaičiuoti akcizus.  

Remdamasis tokiu vertinimu, LVAT sprendė, kad išskyrus atskirai mokesčių įstatymuose numatytus 
atskirus (specialius) atvejus, Akcizų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktas turi būti aiškinamas taip, kad 
akcizų apmokestinamajame sandėlyje esančioms akcizais apmokestinamoms prekėms, akcizų mokėjimo 
laikino atidėjimo režimas laikomas panaikintu Lietuvos Respublikoje jų fizinio (faktinio) išgabenimo iš šio 
sandėlio momentu. Dėl to buvo atmestas centrinio mokesčių administratoriaus apeliacinis skundas, 
konstatavus, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai panaikino atsakovo (mokesčių administratoriaus) ir 
Mokestinių ginčų komisijos sprendimus. Klausimas dėl pareiškėjo mokestinių prievolių perduotas 
centriniam mokesčių administratoriui nagrinėti iš naujo. 
 
2016 m. spalio 20 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2117-662/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03336-2015-6 
Procesinio sprendimo kategorijos: 9.4.1.3; 9.4.3 
Prieiga internete 

 
14. Teritorijų planavimas 

14.1. Bendrasis planavimas 
 
Dėl suinteresuotų asmenų teisės ginčyti norminiams administraciniams aktams priskiriamus 
administracinius sprendimus dėl teritorijų planavimo dokumento tvirtinimo 

 
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto 

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T 209 (toliau – Bendrasis planas), 
dalies sprendinių teisėtumo bei pagrįstumo. Pareiškėja – į šiuo planavimo dokumentu suplanuotą teritoriją 
patenkančio žemės sklypo valdytoja, su prašymu į administracinį teismą kreipėsi siekdama panaikinti 
(pripažinti neteisėtais) jos nurodytus konkrečius Bendrojo plano sprendinius, numatytus jos valdomam 
žemės sklypui. 

Pareiškėja teisę teisme ginčyti aptariamą norminį administracinį aktą (prašyti ištirti Bendrojo plano 
sprendinių atitiktį aukštesnės galios teisės aktams) iš esmės kildino iš Teritorijų planavimo įstatymo 
49 straipsnio 4 dalies 1 punkto (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 redakcija). Ši įstatymo nuostata 
įtvirtina, kad „<...> suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę kreiptis į teismą dėl priimto 
administracinio sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo panaikinimo tik tuo atveju, 
jeigu jie <...> dalyvavo teritorijų planavimo viešinimo procedūrose ir teikė skundus ar pranešimus dėl 
viešojo administravimo subjektų priimtų su teritorijų planavimu susijusių sprendimų ar dėl šių subjektų 
neveikimo teritorijų planavimo valstybinę priežiūrą atliekančioms institucijoms iki skundžiamo 
administracinio sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo priėmimo, jeigu viešinimo 
procedūrų metu žinojo ar objektyviai galėjo numatyti apie savo galimai pažeidžiamas teises“. 

Vertindama šią nuostatą, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad ja nėra išplečiamas 
Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas ratas asmenų (subjektų), 
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turinčių teisę teikti abstrakčius prašymus ištirti norminiams administraciniams aktams priskiriamų 
administracinių sprendimų dėl teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo atitiktį aukštesnės galios teisės 
aktams. Ši nuostata nėra skirta įtvirtinti (numatyti) joje nurodytų subjektų – suinteresuotos visuomenės 
atstovų, kitų suinteresuotų fizinių ir juridinių asmenų – teisę kreiptis į administracinį teismą su abstrakčiu 
prašymu ištirti aptariamo pobūdžio aktų teisėtumą. Priešingai, šia nuostata („<...> turi teisę kreiptis į teismą 
<...> tik tuo atveju <...>“) tėra nustatomi papildomi reikalavimai (ribojimai, papildomi kvalifikuojantys 
požymiai) asmenims, kurie pagal kitas administracinių bylų teiseną reglamentuojančių įstatymų nuostatas 
turi teisę kreiptis į administracinius teismus dėl aptariamų administracinių sprendimų (jų dalies) 
panaikinimo. Tai reiškia, kad aptariama nuostata, kaip matyti iš jos turinio, neeliminuoja teismo pareigos 
taikyti inter alia Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies ir 110 straipsnio nuostatas. 
Kitaip tariant, vertinant įstatymų leidėjo pasirinktą formuluotę, spręstina, kad Teritorijų planavimo įstatymo 
49 straipsnio 4 dalis (2013 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. XII-407 redakcija) kumuliatyviai taikoma su inter 
alia minėtomis Administracinių bylų teisenos įstatymo nuostatomis, ši Teritorijų planavimo įstatymo norma 
aktuali tampa tik tais atvejais, kai joje nurodytų subjektų (asmenų) teisė teisme ginčyti sprendimą dėl 
teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo yra numatyta ir nėra apribota kitų administracinių bylų 
teiseną reglamentuojančių įstatymų. 

LVAT panaikino pirmosios instancijos teismo sprendimą ir norminę bylą nutraukė. 
 

2016 m. spalio 28 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartis administracinėje byloje Nr. A-927-502/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00743-2014-5 
Procesinio sprendimo kategorijos: 14.1; 17.2 
Prieiga internete 
 
15. Civilinė atsakomybė už žalą, atsiradusią dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų 

15.2. Civilinės atsakomybės sąlygos: 
15.2.3. Žala 

 
Dėl turtinės žalos, kilusios dėl asmens kratos metu paimto ir vėliau dingusio asmeninio daikto  
 

Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl neteisėtos Kauno 
tardymo izoliatoriaus (toliau – Kauno TI) pareigūnų veikos, t. y. neišsaugojus perduoto saugoti, kaip teigė 
pareiškėjas, brangaus metalo aksesuaro, jam svarbaus ir dėl asmeninių priežasčių, atlyginimo. 

Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog prarasto žiedo apibūdinimas buvo prieštaringas ir 
nenuoseklus, nusprendė, kad buvo prarastas balto metalo žiedas, ir atsižvelgęs į rinkos kainas, 
vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, nustatė dingusio žiedo vertę – 20 Eur, kurią priteisė iš 
atsakovo. Teismas taip pat nusprendė, kad pareiškėjas šiuo atveju neįrodė neturtinės žalos padarymo fakto, 
todėl pareiškėjo skundo dalį dėl neturtinės žalos atlyginimo atmetė. Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu 
teismo sprendimu, padavė apeliacinį skundą. 

Byloje nustatyta, kad pareiškėjui 2014 m. lapkričio 27 d. atvykus iš Pravieniškių pataisos namų-
atvirosios kolonijos (toliau – Pravieniškių PN-AK) į Kauno TI, buvo atlikta asmens krata, kurios metu iš jo 
buvo paimti asmeniniai daiktai: juodi siūlai, adata, žiedas. Pareiškėjas pasirašė Suimtojo (nuteistojo) asmens 
kratos protokole bei kvite. Vokas su kratos metu iš pareiškėjo paimtais daiktais buvo saugomas Kauno TI 
Ūkio skyriuje. 2014 m. gruodžio 4 d. pareiškėjas buvo etapuotas iš Kauno TI į Pravieniškių PN-AK, konvojaus 
pareigūnams buvo perduotas paketas (vokas) su asmens kratos metu iš pareiškėjo paimtais daiktais. 
2014 m. gruodžio 10 d. pareiškėjas Pravieniškių PN-AK direktoriui pateikė prašymą grąžinti asmens kratos 
metu iš jo paimtus asmeninius daiktus. 2015 m. sausio 8 d. pareiškėjui buvo grąžintas siūlas ir adata, buvę 
Pravieniškių PN-AK perduotame pakete (voke), kuriame balto metalo žiedo nebuvo. Dėl žiedo dingimo 
Kauno TI buvo atliktas tarnybinis tyrimas, kurio metu nebuvo išaiškinta, kur yra dingęs žiedas, taip pat kodėl 
žiedas nebuvo išsaugotas. Pareiškėjas, grįsdamas prašomos atlyginti turtinės ir neturtinės žalos dydžius, 
teigė, kad dingo „Lacoste“ prekės ženklo balto aukso žiedas, jam brangus kaip artimųjų (tėvo, močiutės) 
atsiminimas. 

Iš į bylą pateiktų įrodymų nustatyta, jog iki žiedo dingimo pareiškėjas jo nebuvo apibūdinęs kaip 
gaminio, turinčio didelę materialinę vertę, žiedas buvo apibūdintas „balto metalo“. Aplinkybę, kad dingęs 
žiedas, pareiškėjo teigimu, yra „Lacoste“ prekinio ženklo balto aukso gaminys, pareiškėjas pirmą kartą 
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paminėjo savo 2015 m. sausio 28 d. skunde Kauno TI direktorei, tai nurodė teikdamas skundą Kalėjimų 
departamentui bei teismui. Teisėjų kolegija, įvertinusi duomenų visumą, sutiko su pirmosios instancijos 
teismo išvada, jog pareiškėjas nenurodė ir nepateikė jo deklaruojamą dingusio žiedo, kurio apibūdinimas 
nepaaiškinamai kito, medžiagiškumą (baltas auksas) ir vertę (2 080 Lt arba 600 Eur) patvirtinančių įrodymų. 
Pažymėtina, kad byloje taip pat nebuvo duomenų, kad prekės ženklą „Lacoste“ savo veikloje turintys teisę 
naudoti asmenys gamintų ir prekiautų tokiais vyriškais aksesuarais, t. y. brangiųjų metalų vyriškais žiedais. 

Vertindama, kad pareiškėjo dingęs žiedas buvo paprasto balto metalo, teisėjų kolegija sprendė, jog 
pirmosios instancijos teismo nustatyta 20 Eur suma turtinei žalai atlyginti yra visiškai pakankama, 
pareiškėjas nenurodė ir nepateikė jokių įrodymų, kurie keltų abejonių dėl pirmosios instancijos teismo 
nustatytos sumos turtinei žalai atlyginti pagrįstumo. 

Pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. 
 

2016 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-2717-624/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-00270-2015-1 
Procesinio sprendimo kategorijos: 15.2.3.1; 15.2.3.2 
Prieiga internete  
 
Dėl suimtųjų ir nuteistųjų teisės laisvės atėmimo įstaigoje įsigyti ir naudotis vaistiniais preparatais 
 

Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl neturtinės žalos, kurią pareiškėjas kildino iš Kauno tardymo 
izoliatoriaus (toliau – Kauno TI) administracijos veiksmų, neleidžiant pareiškėjui įsigyti ir miego metu 
naudotis slėgio palaikymo aparatu laikotarpiu nuo 2012 m. birželio 5 d. iki 2014 m. spalio 20 d., priteisimo. 

Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą tenkino iš dalies ir priteisė pareiškėjui iš atsakovo 
Lietuvos valstybės, atstovaujamos Kauno TI, 1 100 Eur neturtinės žalos atlyginimą ir 5 proc. dydžio metines 
palūkanas už priteistą sumą nuo administracinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško 
įvykdymo. 

Pareiškėjas, ginčydamas pirmosios instancijos teismo sprendimą, nesutiko, kad neturtinė žala 
atsirado nuo 2013 m. spalio 3 d., kai Kauno TI administracija atsisakė tenkinti pareiškėjo prašymą dėl slėgio 
palaikymo aparato įsigijimo, teigdamas, jog laikotarpis turėtų būti skaičiuojamas nuo 2012 m. birželio 5 d., 
kai pareiškėjas apie savo ligą informavo Kauno TI darbuotojus. Be to, pareiškėjo nuomone, pirmosios 
instancijos teismas neteisingai įvertino neturtinės žalos dydį. 

Konstatuota, kad Kauno TI administracija, atsisakydama leisti įsigyti pareiškėjui teigiamo slėgio 
kvėpavimo takuose palaikymo aparatą, veikė neteisėtai, todėl pareiškėjui kilo neigiamos pasekmės, 
sudarančios pagrindą priteisti jam neturtinės žalos atlyginimą. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios 
instancijos teismas pagrįstai rėmėsi Vaistinių preparatų ir medicinos prekių įsigijimo, laikymo ir įtraukimo į 
apskaitą laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašu, patvirtintu Kalėjimų departamento prie Teisingumo 
ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-156 (toliau – Aprašas). Aprašo 42 punkte 
nurodyta, kad suimtieji ir nuteistieji, pageidaujantys už asmeninėse sąskaitose turimas lėšas įsigyti ar iš 
laisvėje esančių asmenų gauti gydančio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus vaistus ir medicinos 
prekes, turi raštu kreiptis su prašymu įstaigoje nustatyta tvarka. Įstaigos vadovas gali leisti suimtajam ar 
nuteistajam už asmeninėje sąskaitoje turimas lėšas įsigyti gydančio gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus 
vaistus ir medicinos prekes, jei suimtasis ar nuteistasis yra mokus ir jį gydantis gydytojas patvirtina, kad 
prašomi vaistai ar medicinos prekės yra paskirti ar rekomenduojami (Aprašo 43 p.). Įstaigos vadovas gali 
leisti suimtajam ar nuteistajam iš laisvėje esančių asmenų gauti gydytojo paskirtus ar rekomenduojamus 
vaistus ir medicinos prekes, jei suimtasis ar nuteistasis raštu kreipėsi su prašymu įstaigoje nustatyta tvarka 
(Aprašo 44 p.). Daryta išvada, jog remiantis nurodytu teisiniu reguliavimu, siekiant gauti leidimą įsigyti 
atitinkamą vaistinį preparatą, pirmiausia būtina įstaigoje nustatyta tvarka raštu pateikti prašymą. 

Pirmosios instancijos teismas, remdamasis bylos rašytiniais dokumentais, nustatė, kad pareiškėjas į 
Kauno TI atvyko 2012 m. birželio 4 d., jo pirminė gydytojų apžiūra buvo atlikta 2012 m. birželio 5 d. Pirminės 
apžiūros metu pareiškėjas nurodė, kad jam buvo atlikta nosies ir gerklės korekcinė operacija dėl knarkimo, 
tačiau nusiskundimų dėl knarkimo nenurodė. Į Kauno TI administraciją su prašymu leisti įsigyti plaučių 
vėdinimo aparatą pareiškėjas kreipėsi 2013 m. rugsėjo 19 d.; šį prašymą išnagrinėjus, 2013 m. spalio 3 d. 
pateiktas neigiamas atsakymas. Nurodytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad atitinkamą prašymą 
pareiškėjas raštu pateikė tik 2013 m. rugsėjo 19 d., bet ne 2012 m. birželio 5 d., kaip teigiama apeliaciniame 
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skunde. Vien ta aplinkybė, kad pareiškėjas pirminės apžiūros metu gydytojus informavo apie jam atliktą 
nosies ir gerklės korekcinę operaciją dėl knarkimo, nesuponuoja išvados, jog atsakovui kilo prievolė 
užtikrinti pareiškėjo teisę į jam reikalingo aparato įsigijimą. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegijos vertinimu, 
pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė neturtinės žalos atsiradimo laikotarpį nuo 
2013 m. spalio 3 d. 

Teisėjų kolegija konstatavo, kad teismo priteista suma yra adekvati pareiškėjo patirtai neturtinei žalai 
atlyginti, todėl ją pakeisti (padidinti) nėra pagrindo. 

Pareiškėjo apeliacinis skundas atmestas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas 
nepakeistas. 

 
2016 m. spalio 4 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-1974-662/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-62-3-01527-2014-6 
Procesinio sprendimo kategorijos: 15.2.3.1; 59 
Prieiga internete  
 
17. Bylos dėl norminių administracinių aktų teisėtumo 

17.1. Centrinių valstybinio administravimo subjektų  
 
Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų dalies teisėtumo  

 
LVAT išplėstinė teisėjų kolegija apžvelgiamoje byloje pripažino, kad Lietuvos Respublikos teisingumo 

ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. 1R-231 „Dėl juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos 
nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų (toliau – 
Nuostatai) 13.6.5.1 punktas (teisingumo ministro 2014 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 1R-29 redakcija), 
kuriame nustatyta, kad Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (toliau – JAD informacinė 
sistema) kaupiami duomenys apie įvykio tipą (įgijimas iš kito asmens, įgijimas įsteigus bendrovę ar 
padidinus jos įstatinį kapitalą, perleidimas, anuliavimas) pagal akcijų gavimo ar netekimo būdą, 
prieštarauja konstituciniam teisinės valstybės principui, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 
411 straipsnio 2 daliai (2013 m. lapkričio 14 d. įstatymo Nr. XII-594 redakcija). 

Teisingumo ministras, vykdydamas įstatymų ir Vyriausybės nutarimų reikalavimus, pirmiau minėtu 
įsakymu patvirtino Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatus, kurių pagrindu buvo įsteigta 
viena iš valstybės informacinių sistemų – JAD informacinė sistema. Ši sistema skirta informacinių 
technologijų priemonėmis kaupti duomenis apie juridinių asmenų dalyvius ir teikti turintiems teisę juos 
gauti fiziniams ir juridiniams asmenims. 

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad Akcinių bendrovių įstatymo 411 straipsnio 2 dalis, kuri 
turi būti skaitoma kartu su to paties straipsnio 8 dalimi, įtvirtina, kokie duomenys apie uždarosios akcinės 
bendrovės akcininkus teikiami JAD informacinei sistemai, tačiau nei Akcinių bendrovių įstatymas, nei kiti 
įstatymai nenustato, jog JAD informacinėje sistemoje teikiami ir joje kaupiami duomenys apie akcijų 
gavimo ar netekimo būdą, fiksuojant vieną iš šių įvykio tipų: įgijimas iš kito asmens, įgijimas įsteigus 
bendrovę ar padidinus jos įstatinį kapitalą, perleidimas, anuliavimas. 

Įvertinusi, be kita ko, tai, kad įvykio tipas pagal akcijų gavimo ar netekimo būdą nėra techninio, 
tvarkomojo ar organizacinio pobūdžio duomuo, o tai yra esminė ir svarbi informacija apie juridinio asmens 
dalyvį, LVAT išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, kad įstatymų leidėjo ketinimas iš juridinio asmens (šiuo 
atveju uždarosios akcinės bendrovės) valdymo organo ar kito juridinio asmens vardu įgalioto fizinio asmens 
reikalauti JAD informacinei sistemai nurodyti ir akcijų gavimo bei netekimo būdą ir šiuos duomenis kaupti 
aptariamoje sistemoje, paisant, be kita ko, teisinio reguliavimo aiškumo, tikslumo ir apibrėžtumo 
reikalavimų, turi būti tiesiogiai įtvirtintas įstatymo galią turinčiame teisės akte. Todėl nesant aiškių, 
eksplicitiškai įtvirtintų Akcinių bendrovių įstatymo ar kito įstatymo nuostatų, įtvirtinančių, kad JAD 
informacinėje sistemoje kaupiami duomenys apie akcijų gavimo ir netekimo būdą, fiksuojant vieną iš 
nurodytų įvykių tipų, negali būti pripažįstama, jog įstatymo įgyvendinamajame teisės akte – Nuostatų 
13.6.5.1 punkte – nustatytas teisinis reguliavimas, plečiamai nustatantis įgyvendinamąsias įstatymo 
nuostatas, yra grindžiamas įstatymu, kaip to reikalauja įstatymų viršenybės principas ir kiti konstitucinio 
teisinės valstybės principo suponuojami imperatyvai. LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, 
duomenų, kaupiamų JAD informacinėje sistemoje, apimties išplėtimas, remiantis vien tik techninio 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d8244ed08fcb11e6b6098daee0c9a94f
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pobūdžio tikslais, nesant aiškių įstatyme įtvirtintų tokio tikslo įgyvendinimo pagrindų, nevertintinas kaip 
teisėtas. 

Byloje, be to, akcentuota, kad teisingumo ministras šiuo atveju turi įgalinimus nustatyti įstatymuose 
apibrėžtų duomenų teikimo, naudojimo ir tvarkymo JAD informacinėje sistemoje tvarką, bet ne nustatyti 
JAD informacinei sistemai teikiamų ir šioje sistemoje naudojamų bei tvarkomų duomenų apimtį bei turinį. 
Taigi teisingumo ministras, Nuostatų 13.6.5.1 punkte nustatydamas, kad JAD informacinėje sistemoje 
kaupiami duomenys apie įvykio tipą (įgijimas iš kito asmens, įgijimas įsteigus bendrovę ar padidinus jos 
įstatinį kapitalą, perleidimas, anuliavimas) pagal akcijų gavimo ar netekimo būdą, kai to nėra nustatyta nei 
Akcinių bendrovių įstatyme, nei kitame aukštesnės galios teisės akte, įtvirtino įstatymu negrindžiamą teisinį 
reguliavimą ir viršijo įstatymu nustatytas kompetencijos ribas.  

LVAT išplėstinė teisėjų kolegija, atsižvelgusi į teisinių santykių, kuriuos reguliuoja Nuostatai, specifiką, 
sprendė, kad teisėkūros subjektui turi būti suteikiama pakankamai laiko ir objektyvių galimybių (viešųjų 
pirkimų procedūros, finansavimas iš valstybės biudžeto) JAD informacinės sistemos veikimą adaptuoti dėl 
pripažinto neteisėtu teisinio reguliavimo. Dėl šios priežasties sprendimo oficialus paskelbimas Teisės aktų 
registre atidėtas iki 2017 m. balandžio 5 d. 
 
2016 m. spalio 5 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I-16-520/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00007-2016-4 
Procesinio sprendimo kategorija 17.1 
 
18. Bylos dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimų ar neveikimo 

18.1. Prezidento, Seimo, savivaldybių tarybų rinkimai 
 

Dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimą agitaciniuose plakatuose nurodytos biografijos 
 
Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl pareiškėjo agitaciniuose plakatuose išdėstytos informacijos 

turinio. 
Pareiškėjas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo prašė įpareigoti Vyriausiąją rinkimų komisiją 

(toliau – VRK, Komisija) rinkiminiuose plakatuose jo autobiografiją nurodyti pagal VRK interneto svetainėje 
2016 m. rugsėjo 30 d. paskelbtą jo autobiografijos tekstą, grąžinant atitinkamas išbrauktas frazes. 
Pareiškėjo teigimu, 2016 m. rugsėjo 22 d. jis sužinojo, kad iš Komisijai pateiktos jo autobiografijos, 
nesuderinus nei su juo, nei su Lietuvos liaudies partija, buvo išbraukti reikšmingi faktai. 

LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad kandidato plakatas yra vienas iš parengtinės rinkimų organizavimo 
veiklos, kurią vykdo VRK Seimo rinkimų įstatymo 57 straipsnyje ir 60 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta 
tvarka, informacinių leidinių rinkėjui. Vykdydama parengtinę rinkimų organizavimo veiklą, VRK negali 
nukrypti nuo uždavinių ir funkcijų, kurias įstatymų leidėjas jai priskyrė Lietuvos Respublikos vyriausiosios 
rinkimų komisijos įstatymu ir Seimo rinkimų įstatymu. Patvirtindama rinkimų organizavimo dokumentus, 
VRK turi užtikrinti, kad rinkimų apylinkėse rinkimų (balsavimo) dieną skelbiama rinkėjų informavimo 
medžiaga derintųsi su įstatymu nustatytais balsavimo patalpų įrengimo reikalavimais. Seimo rinkimų 
įstatyme nėra įtvirtintas reikalavimas, kad kandidato į Seimo narius pareiškinio dokumento 
(autobiografijos), kurią surašo kandidatas ir kurią Komisijai pateikia kandidatą į Seimo narius iškėlusi partija, 
tekstas turi sutapti su rinkimų plakatų, kuriuos rengia VRK, tekstu. Pagal Seimo rinkimų įstatymo 56 
straipsnio 2 dalį, informacija apie vykstančius rinkimus, jų svarbą valstybės gyvenimui, atvykusių balsuoti 
rinkėjų skaičių, dokumentus, kuriuos būtina turėti balsuojant, kvietimas atvykti balsuoti ar kita informacija, 
kuria neraginama nedalyvauti rinkimuose, balsuoti už arba prieš kandidatą ar kandidatų sąrašą, nelaikoma 
rinkimų agitacija. 

VRK, vadovaudamasi Seimo rinkimų įstatymo, Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 
įstatymo ir kitų įstatymų normomis, 2016 m. vasario 4 d. sprendimu Nr. Sp-11 patvirtino Balsavimo patalpos 
įrengimo tvarkos aprašą. Šio Aprašo 11 punkte nurodyta, kad balsavimo patalpoje arba gretimoje patalpoje, 
pro kurią rinkėjai praeina į balsavimo patalpą, gerai matomoje vietoje turi būti iškabinta VRK išleista 
informacija rinkėjui: rinkimų ir kandidatų plakatai, informacija rinkėjui kaip užpildyti rinkimų biuletenį, 
partijų ir visuomeninių rinkimų komitetų kandidatų, koalicijų kandidatų sąrašai; partijų, visuomeninių 
rinkimų komitetų, koalicijų sąrašų ir kandidatų rinkimų numeriai. Taigi įstatymų leidėjas suteikė VRK 
įgaliojimus parengti rinkimų į Seimą informacinę medžiagą, į kurią įeina ir kandidatų plakatai. 
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Byloje nustatyta, kad VRK, rengdama pareiškėjo (kandidato į Seimo narius) plakatą, į jį įrašė 
pareiškėjo autobiografijoje nurodytus jo gyvenimo ir veiklos faktus, tarp jų faktus dėl pareiškėjo brolio 
žūties 2013 m., pareiškėjo išvykimo iš Vilniaus Universiteto į Leningrado universitetą plėtoti naują Lietuvoje 
matematikos šaką, tinklaraščio „Dėstytojas nuovadoje“ rašymo, tačiau įrašydama šiuos autobiografijos 
faktus, neįtraukė į kandidato plakatą tų pareiškėjo autobiografijoje nurodytų teiginių, kuriuose pareiškėjas 
reiškia savo nuomonę ir vertinimus atitinkamais klausimais, t. y. neįtraukė pareiškėjo nuomonės dėl jo 
brolio žūties bylos tyrimo, taip pat nuomonės, kodėl jis tebedirba dėstytoju Universitete, informacijos dėl 
nurodyto tinklaraščio atsiradimo priežasčių, taip pat teiginių, kad jį į Leningrado valstybinį universitetą 
pasiuntė „tuometiniai Lietuvos švietimo ir mokslo reikalų tvarkytojai“. Aplinkybė, kad VRK neįrašė į 
pareiškėjo (kandidato į Seimo narius) plakatą šių pareiškėjo autobiografijos teiginių, atsižvelgiant į pirmiau 
aptartą teisinį reguliavimą, nelaikytina Seimo rinkimų įstatymo ir pareiškėjo konstitucinės teisės būti 
išrinktam į Seimo narius pažeidimu, nes VRK pagal jai suteiktus įgaliojimus pareiškėjo (kandidato į Seimo 
narius) plakate nurodė pareiškėjo autobiografijoje įrašytus faktus, t. y. suteikė rinkėjams informaciją apie 
kandidatuojantį į Seimą asmenį. Pagal galiojantį teisinį reguliavimą, VRK rinkimų plakate neprivalėjo 
nurodyti pareiškėjo nuomonės ir vertinimo atitinkamais su jo autobiografija susijusiais klausimais. LVAT taip 
pat pažymėjo, kad VRK internetinėje svetainėje paskelbtoje pareiškėjo autobiografijoje yra išdėstyti teiginiai 
(su nuomonėmis, vertinimais), kuriais pagal pareiškėjo skundą prašoma įpareigoti VRK papildyti kandidato 
plakatą. Su pareiškėjo autobiografija VRK internetinėje svetainėje gali susipažinti visi tuo suinteresuoti 
asmenys, siekiantys pasinaudoti aktyviąja rinkimų teise. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo skundas atmestas.  
 

2016 m. spalio 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr. R-8-146/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00031-2016-1 
Procesinio sprendimo kategorija 18.1 
Prieiga internete 

 
Dėl Seimo rinkimų balsavimo rezultatų ginčijimo tvarkos  

 
Apžvelgiamu atveju pareiškėjas kreipėsi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą prašydamas 

panaikinti Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) 2016 m. spalio 16 d. 
sprendimą Nr. Sp-241 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinio balsavimo vienmandatėse 
rinkimų apygardose paskelbimo“, kurio 1 punktu nuspręsta patvirtinti 2016 m. spalio 9 d. Lietuvos 
Respublikos Seimo rinkimų vienmandatėse rinkimų apygardose rezultatus ir nustatyti, kad 68-iose 
vienmandatėse rinkimų apygardose Seimo nariai nėra išrinkti, 2 punktu – surengti 2016 m. spalio 9 d. 
Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų pakartotinį balsavimą 68-iose vienmandatėse rinkimų apygardose dėl 
dviejų kandidatų į Lietuvos Respublikos Seimo narius, gavusių daugiausiai balsų pirmą kartą balsuojant, 3 
punktu – nustatyti pakartotinio balsavimo datą – 2016 m. spalio 23 d. Pareiškėjas taip pat prašė panaikinti 
VRK 2016 m. spalio 17 d. raštą Nr. 2-1326 (2.11S) ,,Dėl skundų pakartotinio nagrinėjimo“, kuriame iš esmės 
nurodyta, kad pareiškėjo 2016 m. spalio 10 d.–2016 m. spalio 13 d. skundai dėl Seimo rinkimų metu 
užfiksuotų pažeidimų Telšių vienmandatėje rinkimų apygardoje Nr. 40 netenkinami. Be to, pareiškėjas prašė 
įpareigoti VRK jo skundus išnagrinėti iš naujo. 

Pareiškėjas, teikdamas skundus VRK, ginčijo įvykusio balsavimo rezultatus dėl, jo manymu, rinkimų 
metu padarytų procedūrinių pažeidimų. VRK 2016 m. spalio 16 d. sprendimas Nr. Sp-241 ir 
2016 m. spalio 17 d. raštas Nr. 2-1326 (2.11S) buvo priimti pasibaigus balsavimui. LVAT teisėjų kolegija 
konstatavo, kad pareiškėjo keliamas ginčas susijęs su Seimo rinkimų įstatymo pažeidimais balsavimo metu ir 
VRK sprendimais, priimtais po balsavimo, todėl toks ginčas nagrinėtinas ir skundas dėl nurodyto VRK 
sprendimo bei rašto turi būti paduodamas, laikantis Seimo rinkimų įstatymo 86 straipsnio 5 dalyje 
nustatytos tvarkos ir terminų. 

Įvertinęs pareiškėjo skundo turinį ir ginčo santykių teisinį reguliavimą, LVAT atsisakė priimti 
pareiškėjo skundą kaip nepriskirtą nagrinėti teisme. 

 
2016 m. spalio 28 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eR-13-261/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-66-3-00037-2016-7 
Procesinio sprendimo kategorijos: 18.1; 63.3.1 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2f11ae20915e11e69ad4c8713b612d0f
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Prieiga internete 
 
20. Bylos dėl Valstybinės tabako ir alkoholio kontrolės tarnybos sprendimų 
 
Dėl Alkoholio kontrolės įstatyme vartojamos sąvokos „išorinė alkoholio reklama“ aiškinimo 
 

Nagrinėtoje administracinėje byloje ginčas kilo dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės 
departamento nutarimo, kuriuo pareiškėjui paskirta ekonominė sankcija, teisėtumo ir pagrįstumo. 
Nutarime Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, nustatęs, jog pareiškėjui priklausančioje 
parduotuvėje-degalinėje, ant lentynų buvo išdėlioti įvairių alkoholinių gėrimų buteliai, kurie buvo matomi 
pro langą iš lauko pusės, darė išvadą, kad taip pareiškėjas pateikė išorinę alkoholinių gėrimų reklamą, taip 
pažeisdamas Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – AKĮ) 29 straipsnio 2 dalies 
8 punkto, 4 ir 5 dalių reikalavimus. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, konstatavęs, 
kad toks pareiškėjo pasirinktas alkoholinių gėrimų laikymo būdas pripažintinas išorine alkoholio reklama. 

Vertindama kilusį ginčą, išplėstinė teisėjų kolegija nurodė, kad AKĮ 29 straipsnio 2 dalies 8 punktas 
nustato, jog alkoholio reklama draudžiama degalinėse ir jų teritorijose, išskyrus jose esančias alkoholinių 
gėrimų prekybos vietas. Pagal šio straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikoje draudžiama išorinė alkoholio 
reklama, išskyrus alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei natūralios fermentacijos vyno ir sidro 
išorinę reklamą. Šio straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad alaus, alaus mišinių su nealkoholiniais gėrimais bei 
natūralios fermentacijos vyno ir sidro išorinėje reklamoje (išskyrus tuos atvejus, kai išorinėje reklamoje 
pateikiami tik alkoholinius gėrimus gaminančių arba jais prekiaujančių įmonių pavadinimai ir (ar) jų prekių 
ženklai) turi būti įspėjamasis tekstas apie žalingą alkoholio poveikį sveikatai. Šio teksto formą, turinį ir jo 
vietą reklamoje nustato Sveikatos apsaugos ministerija. 

Išplėstinė teisėjų kolegija, sistemiškai aiškindama AKĮ, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 
nuostatas, sprendė, jog išorinę alkoholio reklamą galima įvardyti kaip įvairiomis specialiomis (stendai, 
skydai, stulpai, vitrinos ir pan.) ir pritaikytomis (pastatų sienos, stogai, laikinieji statiniai, transporto 
priemonės, oro balionai ir pan.) pateikimo priemonėmis, esančiomis ne patalpose, skleidžiamą informaciją, 
susijusią su įmonių komercine, ūkine bei finansine veikla, kuria skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio 
produktus. Taigi išorine alkoholio reklama pripažintina tokia informacija, kuri: 1) yra susijusi su įmonių 
komercine, ūkine bei finansine veikla, kuria skatinama įsigyti ir (ar) vartoti alkoholio produktus, bei 2) yra 
skleidžiama specialiomis ir pritaikytomis pateikimo priemonėmis, esančiomis ne patalpose. 

Išplėstinė teisėjų kolegija pažymėjo, jog nagrinėtu atveju alkoholinių gėrimų buteliai, kurie buvo 
matomi pro degalinės parduotuvės langą, buvo sustatyti parduotuvės viduje, ant prie lango buvusių 
lentynų. Minėti buteliai (išskyrus 2 iš 31) buvo atsukti priekinėmis etiketėmis į parduotuvės vidų, alkoholinių 
gėrimų kainos iš lauko pusės nebuvo matomos. Išplėstinės teisėjų kolegijos vertinimu, toks pareiškėjo 
pasirinktas alkoholinių gėrimų išdėstymo parduotuvėje būdas nesudaro pagrindo neabejotinai daryti išvadą, 
kad tokia forma pareiškėjas pateikė informaciją, kuria siekiama daryti poveikį vartotojų pasirinkimams, t. y. 
skatinti juos įsigyti ar vartoti tam tikrus alkoholio produktus. Taigi toks alkoholinių gėrimų laikymas negali 
būti laikomas išorine alkoholio reklama. 

Įvertinusi nurodytas aplinkybes, taikytiną teisinį reguliavimą, išplėstinė teisėjų kolegija sprendė, jog 
pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pareiškėjo pasirinktą alkoholinių gėrimų laikymo būdą pripažino 
išorine alkoholio reklama. Nustačius, kad pareiškėjo pasirinktas alkoholinių gėrimų laikymo 
būdas nepripažintinas išorine alkoholio reklama, buvo konstatuota, jog pareiškėjas nepagrįstai buvo 
pripažintas pažeidęs AKĮ 29 straipsnio 2 dalies 8 punktą bei 5 dalį. Ginčytas atsakovo nutarimas panaikintas. 
 
2016 m. spalio 3 d. išplėstinės teisėjų kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-914-525/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03474-2014-8 
Procesinio sprendimo kategorija 20 
Prieiga internete 
 
24. Bylos dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos 
 
Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos teisės panaikinti savo pačios priimtą sprendimą 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a27f7170a76711e69ad4c8713b612d0f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc43c2208fcb11e6b6098daee0c9a94f
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Byloje buvo ginčijamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus (toliau 
– Tarnyba) 2016 m. kovo 23 d. sprendimas, kuriuo pareiškėjui atsisakyta teikti antrinę teisinę pagalbą 
apskundžiant Šiaulių apygardos prokuratūros Telšių apylinkės prokuratūros 2016 m. kovo 9 d. nutarimą 
nutraukti ikiteisminį tyrimą dėl įtariamosios bei sustabdyti minėtą ikiteisminį tyrimą. 

Pirmosios instancijos teismas 2016 m. birželio 20 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė, 
konstatavęs, kad Tarnyba 2016 m. gegužės 13 d. sprendimu pareiškėjui pratęsė antrinės teisinės pagalbos 
teikimą bei pripažino negaliojančiu Tarnybos 2016 m. kovo 23 d. skundžiamą sprendimą, t. y. pirmosios 
instancijos teismas nustatė, kad išnyko skundo dalykas. 

LVAT pažymėjo, kad, pirma, Tarnybai, kaip viešojo administravimo subjektui, nesuteikta teisė 
panaikinti savo pačios priimtą sprendimą. Pabrėžta, kad Tarnyba ginčytą sprendimą panaikino ir priėmė 
naują sprendimą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui priėmus nagrinėti pareiškėjo skundą dėl 
prokuratūros sprendimo panaikinimo bei apie tai informavus Tarnybą. Atsižvelgus į tai, aptarti Tarnybos 
veiksmai vertinti kaip neteisėti ir nesąžiningi, atlikti piktnaudžiaujant suteiktais įgaliojimais. 

Antra, pirmosios instancijos teismo išvada, kad Tarnybai priėmus 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą, 
inter alia panaikinantį šioje byloje ginčytą Tarnybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimą, išnyko ginčo dalykas, yra 
neteisėta ir nepagrįsta ne vien dėl to, jog 2016 m. gegužės 13 d. sprendimą Tarnyba priėmė pažeisdama 
Viešojo administravimą įstatymą, bet taip pat dėl tos priežasties, jog pirmosios instancijos teismas 
nesprendė, ar nagrinėtu atveju sutampa ginčyto Tarnybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimo ir 
2016 m. gegužės 13 d. sprendimo dalykai. 

Apibendrindama teisėjų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos teismas neteisėtai sprendė, 
jog nagrinėtoje byloje nebeliko ginčo dalyko, kadangi pareiškėjo ginčytas administracinis aktas buvo 
panaikintas vėlesniu viešojo administravimo subjekto sprendimu. Teisėjų kolegijos vertinimu, Tarnyba 
neturėjo teisinio pagrindo naikinti savo pačios priimto administracinio akto, juolab kad vėliau priimtu 
2016 m. gegužės 13 d. Tarnybos sprendimu buvo sprendžiami kiti klausimai, nei turėjo būti išspręsti 
ginčytame Tarnybos 2016 m. kovo 23 d. sprendime. 

Teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nenagrinėjo bylos iš esmės ir 
nesprendė dėl Tarnybos 2016 m. kovo 23 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Atsižvelgusi į tai, teisėjų 
kolegija pareiškėjo apeliacinį skundą tenkino iš dalies, Klaipėdos apygardos administracinio teismo 
2016 m. birželio 20 d. sprendimą panaikino ir grąžino bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 
 
2016 m. spalio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-4506-438/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-00569-2016-4 
Procesinio sprendimo kategorija 24 
Prieiga internete 
 
28. Bylos dėl energetikos teisinių santykių  

 
Dėl elektros energijos rinkos apibrėžimo  

 
Šioje byloje, be kita ko, buvo sprendžiamas klausimas dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės 

komisijos (toliau – Komisija) sprendimo, kuriuo ji įgyvendino įgaliojimus vykdyti rinkos tyrimus. Ginčytą aktą 
Komisija priėmė vykdydama elektros energijos gamybos ir nepriklausomo tiekimo rinkos tyrimus, kuriais 
siekiama užtikrinti veiksmingą konkurenciją elektros energetikos sektoriuje ir didelę įtaką elektros energijos 
rinkoje turintiems asmenims užkirsti kelią piktnaudžiauti šia įtaka. Šio tyrimo metu nustatytų aplinkybių 
pagrindu ūkio subjektams gali būti taikomi tam tikri įpareigojimai. Pareiškėjo ginčytame akte, be kita ko, 
pateiktas elektros energijos rinkos sąvokos apibrėžimas.  

Elektros energetikos įstatymo 65 straipsnio 3 dalis įtvirtina rinkos tyrimo procedūros etapus. Pagal 
įtvirtintą teisinį reguliavimą, tyrimą sudaro šie etapai: 1) rinkos apibrėžimas (paslaugos apibrėžimas ir 
geografinė teritorija); 2) konkurencijos rinkoje veiksmingumo tyrimas; 3) asmenų, turinčių didelę įtaką 
rinkoje, nustatymas; 4) šio įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje nurodytų įpareigojimų nustatymas, pakeitimas ir 
(ar) panaikinimas didelę įtaką elektros energijos rinkoje turintiems asmenims. 

Ginčui spręsti aktualioje Elektros energetikos įstatymo (2014 m. kovo 20 d. redakcija) 65 straipsnio 
1 dalyje nustatyta, kad vienas iš Komisijos uždavinių yra siekti, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingai 
konkurencijai elektros energetikos sektoriuje ir jos plėtrai bei sąlygos, užkertančios kelią asmenims 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b43e7f008f0211e6b6098daee0c9a94f
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piktnaudžiauti savo įtaka rinkoje. Siekdama šio tikslo, Komisija šio įstatymo nustatyta tvarka atlieka elektros 
energijos gamybos ir nepriklausomo tiekimo rinkos tyrimus, kuriais siekiama užtikrinti veiksmingą 
konkurenciją elektros energetikos sektoriuje ir didelę įtaką elektros energijos rinkoje turintiems asmenims 
užkirsti kelią piktnaudžiauti šia įtaka. 

Elektros energetikos įstatymo 66 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmuo laikomas turinčiu didelę 
įtaką elektros energijos rinkoje, jeigu jis vienas ar kartu su kitais asmenimis užima padėtį, prilygintiną 
dominuojančiai, tai yra tokią ekonominės galios padėtį, kuri suteikia jam galią elgtis pakankamai 
nepriklausomai nuo konkurentų, klientų ir vartotojų. Kai Komisija, ištyrusi rinką, nustato, kad toks 
gamintojas ar nepriklausomas tiekėjas turi didelę įtaką rinkoje ir dėl veiksmingos konkurencijos trūkumo 
gali taikyti pernelyg dideles kainas arba naudoti kainų spaudimą, tuo darydamas žalą rinkos dalyviams, ji 
turi teisę nustatyti įpareigojimus teikti paslaugas sąnaudomis pagrįstomis kainomis, atsižvelgiant į 
protingumo kriterijų atitinkančią investicijų grąžą; įpareigojimus, susijusius su sąnaudų apskaitos 
sistemomis, skirtomis konkrečių rūšių paslaugoms teikti; įpareigojimus pakeisti taikomas paslaugų kainas 
arba nustatyti viršutinę reguliuojamų paslaugų kainų ribą (Energetikos įstatymo 67 str. 1 d., 68 str. 1 d.). 
Taigi tokio tyrimo pagrindu subjektams gali būti nustatomi gan reikšmingi įpareigojimai, be kita ko, susiję su 
kainų reguliavimu. 

Pareiškėjas byloje siekė įrodyti, jog Komisija netinkamai apibrėžė paslaugos (produkto) rinką. 
Komisija tiriamą rinką apibrėžė kaip elektros energijos gamybos rinką, kurią paslaugos (produkto) aspektu 
sudaro elektros energijos, kaip prekės, gamyba, kai ši prekė realizuojama vykdant didmeninę ir mažmeninę 
prekybą ir (arba) panaudojant savo pagamintą elektros energiją savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti. 
Tokia tiriama rinka buvo apibrėžta vertinant 2011–2013 m. laikotarpį. Pareiškėjas, ginčydamas šią apibrėžtį, 
nurodė, jog Komisija turėjo rinką apibrėžti ne tik kaip elektros energijos gamybą Lietuvoje, tačiau ir elektros 
energijos gamybą ir prekybą visose Baltijos valstybėse bei elektros energijos importą iš Rusijos, Baltarusijos. 
Pareiškėjo teigimu, apibrėždamas rinką, atsakovas nepagrįstai ignoravo importuojamą elektros energiją, 
kuri pagal savybes, naudojimą ir kainas yra tinkamas Lietuvoje pagamintos elektros pakaitalas ir pagrindinis 
konkurencinio spaudimo šaltinis. Pareiškėjo manymu, toks rinkos apibrėžimas iš esmės klaidingas, jame 
visiškai ignoruojama Lietuvoje parduodama importuota elektra, tai savo ruožtu nulėmė klaidingą išvadą 
apie pareiškėjo didelę įtaką šioje rinkoje ir nepagrįstų įpareigojimų taikymą. 

LVAT šioje byloje pasisakė, kad Komisija turi apibrėžti paslaugos (prekės rinką), kaip tai nustato 
Konkurencijos įstatymas ir jį detalizuojantys teisės aktai, nes pirmiau aiškinti teisės aktai savaime tokių rinkų 
detaliai neapibrėžia ir neįtvirtina. LVAT teisėjų kolegija atsižvelgė į Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 1 
dalį, pagal kurią atitinkama rinka yra suprantama kaip tam tikros prekės rinka tam tikroje geografinėje 
teritorijoje. Pagal minėto įstatymo 3 straipsnio 12 dalį, prekės rinka – visuma prekių, kurios, pirkėjų 
požiūriu, yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas, o geografinė teritorija 
(geografinė rinka) – tai teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos 
sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta 
esančiomis teritorijomis. Pažymėtina, jog atitinkama prekės rinka apima visas prekes ir (arba) paslaugas, 
kurias vartotojas laiko vienodomis ar pakeičiamomis pagal prekių savybes, kainas ir paskirtį. 

Remiantis 1997 m. gruodžio 9 d. Komisijos pranešimu dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos 
konkurencijos teisės tikslams, taip pat Konkurencijos tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 
patvirtintais Konkurencijos tarybos Paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, atitinkama produkto 
rinka turėtų būti apibrėžta, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, bendrą ekonominį kontekstą, kuris apima 
objektyvias produktų savybes; pakeičiamumo tarp skirtingų produktų laipsnį, atsižvelgiant į jų kainas ir 
naudojimo paskirtį; konkurencijos sąlygas; paklausos bei pasiūlos struktūrą; vartotojų požiūrį. Tačiau šis 
aplinkybių sąrašas nėra nekintantis, išsamus ar privalomas kiekvienu atveju. Būtina išnagrinėti kiekvieno 
atvejo konkrečias aplinkybes, siekiant atsakyti į klausimą, ar konkretūs produktai pakankamai konkuruoja 
vienas su kitu, kad būtų galima laikyti, jog jie konkuruoja toje pačioje rinkoje. Pagrindinis aspektas nustatant 
atitinkamą rinką – konkurencijos suvaržymas, t. y. ar produktai sukelia konkurencijos suvaržymus vienas 
kito atžvilgiu. LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad remiantis Europos Komisijos 1997 m. gruodžio 9 d. 
pranešimo dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo Bendrijos konkurencijos teisės tikslams 17 punktu, nustatant 
paklausos pakeičiamumą, reikia atsakyti į klausimą, ar dėl tariamo nedidelio (nuo 5 iki 10 %) bet pastovaus 
santykinių kainų padidėjimo nagrinėjamose teritorijose prekiaujančiųjų šalių pirkėjai ims pirkti lengvai 
prieinamus pakaitalus, ar pirks iš kitur esančių tiekėjų. Jei pakeičiamumas buvo pakankamas, kad 
neapsimokėtų didinti kainų, nes sumažėtų pardavimas, papildomi pakaitalai ir teritorijos įtraukiamos į 
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atitinkamos rinkos apibrėžimą (taip pat žr. Konkurencijos Tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 17 
patvirtintų paaiškinimų dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo 18, 19 punktus). 

Iš Komisijos nutarimo matyti, jog atsakovas išsamiai neanalizavo konkrečios faktinės situacijos, 
siekdamas apibrėžti tiriamą paslaugos (prekės) rinką. Nutarime nėra nurodyta argumentų, ar importuota ir 
Lietuvoje gaminama elektra yra tarpusavyje pakeičiamos Lietuvos pirkėjų požiūriu ir, atitinkamai, 
importuota elektra tiesiogiai konkuruoja su Lietuvos gamintojų pagaminta ir Lietuvoje parduodama elektros 
energija, atsižvelgus į tai, kad elektros negalima kaupti. LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėtu atveju 
atsakovas turėjo vertinti pagamintos elektros, atsižvelgus į elektros energijos savybes ir jos pakeičiamumą 
pirkėjo požiūriu, [santykį] su importuota elektra. Konkurencijos teisės kontekste rinka apibrėžiama siekiant 
nustatyti rinkos struktūrą, ūkio subjektus, turinčius rinkos galią. Tam vertinamas prekių pakeičiamumas 
vartotojo požiūriu, ir paprastai vartotojui nėra svarbu, ar prekė yra pagaminta Lietuvoje, ar yra importuota 
iš užsienio (nebent būtų nagrinėjama prekė, turinti nacionalinių vartojimo bruožų, kuriai vartotojai teikia 
pirmenybę prieš importines prekes). LVAT teisėjų kolegija sutiko su tuo, kad vertintu atveju nagrinėjimas ir 
išskyrimas vien tik gamybos rinkos, išsamiai nenagrinėjant pakeičiamumo importuota elektros energija, yra 
nepilnas, nepateikiantis išsamaus vaizdo apie konkurencinę situaciją ir ūkio subjektų rinkos galią. Šiuo 
atveju atliktame tyrime tinkamo vertinimo pirmiau minėtu aspektu nepateikta ir todėl ginčytas nutarimas 
yra ydingas. 

LVAT teisėjų kolegija padarė išvadą, kad Komisija apibrėžė paslaugos (produkto) rinką netinkamai 
aiškindama ginčui aktualų teisinį reguliavimą, todėl pareiškėjo skundą tenkino, panaikindama ginčyto 
nutarimo dalį. 

 
2016 m. spalio 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-596-858/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04033-2014-0 
Procesinio sprendimo kategorija 28.1 
Prieiga internete 
 
33. Bylos, susijusios su nacionalinių, ES ir užsienio institucijų finansine parama  

33.3. Bylos dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus 
 

Dėl sąvokos „pavėluota paraiška“ aiškinimo praleidus kasmetinės paraiškos gauti paramą nustatytą 
padavimo terminą  

 
Nagrinėtoje byloje ginčas tarp pareiškėjo ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 

ministerijos (toliau – Agentūra) kilo dėl pavėluotai, t. y. praleidus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 
2008 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-59 patvirtintose Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 
priemonės „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklėse (toliau – 
Įgyvendinimo taisyklės) nustatytus terminus, pateiktos paraiškos nepriėmimo. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. 3D-171 patvirtintų 
Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei 
kontrolės taisyklių (toliau – Administravimo bei kontrolės taisyklės) 22 punkte nustatyta, kad pateikus 
paraiškas pavėluotai, t. y. po einamųjų metų birželio 15 d., paraiškos dar yra priimamos iki einamųjų metų 
liepos 10 d. už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant vienu procentu. 
Pasibaigus pavėluotam teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška yra priimama tik tais atvejais, kai 
vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė 
nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 10 darbo dienų nuo 
tos dienos, kai sužinojo ar galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, seniūnijos 
ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo 
priežasties pagrindimo dokumentus. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo 
terminui (po einamųjų metų liepos 10 d.), priimamos iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Vėliau paraiškos 
nepriimamos. 

Dėl ligų pareiškėjas paraišką paramai gauti pateikė dviem dienomis vėliau, t. y. ne iki 
2013 m. gruodžio 1 d., o 2013 m. gruodžio 3 d. Dėl to atsakovas jo 2013 m. paraiškos paramai gauti 
nebepriėmė ir neišmokėjo už 2013 m. apskaičiuotos įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokos. Pirmosios 
instancijos teismas, įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes bei atsižvelgęs į teisinį reguliavimą, 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a17b73a09c5e11e69ad4c8713b612d0f
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konstatavo, kad pareiškėjas paraiškos nepateikė dėl nenugalimos jėgos (savo ligos), todėl jo atžvilgiu negali 
būti taikoma sankcija, o apskaičiuota įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmoka turi būti išmokama. 

LVAT, nagrinėdamas Agentūros apeliacinį skundą, nurodė, kad pareiškėjas pateikė Agentūrai paraišką 
paramai už 2013 m. gauti (kartu su 2013 m. gruodžio 3 d. prašymu ją priimti) 2013 m. gruodžio 6 d., t. y. 
pasibaigus Administravimo bei kontrolės taisyklių 22 punkte nurodytam terminui – „iki einamųjų metų 
gruodžio 1 d.“. Todėl buvo būtina aptarti (išaiškinti) tokio pavėlavimo teisines pasekmes ir pateikti 
Administravimo bei kontrolės taisyklių 22 punkto aiškinimą šiame punkte nurodytų terminų tarpusavio 
sąsajos ir jų reikšmės nustatymo prasme. 

Šiuo aspektu LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad aptariamame punkte panaudota samprata 
„pavėluota paraiška“ yra skirta tik išimtinei situacijai, kai kasmetinės paraiškos gauti paramą nustatytas 
padavimo terminas (šiuo atveju iki einamųjų metų birželio 15 d.) paramos gavimo subjekto buvo praleistas, 
tačiau tai įvyko dėl nuo šio asmens valios nepriklausančių aplinkybių, t. y. priežasčių, pavyzdžių pavidalu 
įvardytų šiame punkte. Aiškindamas aptariamą punktą lingvistiniu teisės aiškinimo būdu, LVAT akcentavo, 
kad būtent tokiai išimtinei situacijai yra nustatytas būtinumas kartu su (pavėluotai paduodama) paraiška 
pateikti prašymą dėl paraiškos priėmimo ir nurodyti tam tikras tokio pavėlavimo priežastis, kurios kiekvienu 
konkrečiu atveju administruojančios institucijos turi būti įvertinama pagal paminėtus (šiame punkte 
aptartus) pavėlavimo priežasčių įvertinimo kriterijus. Nurodytos situacijos tęsimasis laike aptariamame 
punkte yra vienareikšmiškai apibrėžtas nuorodomis į kitus terminus: „einamųjų metų liepos 10 d.“, kai ši 
situacija prasideda, ir „iki einamųjų metų gruodžio 1 d.“ – pavėluotos paraiškos paskutinė padavimo diena. 
Aptariamame punkte nurodyta nuostata, kad „vėliau paraiškos nepriimamos“, leidžia daryti vienareikšmišką 
ir neabejotiną išvadą, jog taip yra nustatytos pastarojo termino („iki einamųjų metų gruodžio 1 d.“) 
praleidimo pasekmės, kurios panaikina bent kokią galimybę priimti po šio termino suėjimo paduotas 
paraiškas, kartu ir svarstyti šio termino nesilaikymo priežastis pagal pirmiau aptartus kriterijus. Bendrąja 
teisės aiškinimo prasme pastarasis terminas laikytinas naikinamuoju terminu. LVAT teisėjų kolegijos 
nuomone, pirmosios instancijos teismas, aptardamas šio termino reikšmę, padarė tokią pačią išvadą. 
Tačiau, jai prieštaraudamas (ir nenurodęs šio prieštaravimo priežasčių), vertino pareiškėjo po 
2013 m. gruodžio 1 d. paduotos paraiškos padavimo pavėlavimo priežastis, nors (kaip teisėjų kolegijos 
pripažinta) to neturėjo ir negalėjo daryti. 

Agentūros apeliacinis skundas patenkintas, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintas, o 
pareiškėjo skundas atmestas. 

 
2016 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1611-143/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-00783-2015-9 
Procesinio sprendimo kategorijos: 33.3; 37.1  
Prieiga internete  

 
35. Bylos, susijusios su vietos savivalda 

35.3. Kitos bylos, susijusios su vietos savivalda 
 
Dėl asignavimų savivaldybės biudžete ginčijimo  
 

Pareiškėjas UAB „Saulenė“ apžvelgiamoje byloje iškėlė ginčą dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 
2014 m. spalio 2 d. sprendimo dalies, kuria buvo pakeistas savivaldybės 2014 metų biudžetas, iš jo 
išbraukiant asignavimų lėšas, kurios buvo numatytos UAB „Saulenė“ keltuvui įsigyti. 

LVAT teisėjų kolegija nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 
(redakcija, galiojusi iki 2016 m. liepos 1 d.) 5 straipsnio 1 dalį, kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę 
įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų 
saugomas interesas. 

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 18 dalyje nustatyta, kad savivaldybės 
biudžetas – savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas 
biudžetiniams metams. To paties įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad asignavimai – <...> 
savivaldybės biudžete patvirtinta lėšų išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti 
suma, kurią asignavimų valdytojas turi teisę biudžetiniais metais gauti iš <...> savivaldybės biudžete 
sukauptų lėšų, pateikęs paraišką <...> savivaldybės administracijai, patvirtintoms programoms finansuoti. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7f3f9bc096de11e69ad4c8713b612d0f
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LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, šis teisinis reguliavimas patvirtina, kad savivaldybės biudžetas, kaip 
pajamų ir asignavimų planas, neapibrėžia konkrečių asmenų teisių ar pareigų apimties, kartu neapibrėžia ir 
įstatymų saugomų interesų. Todėl Tarybos sprendimas, kuriuo pareiškėjui UAB „Saulenė“ buvo numatyti 
asignavimai 2014 metų šios savivaldybės biudžete, nenustatė pareiškėjui konkrečių teisių ar pareigų ir 
nedarė įtakos jo įstatymo saugomam interesui. Todėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas, 
kuriuo pareiškėjui UAB „Saulenė“ buvę numatyti asignavimai 2014 metų šios savivaldybės biudžete buvo 
išbraukti, taip pat negalėjo daryti įtakos pareiškėjo teisėms ir įstatymų saugomam interesui. Konstatavus, 
kad paprastai savivaldybės biudžetas, kaip pajamų ir asignavimų planas, neapibrėžia konkrečių asmenų 
teisių apimties ir įstatymų saugomų interesų, spręsta, kad atskiros šio biudžeto nuostatos negalėjo pažeisti 
pareiškėjo teisės arba įstatymų saugomo intereso, todėl nėra pagrindo jų ginti. Padarius šią išvadą, nebuvo 
pagrindo svarstyti ir klausimo dėl pareiškėjo diskriminavimo fakto kitų ūkio subjektų, kuriems savivaldybės 
biudžete numatyti asignavimai, atžvilgiu.  

Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą.  
 

2016 m. spalio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-959-602/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-02641-2014-6 
Procesinio sprendimo kategorija 7.8 
Prieiga internete 
 
38. Kitos bylos, kylančios iš ginčų dėl teisės viešojo ar vidaus administravimo srityje 
 
Dėl reikalavimo iškelti drausmės bylą antstoliui 
 

Ginčas byloje iš esmės kilo dėl pareiškėjo teisės reikalauti iškelti drausmės bylą antstolei. 
Teismų praktikoje vyrauja pozicija, kad į administracinį teismą asmuo turi teisę kreiptis tik dėl jam 

teisines pasekmes sukeliančių individualių teisės aktų, priimtų viešojo administravimo srityje. ABTĮ 
5 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendro pobūdžio taisyklė nustato dvi prielaidas atsirasti asmens subjektinei 
teisei – teisei kreiptis į administracinį teismą teisminės gynybos: besikreipiančio asmens suinteresuotumas; 
jo teisės ar įstatymo saugomo intereso pažeidimas.  

Nagrinėtu atveju LVAT teisėjų kolegija sprendė, kad atsakovo Teisingumo ministerijos sprendimo, 
kuriuo atsisakyta nagrinėti klausimą dėl drausmės bylos iškėlimo antstolei, panaikinimas ir įpareigojimas 
atsakovą iš naujo nagrinėti pareiškėjo prašymą pareiškėjo teisių ir pareigų turiniui įtakos neturės. Asmuo, 
inicijavęs drausmės bylos iškėlimą, remiantis teismų praktika panašaus pobūdžio bylose, įgyja teisę tik būti 
tinkamai informuotas apie jo skunde nurodytų duomenų vertinimo rezultatus. Teismas, gavęs asmens 
skundą dėl administravimo subjekto sprendimo, kuriuo pagal asmens prašymą atsisakyta pradėti drausmės 
bylą, remdamasis ABTĮ 3 straipsnio 2 dalimi, tik patikrina, ar konkrečiu atveju administravimo subjektas 
veikė savo kompetencijos ribose ar tinkamai išnagrinėjo asmens skundą ir jį informavo apie priimtą 
sprendimą. Tačiau teismas negali įpareigoti administravimo subjektą keisti savo sprendimą, kaip šio ginčo 
atveju, pradėti drausmės bylos iškėlimo procedūrą iš naujo. 

Esant šioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas, nesant pareiškėjo teisės pažeidimo, pagrįstai 
pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą. 
 
2016 m. spalio 11 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1030-261/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04347-2014-8 
Procesinio sprendimo kategorija 38 
Prieiga internete 
 
Dėl viešojo administravimo subjekto pareigos motyvuoti individualų administracinį aktą 
 

Ginčas byloje kilo dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) Šiaulių valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai 
uždraudimo“ dalies dėl tam tikrų maisto produktų (toliau – Produktai) tiekimo rinkai uždraudimo, 
teisėtumo ir pagrįstumo. Produktai buvo rasti be ženklinimo. Nustatyta, kad tai neatitinka: 
2002 m. sausio 28 d. Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, nustatančio maisto 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/5c7e356096de11e69ad4c8713b612d0f
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įstatymo bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriančio Europos maisto saugos tarnybą ir nustatančio su 
maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. l), II skyriaus 4 skirsnio 18 straipsnio 1, 
2 dalių; Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 2000 m. balandžio 4 d. Nr. VIII-1608 5 straipsnio 1 punkto; 
Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 
„Maisto higiena“ patvirtinimo“, I skyriaus 1, 2 punkto, IV skyriaus 12 punkto; Lietuvos higienos normos HN 
119:2002 „Maisto produktu ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-611„Dėl Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktu 
ženklinimas“ patvirtinimo“, VII skyriaus 33 punkto reikalavimų. 

Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs skundą, sutiko su atsakovo vertinimu, kad pareiškėjas 
neužtikrino Produktų atsekamumo ir taip pažeidė Reglamento (EB) Nr. 178/2002 II skyriaus 4 skirsnio 
18 straipsnio 1, 2 dalių reikalavimus, taip pat tinkamai nepaženklindamas Produktų, pažeidė Lietuvos 
higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktu ženklinimas“ (redakcija, galiojusi nuo 2011 m. lapkričio 1 
d. iki 2014 m. gruodžio 13 d.) 33 punkto reikalavimus. Tačiau atsižvelgęs į tai, kad nei ginčytame sprendime, 
nei jo dalimi esančiame patikrinimo akte atsakovas nenurodė konkretaus Valstybinės maisto ir veterinarijos 
tarnybos sprendimų dėl administracinio poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos apraše (toliau – 
Aprašas) numatyto poveikio priemonės taikymo teisinio pagrindo, motyvacijos, kodėl taikė poveikio 
priemonę uždrausti, o ne sustabdyti produktų tiekimą rinkai, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad 
sprendimo dalis dėl poveikio priemonės taikymo yra neaiški ir neatitinkanti Viešojo administravimo 
įstatymo 8 straipsnio reikalavimų, nes nepagrįsta tinkamomis teisės normomis, sprendimas nemotyvuotas 
dėl pasirenkamos ir taikomos poveikio priemonės. 

LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad Sprendime atsakovas nurodė, kokios teisės aktų normos 
pažeistos, kokiais aktais vadovaujantis priimamas sprendimas, tačiau nei ginčo sprendime, nei jo dalimi 
esančiame patikrinimo akte aiškiai nesusiejo faktinių aplinkybių su taikomomis teisės normomis, nepateikė 
motyvacijos dėl pasirinktos ir taikomos poveikio priemonės – Produktų tiekimo maistui uždraudimo. 
Atsakovui įstatymu suteikta teisė riboti nesaugių maisto produktų pateikimą į rinką, tačiau ginčo sprendime 
VMVT nenurodė, kuriuo Lietuvos Respublikos įstatymu vadovavosi, taikydama būtent tokią poveikio 
priemonę. 

LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad reikalavimų individualiam administraciniam aktui, nustatytų 
Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje, taikymas nepriklauso nuo institucijos priimamų vidaus teisės 
aktų. Bet kokiu atveju priimamas administracinis aktas turi būti motyvuotas ir atitikti Viešojo 
administravimo įstatymo reikalavimus. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai 
pažymėjo, kad nors Aprašo nuostatą, kuria vadovavosi priimdamas sprendimą, atsakovas nurodė teismui 
pateiktame atsiliepime, šis taikomos poveikio priemonės teisinis pagrindas privalėjo būti nurodytas 
sprendime, o ne pateikiamas tik kilus ginčui. Atsakovas turėjo aiškiai motyvuoti ginčytą sprendimą, kad 
nekiltų abejonių dėl taikomų poveikio priemonių teisinių pagrindų, nurodyti teisės aktą, kuris leidžia taikyti 
būtent tokią poveikio priemonę. Kitaip teismas neturi galimybės objektyviai ir visapusiškai patikrinti, ar 
poveikio priemonė taikyta teisingai ir pagrįstai. Pažymėta ir tai, kad administracinis teismas negali patikrinti 
viešojo administravimo subjektų priimamų aktų teisėtumo tuo atveju, kai sprendime yra išvardijamos teisės 
normos, nesusiejant jų su konkrečiomis aplinkybėmis ir nenurodant, kaip tiksliai pasireiškė minimų normų 
pažeidimas. 

LVAT teisėjų kolegija konstatavo, kad VMVT Šiaulių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
2014 m. lapkričio 26 d. sprendimo „Dėl produkto (-ų) tiekimo rinkai uždraudimo“ dalis dėl poveikio 
priemonės taikymo už patikrinimo metu rastus be ženklinimo maisto produktus pirmosios instancijos 
teismo sprendimu panaikinta ir poveikio priemonės taikymo UAB „Angolita“ klausimas VMVT Šiaulių 
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai perduotas nagrinėti iš naujo pagrįstai.  
 
2016 m. spalio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1210-822/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-64-3-03284-2014-0 
Procesinio sprendimo kategorija 38 
Prieiga internete 

 
II. Administracinių bylų teisena 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1db48cd09a0311e69ad4c8713b612d0f


Teismų praktikos departamentas      2016 10 01–2016 10 31 
 

20 / 28 

55. Teismo kompetencija 
 
Dėl VĮ Turto banko reikalavimo priteisti sumas už netinkamą ES paramos panaudojimą 
 

Pagrindinėje byloje ieškovas VĮ Turto bankas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB 
„Biržų vandenys“ be pagrindo gautas išmokas ir delspinigius bei metines palūkanas už pavėluotas grąžinti 
lėšas, skaičiuojamas vadovaujantis Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos naudojimo pažeidimų 
nustatymo bei šalinimo ir apribojimų gauti ES finansinę paramą nustatymo taisyklėmis, numatančiomis, jog 
lėšos susigrąžinamos iš galutinių paramos gavėjų, nepaisant koks subjektas padarė pažeidimą. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų 
valdymo agentūra yra viešojo administravimo subjektas, administruojantis ES ir valstybės biudžeto lėšomis 
finansuojamus aplinkos srities projektus siekiant užtikrinti tinkamą finansinės paramos panaudojimą. 
Aplinkos projektų valdymo agentūra, vykdydama teisės aktų, reglamentuojančių paramos skyrimą bei 
paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, išmokėtų ir (arba) panaudotų pažeidžiant teisės aktus, grąžinimą, 
veikia viešojo administravimo srityje. Remiantis tuo, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymai, kuriais atsakovas yra įpareigotas grąžinti lėšas, o 
pavėlavus – ir delspinigius, yra viešojo administravimo subjekto aktas, kuris priimtas viešojo administravimo 
srityje. Tačiau nagrinėjamoje byloje šie viešojo administravimo subjekto aktai nėra ginčijami. Reikalavimas 
dėl šių aktų panaikinimo buvo keliamas Vilniaus apygardos administraciniame teisme nagrinėtoje 
administracinėje byloje. Šiuo metu yra nagrinėjamas prašymas dėl proceso šioje byloje atnaujinimo. 
Atsižvelgusi į tai, specialioji teisėjų kolegija sprendė, kad nagrinėjamoje byloje ginčas kyla dėl skolos ir 
delspinigių priteisimo, o tai yra civilinio teisinio pobūdžio klausimas, reguliuojamas prievolių teisės 
normomis. Administracinio teisinio pobūdžio argumentų, susijusių su netinkamu viešojo administravimo 
procedūrų vykdymu, šiuo atveju nenurodoma. 
 
2016 m. spalio 5 d. specialiosios teisėjų kolegijos nutartis teismingumo byloje Nr. T-85/2016 
Teisminio proceso Nr. 2-59-3-00059-2016-2 
Procesinio sprendimo kategorija 3.1.2.5 
Prieiga internete 
 
Dėl VĮ Registrų centro ir Teisingumo ministerijos sudaromos sutarties dėl duomenų teikimo 

 
Pagrindinėje byloje ginčas tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir VĮ Registrų centro iš 

esmės kyla dėl registro duomenų neatlyginto teikimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijai. 
Nustatyta, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija kreipėsi į VĮ Registrų centrą, prašydama pakeisti 
Gyventojų registro duomenų teikimo sutarties projektą, jame nurodant, kad tiekėjas duomenis teikia 
neatlygintinai. VĮ Registrų centras atsakyme nurodė, jog Gyventojų registro duomenų Vilniaus miesto 
savivaldybės administracijai neatlygintinai neteiks. 

Specialioji teisėjų kolegija nurodė, kad ginčas šiuo atveju kyla ne iš privatinių teisinių santykių, ir šalys 
šiuose santykiuose neįgyvendina valstybės ir savivaldybės, kaip civilinės teisės subjektų, teisių bei pareigų. 
Sutartį dėl Gyventojų registro duomenų teikimo tarp Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
ir VĮ Registrų centro siekiama sudaryti tam, kad būtų užtikrintas tinkamas viešojo administravimo subjekto – 
Vilniaus miesto savivaldybės – atliekamų viešojo administravimo funkcijų vykdymas, o ne tam, kad būtų 
sukurtos civilinės teisės ar pareigos. Todėl ginčas iš esmės yra administracinio pobūdžio ir turi būti 
nagrinėjamas administraciniame teisme. 

 
2016 m. spalio 6 d. specialiosios teisėjų kolegijos nutartis teismingumo byloje Nr. T-76/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03228-2016-7 
Procesinio sprendimo kategorija 94.5 
Prieiga internete 
 
59. Teismo išlaidos 
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Dėl teismo išlaidų, patirtų dėl norminio administracinio akto teisėtumo bylos, atlyginimo individualios bylos 
šaliai  
 

Aptariamu atveju išlaidas prašanti priteisti AB „Klaipėdos vanduo“ dalyvavo kaip trečiasis 
suinteresuotas asmuo Klaipėdos apygardos administracinio teismo nagrinėtoje byloje dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo ištyrimo. AB „Klaipėdos vanduo“ mano, kad Klaipėdos apygardos 
administracinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. sprendimas priimtas jos naudai, todėl ji turi teisę į 
bylinėjimosi išlaidų priteisimą iš taip pat trečiojo suinteresuoto asmens statusu byloje dalyvavusios 
UAB „Agrovet“. 

LVAT teisėjų kolegija akcentavo, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo II skyriaus „Procesas 
pirmosios instancijos teisme“ pirmos dalies, reglamentuojančios administracinių bylų nagrinėjimo pirmąja 
instancija bendrąsias taisykles, 88 straipsnyje išvardintos teismo sprendimo rūšys yra siejamos su pareiškėjo 
skundo (prašymo) reikalavimo išsprendimu, t. y. iš esmės atmesti arba patenkinti skundą. Administracinių 
bylų teisenos įstatymo II skyriaus antrosios dalies „Atskirų bylų kategorijų nagrinėjimo ypatumai“ 
šešioliktojo skirsnio, reglamentuojančio pareiškimų ištirti norminių administracinių aktų teisėtumą 
nagrinėjimo specialiąsias taisykles, 115 straipsnyje nustatyta, kad teismas, išnagrinėjęs bylą dėl prašymo 
ištirti norminio administracinio akto teisėtumą, gali arba skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) 
pripažinti teisėtu, arba skundžiamą norminį administracinį aktą (ar jo dalį) pripažinti prieštaraujančiu 
įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui ir laikyti jį panaikintu. Taigi bylų, kuriose prašoma ištirti norminio 
administracinio akto teisėtumą, tikslas yra ne pareiškėjo individualaus reikalavimo, susijusio su jo teisių 
pažeidimu, išsprendimas, bet norminio administracinio akto teisėtumo įvertinimas (žr. LVAT 
2001 m. gegužės 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A7-278/2001). Individualus ginčas dėl pareiškėjo 
pažeistos ar ginčijamos teisės arba įstatymų saugomo intereso tokiose bylose nėra sprendžiamas, todėl 
teismo priimtas sprendimas negali būti laikomas konkrečios proceso šalies naudai priimtu sprendimu ABTĮ 
44 straipsnio 1 dalies normos prasme, t. y. tokioje byloje nėra nei „laimėjusios“, nei „pralaimėjusios“ šalies. 
Analogiškos išvados padarytos ankstesnėse LVAT bylose (2012 m. rugsėjo 7 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A442-1282/2012, 2012 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS438-523/2012). 

LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, kad prašymas ištirti norminio administracinio akto teisėtumą buvo 
paduotas Klaipėdos apygardos teismo nagrinėjamoje individualioje byloje pagal ieškovo AB „Klaipėdos 
vanduo“ ieškinį atsakovui UAB „Agrovet“ ir būtent toje byloje priimtas galutinis procesinis sprendimas turės 
tiesioginę įtaką to proceso šalių teisėms ir pareigoms. Reikalavimai priteisti bylinėjimosi išlaidas yra 
procesinio teisinio pobūdžio, todėl iš esmės yra susiję su teismo sprendimu, kuriuo buvo sprendžiami byloje 
pateikti materialinio pobūdžio reikalavimai.  

LVAT, nagrinėdamas šioje byloje pateiktą apeliacinį skundą, išaiškino, kad poveikis AB „Klaipėdos 
vanduo“ ir UAB „Agrovet“ individualių teisių ir pareigų apimčiai sietinas ne su norminio administracinio akto 
teisėtumo kontrolės proceso rezultatu, bet su civilinio ginčo išsprendimu (žr. 2016 m. gegužės 5 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-699-492/2016). Norminėje byloje priimtas sprendimas nėra tiesiogiai susijęs 
su civilinėje byloje pareikštais materialinio teisinio pobūdžio reikalavimais.  

Pažymėta, kad nors į šią norminę administracinę bylą AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ teismo 
nutartimi buvo įtrauktos kaip tretieji suinteresuoti asmenys, šios bendrovės pagal savo procesinę padėtį 
turėjo teisę, bet ne pareigą teikti atsiliepimus ir dalyvauti teismo posėdžiuose. Priminta ir tai, jog LVAT 
teisėjų kolegija 2016 m. gegužės 5 d. nutartyje konstatavo, kad trečiaisiais suinteresuotais asmenimis 
AB „Klaipėdos vanduo“ ir UAB „Agrovet“ į norminės bylos nagrinėjimą buvo įtraukti nesant įstatyme 
nustatyto procesinio pagrindo. Šių subjektų nepagrįstas įtraukimas į norminės bylos procesą negali būti 
pagrindu jiems suteikti procesines teises, kuriomis gali disponuoti tik pagrįstai ir teisėtai dalyvaujantys 
administracinės bylos procese asmenys.  

LVAT teisėjų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo pozicija, kad šioje byloje patirtos išlaidos 
pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį negali būti priteistos. 

 
2016 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-653-822/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-01546-2014-8 
Procesinio sprendimo kategorija 59 
Prieiga internete 
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61. Procesiniai terminai 
61.2. Termino atnaujinimas 

 
Dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo anksčiau pateikto prašymo atžvilgiu  

 
Nagrinėtoje byloje skųsta Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. 

nutartimi teismas atmetė atsakovės prašymą atnaujinti terminą apeliaciniam skundui paduoti ir atsisakė 
priimti apeliacinį skundą. 

Kaip buvo matyti iš bylos duomenų, atsakovė, siekdama apskųsti Vilniaus apygardos administracinio 
teismo 2015 m. gruodžio 16 d. sprendimą, teismui pateikė apeliacinį skundą, kuriame pareiškė prašymą 
atnaujinti praleistą terminą apeliaciniam skundui paduoti. Jį vėliau teismo nustatytais terminais atsakovė 
tikslino, teikdama patikslintus apeliacinius skundus (teisme gauti 2016 m. sausio 4 d., 2016 m. sausio 20 d. ir 
2016 m. sausio 25 d.). Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 17 d. nutartimi atsakovės 
apeliacinius skundus laikė nepaduotais ir grąžino. Atsakovei šią nutartį apskundus 2016 m. balandžio 28 d. 
atskiruoju skundu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2016 m. birželio 15 d. nutartimi Vilniaus 
apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį panaikino ir perdavė atsakovės apeliacinio 
skundo priėmimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 

Tačiau, iki apskųsdama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 17 d. nutartį, 
atsakovė kreipėsi į teismą su apeliaciniu skundu ir prašymu atnaujinti terminą šiam skundui paduoti (teisme 
gautas 2016 m. balandžio 20 d.), dėl kurių ir yra priimta apžvelgiamu atveju apskųsta Vilniaus apygardos 
administracinio teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis. Taigi susiklostė situacija, kai anksčiau paduotas 
prašymas dėl termino apeliaciniam skundui paduoti atnaujinimo ir apeliacinio skundo priėmimo klausimas 
dar nebuvo išspręstas, o atsakovė, nelaukdama, kol bus išspręstas apeliacinio skundo padavimo klausimas, 
padavė dar vieną apeliacinį skundą ir prašymą atnaujinti praleistą terminą.  

Kadangi Administracinių bylų teisenos įstatymas suteikia teisę proceso dalyviui paduoti vieną, o ne 
neribotą skaičių apeliacinių skundų, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. birželio 15 d. 
nutartimi grąžinus pirmosios instancijos teismui iš naujo nagrinėti atsakovės anksčiau teikto (dar 
2016 m. sausio mėn.) apeliacinio skundo priėmimo klausimą, o kartu – ir jame pareikštą prašymą dėl 
termino atnaujinimo, pirmiau paduoto apeliacinio skundo priėmimo klausimas turi būti išspręstas anksčiau 
nei vėliau pateikto, dėl kurio priimta šioje byloje skundžiama nutartis. 

Pirmosios instancijos teismo 2016 m. balandžio 21 d. nutartis panaikinta, o atsakovės apeliacinio 
skundo priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 

 
2016 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-590-624/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-03084-2015-6 
Procesinio sprendimo kategorija 61.2; 79.1 
Prieiga internete  

 
Dėl termino apeliaciniam skundui paduoti bylose dėl užsieniečių teisinės padėties 

 
Nagrinėtoje byloje pareiškėjas kreipėsi į pirmosios instancijos teismą su skundu prašydamas 

panaikinti Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) sprendimą dėl 
draudimo Latvijos Respublikos piliečiui atvykti į Lietuvos Respubliką. Pirmosios instancijos teismas skundą 
atmetė kaip nepagrįstą rezoliucinėje sprendimo dalyje nurodydamas apskundimo terminą – vieną mėnesį 
nuo sprendimo paskelbimo. Laikydamasis nurodyto termino, pareiškėjas pateikė apeliacinį skundą LVAT. 

LVAT nutartimi nustatė, kad pareiškėjas praleido apeliacinio skundo padavimo terminą, nustatytą 
Įstatyme dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Įstatymas), kuris yra specialus Administracinių bylų 
teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) atžvilgiu. Apeliaciniame skunde prašymas atnaujinti praleistą terminą 
apeliaciniam skundui paduoti nebuvo suformuluotas. Vadovaujantis ABTĮ 132 straipsnio 2 dalimi, toks 
prašymas yra būtina sąlyga tam, kad teismas galėtų įstatymo nustatyta tvarka spręsti nurodytų termino 
praleidimo priežasčių pripažinimo svarbiomis bei termino atnaujinimo klausimą, todėl pareiškėjui buvo 
pasiūlyta pašalinti nurodytą apeliacinio skundo trūkumą. Todėl pareiškėjas pateikė prašymą atnaujinti 
praleistą apeliacinio skundo padavimo terminą.  
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LVAT nurodė, kad apeliacinis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, priimto 
išnagrinėjus skundą dėl Departamento sprendimo, priimto pagal Įstatymą dėl užsieniečių teisinės padėties 
(Įstatymo 137 str. 1 d.). Šis įstatymas yra specialus ABTĮ atžvilgiu, todėl taikoma teismo sprendimo 
apskundimo tvarka įtvirtinta šio Įstatymo 140 straipsnyje, nustatant, kad priimtas sprendimas gali būti 
skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 14 dienų nuo sprendimo paskelbimo. 

LVAT nuomone, nagrinėtu atveju iš bylos duomenų buvo matyti, kad pirmosios instancijos teismas 
galbūt suklaidino pareiškėją, skundžiamo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodęs, jog apeliacine tvarka šis 
sprendimas gali būti apskųstas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos. Pareiškėjas iš esmės neturėjo 
pagrindo netikėti teismo pateiktu apskundimo tvarkos išaiškinimu ir apeliacinį skundą padavė laikydamasis 
nepraleidęs teismo nurodyto vieno mėnesio termino. LVAT teisėjų kolegijos vertinimu, byloje nustatytos 
aplinkybės yra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog pareiškėjas terminą apeliaciniam skundui dėl 
pirmosios instancijos teismo sprendimo paduoti praleido dėl svarbios priežasties. Atsižvelgdama į tai, LVAT 
teisėjų kolegija terminą apeliaciniam skundui paduoti atnaujino. 

  
2016 m. spalio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA-141-822/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02049-2016-7 
Procesinio sprendimo kategorija 61.2 
Prieiga internete  
 
63. Skundas 

63.3. Atsisakymas priimti skundą 
63.3.1. kai skundas (prašymas) nenagrinėtinas teismų 

 
Dėl galimybės ginčyti savivaldybės administracijos sprendimą nederinti žemės sklypo formavimo ir 
pertvarkymo projekto 
 

Apžvelgiamos bylos dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria nutraukta 
administracinės bylos dalis dėl pareiškėjos reikalavimo panaikinti Vilniaus rajono savivaldybės 
administracijos direktorės 2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimą nederinti 0,9053 ha žemės sklypo formavimo ir 
pertvarkymo projekto, kaip nenagrinėtiną administracinių teismų, teisėtumas ir pagrįstumas. 

Išanalizavusi bylos faktines aplinkybes, teisėjų kolegija nustatė, kad pareiškėja 2014 m. sausio 23 d. 
Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT) Vilniaus rajono skyriui pateikė prašymą organizuoti pareiškėjai 
dalinės nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto (toliau – Projektas) 
rengimą. NŽT Vilniaus rajono skyrius 2014 m. kovo 27 d. įsakymu nusprendė pradėti rengti 0,9053 ha ploto 
žemės ūkio paskirties sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. Pareiškėjai kreipusis į atsakovą Vilniaus 
rajono savivaldybės administraciją dėl Projekto derinimo, atsakovas ginčijamu 2015 m. rugsėjo 15 d. 
sprendimu atsisakė suderinti žemės sklypo projektą. Pareiškėja, nesutikdama su atsakovo atsisakymu 
derinti Projektą, kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, kuris administracinės bylos dalį 
nutraukė, konstatavęs, kad siekiamas apskųsti atsakovo atsisakymas derinti Projektą pareiškėjai nesukelia 
teisinių pasekmių. 

Teisėjų kolegija nurodė, kad ginčo teisinius santykius reguliuoja Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 
37 straipsnio 10 dalis bei 40 straipsnio 5 dalis, detalizuoja Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų 
rengimo ir įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir 
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513. 

Pagal Taisyklių 62 punktą, organizatorius Projektą per ŽPDRIS inter alia teikia derinti institucijoms, į 
kurias buvo kreiptasi dėl reikalavimų pateikimo. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas 
motyvuotas atsisakymas derinti Projektą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą 
gavimo dienos (Taisyklių 63 p.). Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės 
tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienas 
patikrina Projekto rengimo, viešinimo ir derinimo procedūrų bei Projekto sprendinių atitiktį teisės aktų 
reikalavimams ir priima išvadą dėl tikslingumo Projektą tvirtinti arba netvirtinti (Taisyklių 65 p.). 

Iš išdėstyto teisinio reguliavimo nustatyta, kad projektų derinimas yra vienas iš privalomų veiksmų, 
atliekant žemės sklypo formavimo veiklą, todėl be šios procedūros negalimi kiti žemės sklypo formavimo 
veiksmai. Atsisakius derinti projektą ar jį suderinus su tam tikromis išlygomis, suinteresuotam asmeniui 
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atsiranda tam tikros pasekmės: pagal Taisyklių 65 punktą, NŽT struktūriniam padaliniui, atsakingam už 
priežiūrą, teikiamas tikrinti (atitinkamai – tvirtinti arba ne) tik suderintas Projektas. Atsižvelgus į tai, daryta 
išvada, kad projekto derinimo veiksmai sukelia teisines pasekmes – nesuderinto Projekto pareiškėja 
neturėtų teisės teikti NŽT struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą. 

Papildomai akcentuota, kad Taisyklių 69 punktas, be kita ko, įtvirtina, jog Taisyklių 62 punkte 
nurodytų institucijų ir asmenų atsisakymai derinti Projektą, gali būti skundžiami administraciniam teismui 
ABTĮ nustatyta tvarka. Iš esmės tokia pati priimto sprendimo apskundimo tvarka nurodyta ir ginčijamame 
atsakovo sprendime. 

Pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria administracinės bylos dalis dėl atsakovo 
2015 m. rugsėjo 15 d. sprendimo panaikinimo nutraukta kaip nenagrinėtina administracinio proceso tvarka, 
panaikinta, ir šis konkretus pareiškėjos skundo reikalavimas grąžintas pirmosios instancijos teismui 
nagrinėti iš naujo. 
 
2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-721-438/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-04771-2015-0 
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1 
Prieiga internete  
 
Dėl išbraukimo iš asmenų, teikiančių įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašo kaip 
administracinės bylos nagrinėjimo dalyko 
 

Atskiruoju skundu skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 
1 punkto pagrindu (skundas nenagrinėtinas teismų administracinio proceso tvarka) inter alia atsisakyta 
priimti pareiškėjo skundo reikalavimą panaikinti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo 
tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymą, kuriuo 
pareiškėjas išbrauktas iš asmenų, teikiančių įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sąrašo 
(toliau – Sąrašas). 

Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Tarnybos direktoriaus įsakymas nesukelia pasekmių, t. y. net 
jį panaikinus, pareiškėjo teisių ir pareigų apimtis nepasikeistų, o pats procesas būtų iš esmės beprasmis. 
Pareiškėjas, nesutikdamas su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu, atskirajame skunde laikėsi 
pozicijos, kad pagal Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 19 straipsnio 
1 dalį, išbraukimas iš Sąrašo lemia tai, jog asmuo netenka teisės teikti įmonių restruktūrizavimo 
administravimo paslaugas.  

LVAT teisėjų kolegija nurodė, jog pagal ĮRĮ 2 straipsnio 6 dalį, sąrašas – tai Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos sudaromas sąrašas, į kurį įrašomi asmenys, turintys teisę teikti 
įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas Lietuvos Respublikoje. Restruktūrizavimo 
administratorius negali atlikti įmonių restruktūrizavimo procedūrų nuo jo išbraukimo iš Sąrašo dienos (ĮRĮ 
15 str. 5 d.). ĮRĮ 19 straipsnio 1 dalyje, be kita ko, nustatyta, kad teisė teikti įmonių restruktūrizavimo 
administravimo paslaugas įgyjama nuo fizinių ir juridinių asmenų įrašymo į Sąrašą dienos; fiziniai ir juridiniai 
asmenys netenka teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas nuo jų išbraukimo iš 
Sąrašo dienos. ĮRĮ 15 straipsnio 3 dalyje nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija 
išbraukia ĮRĮ 19 straipsnio 1 dalyje nurodytus asmenis iš Sąrašo, kai panaikinamas fizinio asmens 
restruktūrizavimo administratoriaus pažymėjimo galiojimas (ĮRĮ 19 str. 5 d. 2 p.). 

Įvertinusi bylai aktualų teisinį reguliavimą, teisėjų kolegija nesutiko su pirmosios instancijos teismo 
pozicija, kad Tarnybos direktoriaus įsakymas, kuriuo buvo nuspręsta išbraukti pareiškėją iš Sąrašo, nesukelia 
jam jokių teisinių pasekmių. Akcentuotina, kad priėmus Tarnybos direktoriaus įsakymą, pareiškėjas pagal ĮRĮ 
19 straipsnio 1 dalį neteko teisės teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas.  

Konstatuota, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti skundo reikalavimą 
panaikinti Tarnybos direktoriaus įsakymą, dėl to ši nutarties dalis panaikinta ir šia apimtimi pareiškėjo 
skundo priėmimo klausimas perduotas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. 
 
2016 m. spalio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-632-520/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01616-2016-6 
Procesinio sprendimo kategorijos: 63.3.1; 63.3.4 
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Prieiga internete  
 
Dėl advokato išvados dėl antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų bei Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybos raštų, kuriais kreipiamasi į advokatą dėl išvados, kaip administracinės bylos 
nagrinėjimo dalyko 
 

Apžvelgiamoje byloje atskirojo skundo dalykas – pirmosios instancijos teismo nutarties dalies, kuria 
atsisakyta priimti dalį pareiškėjo reikalavimų (dėl advokatės išvadų Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybai (toliau – Tarnyba) dėl antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų bei Tarnybos raštų, 
kuriais kreipiamasi į advokatę dėl išvados) dėl to, kad pareiškėjo ginčijami aktai yra tarpiniai dokumentai, 
kurie pareiškėjui teisinių padarinių nesukelia, teisėtumas ir pagrįstumas. 

Nustatyta, jog Tarnyba, nagrinėdama pareiškėjo prašymą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, 
vadovaudamasi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 9 dalimi, kreipėsi į 
advokatę dėl išvados pateikimo. Advokatė pateikė išvadą ir papildomą išvadą dėl pareiškėjo prašymo 
suteikti antrinę teisinę pagalbą. 

Teisėjų kolegija nurodė, jog Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 11 straipsnio 9 dalis 
nustato, kad spręsdama dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo, tarnyba turi teisę prašyti advokato 
išvados, ar yra šio straipsnio 7 dalyje nustatytų antrinės teisinės pagalbos neteikimo pagrindų. Tačiau 
galutinį sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos suteikimo ar nesuteikimo priima Tarnyba. 

Konstatuota, kad nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjo 
ginčijamos advokatės išvados yra tarpiniai dokumentai, kurių pagalba siekiama išspręsti klausimą dėl 
antrinės teisinės pagalbos teikimo. Atsakovo raštai, kuriais kreipiamasi į advokatę dėl išvados, taip pat 
negali būti administracinės bylos nagrinėjimo dalyku, taigi pareiškėjas siekia inicijuoti ginčą dėl atsakovo 
aktų, savarankiškai nesukeliančių pareiškėjui teisinių pasekmių.  

Pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista, o pareiškėjo atskirasis skundas atmestas. 
 

2016 m. spalio 21 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-903-822/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-63-3-01625-2016-8 
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.1 
Prieiga internete 
 

63.3.2. kai byla nepriskirtina tam teismui 
  
Dėl pareiškėjo prokuroro, ginančio viešąjį interesą, reikalavimų, susijusių su valstybinės žemės pirkimo–
pardavimo, žemės sklypo plano tvirtinimo, suformavimo ir kitais santykiais  
 

Apžvelgiamoje byloje atskirasis skundas paduotas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria 
atsisakyta priimti pareiškėjo Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, 
pareiškimą tuo pagrindu, kad ginčas nagrinėtinas bendrosios kompetencijos teisme.  

Pareiškėjas skunde kėlė reikalavimus dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymo dėl žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo 
panaikinimo, dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Tarnyba) Vilniaus 
miesto skyriaus vedėjo sprendimo dėl žemės sklypo nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės 
sklypo suformavimo) ir Tarnybos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo Nekilnojamojo turto 
registre panaikinimo, dėl įsakymo parduoti žemės sklypą tretiesiems asmenims panaikinimo ir įpareigojimo 
Tarnybą grąžinti tretiesiems asmenims už žemės sklypą sumokėtą pinigų sumą. 

Teisėjų kolegija nurodė, jog nagrinėtu atveju reikšminga Specialiosios teisėjų kolegijos bylos rūšinio 
teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti 
2016 m. rugpjūčio 2 d. nutartis teismingumo byloje Nr. T-52/2016, kurioje taip pat buvo keliami iš esmės 
panašūs, kaip ir šioje byloje, Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro, ginančio viešąjį interesą, 
reikalavimai. Specialioji teisėjų kolegija šioje nutartyje konstatavo, kad reikalavimai dėl įsakymo parduoti 
žemės sklypą tretiesiems asmenims panaikinimo ir įpareigojimo Tarnybą grąžinti tretiesiems asmenims už 
žemės sklypą sumokėtą pinigų sumą yra susiję su ikisutartiniais valstybinės žemės pirkimo–pardavimo 
santykiais ir yra civilinio teisinio pobūdžio, tačiau šie reikalavimai yra išvestiniai iš administracinio pobūdžio 
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reikalavimų – panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl žemės sklypo 
plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, tvirtinimo ir Tarnybos Vilniaus miesto 
skyriaus vedėjo sprendimą dėl žemės sklypo nustatytų kadastro duomenų patvirtinimo (žemės sklypo 
suformavimo), servituto nustatymo bei Tarnybos patikėjimo teisės į šį žemės sklypą įregistravimo 
Nekilnojamojo turto registre, nes savarankiško ginčo dėl jų nekyla. Įsakymo parduoti žemės sklypą 
tretiesiems asmenims neteisėtumas šioje byloje yra grindžiamas ne civilinės teisės normų pažeidimu, o 
nurodant, kad ginčo žemės plotas negalėjo būti suformuotas kaip įsiterpęs valstybinės žemės plotas. 
Specialioji teisėjų kolegija vyraujančiais (dominuojančiais) santykiais konstatavo būtent administracinius 
teisinius santykius, kurie šiuo atveju ir lėmė ginčo priskirtinumą administraciniam teismui. 

Teisėjų kolegija įvertino, kad nagrinėtu atveju pareiškėjas pareiškimą taip pat iš esmės grindė tuo, jog 
suformuotas ginčo žemės plotas neatitinka įsiterpusio valstybinės žemės ploto sąvokos, ir civilinio teisinio 
pobūdžio klausimų nekėlė, todėl teisėjų kolegija sprendė, kad keltame ginče iš esmės dominuoja 
administraciniai teisiniai aspektai, dėl ko jis turi būti sprendžiamas administraciniame teisme. 

Pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta ir pareiškėjo pareiškimo priėmimo klausimas 
perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 

 
2016 m. spalio 25 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-633-556/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01915-2016-8 
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.2 
Prieiga internete  
 

63.3.7. kai skundą (prašymą) suinteresuoto asmens vardu paduoda neįgaliotas vesti bylą 
asmuo 
 
Dėl juridinio asmens – nevyriausybinės organizacijos – teisės atstovauti fiziniam asmeniui, savo nariui 
 

Atskiruoju skundu buvo skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti 
pareiškėjo skundą, kadangi skundą teismui suinteresuoto asmens vardu padavė neįgaliotas vesti bylą 
asmuo (ABTĮ 33 str. 2 d. 8 p.). 

Nagrinėtu atveju skundą pareiškėjo Ž. A. vardu padavė jo atstovas nevyriausybinė organizacija 
„Iustitia est fundamentum“, vadovaujama R. M. Pirmosios instancijos teismas pripažino, jog nevyriausybinė 
organizacija „Iustitia est fundamentum“ pagal ABTĮ 47 straipsnį nėra tinkamas pareiškėjo Ž. A. atstovas. 
Pareiškėjo atstovas atskirajame skunde nurodė, kad pareiškėjas Ž. A. yra nevyriausybinės organizacijos 
„Iustitia est fundamentum“, įsikūrusios ginti savo narių interesus, narys, įgaliojęs nevyriausybinę 
organizaciją „Iustitia est fundamentum“ atstovauti pareiškėjui visose civilinėse, administracinėse, 
baudžiamosiose bylose Lietuvos ir tarptautiniuose teismuose bei kitose institucijose, įstaigose ir 
organizacijose. Todėl šiuo atveju nevyriausybinė organizacija „Iustitia est fundamentum“ turi teisę 
atstovauti savo nariui administraciniame teisme. 

Byloje spręstas klausimas dėl juridinio asmens – nevyriausybinės organizacijos, teisės atstovauti 
fiziniam asmeniui, savo nariui. 

Teisėjų kolegija pažymėjo, jog iki 2016 m. liepos 1 d. galiojusio ABTĮ 49 straipsnis numatė pakankamai 
platų įgaliotų atstovų (pagal pavedimą) ratą. Šios redakcijos ABTĮ nenumatė kokių nors ribojimų atstovui 
pagal pavedimą, todėl kitais atstovais, be advokatų ar advokatų padėjėjų, administracinėse bylose galėjo 
būti visi asmenys, kurių galimybės atlikti procesinius veiksmus nurodytos įgaliojime, išduotame ir 
įformintame CK ir CPK nustatyta tvarka. 

Tačiau nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojęs ABTĮ susiaurino įgaliotų atstovų administraciniame procese 
ratą, 47 straipsnio 4 dalyje nustatydamas baigtinį sąrašą asmenų, galinčių būti įgaliotais atstovais (pagal 
pavedimą) teisme, t. y. 1) advokatai; 2) advokatų padėjėjai, turintys jų praktikai vadovaujančio advokato 
rašytinį leidimą atstovauti konkrečioje byloje; 3) vienas pareiškėjas kitų pareiškėjų pavedimu ar vienas 
atsakovas kitų atsakovų pavedimu; 4) asmenys, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, kai jie 
atstovauja savo artimiesiems giminaičiams ar sutuoktiniui (sugyventiniui); 5) juridinių asmenų darbuotojai 
ar valstybės tarnautojai (apeliacinės instancijos teisme – turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą), 
atstovaujantys tam juridiniam asmeniui; 6) juridinio asmens kontroliuojantys ir (ar) kontroliuojami 
asmenys, patronuojančiosios ir (ar) patronuojamosios bendrovės. Šiais atvejais bylą teisme veda atitinkamo 
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atstovaujančio juridinio asmens vienasmenis valdymo organas, įstatymų ar steigimo dokumentų nustatyta 
tvarka įgalioti kolegialių valdymo organų nariai arba atstovai pagal pavedimą – darbuotojai ar valstybės 
tarnautojai (apeliacinės instancijos teisme – turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą) ir (ar) 
advokatai (advokatų padėjėjai); 7) profesinės sąjungos, jeigu jos atstovauja profesinės sąjungos nariams 
tarnybos teisinių santykių bylose. Šiuo atveju bylą teisme veda profesinės sąjungos vienasmenis valdymo 
organas, įstatymų ar steigimo dokumentų nustatyta tvarka įgalioti kolegialių valdymo organų nariai arba 
atstovai pagal pavedimą – darbuotojai (apeliacinės instancijos teisme – turintys aukštąjį universitetinį teisinį 
išsilavinimą) ir (ar) advokatai (advokatų padėjėjai). 

Taigi pagal naująjį teisinį reguliavimą, juridiniai asmenys teisės atstovauti fiziniam asmeniui, esančiam 
jų nariu, neturi. Išimtis numatyta tik profesinėms sąjungoms, atstovaujančioms profesinės sąjungos nariams 
tarnybos teisinių santykių bylose. Todėl šiuo atveju nevyriausybinė organizacija („Iustitia est 
fundamentum“), kaip juridinis asmuo – asociacija, tik profesinei sąjungai suteiktos teisės atstovauti savo 
nariams administraciniame procese neturi. Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme numatytas asociacijos 
tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti 
kitus viešuosius interesus negali paneigti specialiajame proceso klausimus reglamentuojančiame ABTĮ 
numatytų atstovavimo nuostatų, kaip ir nevyriausybinės organizacijos „Iustitia est fundamentum“ steigimo 
dokumentuose numatyti šios organizacijos tikslai – „atstovauti narių ir į organizaciją besikreipiančių asmenų 
interesus visose valstybinėse įstaigose, taip pat nevalstybinėse organizacijose ir juos ginti, atstovauti jų 
interesus administracinėse / civilinėse / baudžiamosiose bylose, atstovauti jų interesus visuose Lietuvos, 
įskaitant ir tarptautiniuose teismuose įstatymų nustatyta tvarka bei tenkinti kitus viešuosius interesus“.  

Pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. 
 
2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS-803-261/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02917-2016-1 
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.7 
Prieiga internete  
 
Dėl fizinio asmens, neturinčio teisės paduoti (pasirašyti) skundą juridinio asmens vardu, teisės elektroninių 
ryšių priemonėmis įkelti skundą į Lietuvos teismų informacinės sistemos Viešųjų elektroninių paslaugų 
posistemį 
 

Atskiruoju skundu buvo skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti 
pareiškėjo skundą, nustačius, kad skundą (prašymą, pareiškimą) suinteresuoto asmens vardu padavė 
neįgaliotas vesti bylą asmuo (ABTĮ 33 str. 2 d. 8 p.). 

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjo AB „Lietuvos geležinkeliai“ skundą teismui 
pateikė ir elektroninių ryšių priemonėmis pasirašė T. Š., tačiau pagal įgaliojimą T. Š. turi ABTĮ 50, 51, 
53 straipsniuose įvardintas teises, išskyrus teisę paduoti (pasirašyti) skundą (prašymą), todėl, teismo 
nuomone, T. Š. neturėjo teisės paduoti (pasirašyti) skundo. 

Teisėjų kolegija analizavo teisės aktų, inter alia Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 
2012 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1R-332 patvirtinto Procesinių dokumentų pateikimo teismui ir jų 
įteikimo asmenims elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo, Lietuvos Respublikos teismų viešųjų 
elektroninių paslaugų teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Nacionalinės teismų 
administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 6P-141-(1.1), nuostatas bei sutiko su 
pareiškėjo argumentais, kad fizinis asmuo juridinio asmens atstovu Lietuvos teismų informacinės sistemos 
Viešųjų elektroninių paslaugų posistemyje (toliau – Sistema) įtraukiamas ar pašalinamas konkretaus 
juridinio asmens iniciatyva ir veiksmais. Pats fizinis asmuo savavališkai be juridinio asmens valinių veiksmų 
negali įsitraukti kaip juridinio asmens atstovas ir tokiu būdu savavališkai teikti dokumentus ar atlikti kitus 
procesinius veiksmus Sistemoje to juridinio asmens vardu. Kaip nurodė pareiškėjas, T. Š. Sistemoje yra 
įtrauktas į pareiškėjo, kaip juridinio asmens, atstovų sąrašą ir skundo pateikimo metu turėjo prisijungimą 
prie pareiškėjo, kaip juridinio asmens, paskyros, per kurią skundas ir buvo pateiktas pirmosios instancijos 
teismui. Todėl skundas buvo pateiktas ne T. Š. asmeniškai, tačiau jo, kaip juridinio asmens – pareiškėjo AB 
„Lietuvos geležinkeliai“ – atstovo per pareiškėjo paskyrą Sistemoje. Jei T. Š. nebūtų turėjęs prieigos 
(prisijungimo duomenų) prie pareiškėjo paskyros, jis apskritai nebūtų galėjęs pareiškėjo vardu pateikti kokių 
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nors procesinių dokumentų teismui. Per savo asmeninę, kaip fizinio asmens, paskyrą, jei tokią turėtų, T. Š. 
galėtų teikti procesinius dokumentus teismui tik savo paties vardu, tačiau ne pareiškėjo. 

Nagrinėtu atveju Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys taip pat patvirtino, kad skundą 
pirmosios instancijos teismui fiziškai pateikė T. Š., kaip pareiškėjo atstovas, naudodamasis pareiškėjo 
paskyra, o asmuo, pateikęs skundą LITEKO sistemoje nurodomas pareiškėjas – AB „Lietuvos geležinkeliai“. 
Šis skundas, pateiktas pdf formatu, fiziškai popierinėje skundo formoje buvo pasirašytas pareiškėjo atstovės 
V. T., kuri pagal prie skundo pridėtą įgaliojimą turėjo teisę pasirašyti pareiškėjo vardu šį procesinį 
dokumentą. Konstatuota, jog pats fizinis dokumento pateikimas Sistemoje būtent per pareiškėjo, o ne 
paties fizinio asmens, paskyrą, tačiau kito asmens (T. Š.), kuris pagal prie skundo pridėtą įgaliojimą turėjo 
teisę atstovauti pareiškėją visų instancijų teisminėse institucijose bei įkelti į Lietuvos teismų elektroninių 
paslaugų portalą „e.teismas.lt“ įgalioto asmens pasirašytą bet kokios rūšies procesinį dokumentą ir jo 
priedus, negali būti laikomas kaip skundo padavimas neįgalioto vesti bylą asmens. Juo labiau tai pabrėžtina 
ir atskirajame skunde pareiškėjui T. Š. traktuojant kaip savo atstovą ir patvirtinant jo atliktus veiksmus. 

Pareiškėjo atskirasis skundas tenkintas, o pirmosios instancijos teismo nutartis panaikinta, pareiškėjo 
skundo priėmimo klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. 

 
2016 m. spalio 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-798-261/2016 
Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02837-2016-2 
Procesinio sprendimo kategorija 63.3.7 
Prieiga internete  
 
 

___________ 
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