
TURINYS 

 

 

Įžangos žodis..............................................................................................................2 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sud÷tis ir struktūra...............................3 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija ir funkcijos......................5 

Tarptautinis bendradarbiavimas.................................................................................8 

Teis÷jų ir teismo darbuotojų profesinių geb÷jimų tobulinimas....................................10 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai..................................................11 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 metų praktikos apžvalga............26 

Administracinių bylų d÷l tarnybinių ginčų nagrin÷jimo teismuose praktikos 

apibendrinimas (santrauka)……………………..................................................109 

Statistin÷ informacija apie 2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame 

teisme gautas bei išnagrin÷tas bylas .........................................................................126 

Informacija apie bylų nagrin÷jimo trukmę Lietuvos vyriausiajame administraciniame 

teisme........................................................................................................................132 

Summary...................................................................................................................133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Įžangos žodis 

 

Kaip ir kasmet, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pateikia pranešimą apie 2006 metų 

veiklą. 

 

Pranešime apžvelgiamos Lietuvos vyriausiojo administracinio funcijos, jo struktūra, pateikiami 

duomenys apie teismo teis÷jų ir darbuotojų skaičių, informacija apie teis÷jų ir teismo darbuotojų 

kvalifikacijos k÷limą. 

 

Leidinyje trumpai apžvelgiama 2006 metų Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, 

nagrin÷jant administracines ir administracinių teis÷s pažeidimų bylas. Joje rasite konkrečius 

Europos Sąjungos teis÷s, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 

taikymo pavyzdžius, teismo priimtas nutartis, teismo teis÷jų nuomone, svarbiausias administracinių 

teismų praktikos formavimui. 

 

Duomenys apie Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 2006 metais išnagrin÷tas bylas, 

skundų nagrin÷jimo teisme rezultatus, suteiks galimybę kiekvienam, besidominčiam Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo veikla, sužinoti teismo veiklos apimtis, įvairovę, bylų 

nagrin÷jimo administraciniuose teismuose trukmę ir apygardų administracinių teismų priimtų 

sprendimų rodiklius.  

 

Pranešime taip pat pristatoma Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo veikla, susijusi su 

vienodos administracinių teismų praktikos formavimu.   

 

Tikim÷s, kad šis metinis pranešimas bus įdomus bei naudingas visiems, besidomintiems 

administracin÷s teis÷s ir administracinio proceso problemomis. 

 

 

Pagarbiai, 

Teismo Pirmininkas                    Virgilijus Valančius 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sud÷tis ir struktūra 

 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įsteigtas 2000 m. rugs÷jo 19 d. įstatymu Nr. VIII-1928 

ir savo veiklą prad÷jo 2001 metų sausio 1 dieną.  

 

Lietuvos Respublikos Prezidento 2000 m. lapkričio 22 d. dekretu Nr. 1097 Lietuvos vyriausiajame 

administraciniame teisme nustatytas 15 teis÷jų skaičius. Tiek teis÷jų ir dirbo 2006 metais.  

 

Bylas Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme paprastai nagrin÷ja trijų teis÷jų kolegija. 

Sud÷tingoms byloms nagrin÷ti teismo pirmininko iniciatyva ar teis÷jų kolegijos siūlymu gali būti 

sudaroma išpl÷stin÷ penkių teis÷jų kolegija arba byla gali būti perduota nagrin÷ti teismo plenarinei 

sesijai.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jams jų funkcijas įgyvendinti padeda teismo 

personalas. 2006 metų pabaigoje teisme dirbo 38 darbuotojai: 33 karjeros valstyb÷s tarnautojai (2 iš 

jų pakaitiniai) ir 5 darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.  

 

Teismo teisinį personalą sudaro teismo pirmininko patar÷jai ir pad÷j÷jai, teis÷jų pad÷j÷jai bei 

konsultantai. 2006 metų pabaigoje teisme dirbo 19 teisinio personalo narių. Visi teisinio personalo 

nariai turi teis÷s magistro, du – socialinių mokslų srities (teis÷s krypties) daktaro laipsnį, 5 teismo 

darbuotojai šiuo metu studijuoja teis÷s krypties doktorantūroje.  

 

Teismo personalo darbuotojų amžiaus vidurkis – 32 metai. Moterys sudaro 74 proc., vyrai – 26 

proc. teismo darbuotojų.  
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kompetencija ir funkcijos 
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra: 

• pirmoji ir galutin÷ instancija administracin÷ms byloms, įstatymų priskirtoms jo 

kompetencijai;  

• apeliacin÷ instancija byloms d÷l apygardų administracinių teismų sprendimų, nutarimų ir 

nutarčių;  

• apeliacin÷ instancija administracinių teis÷s pažeidimų byloms; 

• teismo instancija, įstatymų nustatytais atvejais nagrin÷janti prašymus d÷l proceso 

atnaujinimo užbaigtose bylose.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai ir nutartys administracin÷se bylose 

yra galutiniai ir neskundžiami.  

 

2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų pasiskirstymas pagal 
teismo kompetencijos sritis 

 

5043
92%

365
7%

72
1%

15
0%

Apeliacine tvarka

Vienintele  instanci ja (bylos d÷ l  normini ų  administracini ų  aktų  te is÷ tumo, rinkim ų  bylos)
Proceso atnaujinimo bylos

Bylos d÷ l  te rmino atnaujinimo 

 
 

��� 

 
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, kaip aukščiausioji teismin÷ pakopa administracin÷se 

bylose, taip pat yra įpareigotas formuoti vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir 

taikant įstatymus bei kitus teis÷s aktus. Vykdydamas šią funkciją Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas: 
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• skelbia šio teismo plenarin÷s sesijos priimtus sprendimus, nutarimus ir nutartis, trijų teis÷jų 

kolegijų ir išpl÷stinių penkių teis÷jų kolegijų priimtus sprendimus, nutarimus ir nutartis, d÷l 

kurių paskelbimo pritar÷ dauguma šio teismo teis÷jų, taip pat visus sprendimus d÷l norminių 

administracinių aktų teis÷tumo.  

• analizuoja administracinių teismų praktiką, taikant įstatymus bei kitus teis÷s aktus ir teikia 

rekomendacinius išaiškinimus;  

• vadovaudamasis Europos Sąjungos teisminių  institucijų  išaiškinimais,  analizuoja  ir 

apibendrina administracinių teismų  praktiką,  taikant  Europos Sąjungos  teis÷s  normas  ir  

teikia  rekomendacijas d÷l Lietuvos administracinių  teismų ir Europos Sąjungos teisminių 

institucijų bendradarbiavimo, užtikrinant vienodą Europos Sąjungos teis÷s aktų aiškinimą ir 

taikymą Lietuvos Respublikoje. 

 

2006 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pareng÷ Administracinių bylų d÷l 

tarnybinių ginčų nagrin÷jimo teismuose praktikos apibendrinimą (aprobuotas Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų 2006 m. liepos 3 d. pasitarime). Apibendrinime aptariami pri÷mimo į 

valstyb÷s tarnybą, atleidimo iš jos, drausminių nuobaudų skyrimo, valstyb÷s tarnautojų socialinių 

garantijų ir kiti aktualūs klausimai. Išleistas naujas biuletenio „Administracinių teismų praktika“ 

numeris (Nr. 9).  

��� 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 103, 104 straipsniais ir Teismų tarybos 2002 

m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 11 patvirtintais Administravimo teismuose nuostatais, Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas organizuoja ir prižiūri administravimą teisme,  

kontroliuoja,  kaip laikomasi Teis÷jų etikos taisyklių reikalavimų,  tiria asmenų skundus d÷l  teismo 

teis÷jų elgsenos, nesusijusios su teisingumo vykdymu, taip pat d÷l teismo personalo veiksmų ir 

suinteresuotiems asmenims praneša tyrimo  rezultatus,  šalina  nustatytus teismo  darbo   trūkumus, 

atlieka kitas jam priskirtas teismo administravimo funkcijas. Teismo pirmininkas taip pat atlieka 

apygardų administracinių teismų administracin÷s veiklos priežiūrą, arba nurodo ją atlikti kitiems 

teismo teis÷jams. 

  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko 2004 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. T-63 

paskirti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai, atsakingi už konkrečių apygardų 

administracinių teismų bei jų teis÷jų administracin÷s veiklos ir teis÷jų etikos taisyklių laikymosi 

priežiūrą. Min÷tu įsakymu taip pat nustatyta, kad kompleksinis kiekvieno apygardos 

administracinio teismo administracin÷s veiklos patikrinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kas 
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penkerius metus; patikrinimo data ir teis÷jų grup÷ kompleksiniam patikrinimui atlikti nurodoma 

atskiru Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininko įsakymu.  

Kompleksinis Šiaulių apygardos administracin÷s veiklos patikrinimas atliktas 2003 metais, 

Klaip÷dos ir Panev÷žio administracinių teismų – 2004 metais, Vilniaus ir Kauno apygardos 

administracinių teismų – 2005 metais. Pagal Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme 

gautus asmenų skundus 2006 metais atlikti 5 neeiliniai apygardų administracinių teismų teis÷jų 

administracin÷s veiklos patikrinimai (4 – Šiaulių apygardos administracinio teismo ir 1 – Vilniaus 

apygardos administracinio teismo). Vienos Šiaulių apygardos administracinio teismo teis÷jos 

administracin÷s veiklos patikrinimas atliktas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

pirmininko iniciatyva.  

Vidin÷s administracin÷s veiklos priežiūros nepakankamumas ir teis÷jų administracin÷s veiklos 

trūkumai nustatyti keturiuose iš nurodytų atvejų. Į nustatytus pažeidimus atkreiptas Šiaulių 

apygardos administracinio teismo pirmininko d÷mesys, jam pateiktos rekomendacijos, kaip būtų 

galima tobulinti teismo vidin÷s administracin÷s veiklos priežiūrą.  

Pagal teisme gautą skundą 2006 metais taip pat atliktas vienas Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jos administracin÷s veiklos patikrinimas.  

Apibendrinant teisme gaunamus skundus teismų (teis÷jų) administracin÷s veiklos priežiūros tvarka, 

galima pasteb÷ti, kad dažniausiai skundus paduodantys asmenys nepatenkinti procesiniais teis÷jų 

veiksmais, susijusiais su konkrečių administracinių bylų nagrin÷jimu, nesančiais teismų (teis÷jų) 

administracin÷s veiklos priežiūros objektu. Tokiu atveju patikrinimus atlikti atsisakoma, 

informuojant pareišk÷jus apie procesinių teismo veiksmų apskundimo tvarką.  

 

��� 
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Tarptautinis bendradarbiavimas  

 

Nuo 2004 metų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra Europos Sąjungos Valstyb÷s 

Tarybų ir Aukščiausių Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos (Association of the Councils of 

State and Supreme Administrative Jurisdictions of the European Union/ Association des Conseils 

d'Etat et des Juridictions administratives suprêmes de l'Union européenne)1
 narys. Šios Asociacijos 

nariais yra Europos Sąjungos valstybių narių teismai, kurie yra galutin÷s pakopos teismai 

administracin÷se bylose (kai kuriose valstyb÷se šias funkcijas atlieka Valstyb÷s tarybos). 

Pagrindinis Asociacijos tikslas – skatinti jos narių keitimąsi požiūriais ir patirtimi, susijusia su jų 

vykdomomis teismin÷mis ar patariamosiomis funkcijomis, ypač kai taikoma Europos Sąjungos 

teis÷.  

2006 metais Leipcige (Vokietijoje) įvyko Europos Sąjungos Valstyb÷s Tarybų ir Aukščiausių 

Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos koliokviumas tema „Nacionalinis kelių planavimas ir 

Europos Sąjungos teis÷s normos aplinkos apsaugos srityje: atvejo studija“. Koliokviume Lietuvos 

vyriausiajam administraciniam teismui atstovavo teismo pirmininkas.  

Europos Sąjungos Valstyb÷s Tarybų ir Aukščiausių Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos 

koliokviumai tradiciškai yra rengiami kas dvejus metus valstyb÷je, tuo metu pirmininkaujančioje 

Asociacijai. 2006 metais pirmininkavimą Asociacijai iš Vokietijos per÷m÷ Lenkija.  

2006 metais Europos Sąjungos Valstyb÷s Tarybų ir Aukščiausių Administracinių Jurisdikcijų 

Asociacija kartu su Prancūzijos Teis÷s ir Teisingumo Tyrimų Misija (Mission de recherche Droit et 

Justice) toliau vykd÷ Europos Sąjungos valstybių narių administracinių justicijų sistemų lyginamąją 

studiją. Šioje studijoje kaip nacionaliniai praneš÷jai dalyvauja du Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo pirmininko patar÷jai.  

Nuo 2005 metų Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra Tarptautin÷s 

Aukščiausiųjų Administracinių Jurisdikcijų Asociacijos (International Association of Supreme 

Administrative Jurisdictions/L'Association internationale des hautes juridictions administratives) 

tikrasis narys. Ši asociacija jungia daugiau nei 85 valstybių ir tarptautinių organizacijų aukščiausius 

administracinius teismus 2.  

Pra÷jusiais metais ir toliau buvo  dalijamasi patirtimi su kitų Europos valstybių administraciniais 

teismais. 2006 metais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kvietimu Lietuvoje lank÷si 

Čekijos aukščiausiojo administracinio teismo (Nejvyšší správní soud) delegacija, vadovaujama 

teismo pirmininko Jozefo Baksos (Josef Baxa) bei Lenkijos vyriausiojo administracinio teismo 

(Naczelny Sąd Administracyjny) delegacija, vadovaujama šio teismo pirmininko Janušo Činskio 

                                                 
1 http://www.juradmin.eu/ 
2 http://www.iasaj.org 
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(Janusz Trzciński). Vizitų metu buvo diskutuojama Europos Sąjungos teis÷s taikymo, 

administracinių teismų veiklos efektyvumo ir kitais aktualiais administracinių teismų veiklai 

klausimais.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai su studijų vizitu lank÷si Nyderlandų 

administraciniuose teismuose (šis vizitas buvo sudedamoji trumpalaikio PHARE Dvynių projekto 

„Lietuvos administracinių teismų mokymo programos parengimas ir įgyvendinimas“ dalis).  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 2006 m. lapkričio 22-23 dienomis 

dalyvavo ir skait÷ pranešimą Čekijos aukščiausiojo administracinio teismo organizuotoje 

konferencijoje „Aukščiausių teisminių institucijų vaidmuo Europos konstitucin÷se sistemose: laikas 

pokyčiams?“ (Brno, Čekija). 

  

��� 
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Teis÷jų ir teismo darbuotojų profesinių geb÷jimų tobulinimas  

 

2006 metais buvo tęsiamas 2005 m. rugs÷jo 1 d. prad÷tas PHARE Dvynių projekto ,,Lietuvos 

administracinių teismų mokymo programos parengimas ir vykdymas” įgyvendinimas. Projekto 

partneris – Nyderlandų Tarptautinio teisinio bendradarbiavimo centras. Projekto  biudžetas -  250 

000 eurų, šios l÷šos skiriamos kaip Europos Sąjungos finansuojama PHARE ir Pereinamojo 

laikotarpio institucijų pl÷tros priemonių parama.  

 

Pagal šį projektą buvo surengti seminarai administracinių teismų teis÷jams ir teisiniam personalui: 

Europos Sąjungos konkurencijos teis÷, Europos Sąjungos mokesčių teis÷, Europos Sąjungos 

socialin÷s ir sveikatos apsaugos teis÷, Europos Sąjungos aplinkosaugos teis÷, Europos Sąjungos 

farmacijos teis÷, Europos Sąjungos transporto teis÷ ir Europos Sąjungos veterinarijos teis÷. 

Seminarai vyko Vilniuje. Seminarų medžiaga išleista atskiru leidiniu.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai ir teismo darbuotojai 2006 metais taip pat 

dalyvavo šiuose seminaruose ir konferencijose: „Europos konkurencijos politikos vystymas“ 

(Briuselis, Belgija), „Prid÷tin÷s vert÷s mokestis ir vidaus rinka“ (Tryras, Vokietija), „Europos 

Bendrijos mokesčių teis÷“ (Tryras, Vokietija), „Valstyb÷s pagalbos teis÷ Europoje“ (Tryras, 

Vokietija), „Europos Sąjungos finansinių paslaugų reguliavimas“ (Londonas, Jungtin÷ Karalyst÷), 

„Teismų sistemos nepriklausomumo ir efektyvumo stiprinimas“ (Batumis, Gruzija), 

,,Konkurencijos teis÷ Europos Bendrijoje ir Lietuvoje: naujausios tendencijos“ (Vilnius, Lietuva), 

„Teis÷ į teisminę gynybą ir jos realizavimo praktiniai aspektai“ (Vilnius, Lietuva); Nacionalinių 

teis÷jų mokymuose Europos bendrijų konkurencijos teis÷s tema (Oksfordas, Jungtin÷ Karalyst÷), 

Europos Sąjungos aplinkosaugos teis÷jų forumo metiniame suvažiavime (Helsinkis, Suomija). 

Viena Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbuotoja dalyvavo Assero instituto 

organizuotuose teisin÷s informacijos specialistų mokymuose (Haga, Olandija),  

 

 

��� 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jai 

 

 

 

Dr. Virgilijus Valančius 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkas 

 

Gim÷ 1963 m. birželio 12 d. Plung÷je.  

1986 metais baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę.  

1986–1990 metais dirbo prokuratūros sistemoje prokuratūros stažuotoju, tardytoju, prokuroro 

pad÷j÷ju, vyresniuoju prokuroro pad÷j÷ju, prokuroru.   

1991–1994 metais – Vilniaus m. 1 apylink÷s teismo teis÷jas, šio teismo pirmininko pavaduotojas. 

Nuo 1995 m. – Lietuvos apeliacinio teismo teis÷jas, šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas. 

Nuo 2002 m. – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas, šio teismo pirmininkas.  

Virgilijus Valančius yra socialinių mokslų daktaras (nuo 2000 m.), docentas. Vadov÷lių, mokslinių 

straipsnių ir monografijų konstitucin÷s teis÷s, civilinio bei administracinio proceso temomis 

autorius. Civilinio proceso kodekso bei Administracinio proceso kodekso projektų rengimo darbo 

grupių vadovas.  
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Antanas Ablingis 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1947 m. vasario 2 d. Sud÷nų kaime, Šilut÷s rajone.  

1972 m. baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę. Prad÷jo dirbti 

teis÷ju Kaišiadorių rajono teisme, kuriame dirbo iki 1975 metų. 1975 metais pasitraukęs iš teis÷jo 

tarnybos, dirbo gamybinio susivienijimo „Lietuvos buitin÷ chemija" juridinio biuro viršininku,  

Kaišiadorių rajono buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato direktoriumi. 1990–1993 metais 

dirbo Kauno miesto apylink÷s teismo teis÷ju, šio teismo pirmininku. 1993–1995 metais ÷jo Teismų 

departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pareigas. 1995–2000 

metais dirbo Lietuvos apeliacinio teismo teis÷ju.  

Nuo 2001 metų Antanas Ablingis yra Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas. 
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Anatolijus Baranovas 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1952 m. balandžio 19 d. Vilniuje.  

1979 metais baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę. Prad÷jo 

dirbti stažuotoju Vilniaus m. Lenino rajono teisme (dabar – Vilniaus m. 1 apylink÷s teismas), nuo 

1980 metų tapo šio teismo teis÷ju. 1984–1987 metais ir 1990–1995 metais dirbo teis÷ju Lietuvos 

Aukščiausiajame Teisme (1992 -1995 metais – šio teismo Prezidiumo narys).   

1995-2001 metais vert÷si privačia praktika, dirbo advokatu.  

2001 metais paskirtas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ju.  
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Artūras Drigotas 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1965 m. spalio 9 d. Joniškyje.  

1990 metais baig÷ baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę. 

Prad÷jo dirbti Vilniaus miesto 1 apylink÷s teisme stažuotoju, v÷liau – teismo vykdytoju. 1991–1993  

metais dirbo Vilniaus miesto 4 apylink÷s teisme teis÷ju, šio teismo pirmininku. 1993–1995 metais 

vert÷si privačia teisininko praktika. 1995–1997 metais ÷jo Teisingumo ministerijos sekretoriaus,  

Teismų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus pareigas. 

1997 metais paskirtas Vilniaus apygardos teismo teis÷ju, nuo 2002 metų – Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷ju.  
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Stasys Gudynas 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1944 m. balandžio 8 d. Lazdijų rajone.  

1970 metais baig÷ baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę. 

Prad÷jo dirbti teis÷ju K÷dainių rajono teisme, juo dirbo šešerius metus. 1976 metais paskirtas 

Utenos rajono teismo teis÷ju, šio teismo pirmininku. 1982–1987 dirbo Trakų rajono teismo teis÷ju, 

1987–1990 metais – Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismo teis÷ju, šio teismo pirmininku.  

1990–1995 metais ÷jo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teis÷jo pareigas. Nuo 1995 metų paskirtas 

Vilniaus apygardos teismo teis÷ju, nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teis÷ju.  
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Birut÷ Janavičiūt÷ 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja 

 

Gim÷ 1956 m. gruodžio 11 d.  Mijaugonių kaime, Kaišiadorių rajone. 

1985 metais baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydama teisinink÷s specialybę. Iki 1988 

metų dirbo pos÷džių sekretore Lietuvos Aukščiausiajame Teisme, 1988–1994 metais – juriskonsulte 

Pramon÷s ir statybos banke, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyboje. 1994–1995 metais 

÷jo konsultant÷s, teis÷jo pad÷j÷jos pareigas Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.  

1995 metais paskirta Vilniaus miesto 1 apylink÷s teismo teis÷ja. 1999 metais – Aukštesniojo 

administracinio teismo teis÷ja, šias pareigas ÷jo iki 2001 metų.   

Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja.  
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Romanas Klišauskas 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1963 m. balandžio 14 d. Vzmorje kaime, Kaliningrado srityje.  

1986 metais baig÷ baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę. 

1986–1990 metais dirbo vyresniuoju juriskonsultu Šilal÷s rajono agropramoniniame susivienijime, 

Šilal÷s rajono žem÷s ūkio valdyboje.  

1990 metais paskirtas Jurbarko rajono apylink÷s teismo teis÷ju. 1992–1996 metais dirbo teis÷ju 

Šilut÷s rajono apylink÷s teisme. 1996 metais paskirtas Lietuvos apeliacinio teismo teis÷ju, šias 

pareigas ÷jo iki 2001 m.   

Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas.  
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Gintaras Kryževičius 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1962 m. balandžio 28 d. Vilniuje.  

1985 metais baig÷ baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę. 

1985–1988 metais ÷jo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Plenumo ir prezidiumo sekretoriato skyriaus 

viršininko pareigas, 1988–1989 metais dirbo Komunalinio ūkio ministerijos vyriausiuoju 

juriskonsultu.  

1989 metais paskirtas Vilniaus miesto 3 apylink÷s teismo teis÷ju. 1995–1999 metais dirbo Vilniaus 

apygardos teismo teis÷ju, 1999–2001 metais – Lietuvos apeliacinio teismo teis÷ju.  

Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas (2001–2006 metais – šio 

teismo pirmininko pavaduotojas).  
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Ričardas Piličiauskas 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1969 m. birželio 8 d. Alytuje.  

1993 metais baigęs Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, liko jame d÷styti. D÷stytoju dirbo iki 

2000 metų.  

1995 metais paskirtas Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismo teis÷ju. Šias pareigas ÷jo iki 1999 metų. 

1999 metais paskirtas Aukštesniojo administracinio teismo teis÷ju.  

Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas.  
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Nijol÷ Piškinait÷ 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja 

 

 

Gim÷ 1954 m. sausio 1 d. Širvintose.  

1978 metais baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydama teisinink÷s specialybę. 

1978–1993 metais dirbo Ukmerg÷s rajono tardymo poskyrio prie Policijos komisariato tardytoja, 

vyr. tardytoja, tardymo poskyrio viršininke.   

1993 metais paskirta Vilniaus miesto 1 apylink÷s teismo teis÷ja, 1999 metais – Aukštesniojo 

administracinio teismo teis÷ja (2000 metais laikinai ÷jo šio teismo pirminink÷s pareigas).  

Nuo 2001 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja.  
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Sigita Rud÷nait÷ 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja 

 

Gim÷ 1964 m. liepos l d. Pušynų kaime, Mol÷tų rajone.  

1987 metais baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydama teisinink÷s specialybę. 

1988–1997 metais dirbo advokate Utenos advokatų kontoroje.  

1997 metais paskirta Utenos rajono apylink÷s teismo teis÷ja, 1999 metais – Aukštesniojo 

administracinio teismo teis÷ja. Nuo 2001 metų dirbo teis÷ja Vilniaus apygardos teisme, nuo 2003 metų 

– Vilniaus apygardos administraciniame teisme.  

2004 metais paskirta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja.  
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Dr. Edvardas Sinkevičius 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1967 m. gruodžio 14 d. Vilniuje.  

1993 metais baig÷ Lietuvos teis÷s universitetą (dabar – Mykolo Romerio universitetas), įgydamas 

teis÷s magistro laipsnį. 1999 metais jam suteiktas socialinių mokslų (teis÷s) daktaro laipsnis.  

Baigęs studijas, liko dirbti universitete Teis÷s fakulteto Baudžiamosios teis÷s katedros asistentu, 

v÷liau – šios katedros docentu. Nuo 2005 metų eina  Mykolo Romerio universiteto Teis÷s fakulteto 

Civilin÷s ir komercin÷s teis÷s katedros docento pareigas. Mokslinių straipsnių ir monografijų 

baudžiamosios, civilin÷s, draudimo teis÷s temomis autorius.  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ju paskirtas 2004 metais.  
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Arūnas Sutkevičius 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

 

Gim÷ 1967 m. gruodžio 22 d. Telšiuose. 

1994 metais baig÷ Vilniaus universiteto teis÷s fakultetą, įgydamas teisininko specialybę. 

1991–1992 metais dirbo tardytoju Telšių rajono policijos komisariate, 1992–1994 metais – Telšių 

rajono apylink÷s prokuratūroje.  

1994 metais Arūnas Sutkevičius paskirtas Telšių rajono apylink÷s teismo teis÷ju. 2001–2005 metais 

dirbo teis÷ju Klaip÷dos apygardos administraciniame teisme.   

Nuo 2005 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas. 
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Dr. Algirdas Taminskas 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas 

 

Gim÷ 1962 m. vasario 9 d. Biržuose. 

1986 metais baigęs Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, liko jame d÷styti. 1993–1994 metais dirbo  

Lietuvos Respublikos Seimo Valstyb÷s ir teis÷s komiteto patar÷ju, 1994–1999 metais – Lietuvos 

Respublikos Seimo kontrolieriumi, Seimo kontrolierių įstaigos vadovu.   

1999 metais Algirdas Taminskas paskirtas Aukštesniojo administracinio teismo teis÷ju, 2001 metais 

– Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ju. 

Algirdas Taminskas yra socialinių mokslų (teis÷s) daktaras (nuo 1993 m.), docentas. Vadov÷lių ir 

mokslinių straipsnių civilin÷s teis÷s tema autorius. Nuo 1996 metų eina Vilniaus universiteto Teis÷s 

fakulteto Civilin÷s teis÷s ir civilinio proceso katedros docento pareigas.   
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Vaida Urmonait÷ 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja 

 

Gim÷ 1958 m. spalio 18 d. Šiauliuose. 

1988 metais baig÷ Vilniaus universiteto Teis÷s fakultetą, įgydama teisinink÷s specialybę. Baigusi 

studijas dirbo Teismo ekspertiz÷s mokslinio tyrimo institute, v÷liau – Valstybin÷s teisin÷s 

informacijos departamente moksline bendradarbe.  

1991 metais prad÷jo tarnybą prokuratūros sistemoje. Dirbo Vilniaus miesto prokuratūroje skyriaus 

prokurore, v÷liau – Vilniaus apygardos prokuratūroje skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotoja. 

1997 metais paskirta apylink÷s teismo teis÷ja. Apylink÷s teismo teis÷jos pareigas ÷jo iki 2002 metų 

Vilniaus miesto 1 apylink÷s ir Vilniaus miesto 2 apylink÷s teismuose.  

2002 metais paskirta į tarnybą Lietuvos Respublikos generalin÷je prokuratūroje, generalinio 

prokuroro pavaduotoja. Šias pareigas ÷jo iki 2005 metų. 

Nuo 2005 metų – Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷ja.  

 
 

 

 



 26 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 metų praktikos apžvalga 

 

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 31 straipsnio 2 dalis paveda Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui formuoti vienodą administracinių teismų praktiką, aiškinant ir taikant 

įstatymus ir kitus teis÷s aktus. Pagal Konstituciją teismų praktika formuojama tik teismams 

nagrin÷jant bylas. Teismai, nagrin÷dami bylas, yra saistomi aukštesn÷s instancijos teismų ir jų pačių 

priimtų sprendimų analogiškose bylose (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. nutarimas).  

 

2006 metai Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme pasižym÷jo intensyvia teismų 

praktikos raida. Formuodamas vienodą teismų praktiką, Vyriausiasis administracinis teismas pri÷m÷ 

daug procesinių sprendimų, kuriuose buvo patvirtinami bei vystomi iki šiol sukurti precedentai, 

atskleidžiami nauji administracin÷s jurisprudencijos aspektai. Jau tapo įprasta, kad daugelyje bylų 

taikoma Europos Bendrijų teis÷ ir remiamasi Europos Bendrijų teismų praktika. Tai ypač 

pasakytina apie mokesčių, muitų, konkurencijos teis÷s sritis. Nagrin÷jant administracinių teis÷s 

pažeidimų bylas, didel÷ reikšm÷ tenka Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos 

konvencijai bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikai. Reikšmingai administracinių teismų 

praktika buvo vystoma ir labiau nacionalinio pobūdžio viešojo administravimo sferose: valstyb÷s 

tarnybos, socialin÷s apsaugos, nuosavyb÷s teisių atkūrimo ir kt.  

 

Pristatydami pagrindines Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nagrin÷jamų bylų sritis, 

pateikiame įdomesnių bei reikšmingesnių 2006 metais priimtų procesinių sprendimų apžvalgą. 

Kartu pažymime, jog sud÷tingos teisin÷s problemos iškyla nagrin÷jant daugelį administracinių bylų, 

kurių pristatyti šiame metiniame pranešime objektyviai n÷ra galimyb÷s. Visi Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo baigiamieji procesiniai sprendimai skelbiami teismo internetin÷je svetain÷je 

adresu www.lvat.lt, o administracinių teismų praktikos atskirose srityse apžvalgos skelbiamos 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuleteniuose „Administracinių teismų praktika“.  

 

I. 1. Mokesčiai 

 

Šiais metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo išnagrin÷ti 109 administraciniai 

ginčai, kilę mokesčių srityje: 20 administracinių bylų, susijusių su mokesčių sumok÷jimo, 

grąžinimo ir išieškojimo klausimais bei 89 mokestiniai ginčai, t. y. ginčai tarp mokesčių 

administratoriaus ir mokesčių mok÷tojo d÷l sprendimo d÷l patikrinimo akto tvirtinimo ar kito 

panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mok÷tojui iš naujo apskaičiuojamas ir 
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nurodomas sumok÷ti  mokestis, taip pat d÷l mokesčių administratoriaus sprendimo atsisakyti 

grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą). 

 

Skirtingai nei 2005 metais, kada daugiausiai mokestinių ginčų (daugiau nei pus÷ visų mokestinių 

bylų) buvo susiję su gyventojų pajamų mokesčiu, šiais metais didžiausią dalį sudar÷ su prid÷tin÷s 

vert÷s mokesčio (toliau – ir PVM) apskaičiavimu bei teis÷s į PVM atskaitą įgyvendinimu susiję 

mokestiniai ginčai (39 administraciniai ginčai).  

 

Nagrin÷jant min÷tąsias administracines bylas ir toliau nuosekliai buvo pl÷tojama ankstesn÷ Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktika, susijusi su buhalterin÷s apskaitos dokumentų ir jų 

formaliųjų trūkumų vertinimu. Reik÷tų prisiminti, jog teis÷s į prid÷tin÷s vert÷s mokesčio atskaitą 

atsiradimo prielaidos buvo nurodytos bei anksčiau susiformavusi Vyriausiojo administracinio 

teismo praktika keit÷si pri÷mus Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo plenarin÷s sesijos 2004 

m. spalio 27 d. nutartį administracin÷je byloje Nr. A1-355/2004 UAB „Tauja“ prieš Valstybinę 

mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir „Taujos“ byla 

(nutartis)). Būtent „Taujos“ byloje buvo sistemiškai išanalizuotos teis÷s į PVM atskaitą 

įgyvendinimo sąlygos, pabr÷žtas tikrojo ūkin÷s operacijos turinio viršenyb÷s prieš jo įforminimą 

buhalterin÷s apskaitos dokumentuose principas bei mokesčio mok÷tojo „sąžiningo elgesio“ 

reikalavimas, kurie pri÷mus plenarin÷s sesijos nutartį tapo esminiais vertinimo kriterijais, 

sprendžiant bylas PVM srityje. 

  

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 2006 metais išliko aktualūs klausimai d÷l 

formaliųjų sąskaitų faktūrų reikalavimų laikymosi bei jų trūkumų vertinimo. Iš 2006 metų Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo praktikos matyti, jog ne visi formalūs buhalterin÷s apskaitos 

dokumentų trūkumai yra pakankami pripažinti, jog mokesčio mok÷tojas d÷l jų netenka teis÷s į PVM 

atskaitą.  

 

Pavyzdžiui, 2006 m. balandžio 20 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A17–930/2006 UAB 

„Litrada“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

mokesčių administratorius bei pirmosios instancijos teismas buvo nustatę, kad UAB „Litrada“ 

(toliau – ir Bendrov÷) medžiagų panaudojimo nebaigtoje statyboje kaip ūkinių operacijų neįformino 

apskaitos dokumentais, papildomai pateiktuose ūkio būdu įvykdytų statybos darbų aktuose nebuvo 

jų surašymo datos, nebuvo nurodyta, kas juos suraš÷, o tai kliud÷ išsiaiškinti ūkinių operacijų 

atlikimo laiką, identifikuoti operaciją atlikusius ir dokumentus surašiusius asmenis, bei nebuvo 
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galimyb÷s nustatyti, jog ūkin÷ operacija iš tikrųjų buvo atlikta, o dokumente nurodyti duomenys 

teisingi.  

 

Šią bylą išnagrin÷jusi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, jog 

reikalavimai, keliami apskaitos dokumentų rekvizitams, numatyti Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 

13 straipsnio 1 dalies 1-6 punktuose. Įvertinusi prie administracin÷s bylos pateiktus UAB „Litrada“ 

dokumentus d÷l medžiagų panaudojimo rekonstrukcijos darbams, teis÷jų kolegija nustat÷, kad juose 

atsispindi apskaitos dokumentų pavadinimai (Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 13 str. 1 d. 1 p.), ūkio 

subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą pavadinimai, kodas, apskaitos dokumentų data (nurodyti 

metai ir m÷nuo), ūkinių operacijų turinys, ūkinių operacijų rezultatai kiekybine išraiška, asmens, 

kuris turi teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas arba pirmoji vardo raid÷, pavard÷, 

parašas.  

 

Nors Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pripažino, kad vertinamuose 

apskaitos dokumentuose nebuvo nurodytos pasirašiusiojo asmens pareigos bei tiksli apskaitos 

dokumentų surašymo data (nenurodytos m÷nesių dienos), buvo konstatuota, kad šie trūkumai 

neesminiai bei neeliminuoja teis÷s į PVM atskaitą. 

 

Teis÷jų kolegija taip pat atkreip÷ d÷mesį į tai, jog nagrin÷jamu atveju mokesčių administratorius 

neįrod÷, kad UAB „Litrada“, įsigijusi PVM apmokestinamas prekes (ginčo šiuo aspektu nekilo), jas 

panaudojo ne PVM objektui sukurti ir tod÷l negal÷jo įgyti teis÷s į PVM atskaitą. Apskaitos 

dokumentų trūkumai neleido daryti išvados, jog Bendrov÷s įgytos PVM apmokestinamos statybin÷s 

medžiagos buvo panaudotos ne PVM apmokestinamam veiklos rezultatui.  

 

[2006 m. balandžio 20 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A17–930/2006. UAB „Litrada“ 

prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio 

sprendimo kategorija 9.3.] 

 

Kitas su aptartu klausimu glaudžiai susijęs bei nuolat teismo praktikoje iškylantis klausimas 

siejamas su mokesčių mok÷tojo sąžiningumo vertinimu, nuo kurio taip pat priklauso teis÷s į PVM 

atskaitą įgyvendinimas. Vertindamas mokesčio mok÷tojo sąžiningumą, Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas atsižvelgia į daugelį aplinkybių. 

 

2006 m. rugs÷jo 29 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A2– 1407/2006 V.Kušleikien÷s PĮ 

„Vita“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos buvo 
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nustatyta, kad pareišk÷jo kontrahentas (uždaroji akcin÷ bendrov÷) nemok÷jo prid÷tin÷s vert÷s 

mokesčio bei nuo 1999 m. balandžio m÷nesio neteik÷ PVM deklaracijų. Teisme buvo nustatyta, jog 

šios bendrov÷s veiklos neteis÷tumą rod÷ ir tai, kad parduodamų produktų kokyb÷s pažym÷jimuose 

įrašyti neteisingi duomenys, pažym÷jimai neatitiko teis÷s aktų reikalavimų pagal savo turinį, 

sąskaitose faktūrose buvo nurodytas neteisingas transporto priemon÷s, kuria atvežtos prek÷s, 

valstybinis numeris. Tačiau įrodymų apie tai, kad pareišk÷jas žinojo arba gal÷jo žinoti apie neteis÷tą 

kitos sutarties šalies  veiklą, byloje nebuvo nustatyta. Atsakovo teigimu, pareišk÷jas tur÷jo galimybę 

tai sužinoti, tačiau nesikreip÷ į mokesčių administratorių informacijos apie savo kontrahento 

patikimumą.  

 

Tačiau įvertinusi tai, kad pareišk÷jo kontrahentas – uždaroji akcin÷ bendrov÷ – buvo registruota 

įmonių registre, registruota PVM mok÷toju, iš Vilniaus apskrities valstybin÷s mokesčių inspekcijos 

nustatyta tvarka buvo įsigijusi PVM sąskaitų faktūrų blankus, bei atsižvelgdama į tuo metu buvusį 

informacijos apie mokesčių mok÷toją teikimo teisinį reglamentavimą (Mokesčių administravimo 

įstatymo (1995 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. I-974 redakcija) 22 str.), Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegija pripažino, kad vien kito ūkio subjekto veiklos neteis÷tumas 

n÷ra pakankamas pagrindas konstatuoti, jog pareišk÷jas tur÷jo žinoti apie tai, kad jo kontrahentas 

nesumok÷s prid÷tin÷s vert÷s mokesčio.  

Teis÷jų kolegija šioje byloje nustat÷, kad pareišk÷jas laikytinas sąžiningu mokesčių mok÷toju, o jo 

teis÷ į PVM atskaitą negali būti paneigta. 

 

[2006 m. rugs÷jo 29 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A2– 1407/2006. V.Kušleikien÷s PĮ 

„Vita“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

Procesinio sprendimo kategorija 9.3.] 

 

2006 metais buvo sprendžiami ir nauji aktualūs klausimai, susiję su skirtingų subjektų (jų veiklos) 

apmokestinimu prid÷tin÷s vert÷s mokesčiu. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, 

vadovaudamasis nacionaline teise bei ES teis÷s aktais ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 

praktika 2006 m. vasario 21 d. nutartimi administracin÷je byloje Nr. A4-779/2006 Valstyb÷s sienos 

apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos atomin÷s 

elektrin÷s apsaugos rinktin÷ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos išnagrin÷jo klausimą d÷l viešųjų asmenų vykdomos veiklos apmokestinimo PVM. 

 

Byloje buvo keliamas klausimas d÷l Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo (2002 m. kovo 5 d. 

įstatymo Nr. IX-751 redakcija) normų, reglamentuojančių PVM atskaitą, aiškinimo. Mokesčių 
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administratorius ginčijo pirmosios instancijos teismo išvadą, kad fizin÷s apsaugos paslaugų 

teikimas Ignalinos AE n÷ra ekonomin÷ veikla min÷to įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 3 punkto 

prasme.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija išaiškino, jog ginčui (apmokestinamasis 

laikotarpis – nuo 2002 m. liepos 1 d. iki 2003 m. gruodžio 31 d.) buvo taikytinas 2002 m. kovo 5 d. 

Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymas, įsigaliojęs 2002 m. liepos 1 d., kurio 3 straipsnis apibūdino 

PVM objektą kaip prekių tiekimą ir paslaugų teikimą, tenkinantį visas šias sąlygas: 

 1) prek÷s tiekiamos ir (arba) paslaugos teikiamos už atlygį; 

 2) prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas pagal šio Įstatymo nuostatas vyksta šalies teritorijoje; 

 3) prekes tiekia ir (arba) paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę 

veiklą, t. y. veikdamas kaip toks. Kai fizinio asmens sudaromi sandoriai n÷ra susiję su jo vykdoma 

ekonomine veikla, nelaikoma, kad fizinis asmuo tiek÷ prekes ir (arba) teik÷ paslaugas veikdamas 

kaip apmokestinamasis asmuo.  

 

Teis÷jų kolegija konstatavo, kad tam, jog prek÷s ar paslaugos taptų PVM objektu, būtinas nustatytų 

sąlygų visetas: atlyginimas, teritorija, subjekto ekonomin÷ veikla. Buvo pažym÷ta, kad apelianto 

veikla – atlygintinas sutartinis apsaugos paslaugos teikimas – Ignalinos AE pagal min÷tas sąlygas 

atitiktų PVM objektą, jeigu tokia jo veikla atitiktų ekonomin÷s veiklos sąvoką. Ekonominę veiklą 

apibr÷žia PVM įstatymo 2 straipsnio 5 dalis, kuri nustato, kad tai veikla, kurią vykdant siekiama 

gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno).  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad ginčui aktuali minimo 

įstatymo 2 straipsnio 5 dalies 2 punkto nuostata, nelaikanti ekonomine veikla valstyb÷s ir 

savivaldybių veiklos, kaip ji apibr÷žta šio straipsnio 30 dalyje, net jeigu už tokią veiklą mokami 

mokesčiai ar rinkliavos. Minima 30 dalis apibr÷žia Valstyb÷s ir savivaldybių veiklą kaip valstyb÷s, 

savivaldybių, valstyb÷s ar savivaldybių institucijų bei įstaigų, o įstatymų nustatytais atvejais – ir 

kitų viešųjų juridinių asmenų veiklą, kurią vykdyti šiuos asmenis įpareigoja teis÷s aktai. Nurodoma 

ir konkreti šių asmenų vykdoma veikla, kuri šiame Įstatyme nelaikoma valstyb÷s ir savivaldybių 

funkcijomis. Apelianto veikla čia nenurodyta, tačiau šios dalies 12 punktas leidžia nepripažinti 

Valstyb÷s ir savivaldybių funkcijomis bet kokią kitą šios dalies 1-11 punktuose nenurodytą šių 

asmenų vykdomą veiklą, jeigu ją vykdant šių asmenų tiekiamos prek÷s ir (arba) teikiamos 

paslaugos konkuruoja ar gali konkuruoti su apmokestinamųjų asmenų tiekiamomis prek÷mis ir 

(arba) teikiamomis paslaugomis. Min÷tų teis÷s normų pagrindu teismas konstatavo, jog viena iš 
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esminių subjekto, vykdančio valstyb÷s funkciją, veiklos pripažinimo ekonomine veikla sąlyga – 

teikiamų paslaugų (tiekiamų prekių) konkurencingumas.  

 

Teis÷jų kolegija taip pat pažym÷jo, kad analogiškos nuostatos įtvirtintos ir Europos Bendrijų 

Tarybos 1977 m. geguž÷s 17 d. Šeštojoje Direktyvoje Nr. 77/388/EEB (2 str. 1 d., 4 str. 2 ir 5 d., 13 

ir 18 str.). Nors ši Direktyva negaliojo Lietuvoje ginčo teisinių santykių atsiradimo metu, nes 

Lietuva dar nebuvo Europos Sąjungos nar÷, tačiau ji gali būti pasitelkta kaip antrinis šaltinis 

aiškinant teisę, padedantis suvokti nacionalinio teisinio reglamentavimo prasmę, be to, ji aktuali 

šiandien, Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare.  

 

Aiškinant šiam ginčui aktualias įstatymo bei Direktyvos nuostatas aktuali buvo ir Europos 

Teisingumo Teismo praktika. Teisingumo Teismas 1990 m. geguž÷s 15 d. priimtame 

preliminariame nutarime byloje C-4/89 Carpaneto Piacentino a.o. buvo pažym÷jęs: „laikytina, kad 

viešosios teis÷s subjektai veikia kaip valdžios institucijos tuomet, kada jiems taikomas specialus 

teisinis reglamentavimas (specialaus teisinis režimas). Min÷toji sąvoka neapima veiklos, kurią šie 

subjektai vykdo tomis pačiomis teisin÷mis sąlygomis kaip ir privatūs subjektai“. ETT taip pat 

nurod÷, kad tam tikrą veiklą, vadovaudamasis min÷tais kriterijais, vertina ir atitinkamai kategorijai 

priskiria nacionalinis teismas. Nutarime akcentuota ir tai, kad valstyb÷s nar÷s privalo užtikrinti, jog 

viešosios teis÷s subjektai būtų laikomi apmokestinamaisiais asmenimis tokios veiklos, kurią jie 

vykdo kaip valdžios institucijos, atžvilgiu, kada su ja gali konkuruoti privatūs asmenys, jei jų 

laikymas neapmokestinamaisiais asmenimis žymiai iškraipytų konkurenciją. Ta pati pozicija 

išsakyta ir kituose ETT sprendimuose, pvz. byloje C-231/87.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos 

teismas padar÷ pagrįstą išvadą, jog Ignalinos atomin÷s elektrin÷s apsaugos rinktin÷s – viešo 

juridinio asmens veikla (Ignalinos AE, Panaudoto branduolinio kuro saugyklos, elektrin÷s 

pagalbinių objektų fizin÷ apsauga) – yra išimtin÷ valstyb÷s veikla, įtvirtinta teis÷s aktuose 

(Branduolin÷s energijos įstatymo 21 str. 1 d. 4 p.), negalinti konkuruoti su kitomis privačiomis 

fizin÷s saugos paslaugas teikiančiomis struktūromis. Taigi išnagrin÷toje byloje buvo nustatyta, kad 

apelianto veikla pagrįstai nelaikytina ekonomine veikla. 

 

[2006 m. vasario 21 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A4-779/2006 Valstyb÷s sienos apsaugos 

tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Ignalinos atomin÷s elektrin÷s 

apsaugos rinktin÷ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.1.] 
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Kaip ekonominę veiklą PVM prasme Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija įvertino 

gyvenamųjų namų statybos bendrijos veiklą. 2006 m. rugs÷jo 12 d. priimtoje nutartyje 

administracin÷je byloje Nr. A7– 1313/2006 153-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija prieš 

Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos buvo nustatyta, kad 

pareišk÷jas per laikotarpį nuo 2001 m. sausio 1 d. iki 2003 m. rugs÷jo 30 d. gavo pajamas iš 26 

daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų už jiems suteiktas paslaugas: gyventojų mokesčio už 

komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo išlaidų 

apskaičiavimą, gyventojų konsultavimą ir pažymų išdavimą, už parengtus ir pateiktus gyventojams 

pranešimus apie apskaičiuotus mokesčius už komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą, 

tarpininkavimo tarp komunalinių ar kitų paslaugų įmonių ir Bendrijos narių paslaugas. 

 

Išnagrin÷jusi administracinę bylą Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 

konstatavo, jog juridiniams asmenims, kurie yra ne pelno siekiančios organizacijos (įmon÷s), 

galioja bendrosios registravimo PVM mok÷tojais ir apmokestinimo šiuo mokesčiu nuostatos (iki 

2002 m. liepos 1 d. galiojusios redakcijos 1993 m. gruodžio 22 d. PVM įstatymo Nr. I-345 6 str., 

nuo 2002 m. liepos 1 d. galiojančio įstatymo Nr. IX-751 71 str.), pagal kurias, jei PVM mok÷tojais 

neįsiregistravusių apmokestinamųjų asmenų atlygio, vykdant ekonominę veiklą, už patiektas prekes 

ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 m÷nesių) viršijo 100 000 Lt, pradedant 

tuo m÷nesiu, kurį min÷ta riba buvo viršyta, privalo už tiekiamas prekes ir (arba) teikiamas paslaugas 

šio įstatymo nustatyta tvarka skaičiuoti PVM ir mok÷ti j į į biudžetą bei įsiregistruoti PVM 

mok÷toju. Iš bylos medžiagos buvo matyti, kad Bendrijos pajamos už pastatų administravimo 

paslaugas bei tarpininkavimo paslauga (tarp komunalinių ar kitų paslaugų įmonių ir Bendrijos 

narių) 100 tūkst. Lt sumą viršijo 2001 metų sausio m÷nesį (buvo 205 161,18 Lt), tačiau Bendrija, 

pažeisdama tuo metu galiojusio PVM įstatymo 6 straipsnio 3 dalį (nuo 2002 m. liepos 1 d. – PVM 

įstatymo 71 str.), PVM neskaičiavo ir į biudžetą nemok÷jo, tod÷l mokesčio administratorius 

pagrįstai už 2002 m. sausio-2003 m. rugs÷jo m÷nesių laikotarpį, taikydamas 18 % PVM tarifą, 

pareišk÷jui papildomai apskaičiavo ir nurod÷ sumok÷ti į biudžetą 110 692 Lt PVM ir nuo min÷tos 

PVM sumos apskaičiavo 41 461 Lt PVM delspinigių, skyr÷ minimalią (10 % ) 11 069 Lt PVM 

baudą. 

 

Teis÷jų kolegija nurod÷, jog gyventojų mokesčio už komunalines paslaugas ir gyvenamųjų namų 

bendrojo naudojimo patalpų eksploatavimo išlaidų apskaičiavimas, gyventojų konsultavimas ir 

pažymų išdavimas, parengimas ir pranešimų gyventojams apie apskaičiuotus mokesčius už 

komunalines paslaugas ir patalpų eksploatavimą pateikimas, tarpininkavimo tarp komunalinių ar 
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kitų paslaugų įmonių ir Bendrijos narių paslaugos yra PVM objektas ir apmokestinamos, esant 

anksčiau nurodytoms įstatyme įtvirtintoms sąlygoms, 18 procentų mokesčio tarifu. Vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegija kaip nepagrįstus įvertino pareišk÷jo argumentus, jog tai 

laikytina Bendrijos narių tiksliniais įnašais, kadangi šiuo atveju tikslinių įnašų nariai nemok÷jo, o 

apmok÷davo Bendrijos teikiamas PVM apmokestinamas paslaugas. 

 

[2006 m. rugs÷jo 12 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-1313/2006 153-oji gyvenamųjų 

namų statybos bendrija prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 9.3.] 

 

Aktualūs išlieka Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimai, kuriuose teismas aiškino 

ginčytinus prievol÷s apskaičiuoti PVM atsiradimo momento, delspinigių priskaičiavimo bei 

atleidimo nuo jų aspektus. 

 

2006 m. liepos 24 d. nutartimi išnagrin÷toje administracin÷je byloje Nr. A10– 1175/2006 UAB 

„Shell Lietuva“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

mokestinis ginčas kilo d÷l to, kad pareišk÷jas ir mokesčių administratorius skirtingai interpretavo 

teis÷s normas, reglamentuojančias prievol÷s apskaičiuoti prid÷tin÷s vert÷s mokestį atsiradimo 

momentą. 

 

Viena vertus, šioje administracin÷je byloje teis÷jų kolegija pripažino, kad Prid÷tin÷s vert÷s 

mokesčio įstatymo 14 straipsnio 1 dalis, kuria vadovaudamasis pareišk÷jas PVM apskaičiavo tuo 

metu, kai už parduotus daiktus buvo išrašytos sąskaitos faktūros, nustato, kad prievol÷ apskaičiuoti 

PVM už šalies teritorijoje tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai šio įstatymo 

nustatyta tvarka išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų 

teikimas. Antra vertus, atkreiptas d÷mesys į tai, jog Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 

dalyje nustatyta, kad apskaitos dokumentai surašomi ūkin÷s operacijos ir ūkinio įvykio metu arba 

jiems pasibaigus ar išnykus.  

 

Administracin÷je byloje buvo nustatyta, jog pareišk÷jas pirkimo-pardavimo sutartimis pardav÷ jam 

priklausiusias degalines. Kiekvienoje sutartyje buvo numatyta, kad sutartis yra laikoma statinių 

perdavimo-pri÷mimo aktu. Nuosavyb÷s teis÷ į statinius pereina pirk÷jui nuo sutarties pasirašymo ir 

notarinio patvirtinimo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nustat÷, kad šios aplinkyb÷s 

rod÷, jog ūkin÷s operacijos, t. y. turto pirkimas-pardavimas įvyko sutarčių pasirašymo dieną. 

Teismas pažym÷jo, kad tai patvirtino ir aplinkyb÷, kad tą pačią dieną Nekilnojamojo turto registre 
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buvo išregistruota pareišk÷jo nuosavyb÷ parduotoms 16 degalinių. Atsižvelgdama į šias aplinkybes, 

teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad pagal Buhalterin÷s apskaitos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 

reikalavimus, tą pačią dieną tur÷jo būti išrašytos ir sąskaitos faktūros, o tuo pačiu ir apskaičiuotas 

prid÷tin÷s vert÷s mokestis. Teis÷jų kolegija nurod÷, jog ta aplinkyb÷, kad sąskaitos faktūros buvo 

išrašytos pra÷jus kiek daugiau nei trims m÷nesiams nuo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo ir iki 

sąskaitų faktūrų išrašymo pasikeit÷ JAV dolerio, kuriuo buvo įvertinti sandoriai, ir lito kursas, 

nesudar÷ teisinio pagrindo perskaičiuoti ir sumažinti mok÷tiną PVM, nes PVM sąskaitos faktūros 

tur÷jo būti išrašytos ir PVM apskaičiuotas ūkin÷s operacijos metu. Vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija konstatavo, jog teisingai neapskaičiuodamas ir laiku nesumok÷damas viso 

privalomo sumok÷ti prid÷tin÷s vert÷s mokesčio, pareišk÷jas padar÷ žalą valstyb÷s biudžetui. 

 

[2006 m. liepos 24 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A10– 1175/2006. UAB „Shell Lietuva“ 

prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio 

sprendimo kategorija 9.3.] 

 

2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme buvo išnagrin÷tos 25 administracin÷s 

bylos, kuriose mokestiniai ginčai buvo susiję su Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 

įstatymo nuostatų taikymu. 

 

Teismas 2006 m. gruodžio 12 d. priimta nutartimi administracin÷je byloje Nr. A11-2192/2006 L. D. 

prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išsprend÷ 

mokestinį ginčą d÷l užsienyje uždirbtų pajamų apmokestinimo. 

 

Byloje kilo ginčas d÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s ir Airijos Vyriausyb÷s 1997 m. lapkričio 

18 d. sutarties d÷l pajamų ir kapitalo prieaugio pajamų dvigubo apmokestinimo ir fiskalinių 

pažeidimų išvengimo (toliau – ir Sutartis) nuostatų taikymo. 

 

Pareišk÷ja ginčijo VMI apskaičiuotą gyventojų pajamų mokesčio, šio mokesčio delspinigių bei 

baudos sumą. Apskaičiavimas buvo atliktas, remiantis Airijos Vyriausyb÷s pajamų departamento 

raštu Lietuvos Respublikos mokesčių administratoriui pateikta informacija apie jos (pareišk÷jos) 

Airijoje gautas ir (Airijoje) neapmokestintas 20 444,47 EUR (70 590,67 Lt) dydžio darbo 

užmokesčio pajamas.  

 

Pareišk÷ja, Lietuvos piliet÷, dvejus metus dirbo Airijos Respublikoje. Ji teig÷, kad Airijoje ji buvo 

visiškai atleista nuo mokesčių, t.y. suteiktas mokesčių kreditas visai jos šioje šalyje uždirbtų pajamų 
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sumai. Tod÷l, pareišk÷jos nuomone, pagal min÷tą Lietuvos ir Airijos dvišalę Sutartį jai ir Lietuvoje 

nekilo prievol÷ mok÷ti gyventojų pajamų mokestį, kadangi atleidimas nuo pajamų apmokestinimo 

perkeltinas ir į Lietuvą, kur ji grįžo gyventi. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad teisinius (mokestinius) 

santykius d÷l nuolatinio Lietuvos gyventojo sumok÷to užsienio valstyb÷je pajamų mokesčio 

atskaitymo reglamentuoja Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 37 straipsnis. Teis÷jų kolegija 

nurod÷, kad pagal šio straipsnio nuostatas, galiojusias pareišk÷jos min÷to darbo Airijoje laikotarpiu, 

nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos užsienio valstyb÷je pajamos yra apmokestinamos Lietuvoje, 

tačiau jam yra taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo taisykl÷s, jeigu su ta valstybe (kurioje 

nuolatinis Lietuvos gyventojas gavo atitinkamas pajamas) yra sudaryta ir taikoma dvigubo 

apmokestinimo išvengimo sutartis (šiai bylai aktualiu atveju – Sutartis). Teismas pažym÷jo, kad 

tokio pobūdžio sutarties tikslas ir paskirtis yra būtent dvigubo apmokestinimo problemos 

išsprendimas, o ne invazija į ją pasirašiusios šalies vidinę mokesčių sistemą.  

 

Teis÷jų kolegija taip pat atkreip÷ d÷mesį, kad pagal bendrą Sutarties 15 straipsnio 1 dalyje nustatytą 

taisyklę, pareišk÷jos Airijoje gautos pajamos gal÷jo būti apmokestinamos tiek Airijoje, tiek ir 

Lietuvoje. Pareišk÷jos atvejis nepatenka į Sutarties 15 straipsnio 2 dalyje numatytas išlygas d÷l 

šalies rezidento gaunamo atlyginimo apmokestinimo tik vienoje iš sutartyje nurodytų šalių. 

 

Pareišk÷jos pajamos apmokestintos pajamų mokesčiu, konstatavus, jog nuolatinio Lietuvos 

gyventojo pajamų šaltinis buvo ne Lietuvoje. Pirmosios instancijos teismas pritar÷ atsakovo 

nuomonei, jog pareišk÷ja atitinka Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 

punkte mokesčių mok÷tojui numatytą kriterijų, t. y., kad jos asmeninių, socialinių arba ekonominių 

interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu buvo veikiau Lietuvoje nei užsienyje. Pirmosios 

instancijos teismas, įvertinęs bylos faktines aplinkybes, padar÷ išvadą, kad pareišk÷jos asmeniniai, 

socialiniai interesai (Lietuvoje buvo likusi šeima) mokestiniu laikotarpiu buvo veikiau Lietuvoje nei 

užsienyje, o ekonominis interesas – uždirbti Airijoje pajamas – buvo nukreiptas į asmeninių, 

socialinių interesų užtikrinimą. Tod÷l apygardos administracinis teismas sutiko su mokesčių 

administratoriaus pozicija, jog Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 2 punkte 

nurodytu pagrindu mokestiniu laikotarpiu pareišk÷ja buvo nuolatin÷ Lietuvos gyventoja. Pirmosios 

instancijos teismas taip pat buvo nustatęs, kad Airijos mokesčių administratorius neapmokestino 

pareišk÷jos samdos pagrindais uždirbtų pajamų, nes šios valstyb÷s teikiamas asmeniui pajamų 

mokesčio kreditas buvo didesnis nei pareišk÷jos šioje valstyb÷je už atliktą darbą gautos pajamos. 

Pagal min÷tą teisinį reglamentavimą ši aplinkyb÷ reiškia ne tai, kad pareišk÷jos Airijoje gautos 
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pajamos negali būti apmokestintos pajamų mokesčiu Lietuvoje, o tai, kad n÷ra sumos, kurią 

Lietuvos mokesčių administratorius, siekdamas išvengti dvigubo apmokestinimo, gal÷tų ir tur÷tų 

atimti, apskaičiuodamas pareišk÷jos pajamų mokestį pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija sutiko su pirmosios instancijos teismo 

atliktu įrodymų įvertinimu bei padarytomis išvadomis.   

 

[2006 m. gruodžio 12 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A11-2192/2006. L. D. prieš Valstybinę 

mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorijos 

9.1.; 23.1; 23.3.]  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. taip pat nagrin÷jo Lietuvos Respublikos 

mokesčių administravimo įstatymo reglamentuojamus klausimus, susijusius su mokesčių 

administravimo procedūromis, mokesčių administratoriaus bei mokesčių mok÷tojo teis÷mis, 

mokestinių ginčų samprata. 

 

Teismas 2006 m. birželio 1 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A17–1020/2006 UAB 

„Mondlo“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

pateik÷ klausimo d÷l mokesčių administravimo procedūros apimties išaiškinimą. Vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad Mokesčių administravimo procedūra – tai 

mokesčių administratoriaus veiksmai, atliekami įgyvendinant jo funkcijas, taip  pat  mokesčių 

administratoriaus ir mokesčių mok÷tojo veiksmai, atliekami vykdant pareigas ir naudojantis 

teis÷mis, nustatytomis mokesčių įstatymuose (Mokesčių administravimo įstatymo 2 str. 14 d., 2004 

m. balandžio 13 d. Įstatymo Nr. IX-2112 redakcija). Valstybin÷s mokesčių inspekcijos uždaviniai 

apibr÷žti Mokesčių administravimo įstatymo 19 straipsnyje. Mokesčių administratoriaus teis÷s bei 

pareigos išvardintos to paties įstatymo 32 ir 33 straipsniuose. Teis÷jų kolegija konstatavo, jog šių 

teis÷s aktų analiz÷ suponuoja išvadą, kad mokesčių administravimo procedūra – nepertraukiamas 

procesas, susidedantis iš daugelio sud÷tinių veiksmų, užsibaigiantis mokesčių administratoriaus 

sprendimu, kuris įsiteis÷ja pasibaigus šio teis÷s akto apskundimo terminui arba teismui pri÷mus 

galutinį baigiamąjį aktą d÷l tokio sprendimo (Mokesčių administravimo įstatymo IX skyrius. 

Mokesčių administratoriaus sprendimų apskundimas. Mokestiniai ginčai).  

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad nagrin÷jamoje byloje Valstybinei mokesčių inspekcijai pavedus 

atlikti pakartotinį patikrinimą d÷l tų pačių mokesčių apskaičiavimo pagrįstumo, mokesčių 

administravimo procedūra iš naujo neprasid÷jo, kadangi pavesta atlikti tikrinimą už tą patį 
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laikotarpį ir d÷l tų pačių konkrečių mokesčių apskaičiavimo, t. y. nutarta aiškintis papildomas 

faktines aplinkybes, tęsti procesą, siekiant priimti objektyvų sprendimą. 

 

[2006 m. birželio 1 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A17–1020/2006. UAB „Mondlo“ prieš 

Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo 

kategorija 9.2.]  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dažnai primena Lietuvos Respublikos mokesčių 

administravimo įstatymo 118 straipsnio 1 dalies nuostatą d÷l pakartotinio mokestinio patikrinimo 

draudimo. 2006 m. balandžio 20 d. sprendime administracin÷je byloje Nr. A17– 921/2006 UAB 

„Taraila ir partneriai“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos aiškindamas min÷tąją nuostatą teismas tiksliai nurod÷, kokį sprendimą pri÷mus 

taikytinas draudimas atlikti pakartotinį patikrinimą. 

 

Mokesčių administratorius (apeliantas), remdamasis Mokesčių administravimo įstatymo (toliau – ir 

MA Į) 118 straipsniu, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praš÷ panaikinti pirmosios 

instancijos teismo sprendimą, kuriuo paliktas galioti Valstybin÷s mokesčių inspekcijos sprendimas, 

įpareigojantis Alytaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją atlikti pakartotinį patikrinimą UAB 

„Taraila ir partneriai“. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, jog Mokesčių 

administravimo įstatymo 118 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad mokesčių administratorius neturi 

teis÷s pakartotinai tikrinti mokesčių mok÷tojo d÷l to paties mokesčio už tą patį mokestinį laikotarpį, 

jei buvo priimtas atitinkamas mokesčių administratoriaus sprendimas d÷l patikrinimo akto 

tvirtinimo arba patikrinimo rezultatai buvo patvirtinti patikrinimo pažyma. Teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, 

jog iš cituotos teis÷s normos akivaizdu, kad pakartotinio tikrinimo draudimas sietinas su mokesčių 

administratoriaus sprendimu d÷l patikrinimo akto tvirtinimo (Mokesčių administravimo įstatymo 

132 str. 1 d.).  

 

Teis÷jų kolegija nurod÷, jog mokesčių mok÷tojas turi teisę apskųsti bet kurį mokesčių 

administratoriaus veiksmą arba neveikimą, o mokestiniams ginčams (mokestiniai ginčai – ginčai, 

kylantys tarp mokesčių mok÷tojo ir mokesčių administratoriaus d÷l sprendimo d÷l patikrinimo akto 

tvirtinimo ar kito panašaus pobūdžio sprendimo, pagal kurį mokesčių mok÷tojui naujai 

apskaičiuojamas ir nurodomas sumok÷ti mokestis, taip pat d÷l mokesčių administratoriaus 

sprendimo atsisakyti grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą)) numatyta privaloma 
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ikiteismin÷ jų nagrin÷jimo procedūra. Iš pradžių mokestinius ginčus nagrin÷ja centrinis mokesčių 

administratorius, Mokestinių ginčų komisija ir tik po šių institucijų – teismas (Mokesčių 

administravimo įstatymo 144 str., 145 str. 1 d.). Taigi mokesčių mok÷tojui nesutikus su mokesčių 

administratoriaus sprendimu d÷l patikrinimo akto patvirtinimo, suteikiama teis÷ jį skųsti, tod÷l 

sprendimas d÷l patikrinimo akto patvirtinimo teisinę galią įgyja tik teismui pri÷mus galutinį 

baigiamąjį aktą, arba jei toks sprendimas n÷ra skundžiamas teismui, pra÷jus Mokesčių 

administravimo įstatyme nustatytiems sprendimo d÷l mokestinio ginčo apskundimo terminams 

(MA Į 158 str.).  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad tik turintis teisinę galią 

mokesčių administratoriaus sprendimas d÷l patikrinimo akto patvirtinimo užkerta kelią 

pakartotiniam mokesčio mok÷tojo patikrinimui už tą patį mokestinį laikotarpį, jei n÷ra sąlygų 

išvardintų MAĮ 118 straipsnio 1 dalies 1-4 punktuose. 

 

[2006 m. balandžio 20 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A17– 921/2006. UAB „Taraila ir 

partneriai“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

Procesinio sprendimo kategorija 9.2.]  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. vasario 21 d. sprendime administracin÷je 

byloje Nr. A11-854/2006 J. T. prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos nurod÷, kokias teises mokesčių administratoriui pateikti naujus įrodymus turi mokesčių 

mok÷tojas.  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažym÷jo, jog Mokesčių administravimo įstatymo 

153 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad mokesčių mok÷tojas privalo pateikti centriniam mokesčių 

administratoriui visus dokumentus (ne valstybine kalba įformintų dokumentų patvirtintus vertimus į 

valstybinę kalbą) ir įrodymus, kuriais grindžia savo nesutikimą su mokesčių administratoriaus 

sprendimu ir savo reikalavimą; nurodytų dokumentų ir įrodymų nepateikęs mokesčių mok÷tojas 

praranda teisę jais remtis tolesnio ginčo nagrin÷jimo ikiteismin÷je mokestinį ginčą nagrin÷jančioje 

institucijoje metu, išskyrus atvejus, kai apie negalimumą juos pateikti (nurodant svarbias priežastis) 

buvo nurodyta pateiktame mokesčių mok÷tojo skunde ar mokesčių administratorius, netur÷damas 

pagrindo, atsisak÷ priimti mokesčių mok÷tojo pateiktus dokumentus ir įrodymus. Teismas nurod÷, 

kad šioje normoje mokesčių mok÷tojui nustatyta pareiga pateikti turimus įrodymus centriniam 

mokesčių administratoriui (vertinant ją iš mokesčių mok÷tojo pozicijos) reiškia, kad mokesčių 

mok÷tojas turi teisę pateikti papildomus įrodymus mokestinį ginčą nagrin÷jančiam centriniam 
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mokesčių administratoriui, o pastarasis privalo priimti bei įvertinti šiuos naujai (papildomai) 

pateiktus įrodymus.  

 

Nagrin÷jamoje byloje nustatyta, kad šio mokestinio ginčo nagrin÷jimo metu atsakovas praneš÷ 

pareišk÷jui, jog jo skundo nagrin÷jimas yra „pratęsiamas iki 60 dienų, t. y. iki 2005 m. sausio 1 d.“. 

Vertindama šį pranešimą aukščiau nurodytos teis÷s pateikti papildomus įrodymus požiūriu, teis÷jų 

kolegija padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas (preziumuojant, kad pareišk÷jui žinomos Mokesčių 

administravimo įstatymo jam suteiktos teis÷s) gal÷jo suvokti, jog gali pateikti naujus (papildomus) 

įrodymus iki min÷tame pranešime nurodytos datos, t. y. iki 2005 m. sausio 1 d. Iš šios bylos buvo 

matyti, kad pareišk÷jo skundą atsakovas (centrinis mokesčių administratorius) išnagrin÷jo 2004 m. 

gruodžio 23 d. Tą pačią dieną (t. y. iki 2005 m. sausio 1 d.) pareišk÷jas pateik÷ atsakovui papildomą 

įrodymą. Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nustat÷, kad iš atsakovo 2004 m. 

gruodžio 31 d. adresuoto pareišk÷jui rašto buvo matyti, jog šį įrodymą atsakovas gavo po skundo 

išnagrin÷jimo ir tod÷l įrodymas atsakovo nebuvo įvertintas. Teis÷jų kolegija, esant išvardintoms 

aplinkyb÷ms bei atsižvelgdama į aukščiau nurodytą mokesčių administratoriaus (trečiojo 

suinteresuoto asmens) pripažinimą, jog naujai pateiktu įrodymu įrodin÷jama aplinkyb÷ buvo 

reikšminga mokestinei bylai, o kartu į min÷tą pareišk÷jo suvokimą, kad jis gali pateikti naujus 

(papildomus) įrodymus iki 2005 m. sausio 1 d., bei su šiuo suvokimu susijusius teis÷tus ir pagrįstus 

lūkesčius, kad jo 2004 m. gruodžio 23 d. pateiktas įrodymas bus atsakovo įvertintas, padar÷ išvadą 

ir konstatavo, kad nagrin÷jant šį mokestinį ginčą buvo pažeista Mokesčių administravimo įstatymo 

153 straipsnio 3 dalies nuostata d÷l mokesčių mok÷tojo teis÷s pateikti naujus įrodymus centriniam 

mokesčių administratoriui, t. y. buvo pažeista pareišk÷jo teis÷ „būti išklausytam“. Teis÷jų kolegija 

pažym÷jo, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo požiūriu toks 

pažeidimas laikytinas tur÷jusių užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo 

pagrįstumą taisyklių pažeidimu, o tai yra pagrindas panaikinti skundžiamą atsakovo sprendimą 

(Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 89 str. 1 d. 3 p.).  

 

Kadangi pirmosios instancijos teismas neįvertino min÷to atsakovo padaryto aplinkybių tyrimo 

procedūros pažeidimo, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 136 straipsniu, 140 

straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 88 straipsnio 1 punktu, Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų 

kolegija nusprend÷ šį sprendimą panaikinti ir įpareigoti atsakovą iš naujo išnagrin÷ti pareišk÷jo 

skundą.  
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[2006 m. vasario 21 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A11-854/2006. J. T. prieš Valstybinę 

mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 

9.1.] 

 

Nagrin÷jant administracines bylas mokesčių srityje, 2006 metais Lietuvos vyriausiajam 

administraciniam teismui ne kartą teko vertinti ir kai kurias su nagrin÷jamais administraciniais 

ginčais susijusias aplinkybes, nustatytas kito – baudžiamojo proceso metu. 

 

2006 m. lapkričio 21 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A11-1984/2006 Likviduojama A. K. 

prekybos įmon÷ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisak÷ d÷l galimyb÷s nuosprendžiu nustatytas 

faktines aplinkybes panaudoti nagrin÷jant administracinę bylą. 

 

Teis÷jų kolegija pagal mokestinio patikrinimo aktą nustat÷, jog apskaičiuojant papildomas 

mokesčių, jų delspinigių bei baudų sumas, mokesčių administratorius r÷m÷si dokumentin÷s 

revizijos akte nurodytais bei apylink÷s teismo nuosprendyje nustatytais duomenimis apie pareišk÷jo 

faktiškai gautas, bet teis÷s aktų nustatyta tvarka neužpajamuotas l÷šas. Teis÷jų kolegija pažym÷jo, 

kad nurodytu teismo nuosprendžiu (įsiteis÷jusiu iki patikrinimo akto surašymo), kuriuo įvertinti 

pareišk÷jo savinink÷s veiksmai baudžiamosios teis÷s taikymo aspektu, šios faktin÷s aplinkyb÷s 

buvo konstatuotos (nustatytos). Teis÷jų kolegija konstatavo, kad d÷l šių priežasčių šiai teisinei 

situacijai yra taikytinos ABTĮ 58 straipsnio 4 dalies nuostatos, pagal kurias įsiteis÷jęs teismo 

nuosprendis baudžiamojoje byloje yra privalomas teismui, nagrin÷jančiam administracines bylas d÷l 

asmens, kuriam priimtas teismo nuosprendis, veiksmų administracinių teisinių pasekmių. Tod÷l 

nurodytos faktin÷s bylos aplinkyb÷s laikytinos nustatytomis ir šioje administracin÷je byloje. 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija taip pat pažym÷jo, kad min÷tas nuosprendis 

negali būti laikomas pagrindu pripažinti šioje administracin÷je byloje skunde nurodyto principo 

(non bis in idem) pažeidimą, nes nuosprendžiu pareišk÷jo savinink÷ buvo patraukta baudžiamojon 

atsakomyb÷n, ne už (neužpajamuotų) l÷šų gavimą ir mokesčių nemok÷jimą, o už neteisingų 

duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą bei apgaulingą apskaitos tvarkymą.  

 

[2006 m. lapkričio 21 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A11-1984/2006. Likviduojama A. K. 

prekybos įmon÷ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

Procesinio sprendimo kategorija 9.8.] 
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Išnagrin÷jęs administracinę bylą 2006 m. liepos 4 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A7-

1122/2006 UAB „Vapora“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertino pirmosios instancijos teismo 

sprendimo atsisakyti atnaujinti mokestinio ginčo bylos procesą pri÷mus sprendimą nutraukti 

ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje teis÷tumą bei pagrįstumą. 

 

Mokestinio ginčo esm÷ – kas atliko remonto darbus Ispanijoje esančiame laive „Revaflower“: 

pareišk÷jas ar pareišk÷jo darbuotojai kaip fiziniai asmenys. Pareišk÷jo teigimu, su laivo remontą 

užsakiusios firmos įgaliotu atstovu d÷l remonto darbų  atlikimo nebuvo sudaryta rašytin÷ sutartis, 

buvo tik žodinis susitarimas – UAB „Vapora“ direktorius susitar÷ kaip fizinis, o ne juridinis asmuo. 

Kartu į Ispaniją su juo vyko bendrov÷s darbuotojai, tačiau jie tuo metu buvo neapmokamose 

atostogose. Pareišk÷jas nurod÷, jog atsakovas šių aplinkybių netyr÷, d÷l jų nepasisak÷ ir nevertino. 

Anot pareišk÷jo, jau įsigaliojus VMI sprendimui priimtas prokuratūros nutarimas, kuriame 

nurodyta, jog ikiteisminio tyrimo metu nesurinkta pakankamai duomenų, kad darbus laive 

„Revaflower“ atliko UAB „Vapora“, buvo pakankamas pagrindas procesui atnaujinti.  

 

Mokesčių administratoriaus (atsakovo) nuomone, pareišk÷jas nepateik÷ jokių naujų įrodymų, kurie 

nebūtų ištirti priimant Valstybin÷s mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos sprendimą, o tai, kad nutrauktas ikiteisminis tyrimas d÷l fizinio asmens veikos, netur÷jo 

jokios įtakos mokestiniam ginčui. Tuo labiau, kad ikiteisminis tyrimas nutrauktas nesurinkus 

pakankamai duomenų, pagrindžiančių įtariamojo pareišk÷jo direktoriaus kaltę d÷l nusikalstamos 

veikos, numatytos BK 222 straipsnio 1 dalyje padarymo. Anot atsakovo, kaip matyti iš paties 

nutarimo turinio, anksčiau konstatuoti pažeidimai, kurių pagrindu ir buvo priskaičiuotos mok÷tinos 

mokesčių ir sankcijų sumos, nebuvo paneigti – laivą remontavo pareišk÷jo darbininkai, pareišk÷jo 

direktorius gavo pinigus už darbą ir tai patvirtino pasirašydamas ant kvitų bei užd÷damas pareišk÷jo 

spaudą. Atsakovo teigimu, visos šios aplinkyb÷s buvo žinomos mokestinio ginčo metu tiek 

centriniam mokesčių administratoriui, nagrin÷jusiam pareišk÷jo skundą, tiek pačiam pareišk÷jui. 

Anot atsakovo, min÷tas nutarimas negal÷jo būti laikomas tokia aplinkybe dar ir tod÷l, kad tai buvo 

konkretaus fizinio asmens padarytų veikų įvertinimas baudžiamųjų įstatymų prasme, o ne 

pareišk÷jo veiklos įvertinimas mokestine prasme. Atnaujinti procesą MAĮ 160 straipsnio 2 dalies 1 

punkto pagrindu buvo atsisakyta. 

 

Išnagrin÷jusi administracinę bylą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 

pritar÷ centrinio mokesčių administratoriaus išvadai, jog pareišk÷jo – uždarosios akcin÷s bendrov÷s 
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„Vapora“  direktorius ir keli darbuotojai, nors ir būdami neapmokamose atostogose, jų metu 

užsienyje remontuodami laivą veik÷ kaip bendrov÷s atstovai.  

 

Atsižvelgdama į tai, teis÷jų kolegija nurod÷, kad nors nutarime nutraukti d÷l šios min÷tosios veiklos 

prad÷tą ikiteisminį tyrimą buvo prieita prie išvados, jog nesurinkta pakankamai įrodymų, kad 

darbus laive atliko UAB „Vapora“, tai nebuvo pagrindas atnaujinti procesą pagal Mokesčių 

administravimo įstatymo 160 straipsnio 2 dalies 1 punktą, nes nepaaišk÷jo jokių naujų aplinkybių, 

kurios nebuvo ir negal÷jo būti žinomos mokesčių mok÷tojui mokestinio ginčo nagrin÷jimo metu, ar 

kurios nebuvo tirtos ir vertintos vietinio bei centrinio mokesčių administratorių sprendimuose. 

Teis÷jų kolegija nutar÷, jog faktas, konstatuotas ikiteisminį tyrimą atliekančių pareigūnų, 

reikšmingas tik veikos baudžiamajam, tačiau ne mokestiniam, vertinimui. Tod÷l pirmosios 

instancijos teismo sprendimas buvo paliktas galioti, o pareišk÷jo skundas atmestas.  

 

[2006 m. liepos 4 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-1122/2006. UAB „Vapora“ prieš 

Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo 

kategorija 9.8.] 

 

D÷l sprendimo sustabdyti mokestinio ginčo nagrin÷jimą pagal Mokesčių administravimo įstatymo 

156 straipsnio 1 dalį teismas pasisak÷ 2006 m. birželio 27 d. priimtoje nutartyje administracin÷je 

byloje Nr. A11-1099/2006 UAB „Odos gaminiai ir Ko.“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos nagrin÷jamoje byloje buvo kilęs klausimas d÷l 

Mokesčių administravimo įstatymo 156 straipsnio 1 dalies taikymo, pagal kurią ikiteismin÷ 

mokestinį ginčą nagrin÷janti institucija (šiuo atveju atsakovas) gali nuspręsti skundo d÷l mokestinio 

ginčo (jo dalies) nagrin÷jimą sustabdyti, jeigu priimamas sprendimas visiškai ar iš dalies priklauso 

nuo tam tikro juridinio fakto buvimo ar nebuvimo, ir tokio juridinio fakto buvimas ar nebuvimas 

dar turi būti nustatytas teismo ar teis÷saugos institucijos arba užsienio valstyb÷s įstaigos ar 

institucijos; skundo ar jo dalies d÷l mokestinio ginčo nagrin÷jimas sustabdomas iki tol, kol 

ikiteismin÷ mokestinį ginčą nagrin÷janti institucija sužinos, kad min÷ta įstaiga ar institucija nustat÷ 

tokio fakto buvimą ar nebuvimą.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, jog iš šios normos matyti, 

kad mokestin÷s bylos nagrin÷jimo sustabdymas yra galimas, kai ją nagrin÷jant yra būtina nustatyti 

tam tikro juridinio fakto buvimą ar nebuvimą, tačiau tokio fakto nustatymas yra ne mokestinį ginčą 
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nagrin÷jančios, o kitos institucijos (teismo ar teis÷saugos, užsienio valstyb÷s įstaigos) kompetencija. 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad nuoroda apie juridinio fakto nustatymą reiškia tam tikrų turinčių 

juridinę reikšmę faktinių aplinkybių nustatymą, o ne šių faktinių aplinkybių įvertinimą kitais negu 

mokestiniais aspektais (šiuo atveju baudžiamosios atsakomyb÷s taikymo aspektu). Vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegija taip pat atkreip÷ d÷mesį, kad analizuojamai teis÷s normai 

taikyti yra aktuali (būtina) aplinkyb÷, jog ikiteismin÷ mokestinį ginčą nagrin÷janti institucija 

visiškai neturi arba turi nepakankamai kompetencijos pati nustatyti šioje normoje nurodytą ir turintį 

mokestinę reikšmę juridinį faktą (juridinę reikšmę turinčias faktines aplinkybes). Šiuo atveju buvo 

pasteb÷ta, kad reikšmingų nagrin÷jamai mokestinei bylai (mokestinę reikšmę turinčių) aplinkybių 

nustatymas buvo vietos mokesčių administratoriaus kompetencija (Mokesčių administravimo 

įstatymo 26 str. 1 d. 7 p.).  

 

Atsižvelgdama į išvardintus Mokesčių administravimo įstatymo 156 straipsnio 1 dalies taikymo 

požymius, Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad ikiteisminio tyrimo 

(baudžiamosios bylos nagrin÷jimo), kuriame (kurioje) tiriamos ar gali būti tiriamos (baudžiamosios 

atsakomyb÷s nustatymo aspektu) aplinkyb÷s, kurios taip pat turi ar gali tur÷ti ir mokestinę reikšmę, 

buvimo faktas savaime negali būti pripažintas pakankamu pagrindu sustabdyti skundo d÷l 

mokestinio ginčo nagrin÷jimą. Pirmosios instancijos sprendimas paliktas nepakeistas, o atsakovo 

apeliacinis skundas atmestas. 

 

[2006 m. birželio 27 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A11-1099/2006. UAB „Odos gaminiai ir 

Ko.“ prieš Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio 

sprendimo kategorija 9.8.] 

 

I. 2. Muitin ÷s veikla 

 

2006 metais Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrin÷jo 22 muitin÷s veiklos teisinių 

santykių srityje kilusias administracines bylas. Dažniausiai tai buvo skundai d÷l muitin÷s įstaigų 

priimtų sprendimų prekių klasifikavimo klausimų, d÷l prekių muitin÷s vert÷s nustatymo. 

Nagrin÷damas šiuos klausimus teismas vadovavosi 1992 m. spalio 12 d. Europos Tarybos 

reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitin÷s kodeksą, bei 1993 m. liepos 2 d. 

Europos  Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išd÷stančio Europos Tarybos reglamento 

(EEB) Nr. 2913/92, nuostatomis. 
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Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. geguž÷s 26 d. nutartyje administracin÷je 

byloje Nr. A6–960/2006 L. Š. individuali įmon÷ prieš Muitin÷s departamentą prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos, spręsdamas klausimą d÷l prekių muitin÷s vert÷s nustatymo 

nurod÷, jog 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos 

muitin÷s kodeksą, 29 straipsnio b punktas numato, kad importuojamų prekių muitine verte laikoma 

sandorio vert÷, kuri gali būti patikslinta vadovaujantis 32 ir 33 straipsniais, jeigu prekių pardavimui 

arba jų kainai neturi įtakos jokios sąlygos arba aplinkyb÷s, kurių poveikio vertinamų prekių 

pardavimui arba kainai neįmanoma nustatyti. Teismas pažym÷jo, kad pagal 1992 m. spalio 12 d. 

Europos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitin÷s kodeksą 30 

straipsnio 1 dalį, jeigu muitin÷s vert÷s neįmanoma nustatyti vadovaujantis 29 straipsniu, ji turi būti 

nustatoma paeiliui taikant šio straipsnio 2 dalies a, b, c ir d punktus iki pirmojo punkto, pagal kurį 

šią vertę įmanoma nustatyti. Pagal 1992 m. spalio 12 d. Europos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 

2913/92, nustatančio Bendrijos muitin÷s kodeksą 31 straipsnio 1 dalį, jeigu importuojamų prekių 

muitin÷s vert÷s neįmanoma nustatyti vadovaujantis 29 arba 30 straipsniais, ji nustatoma remiantis 

duomenimis, kuriuos galima gauti Bendrijoje, ir naudojant priimtinas priemones. 

 

Nagrin÷jamoje byloje Klaip÷dos teritorin÷ muitin÷ buvo nustačiusi, jog pareišk÷jo importuotų 

prekių muitin÷ vert÷ yra maža, palyginus ją su kitų tuo pačiu laikotarpiu importuotų panašių prekių 

verte, o sąskaitoje nebuvo nurodyta, kokią dalį muitin÷s vert÷s sudaro jų gabenimo ir draudimo 

išlaidos, iš tarptautinio mok÷jimo pavedimo nebuvo aišku, už kokias prekes apmok÷ta, prek÷s į 

Lietuvos Respubliką įvežtos v÷liau, nei atliktas pavedimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija konstatavo, jog Klaip÷dos teritorin÷ muitin÷ pagrįstai kreip÷si į pareišk÷ją, 

prašydama pagrįsti importuotų prekių muitinę vertę.  

 

Atsižvelgdama į tai, kad egzistavo pagrįstos abejon÷s d÷l įmon÷s importuotų prekių muitin÷s vert÷s, 

bei į tai, kad importuotų prekių aprašymas nebuvo išsamus, pareišk÷jas nepateik÷ Muitinei 

duomenų apie prekių pardavimo kainas Lietuvos Respublikoje, importuotų prekių muitin÷s vert÷s 

nepagrind÷, bei tai, kad Muitin÷ neturi teis÷s reikalauti iš užsienio juridinio asmens pateikti 

apskaitos dokumentus, teis÷jų kolegija konstatavo, kad pagrįstai importuotų prekių muitin÷ vert÷ 

nustatyta vadovaujantis Bendrijos muitin÷s kodekso 31 straipsniu, t. y. nustačiusi, kad n÷ra 

sandorio, sudaryto d÷l prekių, pagamintų toje pačioje valstyb÷je, remtasi sandoriu, pagal kurį iš 

kitos artimiausios valstyb÷s einamąjį m÷nesį buvo importuotos panašių charakteristikų prek÷s. 

Pareišk÷jo apeliacinis skundas buvo atmestas. 
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[2006 m. geguž÷s 26 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A6–960/2006. L. Š. individuali įmon÷ 

prieš Muitin÷s departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio sprendimo 

kategorija 10.3.] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 metais ne kartą sprend÷ klausimus d÷l tranzito 

procedūros pripažinimo užbaigta bei d÷l įrodymų, galinčių pagrįsti šį faktą.  

 

2006 m. spalio 27 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A10 – 1756/2006 UAB „Serdikauskas ir 

Ko“ prieš Muitin÷s departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos teis÷jų kolegija, 

remdamasi Bendrijos muitin÷s kodekso 92 straipsniu ir šio kodekso įgyvendinimo reglamento 365 

straipsniu, pažym÷jo, kad tranzito procedūra laikoma baigta, kai prek÷s ir atitinkami dokumentai 

pateikiami paskirties muitin÷s įstaigai. 

 

Byloje buvo nustatyta, kad pareišk÷jas Vilniaus teritorin÷s muitin÷s Savanorių krovinių poste 

prad÷jo tranzito procedūrą reeksportuojamam lengvajam automobiliui ,,Fiat Ulysse“, pagamintam 

1996 m. Pareišk÷jas buvo deklaravęs, kad automobilis bus išvežtas iš Lietuvos muitų teritorijos į 

Ukrainą iki nustatytos datos per Raigardo kelio postą. Tačiau  Raigardo kelio poste nei automobilis, 

nei jo gabenimo dokumentai nebuvo pateikti. Šios aplinkyb÷s pareišk÷jas neginčijo. Kaip tranzito 

procedūros užbaigimo įrodymą pareišk÷jas pateik÷ muitinei BAD (bendrojo administracinio 

dokumento) eksporto rinkinio trečiąjį egzempliorių, pažym÷tą Lenkijos muitin÷s (Zosin) spaudais. 

Tačiau, kaip praneš÷ Lenkijos muitų ir akcizų kontrol÷s departamentas,  min÷tasis automobilis ,,Fiat 

Ulysse“ Lenkijos muitinei nebuvo pateiktas, o muitin÷s pareigūnas, kurio spaudais pažym÷ta 

eksporto deklaracija, deklaracijoje nurodytą pažym÷jimo spaudais dieną nedirbo. 

 

Ukrainos, į kurią tur÷jo būti nugabentas automobilis, muitin÷s tarnyba praneš÷, kad į Ukrainos 

muitų teritoriją su minimo automobilio k÷bulo numeriu įvežtas automobilis ,,Fiat Scudo“, 

pagamintas 2000 metais. Be to, šis automobilis į Ukrainos muitų teritoriją buvo įvežtas anksčiau nei 

pareišk÷jas prad÷jo automobilio ,,Fiat Ulysse“ tranzito procedūrą Vilniaus teritorin÷je muitin÷je. 

 

Teis÷jų kolegija nurod÷, kad pagal Bendrijos muitin÷s kodekso 92 straipsnio ir šio kodekso 

įgyvendinimo reglamento 365 straipsnio nuostatas pareišk÷jui tenka prievol÷ šiuose teis÷s aktuose 

nustatytais įrodymais įrodyti, kad tranzito procedūra buvo užbaigta. Teis÷jų kolegija taip pat 

pažym÷jo, kad įrodymų visuma nepatvirtina pareišk÷jo argumentų, jog Ukrainos muitinei buvo 

pateiktas lengvasis automobilis ,,Fiat Ulysse“, pagamintas 1996 metais. 
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Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad kaip vieną iš įrodymų, jog 

automobilis ,,Fiat Ulysse“ buvo išvežtas į Ukrainą, pareišk÷jas pateik÷ Ukrainos Respublikos 

Volyn÷s srities automobilių inspekcijos skyriaus pažymos kopiją, kurioje nurodytas automobilio 

,,Fiat Ulysse“ registravimo ir išregistravimo iš įskaitos faktas. Tačiau ši pažyma pagal Bendrijos 

muitin÷s kodekso įgyvendinimo reglamento 365 straipsnio nuostatas nelaikytina tinkamu įrodymu, 

patvirtinančiu tranzito procedūros užbaigimą. Be to, ši pažyma neatitiko reikalavimų, nustatytų 

Hagos konvencijoje d÷l užsienyje išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, tod÷l ji negal÷jo 

būti pripažinta leistinu įrodymu byloje.  

 

[2006 m. spalio 27 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A10 – 1756/2006. UAB „Serdikauskas ir 

Ko“  prieš Muitin÷s departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio 

sprendimo kategorija 10.8.2.] 

 

Nagrin÷damas administracines bylas muitin÷s veiklos teisinių santykių srityje, Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas taip pat sprend÷ aktualius klausimus, kurie buvo susiję tiek su muitų, tiek su 

mokesčių teis÷s normų taikymu. Pirmą kartą teisme, vadovaujantis nacionalin÷s bei ES teis÷s 

nuostatomis, buvo nagrin÷jamas klausimas d÷l prievol÷s mok÷ti PVM už iš muitin÷s sand÷lio 

pavogtas prekes (2006 m. vasario 8 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A15-773/2006. UADB 

„Industrijos garantas“ prieš Muitin÷s departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos).  

 

Mokestinis ginčas buvo kilęs d÷l UAB „Šaldytuvų ūkis“ ir jo laiduotojo UADB „Industrijos 

garantas“ prievol÷s mok÷ti PVM buvimo ar nebuvimo tuo atveju, kai prek÷s iš muitin÷s sand÷lio 

buvo pavogtos. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas atkreip÷ d÷mesį, kad po Lietuvos 

Respublikos įstojimo į Europos Sąjungą yra pasikeitęs muitų ir PVM mok÷jimo teisinis 

reglamentavimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija taip pat pažym÷jo, 

kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas šią bylą, taik÷ Bendrijos muitin÷s kodeksą, nustatytą 

Europos Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2913/92 su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir 

Europos Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2700/2000, kai tuo tarpu šis teis÷s aktas skirtas 

reglamentuoti teisinius santykius, susijusius tik su muitais. Teisiniai santykiai, susiję su PVM, 

reglamentuoti Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatyme. Be to, kai kuriais atvejais yra galimas Šeštosios 

Tarybos direktyvos „D÷l valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – 

bendra prid÷tin÷s vert÷s mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas“ (77/388/EEB) 

taikymas. 
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Spręsdama klausimą d÷l PVM mokestin÷s nepriemokos pavogus prekes iš muitin÷s prižiūrimų 

laikino saugojimo vietų, teis÷jų kolegija, remdamasi Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 53 

straipsnio 1 dalies 1 punktu, pažym÷jo, kad prekių tiekimas, kai tiekiamos prek÷s pateikiamos 

laikinai saugoti muitin÷s prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, apmokestinamas taikant 

nulinį PVM tarifą. Šioje byloje tiekiant prekes į UAB „Šaldytuvų ūkis“ muitin÷s sand÷lį visiškai 

pagrįstai buvo taikytas nulinis PVM tarifas. 

 

Teis÷jų kolegija r÷m÷si Prid÷tin÷s vert÷s mokesčio įstatymo 53 straipsnio 8 dalimi, kurioje 

numatyta: „Prievol÷ apskaičiuoti PVM nustatyta tvarka tenka asmeniui, d÷l kurio veiksmų ar 

neveikimo prek÷ms nustojo galioti šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkyb÷s (tuo atveju, kai 

asmuo sudaro prekių tiekimo sutartį, po kurio prek÷ms žinomai nustos galioti 1 dalyje nurodytos 

aplinkyb÷s, – prekių tiek÷jui), tod÷l laikytina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkyb÷s 

nustoja galioti ir tada, kai prek÷s suvartojamos ar prarandamos, išskyrus atvejus, kai prek÷s 

prarastos d÷l nenugalimos j÷gos ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, jeigu tai įrodyta 

Vyriausyb÷s ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka“. 

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad Vyriausyb÷s 2004 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 520 patvirtintų 

Įrodymo, kad prek÷s prarastos d÷l force majeure ar nusikalstamos trečiųjų asmenų veikos, taisyklių 

7 punkte nurodoma, kad suinteresuotas asmuo, įrodant vagystę, turi pateikti dokumentą, 

patvirtinantį, kad iškelta baudžiamoji byla. Pareišk÷jas į bylą buvo pateikęs tokį dokumentą. Tuo 

tarpu atsakovai, nors ir teig÷, kad n÷ra įrodymų, jog vagystę įvykd÷ tretieji asmenys, nesusiję su 

PVM mok÷toju ar kitu apmokestinamuoju asmeniu (Taisyklių 5 punktas), tačiau šios aplinkyb÷s 

neįrodin÷jo. Teismas atkreip÷ d÷mesį, kad muitin÷, veikdama kaip viešojo administravimo 

subjektas ir priimdama sprendimus, pati turi aktyviai rinkti įrodymus, patvirtinančius jų 

įrodin÷jamas aplinkybes, o jei tokių įrodymų ji gauti negali, turi teisę kreiptis į teismą d÷l tokių 

įrodymų reikalavimo. Tai nebuvo padaryta. D÷l to prieita prie išvados, kad pareišk÷jas įrod÷, jog 

prek÷s buvo pavogtos trečiųjų asmenų, nesusijusių su PVM mok÷toju ar kitu apmokestinamuoju 

asmeniu, o atsakovai šios aplinkyb÷s nepaneig÷. Tokioje situacijoje UAB „Šaldytuvų ūkis“, 

remiantis PVM įstatymo 58 straipsnio  1 dalies 1 punktu ir 58 straipsnio  8 dalimi, netur÷jo 

prievol÷s apskaičiuoti PVM ir n÷ra atsakingas už jo sumok÷jimą. Jei n÷ra atsakingas asmuo, už kurį 

laidavo pareišk÷jas, tai akivaizdu, kad negali būti atsakingas ir pareišk÷jas. 

Tokia apeliacin÷s instancijos teismo išvada r÷m÷si ir Europos Bendrijų Teisingumo Teismo 

praktika byloje Nr. C – 435/03 British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & 

Agency Company NV v. Belgishe Staat, kur aiškinant „prekių tiekimo už atlygį“ sąvoką buvo 

konstatuota: 
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– „prekių vagyst÷ nesuteikia nukent÷jusiam nuo vagyst÷s asmeniui atitinkamo finansinio atlygio, 

tod÷l vagyst÷ negali būti laikoma „prekių tiekimu už atlygį“ (32 punktas); 

– „prekių vagyst÷ nepatenka į direktyvoje nustatytą „prekių tiekimo“ sąvoką“ (33 punktas); 

– „prekių tiekimas – tai teis÷s kaip savininkui disponuoti materialiuoju turtu perdavimas“ (34 

punktas); 

– „asmuo pavogęs prekes yra tik paprastas jų tur÷tojas, o tai nesuteikia teis÷s vagystę įvykdžiusiam 

asmeniui disponuoti prek÷mis, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip jų savininkui. Tod÷l vagyst÷ 

negali būti laikoma perleidimu įvykdytu tarp šalies, esančios auka ir pažeidimo autoriaus“ (36 

punktas); 

– „fiskalinio neutralumo principas jokiu būdu neįpareigoja prekių vagystę sutapatinti su prekių 

tiekimu ir nedaro kliūčių konstatavimui, pagal kurį ši vagyst÷ n÷ra PVM apmokestinamas sandoris“ 

(37 punktas). 

 

Teis÷jų kolegija nusprend÷, kad Lietuvos nacionalin÷ teis÷ atitinka  Šeštosios Tarybos direktyvos 

„D÷l valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo – bendra prid÷tin÷s 

vert÷s mokesčio sistema: vienodas apskaičiavimo pagrindas“ (77/388/EEB) nuostatas, o 

nacionalin÷je teis÷je įtvirtintas nulinis PVM tarifas šioje byloje turi būti taikomas. 

 

[2006 m. vasario 8 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A15-773/2006. UADB „Industrijos 

garantas“ prieš Muitin÷s departamentą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. Procesinio 

sprendimo kategorija 10.8.2.] 

 

I. 3. Konkurencija  

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba atlieka viešąjį administravimą jai priskirtoje srityje, 

tod÷l Konkurencijos tarybos priimtų aktų teismin÷ kontrol÷ patik÷ta administraciniams teismams. 

Kadangi Konkurencijos taryba, tirdama konkurencijos pažeidimus, tuo pačiu veikia kaip viešojo 

administravimo subjektas, ji yra įpareigota laikytis tiek bendrųjų viešojo administravimo principų 

(teis÷tumo, objektyvumo, proporcingumo, teis÷tų lūkesčių apsaugos), tiek ir specialių viešojo 

administravimo procedūrų, nustatytų Konkurencijos įstatyme. Procedūrinių normų taikymo 

teis÷tumo kontrol÷ yra labai svarbi, nes neužtikrinus Konkurencijos tarybos atliekamo tyrimo 

teis÷tumo, kiltų abejon÷ ir pačių priimamų nutarimų teis÷tumu. 

  

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 28 d. pri÷m÷ sprendimą 

administracin÷je  byloje Nr. I -04/2006, kurioje buvo keliamas Konkurencijos tarybos Darbo 
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reglamento nuostatų teis÷tumo klausimas. Pareišk÷jas – ūkio subjektas – ginčijo Konkurencijos 

tarybos nutarimą prad÷ti tyrimą jo atžvilgiu d÷l jo veiksmų atitikties Europos Bendrijos steigimo 

sutarties 82 straipsniui ir laikyti šį nutarimą konfidencialiu, iki bus atlikti bendri tyrimo 

veiksmai su Latvijos ir Estijos konkurencijos institucijomis. Konfidencialaus nutarimo 

pri÷mimas buvo grindžiamas Konkurencijos tarybos Darbo reglamento 36 ir 96 punktais, 

suteikiančiais Konkurencijos tarybai tokią teisę. Bylą nagrin÷jęs teismas kreip÷si į Vyriausiąjį 

administracinį teismą, keldamas klausimą d÷l min÷tųjų Konkurencijos tarybos Darbo reglamento 

punktų teis÷tumo. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pripažino Konkurencijos tarybos 

Darbo reglamento 36 ir 96 punktus neteis÷tais, nurodydamas, kad Konkurencijos taryba, Darbo 

reglamente įtvirtindama sau teisę priimti konfidencialius nutarimus, viršijo savo kompetenciją. 

Vyriausiasis administracinis teismas pabr÷ž÷, kad pagal Konstituciją draudžiama žemesn÷s galios 

teis÷s aktais reguliuoti tuos visuomeninius santykius, kurie gali būti reguliuojami tik aukštesn÷s 

galios teis÷s aktais: „Esminiai viešojo administravimo procedūrų elementai, o ypač elementai, susiję 

su asmens teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti reglamentuoti įstatymo lygio 

teis÷s aktu. Viešojo administravimo subjektai savo kompetencijos ribose gali tik detalizuoti 

administravimo procedūrų eigą, tačiau negali nustatyti įstatymams prieštaraujančių viešojo 

administravimo procedūrų bei sukurti naujų teis÷s normų, kurios nenumatytos įstatymuose“. 

 

Svarbu pabr÷žti, kad ši Vyriausiojo administracinio teismo nutartis jokiu būdu nereiškia, jog 

konfidencialūs nutarimai pagal rationae materiae negali būti priimami. Tokių nutarimų pri÷mimas 

yra būtinas, nes kitaip nebūtų įmanoma užtikrinti Konkurencijos tarybos atliekamų tyrimų 

efektyvumo. Tačiau konfidencialių aktų pri÷mimas yra išimtis iš bendro principo, kuri visais 

atvejais privalo būti pagrįsta įstatymo normomis. Tod÷l konfidencialūs Konkurencijos tarybos 

nutarimai būtų galimi, tik jei jų pri÷mimas būtų numatytas įstatyme. Šis Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo sprendimas svarbus, nes jis akcentuoja teis÷tumo aspektą Konkurencijos 

tarybos, kaip viešojo administravimo subjekto, veikloje.  

 

[2006 m. liepos 28 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. I -04/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 17.1.] 

 

Efektyvumo ir ekonomiškumo principas Konkurencijos tarybos veikloje akcentuotas 2006 m. 

vasario 10 d. Vyriausiojo administracinio teismo sprendime administracin÷je byloje Nr. A7-

783/2006 AB „Gubernija“ prieš Konkurencijos tarybą.  
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Byloje buvo kilęs klausimas, ar Konkurencijos taryba tur÷jo teisę nutraukti prad÷tą tyrimą d÷l 

įmonių piktnaudžiavimo dominuojančia pad÷timi neatlikdama rinkos tyrimo iki galo tuo atveju, kai 

įmon÷ įsipareigojo atlikti veiksmus, užkirsiančius kelią konkurencijos ribojimui. Vyriausiasis 

administracinis teismas išaiškino, kad kai ūkio subjektas pasiūlo Konkurencijos tarybai priimtinus 

įsipareigojimus, kurie tinkami ir pakankami tam, kad juos vykdant būtų panaikintas įtarimas, jog 

ūkio subjekto veiksmai pažeidžia konkurencijos teisę, tolesnis Konkurencijos tarybos veiksmų 

tęsimas nebūtų veiksmingesnis rezultato prasme, tod÷l n÷ra pateisinamas. Taigi ūkio subjektui 

įsipareigojus pašalinti galimus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, Konkurencijos taryba gali 

nutraukti prad÷tą tyrimą ir nenustačius, ar įmon÷ yra dominuojanti rinkoje bei piktnaudžiavimo 

dominuojančia pad÷timi fakto. Konkurencijos tarybos tyrimas negal÷tų būti nutrauktas tik tuomet, 

jei būtų nustatyta, jog buvo padaryta esmin÷ žala įstatymo saugomiems interesams. Šiuo atveju 

tokios žalos faktas nebuvo įrodytas.  

 

Šioje byloje svarbi ir kita Vyriausiojo administracinio teismo išvada, kuria remiantis, 

administravimo procedūros Konkurencijos taryboje negali būti panaudotos tam, kad sudarytų 

sąlygas konfidencialios ūkio subjekto informacijos atskleidimui.  

  

Minimoje administracin÷je byloje Nr. A7-783/2006 AB „Gubernija“ prieš Konkurencijos tarybą 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija sprend÷, ar pareišk÷jas, konkuruojanti įmon÷, 

turi teisę susipažinti su tyrimo medžiaga, kurioje esama jos konkurento konfidencialios 

informacijos. Pareišk÷jai teig÷, kad Konkurencijos tarybos nurodytos aplinkyb÷s negali būti 

laikomos įrodymais, kadangi pareišk÷jas negal÷jo susipažinti su bylos medžiaga ir tinkamai ginti 

savo teises. Tačiau Vyriausiasis  administracinis teismas akcentavo, kad teisę susipažinti su 

Konkurencijos tarybos tyrimo medžiaga turi tik įmon÷s, kurioms gali būti skiriama bauda už 

konkurencijos taisyklių pažeidimą. Tokia teis÷ neturi būti suteikiama ūkio subjekto konkurentams, 

inicijavusiems tyrimą. Priešingu atveju, „įmon÷s gal÷tų bandyti paduoti skundą d÷l kitos įmon÷s 

konkurencijos teis÷s pažeidimo vien tam, jog gal÷tų susipažinti su tokios įmon÷s verslo 

paslaptimis“, pabr÷žiama Vyriausiojo administracinio teismo sprendime.  

 

[2006 m. vasario 10 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A7-783/2006. AB „Gubernija“  

prieš Konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.3; 7.6; 61; 65.1.] 

Kitų viešojo administravimo subjektų veiklos kontrol÷s klausimas, kiek tai susiję su galimu 

konkurencijos pažeidimu, paprastai keliamas sąsajoje su diskriminacijos draudimu. Pareišk÷jai 

dažnai skundžiasi, nurodydami, kad jiems teis÷s aktuose nustatytos kitokios teis÷s ar pareigos, nei 

kitiems ūkio subjektams, jų konkurentams, o tai pažeidžia sąžiningos konkurencijos laisvę. Pagal 
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Vyriausiojo administracinio teismo formuojamą praktiką, prieš pradedant analizuoti, ar teis÷s ir 

pareigos iš tiesų skiriasi bei ar tai pažeidžia konkurenciją, tokiais atvejais pirmiausia svarbu 

nustatyti, ar ūkio subjektai apskritai konkuruoja tarpusavyje, ar jie yra sulyginamose situacijose. Be 

to, diskriminacija ar privilegijomis nelaikytinas toks diferencijuotas teisinis reguliavimas, kai jis 

taikomas  tam tikroms vienodais požymiais pasižyminčioms asmenų grup÷ms,  jeigu taip siekiama 

pozityvių, visuomeniškai reikšmingų tikslų. 2005 m. administracin÷je byloje Nr. I-01-2005 

Vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad šilumos tiekimo įmonių grup÷s išskyrimas iš 

kitų įmonių yra objektyviai pateisinamas ir nesudaro diskriminacijos kitų įmonių, neužsiimančių 

šilumos tiekimo veikla, atžvilgiu, o 2006 m. spalio 19 d. sprendime administracin÷je byloje Nr. I 1-

05-2006 Vyriausiasis administracinis teismas konstatavo, jog d÷l elektros energetikos ir dujų ūkio 

sektoriaus skirtumų, šie yra reglamentuojami skirtingais teis÷s aktais, skiriasi min÷tų sektorių 

sąnaudos (skirtingi tiekimo tinklai, skirtingi reikalavimai būtinai infrastruktūrai ir kt.), tod÷l 

negalima kalb÷ti apie dujų įmonių diskriminavimą elektros energetikos įmonių atžvilgiu.  

 

[2006 m. spalio 19 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. I 1-05-2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 17.1.] 

 

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje privalo vadovautis objektyvumo principu, 

reiškiančiu, kad administracinio sprendimo pri÷mimas ir kiti viešojo administravimo subjekto 

veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs (Viešojo administravimo įstatymo 3 str. 2 p.). 

Administracinis aktas negali būti grindžiamas abejon÷mis, o jį priimant turi būti įvertinti visi 

pateikti argumentai, negali būti nutyl÷tų argumentų. 2006 m. formuotoje Vyriausiojo 

administracinio teismo praktikoje akcentuota, kad tai ypač svarbu viešojo administravimo 

procedūrose, kurios baigiasi sankcijų skyrimu.  

 

2006 m. gruodžio 22 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendime administracin÷je 

byloje  Nr. A2–2207/2006 AB „Lietuvos paštas“ prieš  Konkurencijos tarybą d÷l pareišk÷jui, AB 

„Lietuvos paštas“, paskirtos baudos už Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio, nustatančio draudimą 

piktnaudžiauti dominuojančia pad÷timi, pažeidimą, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teis÷jų kolegija nutar÷, kad konkurencijos byloje atsakovo Konkurencijos tarybos atliktas tyrimas 

nebuvo išsamus, o rinkų apibr÷žimas – nepakankamai motyvuotas, tod÷l atsakovo nutarimas ir 

pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo panaikinti, o ginčas perduotas nagrin÷ti iš naujo 

Konkurencijos tarybai.   
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AB „Lietuvos paštas“ buvo nubausta už tai, kad UAB „Vilniaus energija“ 2004 m. birželio-liepos 

m÷nesiais organizuoto konkurso sąskaitų spausdinimo, lankstymo, d÷jimo į vokus ir pristatymo 

adresatams paslaugoms pirkti metu piktnaudžiavo savo dominuojančia pad÷timi rezervuotųjų pašto 

paslaugų rinkoje. Konkurencijos taryba konstatavo, kad pagal Pašto įstatymą AB „Lietuvos paštas“ 

min÷tu laikotarpiu tur÷jo išskirtinę pad÷tį rezervuotųjų pašto paslaugų rinkoje, ir išskyr÷ dvi 

susijusias rinkas: pašto siuntos pristatymo paslaugos rinką, kurioje AB „Lietuvos paštas“, kaip 

rezervuotosios pašto paslaugos teik÷jas, turi įstatymo suteiktą išskirtinę pad÷tį ir dominuoja, bei 

sąskaitų spausdinimo, lankstymo ir d÷jimo į vokus paslaugų rinką, kurioje visos UAB „Vilniaus 

energija“ organizuotoje paslaugų pirkimo procedūroje dalyvavusios įmon÷s turi vienodas sąlygas 

veikti. Konkurencijos taryba konstatavo, kad AB „Lietuvos paštas“ nagrin÷jamu atveju pasinaudojo 

savo išskirtine pad÷timi rezervuotųjų pašto paslaugų (siuntų pristatymo) rinkoje bei žinodama, 

kokius pašto pristatymo paslaugų įkainius tur÷s įskaičiuoti į savo pasiūlymus konkurse 

dalyvaujantys konkurentai, pasiūl÷ bendrovei „Vilniaus energija“ žymiai mažesnį pristatymo 

paslaugų įkainį nei tokias paslaugas siūl÷ pirkti konkurentams UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir 

UAB „Nacionalinis atsiskaitymų centras“. 

 

Pareišk÷jo skundo argumentai buvo susiję su tuo, jog tiek atsakovas, tiek pirmosios instancijos 

teismas netinkamai apibr÷ž÷ rinką, kurioje veik÷ pareišk÷jas, tod÷l be pagrindo nustat÷ pareišk÷ją 

užimant dominuojančią pad÷tį rezervuotųjų pašto paslaugų rinkoje. Pareišk÷jo teigimu, UAB 

„Vilniaus energija“ siek÷ nusipirkti informacijos pri÷mimo, atspausdinimo, d÷jimo į vokus ir 

pristatymo paslaugą, kuri negali būti skaidoma, ir kuri priskirtina kitų pašto paslaugų kategorijai, o 

šioje rinkoje pareišk÷jas nedominuoja. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 

nurod÷, kad siekiant išsiaiškinti, ar pareišk÷jas užima dominuojančią pad÷tį atitinkamoje rinkoje, 

pirmiausia reik÷jo įvertinti pareišk÷jo argumentus, susijusius su savarankiškos informacijos 

parengimo ir pristatymo paslaugų rinkos buvimu.  

 

Teis÷jų kolegija akcentavo, kad apibr÷žiant prek÷s rinką, reikia vadovautis prekių pakeičiamumo 

pirk÷jo požiūriu kriterijais (Konkurencijos įstatymo 3 str. 6 d.). Rezervuotosios pašto paslaugos, 

kaip jos apibr÷žtos Pašto įstatymo 9 straipsnyje (vidaus korespondencijos siuntų, reklaminio pašto, 

gaunamų tarptautinių korespondencijos siuntų surinkimo, paskirstymo, vežimo, pristatymo bei 

įteikimo paslaugos), pasižymi specifin÷mis savyb÷mis. Šių paslaugų tikslas yra komunikacijos 

užtikrinimas. Tuo tarpu informacijos pri÷mimas, atspausdinimas ir d÷jimas į vokus yra savarankiška 

paslauga, nors ir glaudžiai susijusi su tolesniu pristatymu. Teis÷jų kolegijos nuomone, informacijos 

pri÷mimas, atspausdinimas ir įd÷jimas į vokus nekonkuruoja su rezervuotosiomis pašto 

paslaugomis, o vien informacijos pri÷mimo, atspausdinimo ir d÷jimo į vokus paslaugas teikiantys 
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subjektai nekonkuruoja su vien pašto paslaugas teikiančiais subjektais. Sąskaitų spausdinimo, 

lankstymo ir d÷jimo į vokus paslaugas gali teikti įmon÷s, turinčios atitinkamą įrangą, teis÷s aktai 

nenustato jokių specialių reikalavimų šias paslaugas teikiantiems subjektams, tod÷l jos sudaro 

atskirą rinką. Būtent d÷l specifinių pašto paslaugų savybių pašto paslaugos tiek Lietuvoje, tiek 

Europos Bendrijose yra reglamentuojamos specifiniais teis÷s aktais (Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 97/67/EB d÷l Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos pl÷tros bendrų taisyklių ir paslaugų 

kokyb÷s gerinimo). Pagal direktyvos 97/67/EB 2 straipsnį, pašto paslaugas sudaro pašto siuntų 

surinkimas, rūšiavimas, vežimas ir pristatymas, tuo tarpu sąskaitų spausdinimas, lankstymas ir 

d÷jimas į vokus į pašto paslaugas nepatenka. Tod÷l Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teis÷jų kolegijos nuomone, tiek pirmosios instancijos teismas, tiek atsakovas pagrįstai išskyr÷ 

savarankišką rezervuotųjų pašto paslaugų rinką ir savarankišką informacijos pri÷mimo, 

spausdinimo ir d÷jimo į vokus paslaugų rinką.  

 

Tačiau teis÷jų kolegijai kilo abejonių d÷l atsakovo pozicijos UAB „Vilniaus energija“ siuntų 

pristatymo paslaugą susiejant vien su rezervuotosiomis pašto paslaugomis. Nors teis÷jų kolegijos 

nuomone, atsakovas teisingai nurod÷, kad UAB „Vilniaus energija“ bendras voko su turiniu svoris 

neviršys 20 gramų, ir tokie laiškai atitinka rezervuotosios korespondencijos apibr÷žimą, tačiau tai 

savaime nereiškia, kad pristatymas būtinai turi būti atliktas naudojantis pašto paslaugomis. UAB 

„Vilniaus energija“ skelbtose Sąskaitų spausdinimo, lankstymo, d÷jimo į vokus ir pristatymo 

adresatams paslaugų pirkimo skelbiamų supaprastintų derybų sąlygose nenurodomas siuntų 

pristatymo būdas bei tai, kad siuntų pristatymas būtinai turi būti atliktas naudojantis pašto 

paslaugomis. Toks pristatymas galimas ir naudojantis pasiuntinių paslaugomis (Pašto įstatymo 2 str. 

8 d.). Byloje buvo duomenų, kad būtent naudodamasi pasiuntinių paslaugomis, UAB „Vilniaus 

energija“ siuntas pristato skelbtą konkursą laim÷jusi UAB „BMK“. Šiuos argumentus pareišk÷jas 

buvo išsakęs savo 2005 m. lapkričio 15 d. nuomon÷je, pateiktoje Konkurencijos tarybai. Tačiau į 

šiuos argumentus Konkurencijos taryba skundžiamame nutarime neatsižvelg÷, jų nevertino ir 

neanalizavo. 

 

Nors atsakovo išvadą, kad pareišk÷jas dominuoja rezervuotųjų pašto paslaugų rinkoje, Vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegija pripažino teisinga, tačiau skundžiamame nutarime buvo 

neaptarta galimyb÷ teikti UAB „Vilniaus energija“ siuntų pristatymo paslaugą kitais būdais. 

Duomenų, ar pareišk÷jas teikia pasiuntinių paslaugas, byloje nebuvo. Tod÷l aplinkyb÷, kad 

pareišk÷jas dominuoja rezervuotųjų pašto paslaugų rinkoje savaime nereiškia jo išskirtin÷s pad÷ties 

teikiant apskritai siuntų pristatymo paslaugas, nes rezervuotųjų pašto paslaugų teik÷jai galimai 

konkuruoja su kitais siuntas pristatančiais subjektais. 
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Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, kad administracinis aktas negali būti 

grindžiamas abejon÷mis, o jį priimant turi būti įvertinti visi pateikti argumentai, negali būti nutyl÷tų 

argumentų, tod÷l nurodytiems trūkumams pašalinti būtina atlikti papildomą tyrimą. 

 

[2006 m. gruodžio 22 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A2–2207/2006. AB „Lietuvos 

paštas“ prieš  Konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.3] 

 

2006 m. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko pasisakyti  d÷l Konkurencijos tarybos 

kompetencijos ribų.  

 

Administracin÷je byloje Nr. A14–1065/2006 UAB „Akmen÷s energija“ prieš Konkurencijos tarybą 

buvo kilęs ginčas, ar teis÷tai Konkurencijos taryba atsisak÷ prad÷ti tyrimą d÷l UAB ,,Akmen÷s 

energija“ ir UAB ,,Ukmerg÷s energija“ prašymų d÷l AB ,,Lietuvos dujos“ veiksmų atitikties 

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio ir 5 straipsnio nuostatoms.     

 

Konkurencijos tarybos nuomone, dujų tiekimo kaina laisviesiems vartotojams, jiems perkant dujas 

iš AB ,,Lietuvos dujos“, yra reguliuojama; be to, kadangi pareišk÷jos skundžiasi d÷l AB ,,Lietuvos 

dujos“ atsisakymo sudaryti dujų pirkimo–pardavimo sutartį, tod÷l jų skundas Lietuvos Respublikos 

gamtinių dujų įstatymo 20 straipsnio pagrindu žinybingas Valstybinei kainų ir energetikos kontrol÷s 

komisijai. 

 

Tačiau Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad, visų pirma, 

gamtinių dujų tiekimo laisviesiems vartotojams rinka n÷ra reguliuojama, tod÷l joje galima 

konkurencija ir konkurencijos laisvę pažeidžiantys veiksmai, prieštaraujantys Konkurencijos 

įstatymo reikalavimams; antra, nors Valstybin÷ kainų ir energetikos kontrol÷s komisija turi įstatymo 

nustatytą kompetenciją spręsti ginčus, susijusius su dujų tiekimu, tačiau n÷ra jokio pagrindo aiškinti 

šios įstatymo normos kaip paneigiančios visų kitų valstyb÷s institucijų kompetenciją gamtinių dujų 

teisiniuose santykiuose ir iš to kilusiuose ginčuose, tod÷l Konkurencijos taryba yra kompetentinga 

nagrin÷ti prašymus, susijusius su konkurencijos įstatymo pažeidimų tyrimu gamtinių dujų tiekimo 

laisviesiems vartotojams rinkoje.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nusprend÷, kad Konkurencijos tarybos 

nutarimas atsisakyti prad÷ti tyrimą buvo nepagrįstas. 
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[2006 m. birželio 13 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A14–1065/2006. UAB „Akmen÷s 

energija“ prieš Konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.2; 7.3] 

 

Kitoje 2006 m. nagrin÷toje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija sprend÷ 

klausimą d÷l viešojo administravimo subjektams suteikiamos diskrecijos ir teismo kontrol÷s 

santykio.   

  

Administracinis ginčas šioje byloje buvo kilęs d÷l to, ar atsakovas tinkamai apibr÷ž÷ didmeninę 

plačiajuosčio ryšio prieigos rinką, ar tinkamai buvo įvertinta pareišk÷jo pad÷tis šioje rinkoje, ar 

atsakovas nepažeid÷ Rinkos tyrimo taisyklių 25 punkto reikalavimų.   

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas sprendimą atmesti AB ,,Lietuvos telekomas“ skundą iš 

esm÷s grind÷ tuo, kad teis÷s aktais nustatyta rinkos tyrimo procedūra nebuvo pažeista. Teismas 

nevertino atlikto rinkos tyrimo turinio, motyvuodamas rinkos tyrimo specifika ir tuo, kad rinkos 

tyrimas yra ekonominis vertinimas, o pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo 3 straipsnio 2 dalį, teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų 

(neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo 

pažeistas įstatymas ar kitas teis÷s aktas, ar administravimo subjektas neviršijo  kompetencijos, taip 

pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, d÷l kurių institucija buvo įsteigta ir 

gavo atitinkamus įgaliojimus.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija su tokia pirmosios instancijos teismo išvada 

nesutiko. Atitinkamos rinkos apibr÷žimas – tai sud÷tinga ekonomin÷ analiz÷, skirta konkurencijos 

riboms tarp įmonių nustatyti ir apibr÷žti. Byloje nebuvo ginčijama, kad atsakovas turi diskrecijos 

teisę atitinkamos rinkos apibr÷žimo srityje. Administracin÷s institucijos diskrecijos teis÷ 

suprantama kaip galia, suteikianti administravimo subjektui tam tikrą veiklos laisvę priimant 

sprendimus, įgalinanti jį iš kelių teisiškai galimų elgesio variantų pasirinkti tą, kuris, jo nuomone, 

yra tinkamiausias. Tod÷l teismo atliekama atsakovo teis÷s aktų ir veiksmų (neveikimo), kuriais 

įgyvendinama diskrecijos teis÷, kontrol÷ turi būti atliekama, atsižvelgiant į atsakovo turimą 

vertinimo laisvę.   

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija akcentavo, jog tai, kad atsakovas turi didelę 

diskreciją atitinkamos rinkos apibr÷žimo srityje, nereiškia, jog jis bet kuriuo atveju neturi pagrįsti 

savo išvadų svariais išsamaus ir kruopštaus tyrimo metu surinktais argumentais, ar kad 

nereikalaujama pateikti išsamių sprendimo pri÷mimo priežasčių, atskleidžiančių konkrečius 
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loginius apmastymus, grindžiančius jo sprendimą. Atsakovas privalo atidžiai ištirti atitinkamą rinką, 

paremti savo vertinimą argumentais, kurie n÷ra aiškiai nereikšmingi ir kurie pagrindžia jais 

remiantis padarytas išvadas; kurie atspindi faktines aplinkybes tokias, kokios jos iš tikrųjų yra, bei 

kurių pakanka pagrindimui bei atsižvelgti į visus svarbius veiksnius. 

 

Taigi teis÷jų kolegijos nuomone, tai, kad teismas pripažįsta, jog atsakovas turi ekonominių 

klausimų vertinimo laisvę, nereiškia, jog teismas turi susilaikyti nuo atsakovo atliekamos teisin÷s 

ekonominių duomenų kvalifikacijos kontrol÷s. Administracinio teismo kompetencija apima 

tikrinimą, ar viešojo administravimo institucija nepažeid÷ jai suteiktos diskrecijos išorinių ribų. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, jog teisin÷ ekonominių rodiklių 

interpretacijos kontrol÷ būtina, tačiau atsakovo diskrecijos teis÷s ribose atliktų sud÷tingų 

ekonominių vertinimų teismin÷ kontrol÷ turi apsiriboti tikrinimu:  

1) ar atsakovas laik÷si nustatytos rinkos tyrimo procedūros;  

2) ar materialiai tikri yra faktai, kuriais r÷m÷si atsakovas; 

3) ar atsakovas nepiktnaudžiavo kompetencija, nesivadovavo neleistinais motyvais; 

4) ar atsakovas, tirdamas rinką, r÷m÷si teisiškai reikšmingais kriterijais ir nesir÷m÷ 

kriterijais, kurie n÷ra teisiškai reikšmingi;  

5) ar atsakovo aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, d÷l kurių atsakovas 

buvo įsteigtas ir gavo atitinkamus įgaliojimus;  

6) ar atsakovas nepadar÷ akivaizdžios vertinimo  klaidos.  

        

Tokios apimties teismo kontrol÷ ne apriboja diskrecijos teisę, o tik nubr÷žia normines jos ribas. Be 

to, tik atliekant tokią teisminę kontrolę pareišk÷jui gali būti suteikta visapusiška teisin÷ apsauga, 

kuri priklauso jam ir administracinių aktų, priimamų srityse, kuriose viešojo administravimo 

institucija turi diskrecijos teisę, atžvilgiu.      

 

Teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, kad teismas, tikrindamas, ar atsakovas laik÷si rinkos tyrimo procedūros, 

privalo patikrinti ne tik tai, ar buvo laikytasi formalių procedūrinių reikalavimų, pavyzdžiui, ar 

laikytasi derinimo tvarkos, bet ir tai, ar atsakovas kruopščiai ir nešališkai ištyr÷ visas svarbias 

aplinkybes, ar pakankamai motyvavo savo sprendimą.  

 

Tam, kad teismas gal÷tų nustatyti, ar atsakovas nepadar÷ akivaizdžios vertinimo klaidos, turi būti 

atlikta teisin÷ atsakovo atliktos ekonomin÷s analiz÷s, ekonominių duomenų vertinimo 

interpretacijos kontrol÷. Tokia teismo kontrol÷ turi apimti: 
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1) pateiktų įrodymų materialinio tikrumo, patikimumo, nuoseklumo tikrinimą; 

2) tikrinimą, ar pateikti įrodymai atspindi visus esminius duomenis, į kuriuos turi būti 

atsižvelgta vertinant sud÷tingą situaciją; 

3) ar pateiktų įrodymų visuma pagrindžia padarytas išvadas.  

 

Teis÷jų kolegijos nuomone, šioje byloje teismas, vertindamas atsakovo atliktą atitinkamos rinkos 

apibr÷žimą, tur÷jo neapsiriboti formalių procedūrinių reikalavimų laikymosi tikrinimu, bet iš esm÷s 

analizuoti pareišk÷jo nurodytus argumentus bei įrodymus, kuriais grindžiama tai, kad atsakovas 

netinkamai apibr÷ž÷ atitinkamą rinką ir netinkamai atliko konkurencijos veiksmingumo 

atitinkamoje rinkoje tyrimą, t. y. patikrinti, ar įrodymai, kuriais r÷m÷si atsakovas, apibr÷ždamas 

atitinkamą rinką, patikimi, nuoseklūs ir išsamūs; ar surinkti ir panaudoti visi įrodymai, svarbūs 

atitinkamos rinkos apibr÷žimui, ar nesir÷m÷ atsakovas mažai reikšmingais bei prieštaringais 

dalykais ir pan.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos nuomone, akivaizdu, kad tokia kontrol÷ negali 

būti tapatinama su ekonominio tikslingumo vertinimu, pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 

3 straipsnio 2 dalį nepatenkančiu į administracinių teismų kompetenciją, nes, pavyzdžiui, teismas 

šiuo atveju tikrina ne tai, ar atsakovo išskirti atitinkamos rinkos apibr÷žimo kriterijai yra 

ekonomiškai pagrįsti ir racionalūs, o tai, ar atsakovo surinktų ekonominių duomenų kiekybine ir 

kokybine prasme pakanka, kad jais remiantis galima būtų daryti išvadą, jog atsakovo išskirti 

ekonominiai kriterijai įvykdyti arba neįvykdyti. Tai yra, tarp kitų, turi būti nustatyta, ar atsakovas, 

atlikdamas rinkos tyrimą nustat÷ visas aplinkybes, kurias jis prival÷jo nustatyti vadovaudamasis 

rinkos tyrimą, rinkos apibr÷žimą ir didelę įtaką rinkoje turinčių ūkio subjektų nustatymą 

reglamentuojančiais teis÷s aktais: Rinkos tyrimo taisykl÷se, Lietuvos Respublikos konkurencijos 

tarybos 2000 m. vasario 24 d. nutarimu patvirtintuose paaiškinimuose „D÷l atitinkamos rinkos 

apibr÷žimo“ ir kt.                 

 

Teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad Vilniaus apygardos teismas iš esm÷s nenagrin÷jęs pareišk÷jo 

skunde išd÷stytų pagrindinių pareišk÷jo skundo argumentų d÷l atsakovo netinkamai atlikto rinkos 

apibr÷žimo, d÷l to, kad atsakovo surinkti įrodymai neapt÷p÷ visos informacijos, į kurią turi būti 

atsižvelgiama  apibr÷žiant atitinkamą rinką, d÷l netinkamo pareišk÷jo pad÷ties šioje rinkoje 

nustatymo ir kt., neatliko aukščiau apibr÷žtos privalomos teismin÷s ekonominių duomenų teisin÷s 

kvalifikacijos kontrol÷s. D÷l šių priežasčių bylos esm÷ liko neatskleista, tod÷l byla buvo grąžinta 

pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo.   
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[2006 m. gruodžio 18 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-2203/2006. AB „Lietuvos 

telekomas“ prieš LR ryšių reguliavimo tarnybą“.   Procesinio sprendimo kategorija 7.6.] 

 

2006 m. Vyriausiasis administracinis teismas toliau pl÷tojo praktiką pripažįstant ginčijamas veikas 

Konkurencijos įstatymo draudžiamais susitarimais, analizavo požymius, kuriais remiantis 

susitarimas gali būti pripažintas Konkurencijos įstatymo draudžiamu susitarimu,  pasireiškiančiu 

suderintais veiksmais.   

 

Administracin÷je byloje Nr. A1-686/2006 UAB „Taksvija“ ir kt. prieš Konkurencijos tarybą 

pareišk÷jų veika skundžiamu Konkurencijos tarybos nutarimu ir pirmosios instancijos teismo 

sprendimu buvo pripažinta ribojančiu konkurenciją susitarimu nustatyti taksi paslaugos kainas, 

kuris yra draudžiamas pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punktą. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad pareišk÷jams inkriminuoto 

konkurencijos pažeidimo konstatavimui yra būtinas šių elementų nustatymas:  

1) tarp ūkio subjektų turi būti susitarimas, kuris gali pasireikšti ir suderintais veiksmais; 

2) susitarimo objektas turi būti tiesioginis ar netiesioginis prek÷s (paslaugos) kainos nustatymas 

(fiksavimas). 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija akcentavo, jog šioje byloje aiškinant 

Konkurencijos įstatymo nuostatas yra svarbi Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktikos, 

nagrin÷jant Europos Bendrijų konkurencijos teis÷s pažeidimų bylas, analiz÷. Nors Konkurencijos 

įstatymas reglamentuoja konkurencijos teisinius santykius, susiklosčiusius vietin÷je rinkoje, tačiau, 

atsižvelgiant į tai, jog šio įstatymo normos (šiuo atveju reglamentuojančios draudžiamus 

susitarimus) ir jose naudojamos sąvokos iš esm÷s yra identiškos Europos Bendrijos sutarties 81 

straipsniui, be to, Konkurencijos įstatymo tikslas yra Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos 

konkurencijos santykius reglamentuojančios teis÷s suderinimas (Konkurencijos įstatymo 1 str. 3 d.), 

Europos Bendrijos sutarties (toliau – ir Steigimo sutartis) 81 straipsnio interpretavimas ETT 

praktikoje yra ypač aktualus, taikant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį. Teis÷jų kolegijos 

nuomone, šiuo aspektu svarbu atsižvelgti ir į galiojančios Konkurencijos įstatymo redakcijos 

pri÷mimo metu įstatymo leid÷jo vertintas aplinkybes ir įstatymo id÷ją, išreikštą tiek tiesiogiai 

Konkurencijos įstatymo 1 straipsnio 3 dalyje, tiek įstatymo projektą lydinčiuose dokumentuose. 

Įstatymo projekto 2004 m. vasario 3 d. aiškinamajame rašte buvo akcentuota, kad šio įstatymo 

projekto tikslas – sudaryti teisines prielaidas veiksmingai įgyvendinti konkurencijos politiką, 

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare ir tinkamai taikyti Steigimo sutarties 81 ir 82 straipsnius. 
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Teis÷jų kolegija nurod÷, jog sprendžiant šį ginčą, būtina atskirti Konkurencijos įstatymo 

draudžiamas veikas, kurių įrodin÷jimas reikalauja nustatyti veikos poveikį rinkai, ir tokias ypač 

pavojingais konkurencijos teis÷s pažeidimais pripažįstamas veikas, kurių neigiamas poveikis rinkai 

įstatymo yra preziumuojamas, tod÷l nereikalaujantis atskiro įrodin÷jimo (per se draudimai). Tokias 

išvadas teis÷jų kolegija padar÷ sistemin÷s Konkurencijos įstatymo nuostatų analiz÷s, kurią 

patvirtina ir Europos Bendrijų teismų praktika, pagrindu.  

 

Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalis įtvirtina susitarimų, turinčių tikslą riboti konkurenciją, 

ribojančių ar galinčių riboti konkurenciją, draudimą, kuris taikytinas šios dalies 1-5 punktuose 

įvardintoms susitarimų kategorijoms. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad 1 dalies 1-4 

punktuose išvardyti susitarimai visais atvejais laikomi ribojančiais konkurenciją. Konkurencijos 

įstatymo 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad šis straipsnis gali būti netaikomas ūkio subjektų 

sudarytiems susitarimams, kurie d÷l savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos. 

Reikalavimus ir sąlygas tokiems susitarimams teis÷s aktu nustato Konkurencijos taryba. 

Konkurencijos taryba 2000 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 1 patvirtino Reikalavimus ir sąlygas 

susitarimams, kurie d÷l savo mažareikšmio poveikio negali itin riboti konkurencijos (Konkurencijos 

tarybos 2004 m. gruodžio 9 d. nutarimo Nr. 1S-172 redakcija). Pagal šio nutarimo 7.1 punktą 

sąlygos, d÷l kurių susitarimas gali būti nelaikomas itin ribojančiu konkurenciją, netaikomos 

horizontaliems susitarimams, kurių tikslas tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti (fiksuoti) prek÷s kainą. 

 

Teis÷jų kolegijos nuomone, min÷tieji teis÷s aktai imperatyviai nustato, kad tam tikros susitarimų 

kategorijos, įskaitant ir horizontalius susitarimus d÷l kainos, laikomos ribojančiomis konkurenciją 

ab initio. Tod÷l teis÷jų kolegija akcentavo, kad pirmosios instancijos teismas, konstatavęs 

pareišk÷jų suderintus veiksmus (horizontalų susitarimą) d÷l kainos, nepagrįstai dar papildomai 

analizavo to susitarimo poveikį konkurencijai. Šiuo aspektu pareišk÷jų argumentai d÷l jų veikos 

poveikio rinkai tur÷jo būti atmesti Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu. Vertinant 

atsakovo ir pirmosios instancijos teismo išvadas d÷l pareišk÷jų veikų pripažinimo Konkurencijos 

įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkto pažeidimą sudarančiu susitarimu, tur÷jo pakakti konstatuoti 

susitarimo tarp pareišk÷jų faktą ir to susitarimo tikslą – kainos nustatymą. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, kad aiškindamas „suderintos praktikos“ 

arba suderintų veiksmų (angl. „concerted practice“) sąvoką Europos Bendrijų Teisingumo Teismas 

nurod÷, kad tokie veiksmai apima tarp įmonių susiklosčiusius koordinavimo santykius, kurie n÷ra 

pasiekę formalaus susitarimo lygio, tačiau yra pakeičiami sąmoningu praktiniu bendradarbiavimu, 
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kuriuo siekiama išvengti konkurencijos (Dyestuffs, C-48, 49 51-57/69). Be to, ETT nurod÷, kad 

ūkio subjektai, dalyvavę susitikimuose su konkurentais, kuriuose buvo svarstomi klausimai, susiję 

su rinkos sąlygomis, taip pat pasidalinta informacija apie kainas, pardavimų kiekius ir pan., jei po to 

seka tam tikras tų rinkos dalyvių panašus elgesys, yra laikomi dalyvavę suderintuose veiksmuose 

(Polypropylene C-199/92).  

 

Nagrin÷jamoje byloje nustatyta, kad pareišk÷jai, kurie yra Vilniaus miesto taksi paslaugų rinkos 

dalyviai, t.y. konkurentai, dalyvavo bendruose susirinkimuose, kuriuose buvo aptariama situacija 

rinkoje (kitaip tariant tur÷jo kontaktų konkurencijos teis÷s normų prasme), o po pareišk÷jų 

bendravimo jų elgesys rinkoje buvo iš esm÷s identiškas – visi 2004 m. rugs÷jo m÷nesio įsakymais 

pak÷l÷ taksi paslaugų tarifus tuo pačiu metu (nuo 2004 m. rugs÷jo 28 d. – spalio 1 d.).  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad konkurencijos teis÷s prasme 

draudžiama suderinta praktika laikoma ir tokia veika, kai konkurentai viešai paskelbia informaciją 

apie planuojamą elgesį rinkoje (apie planuojamas kainas ir pan.). ETT yra konstatavęs, kad 

Steigimo sutarties 81 straipsnis paprastai nedraudžia ūkio subjektui vienašališkai atlikti tam tikrus 

veiksmus, įskaitant viešą pranešimą apie planuojamą veiklą, tačiau toks elgesys yra draudžiamas 

tuo atveju, jei tarp konkurentų atitinkamoje rinkoje yra sudaryti kokie nors susitarimai ar įvykę 

tiesioginiai ar netiesioginiai kontaktai (suderinti veiksmai) (Suiker Unie C-40-48,50, 54-56, 111, 

113-114/73). 

 

Tod÷l teis÷jų kolegijos nuomone, byloje įvardyti vieši Asociacijos prezidento R. B. ir UAB 

„Martono taksi“ direktoriaus R. K. teiginiai žiniasklaidoje apie taksi paslaugas teikiančių bendrovių 

ketinimus nuo 2004 m. spalio 1 d. kelti įkainius, atsižvelgiant į nustatytą bendravimą tarp 

atitinkamų ūkio subjektų, laikytini draudžiama konkurencine praktika. Šios aplinkyb÷s teis÷jų 

kolegiją įgalino padaryti išvadą, kad tarp nustatyto pareišk÷jų (konkurentų) bendravimo ir jų elgesio 

rinkoje yra tiesioginis priežastinis ryšys. Tod÷l buvo konstatuota, kad ginčijama pareišk÷jų veika 

atsakovo ir pirmosios instancijos teismo buvo pagrįstai pripažinta suderintais veiksmais.  

 

Šioje byloje Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pasisak÷ ir d÷l baudų skyrimo 

kriterijų taikymo. Konkurencijos įstatymas baudos dydį sieja su procentine atitinkamo ūkio 

subjekto bendrųjų metinių pajamų pra÷jusiais ūkiniais metais išraiška. Tod÷l Vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai 

konstatavo, kad atsakovas netinkamai nustat÷ bendrą baudos dydį – 40 000 Lt, kurį diferencijavo 

pagal pareišk÷jų vaidmenį susitarime, nesiedamas baudos dydžio su pareišk÷jų bendrosiomis 
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metin÷mis pajamomis. Pirmosios instancijos teismas, keisdamas atsakovo paskirtas baudas, r÷m÷si 

jau paskirtų baudų dydžiais ir nustatin÷jo, koks yra paskirtų baudų dydžių procentin÷s išraiškos nuo 

2003 metų bendrųjų atitinkamų bendrovių pajamų vidurkis, kurį laik÷ pagrindu nustatyti baudos 

dydžius. Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegijos nuomone, toks baudų skyrimo 

kriterijus n÷ra tinkamas, tod÷l pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis d÷l baudų pareišk÷jams 

skyrimo buvo pakeista.   

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, kad Konkurencijos įstatyme, kaip 

min÷ta, nustatytas baudos dydis už draudžiamą susitarimą – iki 10 procentų bendrųjų įmon÷s 

pajamų pra÷jusiais ūkiniais metais (šiuo atveju – 2003 metais). Tod÷l sprendžiant baudų dydžio 

klausimą kiekvieno pareišk÷jo atžvilgiu, pirmiausiai nustatytina bendra procentin÷ baudos dydžio 

išraiška pagal pažeidimo pavojingumą ir trukmę (Konkurencijos įstatymo 42 str. 1 d. 1 ir 2 p.) 

visiems pareišk÷jams, o po to bauda individualizuotina remiantis Konkurencijos įstatymo 42 

straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktuose nurodytais individualiais kriterijais.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad pažeidimo pobūdis ir geografin÷s 

rinkos plotas yra esminiai kriterijai, sprendžiant apie pažeidimo pavojingumą. Draudžiamas 

susitarimas d÷l kainos pagal pobūdį yra vienas pavojingiausių konkurencijos teis÷s pažeidimų 

(min÷ta, kad toks susitarimas per se yra draudžiamas net nenustatin÷jant jo faktinio poveikio rinkai), 

tačiau, kaip pagrįstai nurod÷ atsakovas, šiuo atveju pažeidimas padarytas lokalioje rinkoje (Vilniaus 

miesto taksi paslaugų rinka). Remiantis šiomis aplinkyb÷mis padaryta išvada, kad pagal pažeidimo 

pavojingumą baudos dydis tur÷tų neviršyti vidurkio. Teis÷jų kolegijos nuomone, pagal jau įvertintus 

kriterijus baudos dydis tur÷tų sudaryti 4 procentus bendrųjų metinių atitinkamo ūkio subjekto 

pajamų. Be to, kadangi Konkurencijos įstatymo 42 straipsnio 2 dalyje nurodytų atsakomybę 

lengvinančių aplinkybių ir 3 dalyje numatytų atsakomybę sunkinančių aplinkybių pareišk÷jų 

veikloje nenustatyta, individualizuojant baudą turi būti atsižvelgta į kiekvieno ūkio subjekto 

vaidmenį pažeidime (Konkurencijos įstatymo 42 str. 1 d. 5 p.), t. y. ar ūkio subjektas buvo 

pažeidimo iniciatorius, ar darant pažeidimą jis atliko aktyvų ar pasyvų vaidmenį, taip pat į ūkio 

subjekto užimamą rinkos dalį.  

 

[2006 m. geguž÷s 11 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A1-686/2006. UAB Taksvija ir kt. prieš  

Konkurencijos tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 7.2.] 
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I. 4. Nuosavyb÷s teisių atkūrimas 

 

Pagal Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo 

įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalis, prašymai atkurti nuosavyb÷s teises į nekilnojamąjį turtą tur÷jo 

būti pateikti iki 2001 m. gruodžio 31 d., o nuosavyb÷s teises bei giminyst÷s ryšį su savininku 

patvirtinantys dokumentai tur÷jo būti pateikti iki 2003 m. gruodžio 31 d. Taip pat nustatyta, kad 

asmenims, praleidusiems šiuos terminus atlikti min÷tus veiksmus, šie terminai teismo sprendimu 

gali būti atnaujinti. Kadangi terminai prašymams d÷l nuosavyb÷s teisių atkūrimo bei reikalingiems 

dokumentams paduoti 2006 m. jau buvo pasibaigę, daugiausia administracinių ginčų nuosavyb÷s 

teisių atkūrimo srityje kilo d÷l terminų atnaujinimo klausimų.  

 

Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 metais suformuotą teismų praktiką, 

subjektinei teisei – atkurti nuosavybę į išlikusį nekilnojamąjį turtą – atsirasti yra būtina įstatyme 

numatytų prielaidų egzistavimo bei atitinkamų sąlygų įvykdymo sistema. Įstatymas numato 

galimybę atnaujinti terminą atlikti tuos veiksmus, kurie yra susiję su  įstatyme numatytų sąlygų, 

būtinų asmens subjektinei teisei atsirasti, įvykdymu ir nenumato galimybių atnaujinti terminą atlikti 

tuos veiksmus, kurie yra susiję su įstatyme nustatytų prielaidų egzistavimu. Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegija yra nurodžiusi, kad, pavyzdžiui, turto savininko palikuonis, 

kol yra gyvas pats turto savininkas, n÷ra šių teisinių santykių subjektas, nes neatitinka įstatyme 

nustatytos prielaidos, apibūdinančios asmens subjektiškumą. Ir turto savininkui, nepageidaujančiam 

atkurti nuosavyb÷s teisių, mirus po nustatyto termino, iki kada pastarasis gal÷jo atkurti nuosavyb÷s 

teisę į išlikusį nekilnojamąjį turtą, turto savininko palikuoniui nenumatyta galimyb÷ atnaujinti 

terminą, kuris būtų susijęs su jo subjektiškumo atsiradimu po įstatyme numatyto termino.  

 

Lietuvos Respublikos pilietyb÷ yra viena iš tų įstatyme nustatytų prielaidų, kurios požymius turi 

atitikti asmuo, kad jis gal÷tų būti pripažintas tinkamu nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį 

turtą teisinių santykių subjektu. Tokiu būdu, Lietuvos Respublikos pilietybę asmuo turi įgyti, o tuo 

pačiu ir tapti tinkamu subjektu iki 2001 m. gruodžio 31 d.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pabr÷ž÷,  kad pilietybę patvirtinančio 

dokumento pateikimas iki 2001 m. gruodžio 31 d., arba nepateikimas kartu su prašymu atkurti 

nuosavyb÷s teises, negali būti tapatinamas su asmens faktiniu buvimu Lietuvos Respublikos 

piliečiu iki nurodytos datos, nes piliečio pasas ar kitas jį atstojantis dokumentas tik įrodo juridinę 

reikšmę turintį faktą – asmens subjektinę teisę į pilietybę – tačiau jos nesukuria bei nepanaikina.        
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Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad tais atvejais, kai asmuo, 

būdamas nustatyta tvarka pripažintas Lietuvos Respublikos piliečiu iki 2001 m. gruodžio 31 d., ir 

kai iki šios datos kartu su prašymu atkurti nuosavyb÷s teises nepateikia Lietuvos Respublikos 

piliečio paso ar kito jį atstojančio dokumento, jis subjektiškumo požymių, leidžiančių atkurti 

nuosavyb÷s teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nepraranda, o terminas pateikti pasą ar kitą jį 

atstojantį dokumentą gali būti atnaujintas Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį 

nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tai 

aktualu tokiais atvejais, kai, pavyzdžiui, asmuo pasą pameta, praranda, keičia ir pan., ir d÷l to 

negali jo pateikti kartu su prašymu atkurti nuosavyb÷s teises.   

 

Byloje nagrin÷tu atveju buvo nustatyta, kad pareišk÷jas iki Lietuvos Respublikos piliečių 

nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatytos 

datos – 2001 m. gruodžio 31 d. – nebuvo įgijęs  Lietuvos Respublikos pilietyb÷s, o tuo pačiu, kaip 

subjektas, neatitiko šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyto reikalavimo d÷l pilietyb÷s, kuri yra 

būtina prielaida atsirasti asmens subjektinei  teisei į nuosavyb÷s teisių atkūrimą.  

 

Tod÷l esant šioms aplinkyb÷ms, Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, jog 

pareišk÷jui nesant byloje aptariamo teisinio santykio subjektu, negali būti atnaujinti terminai atlikti 

veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatymo 10 straipsnio 1 ir 4 dalyse.  

 

[2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A8 – 1403/2006. J. E. prieš Kauno 

miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 11.9.] 

 

2004 m. spalio 12 d. Lietuvos Respublikos piliečių nuosavyb÷s teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą 

atkūrimo įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymu Nr. IX-2490 galimyb÷ paduoti prašymą 

numatyta tik tiems piliečiams, kurie laiku to nepadar÷ d÷l išskirtinių faktinių aplinkybių, teismo 

pripažintų svarbiomis termino praleidimo priežastimis. Svarbios priežastys, kurios sudaro teis÷tą 

pagrindą įstatymu nustatytų terminų atnaujinimui, teismin÷je praktikoje vieningai suprantamos kaip 

faktin÷s aplinkyb÷s, objektyviai sutrukdžiusios realizuoti subjektines teises asmeniui, kuris savo 

valiniais veiksmais šių teisių realizavimo siekia.  

 

2006 m. spalio 20 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracin÷je byloje Nr. A14-

1637/2006 V. B. prieš Kauno apskrities viršininko administraciją tokia objektyvia aplinkybe buvo 

pripažintas įvaikinimo faktas. Šioje byloje pareišk÷jas V.B. kreip÷si į administracinį teismą, 
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prašydamas atnaujinti terminą paduoti prašymą atkurti nuosavyb÷s teises bei pateikti nuosavyb÷s 

teises ir giminyst÷s ryšį su buvusiais savininkais M. ir V.L. patvirtinančius dokumentus. Jis nurod÷ 

iki 2003 m. gruodžio 31 d. nepateikęs prašymo atkurti nuosavyb÷s teises ir giminyst÷s ryšį su žem÷s 

savininkais bei nuosavyb÷s teises į žemę patvirtinančių dokumentų, kadangi apie savo teisę 

pretenduoti į motinos įt÷vių nuosavyb÷s teise valdytus žem÷s sklypus sužinojęs tik  2005 m. kovo 

24 d., kai iš Kauno apskrities archyvo gavo Jiezno rajono liaudies teismo 1955 metais priimtų 

nutarčių kopijas, patvirtinančias, kad jo motina buvo įvaikinta M. ir V. L.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad įvaikinimas n÷ra visuotinai įprasta 

aplinkyb÷, tod÷l n÷ra pagrindo teigti, kad kiekvienas pakankamai apdairus ir rūpestingas žmogus, 

siekiantis nuosavyb÷s teisių atkūrimo, turi rinkti, tikrinti tokio pobūdžio informaciją apie savo 

giminaičius. Remdamasi tuo, jog pareišk÷jas teig÷ apie įvaikinimą sužinojęs atsitiktinai, rinkdamas 

medžiagą apie savo gimin÷s genealogiją, ir tai nebuvo paneigta byloje surinktais įrodymais, 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nusprend÷, kad pareišk÷jo nurodytos 

aplinkyb÷s sudaro pagrindą nuosavyb÷s teisių atkūrimui reikalingų prašymo bei dokumentų 

pateikimo terminų atnaujinimui.  

 

[2006 m. spalio 20 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A14-1637/2006. V. B. prieš Kauno 

apskrities viršininko administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 11.2.]              

 

I. 5. Statyba 

 

Gaus÷jant bylų statybos srityje, toliau formuojama Vyriausiojo administracinio teismo  praktika d÷l 

statybos leidimų išdavimo teis÷tumo ir d÷l kitų statybų teisinių klausimų.    

 

2006 m. rugs÷jo 15 d. Vyriausiojo administracinio teismo nutartyje administracin÷je byloje Nr. A5-

1385/2006 UAB „Gembin÷“ prieš Vilniaus miesto savivaldyb÷s administraciją buvo patvirtinta 

teismų praktika, pagal kurią skųsti teismams galima ne tik patį išduotą statybos leidimą, bet ir 

statinio projekto derinimą kaip atskirą administracinį aktą, t.y., kad viešojo administravimo 

institucijų atliekami statybos projekto suderinimai ar atsisakymai atlikti tokį suderinimą, vertinami 

kaip administraciniai aktai ir reikalavimai panaikinti tokius aktus gali būti savarankišku skundo 

administraciniam teismui dalyku: 

Savivaldyb÷s padalinio atliekamas statinio projekto suderinimas atitinka administracinio akto 

požymius, t. y. jis atliekamas administravimo subjekto, yra išreiškiamas rašytine forma, juo taikomi 

teis÷s norminiai aktai konkrečiai situacijai, jis sukelia statytojui konkrečias teisines pasekmes, nes 
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sudaro prielaidas galioti statinio projektui, remiantis juo, gauti statybos leidimą ir realizuoti statinio 

projekte numatytą statybą.    

 

[2006 m. rugs÷jo 15 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A5-1385/2006. UAB „Gembin÷“ prieš 

Vilniaus miesto savivaldyb÷s administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.1; 13.2; 50.1; 

50.3.8; 65.1.] 

 

2006 m. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko spręsti ginčus d÷l statybos leidimo 

teisinio statuso, d÷l savavališkos statybos akte užfiksuotų darbų savavališkumo. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2006 m. rugs÷jo 7 d. nutartyje 

administracin÷je byloje Nr. A5-1265/2006 UAB „Kauno saul÷tekis“ prieš Kauno apskrities 

viršininko administraciją nurod÷, jog statybos leidimas – specialia tvarka kompetentingo subjekto 

išduodamas dokumentas, suteikiantis teisę atlikti jame nurodytus statybos darbus. Statybos leidimas 

išduodamas tik tada, kai statytojas pateikia įstatyme nustatytus dokumentus, tarp jų statinio 

projektą, ir kai įsitikinama, kad statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus 

statybos sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą) bei projektavimo sąlygų sąvado reikalavimus. 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, jog statybos leidimui negali būti 

prilyginami jokie kiti viešojo administravimo subjektų priimami administraciniai aktai. Tod÷l 

nagrin÷jamu atveju teis÷s rekonstruoti p÷sčiųjų dangą ir fontaną  nesuteik÷ Komunalinio ūkio 

skyriaus išduoti leidimai. Tai, kad abiejuose leidimuose buvo nustatytas įpareigojimas atstatyti 

rekonstrukcijos metu sugadintas dangas, nepanaikino statytojo pareigos atstatant dangas, laikytis 

statybą reglamentuojančių teis÷s aktų, t. y. rekonstrukciją vykdyti tik  turint nustatyta tvarka išduotą 

statybos leidimą. 

 

[2006 m. rugs÷jo 7 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A5-1265/2006. UAB „Kauno saul÷tekis“ 

prieš Kauno apskrities viršininko administraciją. Procesinio sprendimo kategorija 13.2.]        

 

Itin aktualus 2006 m. išliko klausimas d÷l įvairių organizacijų, bendruomenių teis÷s kreiptis į 

teismą, ginčijant išduotus statybos leidimus ir d÷l kitų statybos klausimų. Visuomenin÷s 

organizacijos, gyventojų bendruomen÷s paprastai turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jos 

narių pažeistos ar ginčijamos teis÷s arba įstatymų saugomi interesai, kai tokia galimyb÷ numatyta jų 

įstatuose. Lietuvos Respublikai 2001 m. spalio 31 d. ratifikavus Orhuso konvenciją d÷l teis÷s gauti 

informaciją, visuomen÷s dalyvavimo priimant sprendimus ir teis÷s kreiptis į teismus aplinkosaugos 

klausimais, vis dažniau bendruomen÷s savo teisę kreiptis į teismą grindžia Orhuso konvencijos 
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nuostatomis, ir kreipiasi į teismus siekdamos ginti ne tik savo narių pažeistas ar ginčijamas teises 

arba įstatymų saugomus interesus, bet ir viešąjį interesą, pavyzdžiui, siekdamos apsaugoti gamtinę 

aplinką, kraštovaizdį, tod÷l Orhuso konvencijos aiškinimo praktika tampa vis aktualesn÷.  

    

2006 m. spalio 24 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A10- 1775/2006 Lamp÷džių 

bendruomen÷s centras prieš Kauno miesto savivaldybę Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų 

kolegija pasisak÷ d÷l pareišk÷jo –  Lamp÷džių bendruomen÷s – teis÷s kreiptis į teismą ir Orhuso 

konvencijos taikymo. Teis÷jų kolegija nurod÷, kad pareišk÷jas yra visuomenin÷ organizacija. 

Pareišk÷jo įstatų 2.1 punkte numatyta, kad Lamp÷džių bendruomen÷s centro tikslai ir uždaviniai yra 

įvairiomis formomis ir būdais bendrauti su gyventojais. Bendruosius visuomeninių organizacijų 

tikslus apibr÷žia Asociacijų įstatymas. Šio įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asociacijos 

kaip juridinio asmens tikslas yra koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių 

interesus ir juos ginti, ar tenkinti kitus viešuosius interesus. 

 

Iš pamin÷tų teis÷s normų turinio teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad pareišk÷jas įstatymų nustatyta 

tvarka turi teisę kreiptis į teismą, kad būtų apgintos jo narių pažeistos ar ginčijamos teis÷s arba 

įstatymų saugomi interesai. Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad 

pareišk÷jo skundžiami administraciniai aktai, kuriais buvo išduoti gyvenamojo namo statybos 

leidimai, nepažeid÷ pareišk÷jo kaip juridinio asmens teisių ar teis÷tų interesų, nes netur÷jo jokios 

įtakos realizuojant pareišk÷jo įstatuose numatytus pareišk÷jo tikslus ir uždavinius. 

 

Tai, kas yra objektyviai reikšminga, vertinga ir reikalinga visuomenei ar jos daliai, laikytina 

viešuoju interesu. Pareišk÷jo manymu, statomas gyvenamasis namas Gintaro g. 9, Lamp÷džiuose, 

gadins kraštovaizdį, terš vizualinę aplinką ir taip pakenks saugomam gamtiniam kraštovaizdžio 

kompleksui. Tai būtų reikšminga visuomenei. Tod÷l Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų 

kolegija konstatavo, kad pirmosios instancijos administracinis teismas pri÷jo prie pagrįstos išvados, 

kad pareišk÷jas kreip÷si į teismą gindamas viešąjį interesą.  

 

Aiškindama Orhuso konvencijos taikymo apimtį šioje byloje Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad visuomeninių organizacijų teis÷, vadovaujantis nacionaliniais 

įstatymais, kreiptis į teismus ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, yra  reglamentuota 

Orhuso konvencijos 9 straipsnio 2 dalyje, pagal kurią visuomenin÷s organizacijos, padedančios 

spręsti aplinkosaugos problemas ir veikiančios pagal nacionalinių įstatymų reikalavimus, turi teisę 

kreiptis į administracinį teismą, ginant viešąjį interesą aplinkosaugos srityje, jeigu tai gali tur÷ti 

didelį poveikį aplinkai. Konvencijos I priede pateiktas sąrašas veiklos rūšių, galinčių tur÷ti didelį 
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poveikį aplinkai. Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad tik d÷l 

šiame veiklos rūšių sąraše išvardintų veiklos rūšių visuomenin÷ organizacija gali kreiptis į teismą, 

gindama viešąjį interesą aplinkosaugos srityje. Gyvenamųjų namų statyba šiame sąraše nenurodyta, 

tod÷l teis÷jų kolegija konstatavo, kad šiuo konkrečiu atveju pirmosios instancijos administracinis 

teismas pri÷jo prie pagrįstos išvados, jog pareišk÷jas netur÷jo teis÷s kreiptis į teismą gindamas 

viešąjį interesą.   

 

[2006 m. spalio 24 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A10- 1775/2006. Lamp÷džių 

bendruomen÷s centras prieš Kauno miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 13.2.] 

 

I. 6. Teritorij ų planavimas 

 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jeigu yra pagrindas 

manyti, kad įstatymas ar kitas teis÷s aktas, kuris tur÷tų būti taikomas konkrečioje byloje, 

prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrin÷jimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos 

Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį prašydamas spręsti, ar tas įstatymas 

ar kitas teis÷s aktas atitinka Konstituciją.  

 

Remdamasis šia įstatymine nuostata, 2006 m. spalio 16 d. nutartimi Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas, nagrin÷damas administracinį ginčą, kilusį teritorijų planavimo srityje,  

administracin÷je byloje Nr. A6-1540/2006 Klaip÷dos apygardos vyriausiasis prokuroras prieš 

Neringos savivaldyb÷s tarybą nutar÷ kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su 

prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1269 

„D÷l Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“ neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintam teisin÷s valstyb÷s principui, Lietuvos Respublikos 

Konstitucijos 7 straipsnio 2 daliai, 1993 m. balandžio 6 d. Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-119 

„D÷l Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teis÷s aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarkos“ 1 straipsnio 

1 daliai (įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 2 str.), 2 straipsnio 1 dalies 4 punktui 

(įstatymo Nr. I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 3 str. 1 d. 4 p.), 8 straipsnio 1 daliai (įstatymo Nr. 

I-119 2005 m. liepos 7 d. redakcijos 9 str. 1 d.).  

 

Abejones d÷l minimo akto konstitucingumo Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 

pagrind÷ tokiais pagrindiniais motyvais:  
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Lietuvos Respublikos Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta: „Galioja tik paskelbti 

įstatymai“. Konstitucijos 7 straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „paskelbti“ reiškia ir tai, kad 

įstatymai turi būti paskelbti viešai. Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad teis÷ negali būti 

nevieša. Atsižvelgus į konstitucinį reikalavimą, kad teis÷ negali būti  nevieša, Konstitucijos 7 

straipsnio 2 dalyje vartojama sąvoka „įstatymai“ negali būti aiškinama vien pažodžiui – ji aiškintina 

plečiamai, kaip apimanti ne tik įstatymo galią turinčius, bet ir kitus teis÷s aktus (2003 m. spalio 29 

d. Konstitucinio teismo nutarimas). 

 

Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, kad visos norminio teis÷s akto dalys (taip pat – pried÷liai) 

sudaro vieną visumą, tarpusavyje yra neatskiriamai susijusios ir turi vienodą teisinę galią, kad 

pried÷lių atskirti nuo teis÷s akto negalima, nes, keičiant juose nustatytą teisini reguliavimą, keičiasi 

ir visas teis÷s akte nustatyto teisinio reguliavimo turinys (Konstitucinio Teismo 1999 m. liepos 9 d., 

2003 m. spalio 29 d. nutarimai). Taigi Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schema 

(generalinis planas) yra neatsiejama Vyriausyb÷s 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1269 „D÷l 

Kuršių nerijos nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“ dalis.  

 

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 1994 m. gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1269 „D÷l Kuršių nerijos 

nacionalinio parko planavimo schemos (generalinio plano)“ (toliau – ir Nutarimas) buvo paskelbtas 

„Valstyb÷s žiniose“ (1994, Nr. 99-1977), tačiau Nutarimo 1 punktu patvirtinta pati Kuršių nerijos 

nacionalinio parko planavimo schema (generalinis planas) nei kartu su Nutarimu, nei v÷liau 

oficialiame teis÷s aktų skelbimo šaltinyje „Valstyb÷s žinios“ paskelbta nebuvo. Atsižvelgiant į šias 

aplinkybes, yra pagrindas manyti, kad tai prieštaravo tuometinei (taip pat prieštarauja ir dabartinei) 

teis÷s aktų skelbimo tvarkai.  

 

[2006 m. spalio 16 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A6-1540/2006. Klaip÷dos apygardos 

vyriausiasis prokuroras prieš Neringos savivaldyb÷s tarybą. Procesinio sprendimo kategorija 14.3.] 

 

I. 7. Valstyb÷s tarnyba 

 

Didelę dalį Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme nagrin÷tų bylų 2006 metais sudar÷ 

tarnybiniai ginčai. Nagrin÷damas valstyb÷s tarnybos teisinių santykių srityje kilusius ginčus, 

Vyriausiasis administracinis teismas sprendžia klausimus, susijusius su pri÷mimu į valstyb÷s 

tarnybą, valstyb÷s tarnautojų teis÷mis ir pareigomis, valstyb÷s tarnautojams skiriamomis 

tarnybin÷mis nuobaudomis, valstyb÷s tarnautojų socialin÷mis garantijomis, valstyb÷s tarnautojų 

atleidimu iš valstyb÷s tarnybos ir kt. 
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2006 m. rugs÷jo 25 d. nutartyje, priimtoje administracin÷je byloje Nr. A7-1491/2006 R. R. prieš 

Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos Lietuvos vyriausiasis administracinis 

remdamasis Vidaus tarnybos statuto (toliau – ir Statutas) 37 straipsniu, nurod÷, kad vidaus tarnybos 

stažas pareigūnui skaičiuojamas tarnybos pradžia laikant jo pri÷mimo į vidaus tarnybą datą, į vidaus 

tarnybos stažą papildomai įskaitant ir laikotarpius, buvusius iki 1990 m. kovo 11 d. Vidaus tarnybos 

statuto 37 straipsnio 1 dalies 9 punkte numatyta, kad į vidaus tarnybos stažą įskaitoma pus÷ 

mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus 

tarnybą per tris m÷nesius, pailginant šį laikotarpį ligos, n÷štumo ir gimdymo atostogų, taip pat 

būtinosios tarnybos kariuomen÷je ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme. Teis÷jų kolegija 

atkreip÷ d÷mesį, kad pus÷ mokymosi kitose aukštosiose švietimo įstaigose laiko į stažą įskaitoma, 

jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris m÷nesius.  

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, 

krašto apsaugos, prokuratūros, kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstyb÷s įmonių 

pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio 6 punktas, galiojęs ginčijamo įsakymo 

pri÷mimo metu, numat÷, jog į tarnybos laiką pensijai skirti įskaitoma pus÷ mokymosi kitose 

aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose vidurin÷se mokyklose laiko, jeigu jas baigę asmenys 

iš karto paskirti pareigūnais. Teis÷jų kolegija nurod÷, kad sąvokos „iš karto paskirti pareigūnais“ 

reikšm÷ šiame įstatyme neapibr÷žta, tod÷l ji aiškintina taip, kaip nustatyta Vidaus tarnybos statuto 

37 straipsnio 1 dalies 9 punkte – į vidaus tarnybos stažą įskaitoma pus÷ mokymosi kitose 

aukštosiose švietimo įstaigose laiko, jeigu jas baigę asmenys yra priimti į vidaus tarnybą per tris 

m÷nesius. Toks teis÷s taikymas pagrįstas Statuto paskirtį apibr÷žiančio 1 straipsnio nuostatomis. 

 

Vyriausyb÷s 1995 m. sausio 20 d. nutarimu Nr. 83 „D÷l vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, 

valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kal÷jimų departamento ir jam 

pavaldžių įstaigų ir valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mok÷jimo 

nuostatų patvirtinimo ir tarnybos laiko, kurio reikia procentiniam priedui už ištarnautus metus gauti, 

nustatymo“ patvirtintų Vidaus reikalų, Specialiųjų tyrimų tarnybos, valstyb÷s saugumo, krašto 

apsaugos bei prokuratūros sistemų, Kal÷jimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstyb÷s 

įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo bei mok÷jimo nuostatų (toliau – ir Nuostatų) 

6.2 punkte numatyta, jog į tarnybos laiką, nurodytą Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, 

valstyb÷s saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kal÷jimų departamento, jam pavaldžių įstaigų 

bei valstyb÷s įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnyje, iki 1995 m. 

sausio 1 d. įskaitoma pus÷ mokymosi kitose aukštosiose, aukštesniosiose ir specialiosiose 
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vidurin÷se mokyklose laiko, jeigu tarp mokslo baigimo ir stojimo į tarnybą nepra÷ję 3 m÷nesiai, 

pailginant šį laikotarpį ligos, n÷štumo ir gimdymo atostogų, taip pat būtinosios tarnybos 

kariuomen÷je ar dalyvavimo kariniuose mokymuose trukme. 

 

Teis÷jų kolegija nurod÷, kad aiškinant stojimo į tarnybą sąvokos turinį, sprendžiama d÷l laiko, pagal 

kurį apskaičiuojami procentiniai priedai už ištarnautus pareigūnu metus, bei tarnybos laiko 

valstybinei pareigūno pensijai skirti. Tod÷l garantijų valstyb÷s pareigūnams taikymas sietinas ne su 

noro stoti tarnybon pareiškimu, o su paskyrimu į pareigas. Vyriausiojo administracinio teismo 

teis÷jų kolegija konstatavo, jog stojimas į tarnybą yra pareigūno statuso įgijimo momentas, tod÷l 

Vidaus tarnybos statuto, patvirtinto 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538, 37 straipsnio 1 

dalies 9 punkte vartojamas terminas „priimti į vidaus tarnybą“ savo turiniu tapatus terminui 

„stojimas į tarnybą“ .  

 

[2006 m. rugs÷jo 25 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-1491/2006. R. R. prieš Policijos 

departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 6.7.] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrin÷jo bylas, kuriose buvo sprendžiami klausimai, 

susiję su valstyb÷s tarnautojų socialin÷mis ir kitomis garantijomis. Ginčai min÷toje srityje dažnai 

kyla tais atvejais, kai yra sprendžiami kompensacijų d÷l sveikatos sutrikdymo einant tarnybines 

pareigas klausimai. 

 

2006 m. liepos 20 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A2-1172/2006 R. M. prieš Policijos 

departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą 

Vyriausiasis administracinis teismas nurod÷, jog pagal Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį, 

pareigūnui, kuris buvo sužalotas arba susirgo sunkia liga eidamas tarnybines pareigas arba d÷l 

tarnybos, išmokama nuo vienerių iki penkerių metų jo darbo užmokesčio dydžio kompensacija. 

 

Teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad iš nurodytos teis÷s normos matyti, jog kompensacija turi būti 

mokama, esant dviems savarankiškiems atvejams: 1) kai sužalojimas patirtas pareigūnui einant savo 

tarnybines pareigas. Pareigūno tarnybin÷s pareigos nustatomos jo veiklą reglamentuojančiais teis÷s 

aktais, pareigyb÷s aprašymu ar kitokiu būdu; 2) kai sužalojimas patirtas d÷l tarnybos. Sužalojimais 

d÷l tarnybos laikytini tokie pareigūno patirti sužalojimai, kai tarp patirto sužalojimo ir tarnybos yra 

tiesioginis priežastinis ryšys. Tai reiškia, kad aplinkyb÷s, kurioms esant sužalojimas buvo patirtas, 

atsirado ne d÷l pareigūno laisvo apsisprendimo elgtis tam tikru būdu, o d÷l to, kad jis tur÷jo taip 

elgtis, vykdydamas atitinkamus institucijos, kurioje jis tarnauja, vadovyb÷s nurodymus arba 
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patvarkymus. Analogiškas šios teis÷s normos aiškinimas pateiktas ir Vyriausiojo administracinio 

teismo nutartyje, priimtoje administracin÷je byloje Nr. A11-735/2005. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, jog byloje buvo nustatyta, 

kad pareišk÷jas gavo traumą darbo metu vadovo nurodymu sportuodamas (žaisdamas krepšinį) 

Kalnų parko stadione esančioje krepšinio aikštel÷je. Pamin÷tos faktin÷s aplinkyb÷s, atsižvelgiant į 

prieš tai pateiktą Statuto 40 straipsnio 3 dalies aiškinimą, nulemia galimybę pareišk÷jo gautą traumą 

(patirtą sužalojimą) priskirti sužalojimams d÷l tarnybos. Apeliantas akcentavo aplinkybę, kad 

Vidaus reikalų ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 125 „D÷l policijos ir vidaus tarnybos 

pareigūnų fizinio pasirengimo tolesnio gerinimo“ patvirtintoje Policijos ir vidaus tarnybos 

pareigūnų fizinio pasirengimo instrukcijoje pateiktas sąrašas fizinio pasirengimo pratimų bei 

kontroliniai normatyvai, ir kad krepšinis n÷ra įtrauktas į šį sąrašą. Pažym÷tina, kad šios instrukcijos 

tikslas – nustatyti tam tikrus fizinio ir kovinio parengimo normatyvus ir jų vykdymo rezultatų 

įvertinimą. Būdai, kuriais gali būti pasiekiami reikalaujami fizinio pasirengimo rezultatai, joje 

nenustatyti. Krepšinis (kaip ir panašios sportinių žaidimų šakos) pagal savo specifiką gerina asmens 

fizinį pasirengimą ir gali būti laikomas viena iš tinkamų priemonių pasiekti instrukcijoje nurodytus 

tikslus. Atkreiptinas d÷mesys ir į tai, kad krepšinį pareišk÷jas kartu su kitais skyriaus darbuotojais 

žaid÷ skyriaus viršininko nurodymu. Teis÷jų kolegija paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo 

sprendimą, kuriame buvo konstatuota, jog nepagrįstai atsisakyta išmok÷ti pareišk÷jui dvylikos 

m÷nesių darbo užmokesčio dydžio piniginę kompensaciją. 

 

[2006 m. liepos 20 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A2-1172/2006. R. M. prieš Policijos 

departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos ir Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą. 

Procesinio sprendimo kategorija 16.5.; 2006 m. birželio 2 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A5-

986/2006. A. S. prieš Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. 

Procesinio sprendimo kategorija 16.5.] 

 

Sprendžiant kompensacijos d÷l sveikatos sutrikdymo išmok÷jimo klausimą, svarbu tinkamai 

nustatyti, koks teis÷s aktas gali būti skundžiamas administraciniam teismui. 2006 m. balandžio 5 d. 

nutartyje administracin÷je byloje Nr. A10-871/2006 R. J. prieš Kauno miesto vyriausiąjį policijos 

komisariatą pareišk÷jas apskund÷ teismui Kauno miesto vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio 

patikrinimo išvadą d÷l pareišk÷jo patirtos traumos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 

teis÷jų kolegija, remdamasi Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 5 dalimi, pažym÷jo, kad atvejai, ar 

pareigūno mirtis arba sveikatos sutrikdymas yra susiję su tarnybinių pareigų atlikimu ar jo tarnyba, 

o kursanto – su profesiniu ar įvadiniu mokymu, yra nustatomi vidaus reikalų ministro nustatyta 
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tvarka. Vidaus reikalų ministras 2004 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-138 patvirtino 

Nustatymo, ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas susijęs su 

tarnybinių pareigų atlikimu arba jo tarnyba, o vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos kursanto – 

su profesiniu ar įvadiniu mokymu, taisykles (toliau – ir Taisykl÷s). Taisyklių 6 punkte nustatyta, 

kad įstaigos vadovas, gavęs pranešimą apie pareigūno, kursanto mirtį, sveikatos sutrikdymą, paveda 

per tris darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos valstyb÷s tarnautojui atlikti tarnybinį 

patikrinimą. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodomos aplinkyb÷s, išvardintos Taisyklių 10 

punkte, tame tarpe ir rekomendacija ar teis÷s aktų nustatyta tvarka išmok÷tina kompensacija. 

Teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad tarnybinio patikrinimo išvada n÷ra teis÷s aktas, įpareigojantis 

išmok÷ti kompensaciją ar teis÷s aktas, kuriuo kompensaciją išmok÷ti atsisakyta. Tai yra tik 

kompensacijos mok÷jimo ar atsisakymo ją mok÷ti procedūros dalis. Tod÷l Administracinių bylų 

teisenos įstatymo taikymo prasme tarnybinio patikrinimo išvada n÷ra teis÷s aktas, nustatantis 

tikrinamam pareigūnui atitinkamas teises ar pareigas. Ši išvada negali būti laikoma nei teis÷s aktu, 

nei veiksmu, skundžiamu Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

[2006 m. balandžio 5 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A10-871/2006 R. J. prieš Kauno miesto 

vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 16.5.] 

 

2006 m. vasario 1 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A15-741/2006 T. R. D. prieš Valstyb÷s 

sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinę Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisak÷ 

d÷l profesin÷s sąjungos teisių ir pareigų tais atvejais, kai pareigūnams yra skiriamos tarnybin÷s 

nuobaudos. Teis÷jų kolegija, remdamasi Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalimi, nurod÷, kad 

profesinių sąjungų nariams (išskyrus išimtį, nustatytą Statuto 40 str. 5 d. ir 53 str. 1 d. 13 p.) negali 

būti taikomos tarnybin÷s nuobaudos ir atleidimas iš tarnybos d÷l jų naryst÷s profesin÷se sąjungose, 

d÷l atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba d÷l veiklos profesin÷se 

sąjungose. Skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip 

pat reikalingas profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimas. 

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad profesin÷ sąjunga, siekdama ginti savo narių interesus, bei pats 

pareišk÷jas tarnybin÷s nuobaudos skyrimo procese, gindami savo interesus privalo veikti aktyviai, 

teikdami operatyviai ir tinkamam adresatui informaciją apie traukiamo drausmin÷n atsakomyb÷n 

asmens tapimą profesin÷s sąjungos nariu. To nepadarius, pirmin÷ informacija apie pareišk÷jo 

nebuvimą profesin÷s sąjungos nariu, pasikeitus aplinkyb÷ms, tampa klaidinančia. Tokioje 

situacijoje atsakovas, skirdamas tarnybinę nuobaudą, veik÷ sąžiningai, nes tikroji teisin÷ pad÷tis jam 

nebuvo ir negal÷jo būti žinoma, ir priešingai, ši aplinkyb÷, be jokios abejon÷s, buvo žinoma pačiam 
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pareišk÷jui, kuris žinojo apie savo narystę profesin÷je sąjungoje bei veikdamas sąžiningai prival÷jo 

operatyviai ją pateikti tinkamam adresatui, kad pastarasis laiku į ją sureaguotų ir atitinkama linkme 

pakreiptų tarnybin÷s nuobaudos skyrimo procesą.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, atsižvelgusi į pareišk÷jo 

nesąžiningumą tarnybin÷s nuobaudos skyrimo procese bei į tai, jog informacija apie pareišk÷jo 

priklausymą profesinei sąjungai tarnybinę nuobaudą skyrusiam pareigūnui nebuvo ir negal÷jo būti 

žinoma, konstatavo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teis÷tas, jį naikinti 

n÷ra teisinio pagrindo. 

 

[2006 m. vasario 1 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A15-741/2006. T. R. D. prieš Valstyb÷s 

sienos apsaugos tarnybos Vilniaus rinktinę. Procesinio sprendimo kategorija 16.4.] 

 

I. 8. Socialin÷ apsauga 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendime administracin÷je 

byloje Nr. A14-2215/2006 R. P. prieš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos 

skyrių sprend÷ nelaimingo atsitikimo darbe pripažinimo draudiminiu įvykiu klausimą. Nelaimingas 

atsitikimas įvyko užsienio valstyb÷je, tod÷l nagrin÷jant bylą buvo svarbu išspręsti ir užsienio 

valstyb÷se išduotų dokumentų, susijusių su nelaimingu atsitikimu, legalizavimo klausimą. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, įvertinusi visumą administracin÷je 

byloje surinktų įrodymų, padar÷ išvadą, kad nagrin÷jamu atveju nebuvo įstatyminių sąlygų, 

pateisinančių atsakovo sprendimą pripažinti nelaimingą atsitikimą nedraudiminiu įvykiu.  

 

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 

(1999 m. gruodžio 23 d. Nr. VIII-1509) 7 straipsnyje (galiojusiame nelaimingo atsitikimo metu – 

2005m. kovo 2 d.) nustatyta, kad draudiminiais įvykiais nepripažįstami nelaimingi atsitikimai 

darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba nustatytos profesin÷s ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad 

jie neatitinka šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytų sąlygų. Draudiminiais įvykiais taip pat 

nepripažįstami nelaimingi atsitikimai darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba nustatytos ūmios 

profesin÷s ligos, kuriuos ištyrus nustatoma, kad jie atitinka šio įstatymo 6 straipsnyje nustatytas 

sąlygas, tačiau jie įvykę esant bent vienai iš šių aplinkybių: 1) apdraustasis buvo neblaivus ar 

apsvaigęs nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų ir tai nebuvo susiję su jam draud÷jo 

pavesto darbo technologijos ypatyb÷mis; 2) apdraustasis nukent÷jo d÷l savo veikos, kurioje 
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ikiteisminio tyrimo institucija arba teismas nustat÷ nusikalstamos veikos požymius arba kad ši veika 

yra susijusi su administraciniu teis÷s pažeidimu, išskyrus darbo saugos ar darbo higienos norminių 

teis÷s aktų pažeidimus; 3) apdraustasis sąmoningai (tyčia) siek÷, kad įvyktų nelaimingas 

atsitikimas; 4) apdraustasis sirgo liga, nesusijusia su darbu; 5) apdraustasis savavališkai (be 

darbdavio žinios) dirbo sau (savo interesais); 6) prieš apdraustąjį buvo panaudotas smurtas, jeigu 

smurto aplinkyb÷s ir motyvai nesusiję su darbu. 

 

Atsakovas, priimdamas sprendimą, r÷m÷si Rusijos Federacijos Maskvos srities Stupino rajono 

Vidaus reikalų skyriaus Tardymo skyriaus tardytojo 2005 m. kovo 14 d. nutarimu ,,D÷l atsisakymo 

iškelti baudžiamąją bylą“. Teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad vertinant šį įrodymą leistinumo ir 

tinkamumo aspektais yra svarbi tarptautin÷s teis÷s nuostata, kad užsienio valstyb÷se išduoti 

oficialūs dokumentai savo teisine galia savaime n÷ra prilyginami valstyb÷s vidaus oficialiems 

dokumentams. Tam, kad įgytų teisinę galią, užsienio valstyb÷se išduoti dokumentai turi būti arba 

legalizuojami, arba tarptautin÷s Hagos konvencijos ,,D÷l užsienio valstyb÷se išduotų dokumentų 

legalizavimo panaikinimo“ pagrindu patvirtinami supaprastinta tvarka – apostille, arba jų 

pripažinimas turi būti aptartas dvišal÷se tarptautin÷se sutartyse  (susitarimuose). 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad tarp Lietuvos Respublikos 

ir Rusijos Federacijos n÷ra dvišalio susitarimo d÷l administracin÷se teisin÷se procedūrose 

naudojamų dokumentų tiesioginio pripažinimo, Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutartis 

,,D÷l teisin÷s pagalbos ir teisinių santykių civilin÷se, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ negali būti 

aiškinama plečiamai ir taikoma administraciniams teisiniams santykiams. Taigi minimas Rusijos 

Federacijos tardytojo nutarimas tur÷jo būti legalizuotas. Kadangi šią procedūrą patvirtinančių 

dokumentų byloje n÷ra, laikytina, kad tai n÷ra tinkamas ir leistinas įrodymas administracin÷je 

byloje. 

 

Teis÷jų kolegija taip pat pažym÷jo, kad nelegalizuotame tardytojo nutarimo tekste n÷ra duomenų, 

patvirtinančių, kad ikiteisminio tyrimo pareigūnas nukent÷jusiojo veiksmus kvalifikavo kaip 

,,susijusius su administraciniu teis÷s pažeidimu“. Nutarime tik konstatuota, kad ,,p÷sčiojo P. A. 

veiksmuose yra įžvelgiami Rusijos Federacijos KET p.4.1, 4.5, 4.6 pažeidimai“, tačiau n÷ra šių 

Kelių eismo taisyklių pažeidimų vertinimo administracinio teis÷s pažeidimo aspektu.   

 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos institucijos neturi įstatymin÷s kompetencijos 

spręsti administracin÷s atsakomyb÷s už Kelių eismo taisyklių pažeidimus klausimų nei Lietuvos 

Respublikoje, nei juolab – Rusijos Federacijoje. Taigi atsakovo išvada, kad nukent÷jusiojo veiksmai 
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tur÷jo administracinių teis÷s pažeidimų požymių, vertintina kaip padaryta peržengiant savo 

kompetencijos ribas (ultra vires), ir d÷l to yra neteis÷ta. 

 

[2006 m. gruodžio 18 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A14-2215/2006. R. P. prieš 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaip÷dos skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 

6.5.] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 4 d. nutartyje administracin÷je 

byloje Nr. A14-2166/2006 M. B. B. prieš Lietuvos valstybę, atstovaujamą Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos pasisak÷, kas tur÷tų būti tinkamu atsakovu bylose d÷l senatv÷s pensijų. 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų 

įstatymas (1994 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. I-549 redakcija) (toliau – ir Įstatymas) apibr÷žia šios 

rūšies pensijų mok÷jimo teisinių santykių šalis ir šių santykių turinį (7 str., 40 str., 44 str. 1 d.). Iš 

nurodytų teis÷s normų turinio akivaizdu, kad už pareišk÷jos teis÷s gauti senatv÷s pensiją tikrą ar 

tariamą pažeidimą atsakinga valstyb÷s institucija yra Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos Marijampol÷s skyrius. 

 

Nagrin÷toje byloje pareišk÷ja reikalavimus priteisti neišmok÷tą pensijos dalį reišk÷ Lietuvos 

valstybei, o teis÷jų kolegija akcentavo, kad tai yra netinkamas atsakovas. Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas nurod÷, kad valstyb÷ yra atskiras teis÷s subjektas, juridinis asmuo, turintis 

savarankišką teisinį statusą; pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnį valstyb÷s valdžią 

Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausyb÷, Teismas, t. y. valstyb÷ valdžios 

funkcijas įgyvendina per tam įstatymo įgaliotas institucijas. Tiek pati valstyb÷, tiek atskiros jos 

institucijos turi savarankišką teisinį statusą, gali įgyti teises ir pareigas ir būti teisinio santykio 

šalimi. Valstyb÷s ir atskirų jos institucijų kaip teis÷s subjektų sutapatinimas negalimas nei 

materialine, nei procesine prasme.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad neišmok÷ta valstybinio 

socialinio draudimo senatv÷s pensijos dalis turi būti atlyginama iš Valstybinio socialinio draudimo 

fondo biudžeto, ir n÷ra įstatyminio pagrindo šią finansinę naštą perkelti valstyb÷s biudžetui.  

 

[2006 m. gruodžio 4 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A14-2166/2006. M. B. B. prieš Lietuvos 

valstybę, atstovaujamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos. Procesinio sprendimo 

kategorija 6.3.1.] 
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Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2006 m. rugs÷jo 29 d. nutartyje 

administracin÷je byloje Nr. A2-1468/2006 T. K. prieš valstybę, atstovaujamą Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos ir Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 3-ąjį pensijų skyrių, remdamasi Lietuvos Respublikos 

valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio 1 dalimi, nurod÷, kad teisę gauti 

valstybinę socialinio draudimo pensiją turi nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai, kurie šio 

įstatymo nustatytą laiką buvo privalomai draudžiami arba patys draud÷si valstybiniu socialiniu 

pensijų draudimu. Pagal min÷to įstatymo 1 straipsnio 2 dalį nuolatiniais Lietuvos Respublikos 

gyventojais laikomi Lietuvos Respublikos piliečiai, kurių duomenys apie gyvenamąją vietą 

Lietuvos Respublikoje yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą arba kurie, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Vyriausyb÷s nustatyta tvarka yra pripažinti 

turinčiais nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, arba nuolat Lietuvos Respublikoje 

gyvenantys užsieniečiai. Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punktas 

nustato, kad gyvenamąją vietą privalo deklaruoti Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys iš 

Lietuvos Respublikos ilgesniam kaip 6 m÷nesių laikotarpiui. Iš gyventojų registro duomenų matyti, 

kad pareišk÷ja deklaravo savo išvykimą iš Lietuvos Respublikos ir neteko nuolatin÷s gyventojos 

statuso Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 1 straipsnio 2 dalies prasme. 

 

Pareišk÷jos išvykimo gyventi į užsienį metu, pensijų mok÷jimą tokiems asmenims reglamentavo 

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo (1994 m. gruodžio 21 d. įstatymo Nr. I-724 

redakcija) 41 straipsnis, v÷liau, nuo 2005 m. liepos 1 d. (Lietuvos Respublikos 2005 m. geguž÷s 19 

d. įstatymo Nr. X-209 redakcija) – 43 straipsnis. Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad reglamentavimas iš 

esm÷s buvo identiškas. Abiejose įstatymo redakcijose nustatyta, kad pensininkui persik÷lus gyventi 

į kitą valstybę, paskirta pensija jam mokama, jei pensininkas yra įgijęs ne mažesnį kaip minimalų 

valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą atitinkamos rūšies pensijai gauti, dirbdamas Lietuvos 

įmon÷se, įstaigose ar organizacijose arba pensininkas yra reabilituotas politinis kalinys ar tremtinys, 

įgijęs dalį stažo kalinimo metu ar tremtyje (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 54 

str.). Nustatytas minimalus valstybinio socialinio pensijų draudimo stažas valstybinei socialinio 

draudimo senatv÷s pensijai gauti yra 15 metų (Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 19 

str. 1 d.). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad kitoks 

reguliavimas numatytas asmenims, išvykstantiems į šalis, su kuriomis Lietuvos Respublika 

sudariusi tarptautines sutartis d÷l pensijos mok÷jimo arba yra prisijungusi prie tarptautinių 

konvencijų. Tokiais atvejais pensija mokama taip, kaip nustatyta tarptautin÷se konvencijose arba 

sutartyse. 
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[2006 m. rugs÷jo 29 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A2-1468/2006. T. K. prieš valstybę, 

atstovaujamą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialin÷s apsaugos ir darbo 

ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 3-ąjį pensijų 

skyrių. Procesinio sprendimo kategorija 6.3.1.] 

 

I. 9. Užsieniečių teisin÷ pad÷tis  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bylose d÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties Lietuvos 

Respublikoje dažniausiai sprendžia prieglobsčio suteikimo, pab÷g÷lio statuso ir kitus su teis÷tu 

užsieniečių gyvenimu Lietuvos Respublikoje susijusius klausimus. 

 

2006 m. spalio 16 d. sprendime administracin÷je byloje Nr. A14–2193/2006 Lietuvos Respublikos 

Generalin÷ prokuratūra prieš Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrin÷jo du klausimus: pirma, 

procesin÷s teis÷s klausimą – ar Lietuvos Respublikos Generalin÷ prokuratūra yra tinkamas 

pareišk÷jas ginčijant Migracijos departamento sprendimą d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo; antra, 

materialin÷s teis÷s klausimą – ar pagrįstai atsakovas Migracijos departamentas prie Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos suteik÷ trečiajam suinteresuotajam asmeniui pab÷g÷lio 

statusą.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad Lietuvos Respublikos 

Generalin÷ prokuratūra n÷ra pab÷g÷lio statuso suteikimo administracinio teisinio santykio šalimi. 

Pagal Užsieniečių teisin÷s pad÷ties įstatymo trečiajame skirsnyje nustatytą teisinį reguliavimą 

vienintel÷ valstyb÷s institucija, kompetentinga spręsti pab÷g÷lio statuso suteikimo klausimus, yra 

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.  

 

Tačiau teis÷jų kolegija vertino, kad teis÷s normos suteikia procesinį pagrindą prokurorui kreiptis į 

teismą ir nagrin÷jamu atveju – ginčijant Migracijos departamento sprendimą d÷l pab÷g÷lio statuso 

suteikimo. Neabejotinai yra galimos tokios faktin÷s situacijos, kai neteisingas prieglobsčio prašymo 

išsprendimas savo pasekm÷mis peržengia šio teisinio santykio ribas ir pažeidžia valstyb÷s ar 

visuomen÷s interesus. Tuo tarpu klausimas, ar konkrečiu nagrin÷jamu atveju priimtas sprendimas 

d÷l pab÷g÷lio statuso suteikimo pažeidžia viešąjį interesą, yra prokuroro prašymo pagrįstumo 

vertinimo dalykas ir turi būti sprendžiamas nagrin÷jant bylą iš esm÷s.  
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Byloje esančių aplinkybių visumos pagrindu teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad Migracijos 

departamentas skundžiamu sprendimu pagrįstai pripažino, jog tretysis suinteresuotas asmuo I. B. 

atitinka įstatyminius pab÷g÷lio statuso kriterijus, kadangi jaučia visiškai pagrįstą baimę būti 

persekiojamas Rusijos Federacijoje d÷l priklausymo su ,,Naftos koncerno ,,Jukos“ ir Michailo 

Chodorkovskio byla susijusių asmenų grupei“. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad Migracijos 

departamentas 2006 m. sausio 30 d. sprendimu pagrįstai suteik÷ pab÷g÷lio statusą trečiajam 

suinteresuotam asmeniui I. B., šis sprendimas nepažeid÷ valstyb÷s ar visuomen÷s interesų, tod÷l 

n÷ra pagrindo tenkinti Lietuvos Respublikos generalin÷s prokuratūros prašymo. 

 

[2006 m. spalio 16 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A14–2193/2006. Lietuvos Respublikos 

Generalin÷ prokuratūra prieš Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų 

ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 3.1; 3.4.] 

 

2006 m. birželio 16 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A6-798/2006 B. B. prieš Lietuvos 

Respubliką Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pasisak÷ aktualiu klausimu, kokio 

subjekto veiksmais gali būti padaroma žala neteis÷tai sulaikant užsienietį. Vyriausiasis 

administracinis teismas nurod÷, kad teismas, gavęs teikimą d÷l užsieniečio sulaikymo, turi 

diskrecijos teisę ir įstatymų nustatyta tvarka privalo svarstyti tokio teikimo pagrįstumą ir teis÷tumą, 

vadovaudamasis taikytinais teis÷s aktais spręsti, ar yra pagrindas užsienietį sulaikyti, ar taikyti 

alternatyvias sulaikymui priemones. Teismo procesiniai veiksmai (kompetentingos institucijos 

teikimo sulaikyti užsienietį įvertinimas ir išnagrin÷jimas) ir teismo priimtas sprendimas sukuria 

juridinį pagrindą sulaikyti užsienietį ilgiau kaip 48 valandoms, ir tokiu būdu tiesiogiai lemia 

užsieniečio sulaikymą. Kompetentingų institucijų veiksmai, pateikiant teikimą d÷l užsieniečio 

sulaikymo ir sulaikymo termino pratęsimo, nesukuria juridinio pagrindo užsienietį sulaikyti ir 

tiesiogiai nenulemia jo sulaikymo, nes būtent teismas vertina ir sprendžia, ar atitinkamų institucijų 

prašymai yra pagrįsti bei teis÷ti. Jei kompetentingos institucijos teikimas d÷l užsieniečio sulaikymo 

ar jo termino pratęsimo būtų nepagrįstas ir neteis÷tas, teismas tur÷tų tokį teikimą atmesti ir jo 

netenkinti. Tod÷l net jei kompetentingos valstyb÷s institucijos kreiptųsi į teismą su nepagrįstu ir 

neteis÷tu teikimu d÷l užsieniečio sulaikymo ar sulaikymo termino pratęsimo, tiesiogin÷ žalos d÷l 

tokio neteis÷to sulaikymo priežastis būtų ne neteis÷tas kompetentingos institucijos veiksmas, o 

teismo sprendimas sulaikyti užsienietį pagal nepagrįstą ir neteis÷tą teikimą. 
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[2006 m. birželio 16 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A6-798/2006. B. B. prieš Lietuvos 

Respubliką. Procesinio sprendimo kategorijos: 15.2; 42.2] 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2006 m. sausio 10 d. nutartyje 

administracin÷je byloje Nr. A11–700/2006 Y. C. prieš Migracijos departamentą ir Vilniaus miesto 

vyriausiąjį policijos komisariatą nustat÷, kad pareišk÷jas tur÷jo leidimą dirbti Lietuvos 

Respublikoje, kuris jam buvo išduotas įsidarbinus UAB „Ekstremalūs sveikinimai“, ir min÷to 

leidimo galiojimo metu jam buvo išduotas naujas leidimas dirbti Lietuvos Respublikoje. Tod÷l 

teis÷jų kolegija konstatavo, kad skundžiamų sprendimų pri÷mimo metu pareišk÷jas tur÷jo galiojantį 

leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje, t. y. toks leidimas, vertinant jį galiojimo laiko požiūriu, 

nebuvo panaikintas. Įstatyme d÷l užsieniečių teisin÷s pad÷ties 50 straipsnio 1 dalies 5 punkte 

nurodyta, kad leidimo laikinai gyventi užsieniečiui Lietuvos Respublikoje panaikinimo pagrindas 

(vienas iš tokio leidimo panaikinimo pagrindų) yra leidimo panaikinimas jam dirbti Lietuvos 

Respublikoje. Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad pagal Įstatyme d÷l 

užsieniečių teisin÷s pad÷ties 125 straipsnio 2 punktą, tai yra pakankamas pagrindas įpareigoti 

užsienietį išvykti iš Lietuvos Respublikos. Šios dvi Įstatymo nuostatos pagal jų prasmę bei reikšmę 

pasekmių aspektu yra vientisos. Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad 

spręsdama leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimo klausimą, kompetentinga 

institucija privalo įsitikinti, ar užsienietis turi galiojantį leidimą dirbti Lietuvos Respublikoje. 

Nustačius, kad toks leidimas yra, institucija turi arba pakeisti anksčiau išduotą leidimą nauju 

leidimu, arba panaikinus seną leidimą tuo pačiu sprendimu išduoti naują leidimą laikinai gyventi 

Lietuvos Respublikoje. Ši institucijos pareiga kyla iš Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnio 

1 dalyje nustatytų viešojo administravimo objektyvumo bei tarnybinio bendradarbiavimo principų. 

 

[2006 m. sausio 10 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A11–700/2006. Y. C. prieš Migracijos 

departamentą ir Vilniaus miesto vyriausiąjį policijos komisariatą. Procesinio sprendimo kategorija 

3.1; 3.3; 3.2.] 

 

I. 10. Norminiai administraciniai aktai  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrin÷ja prašymus ištirti norminių administracinių 

aktų, kuriuos pri÷m÷ centriniai valstybinio administravimo subjektai, teis÷tumą. 2006 metais 

Vyriausiasis administracinis teismas išnagrin÷jo 8 administracines bylas, kuriose sprend÷ norminio 

administracinio akto teis÷tumo klausimą. 

 



 80 

2006 m. rugs÷jo 28 d.  administracin÷s bylos Nr. A5-1276/2006 nutartyje Vyriausiasis 

administracinis teismas pasisak÷ d÷l savivaldyb÷s tarybos teis÷s nustatyti rinkliavą už gyvūnų 

registravimą ir laikymą. Min÷ta administracin÷ byla buvo iškelta siekiant ištirti, ar norminis 

administracinis aktas atitinka aukštesn÷s galios teis÷s normas. Tiriamas aktas – Kauno miesto 

savivaldyb÷s tarybos 2000 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 201 patvirtintos Gyvūnų laikymo 

taisykl÷s (toliau – ir Taisykl÷s), kurių 56 punkte nurodoma, kad visi gyvūnų savininkai privalo 

užregistruoti laikomus gyvūnus ir sumok÷ti nustatyto dydžio mokestį. 

 

Teis÷jų kolegija nurod÷, kad Viešojo administravimo įstatymo 4 straipsnis įtvirtina bendruosius 

viešojo administravimo principus, vienas iš kurių – įstatymo viršenyb÷s reiškia, kad vykdant 

administravimo funkcijas administravimo subjekto priimti teis÷s aktai, susiję su asmenų teisių ir 

pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais. Konstitucijos 127 straipsnio 3 

dalyje įtvirtinta, kad mokesčius, kitas įmokas į biudžetą ir rinkliavas nustato Lietuvos Respublikos 

įstatymai. Rinkliavų įstatymas reglamentuoja valstyb÷s ir vietin÷s rinkliavų nustatymą, rinkimą ir 

kontrolę (Rinkliavų įstatymo 1 str.). Teisiniai santykiai d÷l valstyb÷s ir vietin÷s rinkliavų nustatymo 

ir mok÷jimo šiame įstatyme reglamentuojami atskirai. Vietin÷s rinkliavos nustatymo ir mok÷jimo 

santykiai reglamentuojami įstatymo, įsigaliojusio 2001 m. sausio 1 d., III skyriuje (11-13 str.). 

Vietin÷ rinkliava – savivaldyb÷s tarybos sprendimu nustatyta privaloma įmoka, galiojanti tos 

savivaldyb÷s teritorijoje. Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad pagal vietin÷s rinkliavos prasmę, vietin÷s 

rinkliavos nustatymas yra visiška savivaldyb÷s tarybos diskrecija. Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 

1 dalies 7 punkte nurodyta, kad savivaldyb÷s taryba turi teisę savivaldyb÷s teritorijoje nustatyti 

vietines rinkliavas tik už gyvūnų (šunų, kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose. 

Šioje teis÷s normoje pateiktas vietinių rinkliavų objektų sąrašas yra išsamus ir imperatyviai 

apibr÷žtas nuoroda „tik už“. Tod÷l pagrįstai pripažinta, kad šiame sąraše pateikti rinkliavos objektai 

ir yra tas reguliatorius, kuris riboja savivaldyb÷s tarybos teisę nustatyti vietinę rinkliavą. Teis÷jų 

kolegija nurod÷, kad pirmosios instancijos teismas, aiškindamas vietin÷s rinkliavos sampratą 

sisteminiu teis÷s aiškinimo būdu, padar÷ teisingą išvadą, kad vietin÷ rinkliava yra savivaldyb÷s 

tarybos nustatyta įmoka už teisę atlikti tam tikrus veiksmus, verstis tam tikra veikla, kurie 

konkrečiai nurodyti Rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje, t. y. esminis vietin÷s rinkliavos 

elementas – įmokos už savivaldyb÷s tarybos suteikiamą teisę. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija akcentavo, kad be pagrindo d÷l lingvistin÷s formuluot÷s pripažinta, jog 

Taisyklių 56 punkte nurodomas sumok÷tino dydžio mokestis, o ne vietin÷ rinkliava už laikomų 

gyvūnų registraciją ir laikymą. Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad nustatyti rinkliavas už gyvūnų (šunų, 

kačių) registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose savivaldybei teisę numato įstatymas. Tod÷l 

teis÷jų kolegija konstatavo, kad tiriamų Taisyklių 56 punktas prieštarauja aukštesn÷s galios teis÷s 
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aktams ir yra neteis÷tas tik toje dalyje, kurioje nustatoma rinkliava už gyvūnų registraciją ir laikymą 

ne daugiabučiuose namuose. 

 

[2006 m. rugs÷jo 28 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A5-1276/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 17.] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. geguž÷s 11 d. nutartyje administracin÷je 

byloje Nr. I 1-1/2006 pasisak÷ d÷l ginčijamo teisme administracinio akto panaikinimo iki sprendimo 

pri÷mimo byloje teisinių pasekmių. 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracin÷je byloje Nr. I1-1/2006 nagrin÷jo 

Lietuvos Respublikos Seimo nario A. Matulevičiaus prašymą ištirti, ar Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 40 „D÷l Farmacijos 

departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamos dokumentų ekspertiz÷s kainų“ 

(toliau – ir 2000 m. sausio 24 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas) ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. V-584 „D÷l Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 40 „D÷l Farmacijos 

departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentų ekspertiz÷s kainų“ pakeitimo“ 

(toliau – ir 2005 m. liepos 14 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymas) atitinka aukštesn÷s 

galios teis÷s aktus. 

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad ginčijamo norminio administracinio akto panaikinimas iki 

sprendimo byloje pri÷mimo reiškia, kad tais atvejais, kai į administracinį teismą d÷l norminio 

administracinio akto teis÷tumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių bylų teisenos įstatymo 

110 straipsnyje nurodyti subjektai, norminio administracinio akto teis÷tumo byla praranda savo 

objektą. Ginčijamas norminis administracinis aktas yra panaikintas, o jo teis÷tumo ar neteis÷tumo 

konstatavimas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimu n÷ra būtinas, siekiant 

administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui įvykdyti teisingumą individualioje byloje. 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 punktas nurodo, kad teismas nutraukia 

bylą, jeigu byla nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai. Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad tais atvejais, kai į administracinį teismą d÷l 

norminio administracinio akto teis÷tumo kreipiasi ne teismai, o kiti Administracinių bylų teisenos 

įstatymo 110 straipsnyje nurodyti subjektai, administraciniams teismams yra priskiriama tirti tik 

galiojančių norminių administracinių aktų teis÷tumą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

nurod÷, kad tokios pačios praktikos aiškinant Konstitucinio Teismo prad÷tos teisenos nutraukimą 
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laikomasi ir Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 28 d. 

nutarimas). Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad norminio administracinio akto teis÷tumo bylos 

nutraukimas d÷l šio norminio administracinio akto panaikinimo neužkerta kelio individualią bylą 

nagrin÷jančiam administraciniam ar bendrosios kompetencijos teismui kreiptis į administracinį 

teismą ištirti nebegaliojančio norminio administracinio akto teis÷tumą, jeigu tai yra būtina 

sprendimui byloje priimti.  

 

[2006 m. geguž÷s 11 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. I 1-1/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 17.1; 57.1.] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. liepos 25 d. sprendime administracin÷je 

byloje Nr. I 1-2/2006 sprend÷ Valstybin÷s ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 „D÷l komisijos sud÷ties ir jos nuostatų 

patvirtinimo“ atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniui bei Lietuvos 

Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui klausimą. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad Valstybin÷s ligonių kasos 

direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 2.1. punktas ir juo patvirtinti Komisijos teikti 

Valstybin÷s ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui pasiūlymus d÷l l÷šų 

paskirstymo įmon÷ms, kompensuojant iš valstyb÷s biudžeto l÷šų už asmenų įsigyjamas ortopedijos 

technikos priemones, nuostatai išreiškia vidaus administravimo aktą, nenukreiptą į išorę ir 

nesukeliantį teisinių pasekmių tretiesiems asmenims. Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 

2004 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. 1K-11 „D÷l komisijos sud÷ties ir jos nuostatų patvirtinimo“ 

patvirtintuose nuostatuose reglamentuojama komisijos veikla apsiriboja pasiūlymų Valstybin÷s 

ligonių kasos direktoriui teikimu, tod÷l nesukelia teisinių pasekmių tretiesiems asmenims ir tuo 

pačiu negali daryti įtakos laisvai sąžiningai konkurencijai. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad Valstybin÷s ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 

d. įsakymo Nr. 1K-11 2.1. punktas ir juo patvirtinti Komisijos teikti Valstybin÷s ligonių kasos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriui pasiūlymus d÷l l÷šų paskirstymo įmon÷ms, 

kompensuojant iš valstyb÷s biudžeto l÷šų už asmenų įsigyjamas ortopedijos technikos priemones, 

nuostatai neprieštarauja Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui.  

 

Tačiau Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nustat÷, jog Valstybin÷s ligonių kasos 

direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 2.2. punktas ir juo patvirtinti Reikalavimai 

įmon÷ms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemon÷mis 
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2004 m., taip pat 2.3. punktas ir juo patvirtinta Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos 

priemon÷mis 2004 m. paraiškos forma, prieštarauja Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 

dalies 4 punktui. Ginčijamame Valstybin÷s ligonių kasos direktoriaus įsakyme nurodoma, kad jis 

priimtas įgyvendinant Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d įsakymą Nr. V-1 „D÷l 

gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemon÷mis laikinosios tvarkos ir ortopedijos 

technikos priemonių,  kompensuojamų iš Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų, bazinių 

kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ bei siekiant laiku užtikrinti efektyvią ir 

kokybišką ortopedinę pagalbą Lietuvos Respublikos gyventojams. Pačiame Sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakyme Valstybinei ligonių kasai n÷ra pavesta nustatyti min÷tojo 

įsakymo įgyvendinimo tvarką. Juo labiau, kad Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 

punktas įgalioja Sveikatos apsaugos ministeriją nustatyti apmok÷jimo tvarką valstyb÷s paramai 

ortopedijos technikos priemon÷ms įsigyti, o jokie įgaliojimai nustatant tokią tvarką Valstybinei 

ligonių kasai n÷ra suteikti. Taigi tvarka, kuria remiantis iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto apmokama valstyb÷s parama ortopedijos technikos priemon÷ms įsigyti, gal÷jo būti 

nustatyta tik Sveikatos apsaugos ministerijos, o ne Valstybin÷s ligonių kasos teis÷s aktais. Teis÷jų 

kolegija pažym÷jo, jog šiais norminiais teis÷s aktais Valstybin÷s ligonių kasos direktorius įsiterp÷ į 

reguliavimo sritį, kuri pagal Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktą patenka į 

Sveikatos apsaugos ministerijos kompetenciją. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, jog konstatavus, kad 

Valstybin÷s ligonių kasos direktoriaus 2004 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-11 2.2. punktas ir juo 

patvirtinti Reikalavimai įmon÷ms, pageidaujančioms vykdyti gyventojų aprūpinimą ortopedijos 

technikos priemon÷mis 2004 m., taip pat 2.3. punktas ir juo patvirtinta Gyventojų aprūpinimo 

ortopedijos technikos priemon÷mis 2004 m. paraiškos forma prieštarauja Sveikatos draudimo 

įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 4 punktui, išnyksta poreikis tirti šio akto atitiktį Konkurencijos 

įstatymo 4 straipsniui. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 116 straipsnio 1 dalį norminis 

administracinis aktas (ar jo dalis) laikomas panaikintu ir paprastai negali būti taikomas nuo tos 

dienos, kai oficialiai paskelbtas įsiteis÷jęs administracinio teismo sprendimas d÷l atitinkamo 

norminio akto (ar jo dalies) pripažinimo neteis÷tu. Šios teisin÷s pasekm÷s iškyla nepriklausomai 

nuo to, keliems aukštesn÷s teisin÷s galios teis÷s aktams ar jų dalims prieštarauja ginčijamas 

norminis administracinis aktas. 

 

[2006 m. liepos 25 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. I 1-2/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 17.1.] 

 



 84 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 4 d. sprendime administracin÷je 

byloje Nr. I 1-03/2006 nagrin÷jo, ar Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. geguž÷s 6 d. 

įsakymu Nr. 4-175 patvirtintų Alkoholinių g÷rimų realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių 

asmenų filialų ir atstovybių reprezentacin÷ms reikm÷ms taisykl÷s (2004 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 

4-266 redakcija) atitinka Lietuvos Respublikos alkoholio kontrol÷s įstatymo 17 straipsnio 7 dalį. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija konstatavo, kad pagal Alkoholio kontrol÷s 

įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimu „D÷l įgaliojimų suteikimo įgyvendinant 

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrol÷s įstatymą“ (2004 m. balandžio 26 d. Nr. 473) nutarimu 

suteiktus įgaliojimus Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu patvirtintų Alkoholinių g÷rimų 

realizavimo juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių reprezentacin÷ms 

reikm÷ms taisykl÷se yra reglamentuojamas alkoholinių g÷rimų pardavimas ir pirkimas įstatymų 

nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje įregistruotų juridinių asmenų (ir kitų nurodytų subjektų) 

reprezentacin÷ms reikm÷ms (Taisyklių 1 punktas). Teis÷jų kolegija nurod÷, kad Taisyklių taikymo 

sritis aiškiai apibr÷žta. Taisykl÷s reglamentuoja teisinius santykius, susijusius su alkoholinių g÷rimų 

įsigijimu reprezentacin÷ms reikm÷ms ir nereglamentuoja teisinių santykių, susijusių su alkoholinių 

g÷rimų įsigijimu kitoms reikm÷ms, taip pat – ir siekiant vykdyti mažmeninę prekybą alkoholiniais 

g÷rimais. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad nei Alkoholio 

kontrol÷s įstatymo 17 straipsnio 7 dalis, nei kiti straipsniai nenumato draudimo įsigyti alkoholinius 

g÷rimus reprezentacin÷ms reikm÷ms iš licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais 

turinčių įmonių. Kadangi Alkoholio kontrol÷s įstatymo 17 straipsnio 7 dalis numato tik draudimą 

įmon÷ms, turinčioms licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais įsigyti šiuos 

g÷rimus iš kitų įmonių, turinčių licencijas verstis mažmenine prekyba alkoholiniais g÷rimais 

konkrečiu tikslu – parduoti juos mažmenin÷je prekyboje, ir nenumato draudimo įsigyti šiuos 

g÷rimus reprezentacin÷ms reikm÷ms, o Taisyklių 3 ir 4 punktas reglamentuoja alkoholinių g÷rimų 

pardavimą ir įsigijimą reprezentacin÷ms reikm÷ms, tod÷l teis÷jų kolegija konstatavo, kad 

prieštaravimo tarp šių teis÷s aktų n÷ra.  

 

[2006 m. gruodžio 4 d. sprendime administracin÷je byloje Nr. I 1-03/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 20.] 

 

Taip pat žr. skyrių apie Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką konkurencijos teisinių 

santykių srityje, kuriame aptariami sprendimai, priimti administracin÷se bylose Nr. I 1-04/2006 ir 

Nr. I 1-05/2006. 
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I. 11. Tarnybin÷ etika 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkričio 14 d. sprendime administracin÷je 

byloje Nr. A11–1935/2006 J. L. prieš Vyriausiąją tarnybin÷s etikos komisiją pasisak÷ d÷l 

Vyriausiosios tarnybin÷s etikos komisijos kompetencijos vertinti asmenų, nebedirbančių 

valstybin÷je tarnyboje, veiksmus. 

 

Šioje administracin÷je byloje pareišk÷jas buvo atleistas iš valstyb÷s kontrolieriaus pareigų (iš 

valstybin÷s tarnybos) ne d÷l Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybin÷je tarnyboje įstatymo 

(toliau – ir Įstatymas) pažeidimų, o d÷l kadencijos laiko pasibaigimo. Pagal Įstatymo 1 straipsnį, 

šiuo įstatymu siekiama suderinti valstybin÷je tarnyboje dirbančių asmenų privačius ir visuomen÷s 

viešuosius interesus, užtikrinti, kad priimant sprendimus pirmenyb÷ būtų teikiama viešiesiems 

interesams, įtvirtinti priimamų sprendimų nešališkumą ir užkirsti kelią atsirasti bei plisti korupcijai 

valstybin÷je tarnyboje. Iš šios teis÷s normos matyti, kad siekis suderinti valstybin÷je tarnyboje 

dirbančių asmenų privačius ir visuomen÷s viešuosius interesus nukreiptas į dirbančius asmenis. 

Tod÷l d÷l aukščiau pateiktų argumentų taip pat galima daryti pagrįstą prielaidą, kad tokių asmenų 

veiksmų vertinimas nurodytu aspektu turi būti atliekamas tuo metu, kai nurodyti darbo (tarnybos) 

santykiai n÷ra nutrūkę.   

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad pagal Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktą, Vyriausioji 

tarnybin÷s etikos komisija (toliau – ir Komisija) (tarp kitų institucijų) kontroliuoja, kaip asmenys, 

dirbantys valstybin÷je tarnyboje, vykdo šio įstatymo nuostatas. Įstatymo 23 straipsnio 6 dalyje yra 

išvardinti tokios kontrol÷s būdai. Pagal Įstatymo 23 straipsnio 8 dalį (šiai bylai aktuali 2003-11-06 

įstatymo Nr. IX-1809 redakcija), įstatymų nustatyta tvarka neapskųstas, teismo nesustabdytas ar 

nepanaikintas Komisijos sprendimas d÷l Įstatymo pažeidimo yra pagrindas teis÷s aktų nustatyta 

tvarka skirti tarnybinę (drausminę) nuobaudą asmeniui, pažeidusiam šio įstatymo reikalavimus, ir 

taikyti šio įstatymo 15 straipsnyje nustatytus kitus apribojimus ir draudimus. Pagal Įstatymo 15 

straipsnį (šiai bylai aktuali 2003-11-06 įstatymo Nr. IX-1809 redakcija), valstybin÷je tarnyboje 

dirbantys asmenys, teis÷s aktų nustatyta tvarka pripažinti pažeidusiais šio įstatymo reikalavimus, 

vienerius metus negali būti skatinami, skiriami į aukštesnes pareigas, o atleisti iš valstybin÷s 

tarnybos už šio įstatymo pažeidimus trejus metus nuo atleidimo negali būti priimami į valstybinę 

tarnybą.  

 

Aiškindama svarstomu aspektu nurodytas Įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkto, 23 straipsnio 6 

dalies 2, 3, 4, 6 punktų bei 8 dalies nuostatas Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 
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padar÷ išvadą, kad Komisija vertina ir pateikia atitinkamo įvertinimo išvadas (ieškinių ar prašymų 

teismui, kreipimosi į Seimo valdybą arba į Respublikos Prezidentą forma) tik nenutraukusių 

darbinių (Įstatymo taikymo prasme) santykių asmenų atžvilgiu. Nuostatos d÷l tarnybinių 

(drausminių) nuobaudų skyrimo bei skatinimų apribojimų akivaizdžiai rodo, jog Komisijos 

atliekamas įvertinimas (sprendimo pri÷mimas) liečia tik dirbančius (Įstatymo taikymo prasme) 

asmenis, t. y. galima daryti išvadą, kad min÷tas įvertinimas (Komisijos atliekamas tyrimas ir 

sprendimo pri÷mimas) gali būti atliktas tik d÷l tų asmenų, kurie (įvertinimo metu) patenka į 

Įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje apibr÷žtą asmenų ratą. Įstatymo 15 straipsnio nuostata apie draudimą 

trejus metus nuo pažeidusio Įstatymo reikalavimus asmens atleidimo iš valstybin÷s tarnybos priimti 

jį į valstybinę tarnybą traktuotina kaip išimtis iš bendros taisykl÷s, nes yra taikytina tik tiems 

asmenims, kurie buvo atleisti iš valstybin÷s tarnybos už Įstatymo pažeidimus.  

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad vienas iš Įstatymo tikslų yra siekis užkirsti kelią atsirasti bei plisti 

korupcijai valstybin÷je tarnyboje (1 str.). Komisija yra speciali institucija, kuri turi vykdyti Įstatymo 

nuostatas, tod÷l min÷to tikslo siekimas yra ir Komisijos užduotis. Aiškindama šiuo aspektu 

Komisijos kompetenciją nustatančią Įstatymo 23 straipsnio 6 dalį, Vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad konkrečių asmenų veiksmų įvertinimas (Įstatymo reikalavimų 

atitikties požiūriu) gali tur÷ti prevencinį poveikį, kad būtų pasiektas min÷tas tikslas. Tačiau toks 

poveikis yra Komisijos konkrečių (Įstatymo 23 str. 6 d. išvardintų) veiksmų rezultatas, o ne jos 

kompetencijos dalis. 

 

Aiškindama aukščiau išvardintas Įstatymo nuostatas sisteminiu teis÷s aiškinimo metodu, teis÷jų 

kolegija padar÷ išvadą ir konstatavo, kad Komisija gali svarstyti bei įvertinti privačių ir visuomen÷s 

viešųjų interesų suderinimo požiūriu tik asmenis, kurie svarstymo metu priklauso Įstatymo 2 

straipsnio 1 dalyje nustatytai asmenų grupei, t. y. valstybin÷je tarnyboje dirbančių asmenų grupei.  

 

[2006 m. lapkričio 14 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A11–1935/2006. J. L. prieš 

Vyriausiąją tarnybin÷s etikos komisiją. Procesinio sprendimo kategorija 19.] 

 

I. 12. SAPARD parama. ES struktūriniai fondai   

 

2001 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo 2001 m. kovo 5 d.  Lietuvos 

Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, daugiametę 

finansavimo sutartį d÷l specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros paramos programos (toliau – ir 

SAPARD, Daugiamet÷ finansavimo sutartis).  
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2006 m. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau formavo teismų praktiką bylose d÷l 

Nacionalin÷s mok÷jimų agentūros sprendimų, skirstant paramą pagal SAPARD programą.   

 

2006 m. vasario 20 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A2 – 687/2006 Kooperatin÷ bendrov÷ 

„Daumantų skan÷stai“ prieš Nacionalinę mok÷jimo agentūrą prie Žem÷s ūkio ministerijos 

Vyriausiasis administracinis teismas pasisak÷ d÷l paramos pagal SAPARD programą sutarčių 

prigimties. Šioje byloje pareišk÷jas, ūkio subjektas, praš÷ panaikinti atsakovo, Nacionalin÷s 

mok÷jimo agentūros, įsakymą, kuriuo pripažintas netekusiu galios įsakymas skirti pareišk÷jui 

SAPARD paramą. Pareišk÷jas nurod÷, kad ginčijamame atsakovo sprendime buvo nenurodyti 

konkretūs pažeidimo faktai bei pažeistos teis÷s normos, sprendime tik konstatuota, kad pareišk÷jas 

nukrypo nuo projekto.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad remiantis su pareišk÷ju sudaryta 

paramos sutartimi, pareišk÷jui nukrypus nuo projekto ir to nesuderinus su atsakovu, šis turi teisę 

atsisakyti paramos sutarties, nutraukti paramos teikimą ir reikalauti paramos grąžinimo. Pareišk÷jas 

su tokiomis sąlygomis, tarp jų ir su sutarties nutraukimo pagrindais, sutiko, ir pasirašydamas sutartį 

įsipareigojo jų laikytis, tod÷l jis netur÷jo pagrindo tik÷tis, kad jam pažeidus sutarties sąlygas, nebus 

taikomos sutartyje numatytos sankcijos. Tod÷l, teis÷jų kolegijos nuomone, n÷ra pagrindo pripažinti, 

kad nutraukus paramos teikimą buvo pažeisti pareišk÷jo teis÷ti lūkesčiai.  

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad iš Europos Sąjungos l÷šų pagal SAPARD programą skiriamos 

paramos panaudojimą turi teisę kontroliuoti Europos Bendrijų Komisija ir Europos Bendrijų Audito 

Rūmai, kurie, nustatę, kad Lietuvos Respublika nevykdo tam tikrų prievolių pagal sutartį (taip pat ir 

paramos gav÷jų kontrol÷s), gali taikyti atitinkamus apribojimus valstyb÷s mastu. Tod÷l atsakovas, 

kontroliuodamas šių l÷šų panaudojimą, turi stengtis nustatyti visus sutarties sąlygų pažeidimus ir 

taikyti už juos griežtas atsakomyb÷s priemones. Atlikdamas patikrą atsakovas nustat÷, kad 

pareišk÷jas, vykdydamas projektą, nuo jo nukrypo. Byloje taip pat nustatyta, kad nukrypimai nuo 

projekto su atsakovu nesuderinti ir apie juos net nepranešta, nukrypimai nustatyti tik patikros metu. 

Tod÷l atsakovas tur÷jo pagrindą priimti ginčijamą sprendimą d÷l paramos nutraukimo pareišk÷jui, ir 

priimdamas tokį sprendimą, veik÷ savo kompetencijos ribose.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, kad paramos sutartys yra specifinio 

pobūdžio sutartys, sudaromos Daugiamet÷s finansavimo sutarties pagrindu, turi atitikti pastarojoje 
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sutartyje įtvirtintas nuostatas, tod÷l joms negali būti besąlygiškai taikomos teis÷s normos, 

reglamentuojančios civilinių sutarčių sudarymą, vykdymą ir nutraukimą. 

 

[2006 m. vasario 20 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A2 – 687/2006. Kooperatin÷ bendrov÷ 

„Daumantų skan÷stai“ prieš Nacionalinę mok÷jimo agentūrą prie Žem÷s ūkio ministerijos. 

Procesinio sprendimo kategorija 25.]  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, išnagrin÷jęs administracinę bylą Nr. A7-1505/2006 

N. A. N. prieš Nacionalinę mok÷jimo agentūrą prie Žem÷s ūkio ministerijos, 2006 m. spalio 10 d. 

nutartyje pasisak÷ d÷l gero administravimo principo, priimant sprendimus d÷l paraiškų SAPARD 

paramai gauti. 

 

Nacionalin÷ mok÷jimo agentūra prie Žem÷s ūkio ministerijos pri÷m÷ sprendimą neskirti paramos 

ūkininko N. A. N. projekto įgyvendinimui remdamasi tuo, kad projektas neatitinka Nacionalin÷je 

žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 2000-2006 metų programoje įvardinto ekonominio gyvybingumo 

tinkamumo kriterijaus. 

 

Ūkio subjekto ekonominį gyvybingumą apibūdinančių finansinių rodiklių Nacionalin÷ mok÷jimo 

agentūra nevertino pripažindama, kad ūkio subjektas laikomas netinkamu SAPARD paramai gauti, 

nes verslo plane pateiktos finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitos sudarytos nesilaikant apskaitos 

principų, jose pateikiami duomenys prieštarauja vieni kitiems ir (ar) prieštarauja paraiškoje pateiktai 

informacijai bei papildomiems dokumentams. 

 

Įvertinusi ginčo teisinių santykių reguliavimą, Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 

padar÷ išvadą, kad ūkio subjekto pripažinimas netinkamu SAPARD paramai gauti d÷l to, kad verslo 

plane (investiciniame projekte) pateiktos finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitos sudarytos nesilaikant 

apskaitos principų, jose pateikiami duomenys prieštarauja vieni kitiems ir (ar) prieštarauja 

paraiškoje pateiktai informacijai bei papildomiems dokumentams, ir d÷l to, kad ūkio subjekto 

ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai yra žemesni nei teis÷s akte nustatytos kritin÷s 

reikšm÷s, yra du savarankiški neigiamo sprendimo pri÷mimo teisiniai pagrindai, kurie pagal teis÷s 

akto struktūrą patenka į tą patį skyrių „Ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai“, tod÷l, 

nors ir negalima teigti, jog toks reguliavimas yra tobulas, ūkio subjekto pripažinimas netinkamu 

SAPARD paramai gauti pirmuoju anksčiau pamin÷tu pagrindu taip pat gali būti įvardijamas kaip 

neatitinkantis ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus. 
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Tai, jog verslo plane (investiciniame projekte) pateiktos finansin÷s atskaitomyb÷s ataskaitos 

sudarytos nesilaikant apskaitos principų, jose pateikiami duomenys prieštarauja vieni kitiems ir 

kitus pažeidimus pareišk÷jas teisino ūkio buhalter÷s padaryta aritmetine klaida bei nurod÷, kad 

Ūkininko ūkio veiklos buhalterin÷s apskaitos tvarkymo dvejybine apskaitos sistema rekomendacijos 

(toliau – ir Rekomendacijos), patvirtintos žem÷s ūkio ministro 2001 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 

414, ūkininko ūkiui n÷ra privalomos, o turi tik rekomendacinį pobūdį.  

 

Teis÷jų kolegija konstatavo, kad šie pareišk÷jo argumentai nepagrįsti, nes Rekomendacijų 1.1 

punkte nustatyta, kad šiomis rekomendacijomis vadovaujasi ūkininkai, pretenduojantys gauti 

Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros programos (SAPARD) ir kitą investicinę paramą. 

Remiantis šia teis÷s akto nuostata, ūkininkas, nor÷damas gauti SAPARD paramą, tvarkydamas ūkio 

buhalterinę apskaitą privalo vadovautis Rekomendacijomis. Be to, neteisingų buhalterinių apskaitos 

duomenų pateikimo negalima pateisinti ir ūkio buhalter÷s padarytomis klaidomis.  

 

Pareišk÷jas neginčijo Mok÷jimo agentūros nustatytų aplinkybių, kad verslo plane laikytasi 

klaidingos nuostatos, jog visa SAPARD parama amortizuojama per 5 metų laikotarpį ir tokiu būdu 

buvo viršytas ilgalaikio turto nusid÷v÷jimas, o tuo pačiu padidintas prognozuojamo laikotarpio 

pelnas. Pareišk÷jas pripažino, kad pateiktame Mok÷jimo agentūrai projekte, atliekant prognozinius 

skaičiavimus per klaidą į 2006 m. pinigų srautus pateko SAPARD paramos išmokos – 909 670 Lt, 

ir tokiu būdu projekte buvo iškraipytos tiek pelno, tiek balanso prognoz÷s. Teis÷jų kolegija 

nepritar÷ pareišk÷jo teiginiams, kad pastarieji netikslumai negal÷jo tur÷ti lemiamos reikšm÷s, 

įvertinant ūkio ekonominį gyvybingumą. Teis÷s aktai nenustato išimčių – trūkumų 

mažareikšmiškumo, lemiamos ar nereikšmingos įtakos vertinamųjų kriterijų, tod÷l tokių rodiklių 

taikymui n÷ra teisinių pagrindų. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, jog kalbant apie gero administravimo 

principo laikymąsi priimant sprendimus d÷l paraiškų SAPARD paramai gauti, pareiga finansinę 

atskaitomybę tvarkyti laikantis anksčiau pamin÷tų teis÷s aktų reikalavimų tenka ūkininkui, tod÷l 

atsakovas neturi pareigos, nustačius klaidingo apskaitos tvarkymo faktą, siūlyti ar kitaip inicijuoti 

atskaitomyb÷s taisymo procedūras. Tokie veiksmai peržengtų gero administravimo principo 

taikymo ribas. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija taip pat konstatavo, kad pareišk÷jas nepateik÷ 

dokumentų, įrodančių, kad jo ūkis atitinka minimalius nacionalinius standartus, susijusius su 

veterinarijos, higienos ir gyvulių gerov÷s standartais. Pareišk÷jas atsakovui pateik÷ Alytaus 
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apskrities Valstybin÷s maisto ir veterinarijos tarnybos pažymą, pagal kurią pareišk÷jo projektas, 

tačiau ne ūkis, atitinka taikomus nacionalinius veterinarijos, higienos ir gyvūnų gerov÷s standartus. 

Programoje numatytus reikalavimus pareišk÷jas žinojo, nes teikdamas ir pasirašydamas paraišką 

SAPARD paramai gauti patvirtino, kad įsipareigoja laikytis paramos suteikimo ir panaudojimo 

sąlygų, su kuriomis yra susipažinęs.  

 

Teis÷jų kolegija pabr÷ž÷, kad pareišk÷jas be teis÷to pagrindo tvirtino, jog atsakovas, 

administruojantis SAPARD paramą, turi pareigą imtis priemonių rinkti papildomus dokumentus. 

Tokios atsakovo pareigos teis÷s aktai nenumato, o gero administravimo principas negali būti 

aiškinamas kaip įpareigojantis viešojo administravimo subjektą imtis visų priemonių, kad pateiktoji 

paraiška ir prie jos pateikiami dokumentai atitiktų Specialiosios žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros 

programos keliamus reikalavimus. 

 

[2006 m. spalio 10 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-1505/2006. N. A. N. prieš Nacionalinę 

mok÷jimo agentūrą prie Žem÷s ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 25.]  

 

2006 m. gruodžio 15 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A14-2424/2006 V. R. prieš 

Nacionalinę mok÷jimo agentūrą prie Žem÷s ūkio ministerijos Lietuvos vyriausiasis administracinis 

teismas   pasisak÷ d÷l paraiškos teik÷jo tinkamumo paramai iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

gauti kriterijų taikymo.  

 

Šioje byloje ginčas vyko d÷l to, ar pareišk÷ja 2005 m. balandžio 15 d. pateikdama paraišką paramai 

iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gauti atitiko tinkamo paraiškos teik÷jo kriterijus, kuriuos 

apibr÷ž÷ Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ministro 2005 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. 3D-26 

patvirtintos ,,Gair÷s pareišk÷jams, 2005 metais teikiantiems projektus paramai gauti pagal Lietuvos 

2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s 

prioriteto priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (toliau – ir Gair÷s).  

 

Gairių VII skyriaus 21 punkte buvo nustatyta, kad galimi pareišk÷jai – tai ,,jaunieji ūkininkai – 

asmenys iki 40 metų, kuriantys valdą arba ūkininko ūkį ir valdą pirmą kartą Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka. Valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žem÷s ūkio ir kaimo 

verslo registre.“ Pagal Gairių IX skyriaus ,,Projekto tinkamumo kriterijai“ 23 punktą naujai įkurtas 

ūkininko ūkis ir valda (valda) turi būti įregistruoti ne anksčiau kaip per dvylika pastarųjų m÷nesių 

iki paraiškos paramai gauti pateikimo, ir iki tol nebūti  registruoti registre pareišk÷jo, jo sutuoktinio 

vardu arba jų padalytas.  
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Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija išaiškino, kad Gair÷se reikalavimas d÷l valdos 

registravimo yra taikomas registravimui konkretaus asmens (paraiškos pateik÷jo) vardu. N÷ra 

įstatyminio pagrindo Gairių 21 punkte nustatyto pareišk÷jo tinkamumo kriterijaus vertinti kaip 

reikalavimo, kad valda iš viso būtų įregistruota registre, t.y. bet kokio asmens vardu. Taigi asmuo, 

kurio vardu žem÷s ūkio valda neįregistruota, n÷ra tinkamas paraiškos pateik÷jas. Teis÷jų kolegija 

konstatavo, jog pareišk÷ja paraiškos pateikimo metu neatitiko galimo pareišk÷jo kriterijų, paraiškų 

pateikimo terminų pratęsimo ar atnaujinimo galiojantys teis÷s aktai nenumat÷, tod÷l Nacionalin÷s 

mok÷jimų agentūros sprendimas atmesti paraišką buvo teis÷tas. 

 

[2006 m. gruodžio 15 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A14–2424/2006. V. R. prieš 

Nacionalinę mok÷jimo agentūrą prie Žem÷s ūkio ministerijos. Procesinio sprendimo kategorija 25.]     

 

I. 13. Kiti gin čai viešojo administravimo srityje 

 

2006 metais Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui teko spręsti ginčus, kylančius įvairiose 

viešojo administravimo srityse. Pateikiame įdomesnius teismų praktikos pavyzdžius.  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. gruodžio 20 d. sprendime administracin÷je 

byloje Nr. A2-2268/2006 Vyriausyb÷s atstovas Klaip÷dos apskrityje prieš Klaip÷dos miesto 

savivaldyb÷s tarybą ir Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s merą sprend÷ klausimą d÷l savivaldyb÷s mero 

ir savivaldyb÷s tarybos atskaitomyb÷s savivaldyb÷s gyventojams santykio. 

 

Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad meras yra atskaitingas tarybai ir 

bendruomenei už savivaldyb÷s veiklą. Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybos veiklos reglamento 

(toliau – ir Reglamentas), patvirtinto Klaip÷dos savivaldyb÷s tarybos 2001 m. rugs÷jo 20 d. 

sprendimu Nr. 223 (2004 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-60 redakcija), 274 punktas nustato: „iki 

einamųjų metų balandžio 1 d. savivaldyb÷s taryba išklauso mero, <...> veiklos ataskaitas ir priima 

d÷l jų sprendimus.“ Reglamento 275 punktas numato, kad „meras atsiskaito savivaldyb÷s tarybai už 

savo veiklą ir rink÷jams už savivaldyb÷s veiklą. Savivaldyb÷s ataskaitą rink÷jams rengia meras. 

Savivaldyb÷s tarybai apsvarsčius ataskaitą, ji skelbiama vietin÷je spaudoje.“ 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad teis÷s normų turinio 

analiz÷ suponuoja išvadą, kad už savo veiklą meras privalo atsiskaityti savivaldyb÷s tarybai, o 

rink÷jams (savivaldyb÷s gyventojams) turi teikti ataskaitą apie visos savivaldyb÷s veiklą. 
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Atsižvelgiant į Vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje pateiktą savivaldyb÷s sąvoką 

(valstyb÷s teritorijos administracinis vienetas, turintis juridinio asmens statusą bei Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos laiduotą savivaldos teisę, įgyvendinamą per savivaldyb÷s tarybą), 11 

straipsnio 1 dalį, nustatančią, kad institucija, įgyvendinanti savivaldos teisę, yra savivaldyb÷s 

taryba, pripažintina, kad Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 2 dalyje ir 21 straipsnio 5 dalyje 

kalbama apie tą pačią rink÷jams teikiamą ataskaitą. Mero kaip savivaldyb÷s vadovo (Vietos 

savivaldos įstatymo 20 str. 1 d.) ataskaitoje savivaldyb÷s tarybai turi būti atsiskaitoma už mero 

funkcijų, numatytų Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalyse vykdymą. Savivaldyb÷s 

veiklos ataskaitoje turi atsispind÷ti visos savivaldyb÷s veikla, taip pat ir savivaldyb÷s tarybos 

įgalinimų, apibr÷žtų Vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnyje, vykdymas. Tod÷l mero ataskaita, 

teikiama savivaldyb÷s tarybai, ir savivaldyb÷s ataskaita, kurią meras savivaldyb÷s tarybos vardu 

teikia savivaldyb÷s gyventojams, yra skirtingos atsiskaitymo formos. Pirmosios instancijos teismas 

traktuodamas šias ataskaitas kaip skirtingas, tinkamai aiškino ir taik÷ teis÷s normas, 

reglamentuojančias aptartų ataskaitų pateikimą.  

 

Tačiau iš byloje esančios Klaip÷dos savivaldyb÷s mero 2004 m. veiklos ataskaitos turinio matyti, 

kad joje atsiskaitoma ne tik už mero funkcijų, numatytų Vietos savivaldos įstatymo 21 straipsnio 1 

ir 2 dalyse vykdymą, bet pateikiama platesn÷ ataskaita, apimanti visos savivaldyb÷s (tiek 

atstovaujamosios jos institucijos – savivaldyb÷s tarybos, tiek vykdomosios institucijos – 

savivaldyb÷s administracijos direktoriaus) veiklą. Ši ataskaita savivaldyb÷s gyventojams pateikta 

Reglamente nustatyta forma – paskelbiant vietin÷je spaudoje, ataskaitą (nors ir pristatytą kaip mero 

veiklos ataskaitą) svarst÷ savivaldyb÷s taryba, kaip kad ir numato Reglamentas. Skelbiant ataskaitą 

spaudoje nurodyta, kad tai mero veiklos ataskaita, tačiau kaip jau min÷ta, ataskaitoje aptariama 

visos savivaldyb÷s, o ne tik mero, veikla 2004 m. Tod÷l šiuo atveju buvo taikytas turinio viršenyb÷s 

prieš formą principas ir laikyta, kad min÷tas formalus trūkumas n÷ra pakankamas pagrindas 

pripažinti, jog savivaldyb÷s veiklos ataskaita už 2004 m. nebuvo pateikta teis÷s aktų nustatyta 

tvarka. Skelbiant ataskaitą ne savivaldyb÷s tarybos, o mero vardu nebuvo pažeisti ir viešumo bei 

atskaitomyb÷s rink÷jams ar kiti savivaldos principai, numatyti Vietos savivaldos įstatymo 4 

straipsnyje. Ištaisius vien formaliuosius ataskaitos trūkumus ir pakartotinai paskelbus ataskaitą 

gyventojams, jiems nauja informacija pateikta nebūtų. Konkretus ataskaitos turinys, įskaitant 

išsamumą pagal atskiras savivaldyb÷s veiklos rūšis, detalumą ir pan., teis÷s aktais 

nereglamentuotas, tod÷l Vyriausyb÷s atstovas, net ir manydamas, kad ataskaita yra ydinga šiuo 

aspektu, negali teikti reikalavimo savivaldyb÷s tarybai Savivaldybių administracin÷s priežiūros 

įstatymo 5 straipsnio 2 dalies pagrindu.    
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[2006 m. gruodžio 20 d. sprendimas administracin÷je byloje Nr. A2-2268/2006. Vyriausyb÷s 

atstovas Klaip÷dos apskrityje prieš Klaip÷dos miesto savivaldyb÷s tarybą ir Klaip÷dos miesto 

savivaldyb÷s merą. Procesinio sprendimo kategorija 25.] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 metais keliose bylose pasisak÷ d÷l kriterijų, 

taikytinų priimant sprendimus d÷l mokyklų reorganizavimo, d÷l vaiko teis÷s pasirinkti mokyklą ir 

d÷l savivaldyb÷s tarybos sprendimo reorganizuoti mokyklą teis÷tumo. 

 

2006 m. spalio 27 d. nutartyje, priimtoje administracin÷je byloje Nr. A14–1761/2006 Lietuvos 

profesin÷ sąjunga „Sandrauga“ prieš Kauno miesto savivaldybę, buvo skundžiamas Kauno miesto 

savivaldyb÷s tarybos 2005 m. kovo 3 d. sprendimas Nr. T-127 ,,D÷l Kauno pagrindin÷s mokyklos 

,,Anima“ reorganizavimo“. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnis nustato savivaldyb÷s tarybos teisę priimti 

sprendimus d÷l bendrojo lavinimo, specialiojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, pagalbą 

mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančių įstaigų pertvarkymo, likvidavimo ar reorganizavimo 

pagal Vyriausyb÷s nustatytus kriterijus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 

pažym÷jo, kad byloje nurodytos faktin÷s aplinkyb÷s atitinka Vyriausyb÷s nutarimu Nr. 746 

patvirtintų mokyklų pertvarkymo kriterijus ir mokyklų reorganizavimo pagrindus, t. y. valstyb÷s 

skiriamų mokymo l÷šų pagal Moksleivio krepšelio ir sutartinių moksleivių apskaičiavimo metodiką 

nepakanka, steig÷jas neturi papildomų l÷šų ir ugdymo programoms vykdyti n÷ra švietimo 

aprūpinimo standartus atitinkančios įrangos ir mokymo priemonių. 

 

Teis÷jų kolegija konstatavo, kad galiojantys mūsų valstyb÷je įstatymai negarantuoja absoliučios 

asmens teis÷s reikalauti, kad jo pageidaujama mokymo įstaiga nebūtų reorganizuojama ar 

likviduojama, jeigu toks mokymo įstaigos pertvarkymas nepažeidžia įstatymo garantuotų asmens 

teisių švietimo srityje. Vertinant nagrin÷jamą situaciją visuomen÷s ir asmens interesų derinimo 

aspektu darytina išvada, kad įstatyme įtvirtintas reikalavimas laiduoti optimalų švietimo tinklą yra 

prioritetinis atskirų asmenų noro mokytis jiems patinkančioje mokykloje atžvilgiu.  

 

[2006 m. spalio 27 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A14–1761/2006. Lietuvos profesin÷ 

sąjunga „Sandrauga“ prieš Kauno miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo kategorija 25.] 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartyje 

administracin÷je byloje Nr. A4-1221/2006 J. B. ir kt. prieš Palangos miesto savivaldyb÷s tarybą, 

Palangos miesto savivaldyb÷s administracijos direktorių, remdamasis 1991 m. birželio 25 d. 
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redakcijos Švietimo įstatymo 46 straipsniu padar÷ išvadą, kad teis÷ pasirinkti mokyklą mokiniui 

suteikta, tačiau pasirinkimo teis÷ n÷ra besąlygin÷ – konkrečios mokyklos programa, mokymosi 

forma, švietimo kokyb÷ turi atitikti vaiko geb÷jimus ir poreikius. Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo 4, 34, 35 ir 36 straipsniuose taip pat n÷ra nuostatų, įtvirtinančių besąlygišką vaiko ir t÷vų 

teisę į norimą mokyklą. Čia įtvirtinta vaiko teis÷ į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį 

išprusimą, intelektą, sugeb÷jimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas 

asmenybei vystytis, o t÷vų arba kitų teis÷tų vaiko atstovų teis÷ – pasirinkti švietimo įstaigą, 

mokymosi formą bei metodus pagal vaiko protines ir fizines galias, įsitikinimus bei gabumus, 

atsižvelgiant į vaiko amžių ir jo išsilavinimo lygį. Iš šių nuostatų akivaizdu, kad tik nustatytų sąlygų 

visetas apsprendžia galimybę pasirinkti konkrečią mokyklą. 

 

[2006 m. rugpjūčio 4 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A4-1221/2006. J. B. ir kt. prieš 

Palangos miesto savivaldyb÷s tarybą, Palangos miesto savivaldyb÷s administracijos direktorių. 

Procesinio sprendimo kategorija 25; 2006 m. birželio 15 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A10–

1041/2006. Vydūno vidurin÷ mokykla prieš Kauno miesto savivaldybę. Procesinio sprendimo 

kategorija 25.] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. vasario 14 d. nutartyje administracin÷je 

byloje Nr. A7-802/2006 A. V. prieš Kauno valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos tarnybą 

pasisak÷ d÷l viešųjų paslaugų administravimo procedūroje atliekamų veiksmų teisinio įvertinimo. 

Teis÷jų kolegija, remdamasi Valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos įstatymo (toliau – ir 

VGTPĮ) 18 straipsnio 2 dalimi, nurod÷, kad sprendimą d÷l antrin÷s teisin÷s pagalbos teikimo 

tarnyba priima iš karto, kai asmuo kreipiasi. Jei n÷ra galimyb÷s priimti sprendimą iš karto, kai 

asmuo kreipiasi, jis priimamas ne v÷liau kaip per 3 dienas nuo šio straipsnio l dalyje nurodytų 

dokumentų gavimo dienos. Min÷to straipsnio l dalyje nurodyta, kad norintis gauti antrinę teisinę 

pagalbą asmuo pateikia tarnybai prašymą ir dokumentus, įrodančius jo teisę gauti antrinę teisinę 

pagalbą.  

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, jog pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnį 

administraciniai teismai sprendžia ginčus d÷l teis÷s viešojo administravimo srityje. Viešasis 

administravimas – įstatymų ir kitų teis÷s aktų reglamentuojama valstyb÷s ir vietos savivaldos 

institucijų, kitų įstatymais įgaliotų subjektų vykdomoji veikla, skirta įstatymams, kitiems teis÷s 

aktams, vietos savivaldos institucijų sprendimams įgyvendinti, numatytoms viešosioms paslaugoms 

administruoti ir teikti (ABTĮ 2 str. 1 d.). Pagal Viešojo administravimo įstatymą viešosios paslaugos 

teikimo administravimas – viešojo administravimo subjektų veikla, nustatant viešųjų paslaugų 
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teikimo taisykles ir režimą, steigiant viešąsias įstaigas arba išduodant leidimus teikti viešąsias 

paslaugas privatiems asmenims, taip pat viešųjų paslaugų teikimo priežiūra ir kontrol÷. Tarnybos, 

kurios turi užtikrinti antrin÷s teisin÷s pagalbos teikimą, veikia kaip viešosios paslaugos 

administratorius (Valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos įstatymo 9 str.), o jų veiksmai 

nurodytoje paslaugų administravimo procedūros stadijoje yra vertintini kaip procesinių įrodymų, 

pagrindžiančių reikšmingus faktus, rinkimo funkcijų vykdymas, tod÷l sprendimai tokiais 

procedūriniais klausimais negali būti vertinami kaip administraciniai aktai, esantys savarankišku 

ginčo dalyku. Teis÷jų kolegija konstatavo, kad pagal ABTĮ 3 straipsnio ir 5 straipsnio 1 dalį teisines 

pasekmes asmeniui sukelia galutinis administravimo procedūrų pagrindu priimamas sprendimas d÷l 

antrin÷s teisin÷s pagalbos teikimo arba atsisakymo ją teikti. Toks sprendimas skundžiamas teismui.  

 

[2006 m. vasario 14 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-802/2006. A. V. prieš Kauno 

valstyb÷s garantuojamos teisin÷s pagalbos tarnybą. Procesinio sprendimo kategorija 25.] 

 

I. 14. Administracinių bylų teisena 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nagrin÷damas administracines bylas taiko ir aiškina ne 

tik materialin÷s teis÷s, bet ir proceso teis÷s normas. Svarbi Vyriausiojo administracinio teismo 

praktika, akcentuojanti teismų pareigą motyvuoti priimamus sprendimus, išnagrin÷ti visus byloje 

pareikštus materialinius teisinius reikalavimus. 

 

2006 m. rugs÷jo 14 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A6-1286/2006 A. B. prieš Lietuvos 

valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrin÷s specialiosios 

ekspertų komisijos ir Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrin÷s specialiosios ekspertų komisijos, Lietuvos 

Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų 

kolegija nurod÷, kad Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir 

ABTĮ) 86 straipsnio 1 ir 2 dalys nustato, kad priimtas teismo sprendimas turi būti teis÷tas ir 

pagrįstas, o priimdamas sprendimą, administracinis teismas įvertina ištirtus teismo pos÷dyje 

įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkyb÷s, turinčios bylai esmin÷s reikšm÷s, yra nustatytos ir kurios 

nenustatytos, kuris įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar skundas (prašymas) yra 

tenkintinas. Teismas privalo motyvuoti savo išvadas, nurodyti argumentus d÷l atitinkamų 

aplinkybių, numatytų byloje taikytinos teis÷s normos hipotez÷je, buvimo ar nebuvimo, taip pat ir 

d÷l tam tikrų aplinkybių nereikšmingumo bylai (ABTĮ 87 str. 4 d.). Nemotyvuotas teismo 

sprendimas pažeidžia tiek privačių šalių teis÷tą lūkestį d÷l efektyvios jų teis÷s į teisminę gynybą 
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realizacijos, tinkamo jų ginčo išsprendimo, tiek viešąjį interesą, nes šiuo atveju pažeidžiami 

pagrindiniai proceso principai.  

 

Vykdydamas teisingumą (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str.), teismas privalo išspręsti 

tarp proceso šalių kilusį ginčą iš esm÷s, tod÷l ABTĮ 86 straipsnio 3 dalis įpareigoja teismą 

sprendime atsakyti į visus pareišk÷jo pareikštus pagrindinius reikalavimus. Taigi išspręstoje byloje 

neturi likti neatsakytų klausimų, palikta neaiškumų, paliekančių išnagrin÷tą bylą iki galo 

neišspręsta. Siekiant šio tikslo, būtina įvertinti visas skundo (prašymo) pagrindu nurodytas 

aplinkybes, skunde (prašyme) pareikštus reikalavimus. Sprendimu, kuriame teismas nepasisako d÷l 

esminių kaip skundo (prašymo) pagrindas nurodomų aplinkybių, nepasisako d÷l skunde (prašyme) 

iškeltų pakankamai savarankiškų reikalavimų, ginčas iš esm÷s n÷ra išsprendžiamas. Tokioje byloje 

teisingumas n÷ra įvykdomas, tod÷l toks teismo sprendimas negali būti laikomas teis÷tu ir pagrįstu. 

 

Teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad reikalavimas d÷l vilkinimo pripažinimo negali būti skundo dalyku, 

teismo sprendimo rezoliucin÷je dalyje teismo išvada d÷l šio reikalavimo paprastai nenurodoma 

(Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracin÷je byloje Nr. A7-915/2004; 

Administracinių teismų praktika Nr. 6). Tačiau tai nereiškia, kad teismas visais atvejais apskritai 

neprivalo vertinti tokio reikalavimo. Galimi atvejai, kai vilkinimo, kaip neteis÷tų veiksmų, 

pripažinimas gali būti pagrindu ginti pareišk÷jo teises kitais įstatyme numatytais teisių gynimo 

būdais, pavyzdžiui, priteisti atlyginti turtinę ar moralinę žalą, padarytą valstyb÷s ar vietos 

savivaldos institucijų, įstaigų, tarnybų bei jų tarnautojų, einančių tarnybines pareigas, neteis÷tais 

veiksmais ar neveikimu viešojo administravimo srityje (ABTĮ 88 str. 5 p.). Tokiu atveju, 

sprendžiant, ar gali būti tenkinamas pareišk÷jo reikalaujamas ir įstatymo leistinas teisių gynimo 

būdas, pareišk÷jo keliamas neteis÷to vilkinimo klausimas tur÷tų būti aptariamas ir įvertinamas 

teismo sprendimo motyvuojamojoje dalyje. Paprastai tik išsprendus šį klausimą būtų įmanoma 

tinkamai (pagrįstai ir teis÷tai) išspręsti asmens teisių gynimo, t. y. skundo tenkinimo ar atmetimo, 

klausimą. 

 

[2006 m. rugs÷jo 14 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A6-1286/2006. A. B. prieš Lietuvos 

valstybę, atstovaujamą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrin÷s specialiosios 

ekspertų komisijos ir Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos, Lietuvos 

Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrin÷s specialiosios ekspertų komisijos, Lietuvos 

Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos. Procesinio sprendimo kategorija 15.2., 

25, 61.] 
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Proceso teis÷s normų taikymo požiūriu aktuali Vyriausiojo administracinio teismo praktika d÷l ribų, 

taikytinų nagrin÷jant bylą, kurioje buvo atnaujintas procesas. 

 

2006 m. lapkričio 17 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A5-1198/2006 R. R. prieš Lietuvos 

Respublikos valstyb÷s saugumo departamentą ir UAB „Omnitel“  Vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad bylos, kurioje procesas atnaujintas, nagrin÷jimas turi tam 

tikrų ypatumų, nes, nagrin÷jant tokią bylą, būtina atsižvelgti į nutartyje atnaujinti procesą apibr÷žtas 

proceso atnaujinimo ribas. Teis÷jų kolegija, remdamasi administracinių teismų praktikos analize 

konstatavo, kad, pavyzdžiui, faktin÷s bylos aplinkyb÷s nagrin÷jant Administracinių bylų teisenos 

įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 10 punkto pagrindu atnaujintą administracinę bylą analizuojamos 

tiek, kiek tai būtina nustatyti, ar teisingai pritaikytos materialin÷s teis÷s normos (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2004 m. vasario 20 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A1-

362/2004, kt.). Šiuo atveju tai reiškia, kad nagrin÷jamu atveju atnaujinus procesą administracin÷je 

byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu, būtina 

įvertinti, ar Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendime konstatuoti Konvencijos pažeidimai turi 

įtakos byloje priimtų administracinių teismų procesinių sprendimų pagrįstumui ir teis÷tumui. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad administracinių bylų, 

kuriose procesas atnaujintas, nagrin÷jimo ypatumai neatima iš teismo, nagrin÷jančio atnaujintą bylą, 

pareigos įvertinti byloje jau priimto procesinio sprendimo ar procesinių sprendimų atitiktį 

esminiams administracinių bylų teiseną reglamentuojančių teis÷s normų reikalavimams. Tod÷l 

teismas, nagrin÷damas atnaujintą bylą ir nustatęs absoliutų anksčiau byloje priimto sprendimo 

negaliojimo pagrindą, turi nustatyta proceso tvarka į tai reaguoti. 

 

[2006 m. lapkričio 17 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A5-1198/2006. R. R. prieš Lietuvos 

Respublikos valstyb÷s saugumo departamentą ir UAB „Omnitel“.  Procesinio sprendimo kategorija 

42.2; 66.2.] 

 

2006 m. rugs÷jo 15 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. A17–1364/2006 I. L. prieš Vilniaus 

miesto savivaldyb÷s administracijos direktorių Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų 

kolegija pažym÷jo, kad Administracinių bylų teisenos įstatyme jokios nuostatos d÷l bylos 

nagrin÷jimo ribų po proceso atnaujinimo n÷ra, tačiau tai netur÷tų reikšti, kad atnaujintos bylos 

nagrin÷jimas nepasižymi specifika. Ši specifika lemia, kad atnaujintos bylos nagrin÷jimas tur÷tų 

apsiriboti ribomis, kurias apibr÷žia proceso atnaujinimo pagrindas. Tokią išvadą patvirtina Europos 
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Žmogaus Teisių Teismo praktika ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika kai 

kuriose bylose, tod÷l administracin÷ byla nagrin÷tina proceso atnaujinimo ribose (Lietuvos 

vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. liepos 7 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A1–

495/2005). 

 

[2006 m. rugs÷jo 15 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. A17–1364/2006. I. L. prieš Vilniaus 

miesto savivaldyb÷s administracijos direktorių. Procesinio sprendimo kategorija 11.4.2.] 

 

1.15. Administraciniai teis÷s pažeidimai 

 

Itin didelę dalį Vyriausiojo administracinio teismo 2006 metais nagrin÷tų bylų sudar÷ 

administracinių teis÷s pažeidimų bylos. Nagrin÷damas tokias bylas, Lietuvos vyriausiasis 

administracinis teismas taik÷ ne tik nacionalin÷s teis÷s normas, bet ir r÷m÷si Europos žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, vadovavosi Europos Žmogaus Teisių Teismo 

praktika. 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. rugs÷jo 22 d. nutartyje administracinio teis÷s 

pažeidimo byloje Nr. N6-1313/2006 nurod÷, kad tuo atveju, kai teis÷s norminiai aktai aiškios 

tvarkos, leidžiančios teisinių santykių subjektams aiškiai suvokti savo teises ir pareigas, d÷l teisinio 

reglamentavimo spragų ar kitų priežasčių nenustato, atsakomyb÷ už tokios tvarkos pažeidimą negali 

būti taikoma. Teisiniai draudimai ar įpareigojimai, už kurių nesilaikymą gali būti taikoma griežta 

atsakomyb÷, turi būti formuluojami nedviprasmiškai. Teisinis reglamentavimas turi būti skaidrus, 

suvokiamas visiems teisinių santykių subjektams. Tokių teis÷s aiškinimo ir taikymo taisyklių 

laikosi Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo 

administracinio teismo nutartis administracin÷je byloje Nr. N12-150/2004). Teis÷jų kolegija 

pažym÷jo, kad toks aiškinimas iš esm÷s atitinka bendrąjį baudžiamosios teis÷s principą nullum 

crimen, nulla poena sine lege (lot. – n÷ra nusikaltimo, n÷ra bausm÷s be įstatymo), Europos 

Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, kurioje teigiama, kad baudžiamoji teis÷ neturi būti 

plečiamai aiškinama kaltinamojo nenaudai, o nusikaltimas turi būti tiksliai apibr÷žtas įstatyme. 

Pastarasis reikalavimas Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje laikomas įvykdytu, jei 

asmuo iš atitinkamos nuostatos teksto ir, jei reikalinga, teismų praktikoje pateikiamo jos aiškinimo, 

gali žinoti, kokie veiksmai ar neveikimas užtrauks jam baudžiamąją atsakomybę (pavyzdžiui, 

Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžiosios Kolegijos 1996 m. spalio 22 d. sprendimas byloje 

Cantoni prieš Prancūziją).  
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[2006 m. rugs÷jo 22 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N6-1313/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 34] 

 

2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje, priimtoje administracinio teis÷s pažeidimo byloje Nr. N16–

939/2006 ir kitose administracin÷se bylose Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų 

kolegija akcentavo būtinybę užtikrinti tinkamą asmens teis÷s į teisingą teismą įgyvendinimą ir 

nurod÷, kad nagrin÷jant administracinių teis÷s pažeidimų bylas turi būti laikomasi Europos žmogaus 

teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnio nuostatų. Teis÷jų kolegija pažym÷jo, 

kad šiame straipsnyje numatyta, jog atsakomyb÷n traukiamas asmuo turi tur÷ti teisę proceso metu 

užduoti klausimus kaltinančius parodymus duodantiems liudytojams bei prašyti, kad teismo proceso 

metu būtų apklausiami tokio asmens nurodomi liudytojai. Lietuvos vyriausiojo administracinio 

teismo teis÷jų kolegija 2006 m. lapkričio 17 d. nutartyje administracin÷je byloje Nr. N17-1666/2006 

taip pat pažym÷jo, jog liudytojų duoti parodymai paprastai turi būti nagrin÷jami viešame teismo 

pos÷dyje, dalyvaujant kaltinamiesiems, taip siekiant užtikrinti pastarųjų teisę į gynybą, tačiau tam 

tikrais atvejais liudytojų parodymų, kuriais grindžiama atitinkamo asmens kalt÷, nagrin÷jimas yra 

galimas ir nedalyvaujant kaltinamiesiems. Siekiant išvengti prieštaravimų Europos žmogaus teisių 

ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsniui, tokių liudytojų parodymai netur÷tų būti 

vieninteliai kaltinantys ir lemiantys traukiamo atsakomyb÷n asmens pripažinimą kaltu, atsakomyb÷s 

priemonių taikymą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1990 m. rugs÷jo 27 d. sprendimas byloje W. 

prieš Austriją; Europos Žmogaus Teisių Teismo 1991 m. balandžio 26 d. sprendimas A. prieš 

Austriją). 

 

[2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N16–939/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 28; 2006 m. birželio 29 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N9-619/2006. Procesinio 

sprendimo kategorija 32, 39.1.; 2006 m. lapkričio 23 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N3-

1740/2006. Procesinio sprendimo kategorija 28; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis administracin÷je 

byloje Nr. N17-1666/2006. Procesinio sprendimo kategorija 32; 2006 m. gruodžio 21 d. nutartis 

administracin÷je byloje Nr. N16-1979/2006. Procesinio sprendimo kategorija 35] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 metų praktikoje taip pat akcentavo 

administracinių teismų pareigą užtikrinti, jog nebus pažeista asmens teis÷ į motyvuotą bei 

argumentuotą teismo sprendimą. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2006 m. spalio 19 d. nutartyje 

administracin÷je byloje Nr. N3-1422/2006 primin÷, kad teismų sprendimai administracin÷se bylose 
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turi būti tinkamai motyvuojami. Teis÷jų kolegija akcentavo, kad teis÷s doktrinoje ilgą laiką 

pripažįstama, jog nemotyvuotas teismo sprendimas demokratin÷je visuomen÷je laikomas 

piktnaudžiavimo valdžia pasireiškimu. Motyvuoti teismų sprendimai yra būtina sąlyga, kad būtų 

užtikrintas visuomen÷s pasitik÷jimas teismų sistema. Motyvuoti teismų sprendimai leidžia 

žmon÷ms numatyti galimus teismo sprendimus ir tokiu būdu užtikrinti teisinio aiškumo bei tikrumo 

principus. Tokie teismo sprendimai sudaro prielaidas suvienodinti teismų praktiką, užtikrinti, kad 

visi teismai vienodai suprastų ir aiškintų teis÷s normas. Teismo sprendimo motyvai sudaro 

prielaidas asmeniui veiksmingai pasinaudoti apeliacijos teise.  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pažym÷jo, kad teismas priimdamas sprendimus vykdo 

teisingumą, kurio vienas aspektų yra tai, kad teismui priimant ar atmetant argumentus bei įrodymus, 

vertyb÷s yra išd÷stomos tam tikra hierarchija. Motyvuoti teismų sprendimai visuomenei padeda 

suvokti, kokias vertybes ir kokiu mastu gina teismas.  

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas įvertino, kad Administracinių teis÷s pažeidimų 

kodekso 286 straipsnis įpareigoja teismus, nagrin÷jančius administracinių teis÷s pažeidimų bylas, 

inter alia motyvuojamojoje nutarimo dalyje nurodyti teismo nustatytas bylos aplinkybes; įrodymus, 

kuriais grindžiamos teismo išvados; argumentus, d÷l kurių teismas vienais įrodymais remiasi, o 

kitus įrodymus atmeta; įstatymus, kuriais teismas vadovavosi. Teismas privalo ne tik išvardinti 

įrodymus, bet ir išd÷styti jų turinį, nurodant įrodomąją reikšmę. Teismas privalo pasisakyti d÷l 

kiekvieno administracin÷n atsakomyb÷n traukiamo asmens argumento bei įrodymo, kurie 

objektyviai vertinant, gali tur÷ti esminių pasekmių bylos baigčiai.  

 

[2006 m. balandžio 14 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N3-443/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 28; 2006 m. spalio 19 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N3-1422/2006. Procesinio 

sprendimo kategorija 32] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, priimdamas sprendimus administracinių teis÷s 

pažeidimų bylose, r÷m÷si Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo suformuota praktika d÷l 

teismo baigiamųjų aktų skelbimo tvarkos. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje 

matyti, kad siekiant išvengti dirbtinio bylos išnagrin÷jimo proceso vilkinimo, pirmosios instancijos 

teismo sprendimai nebuvo naikinami, remiantis vieninteliu viso teismo baigiamojo akto 

nepaskelbimo argumentu. 
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Pavyzdžiui, 2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartyje administracinio teis÷s pažeidimo byloje Nr. N16–

950/2006, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad iš bylos 

medžiagos matyti, jog pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų 

teisenos įstatymo 85 straipsnio 3 dalimi, po bylos išnagrin÷jimo suraš÷ ir viešai paskelb÷ tik teismo 

nutarties įžanginę ir rezoliucinę dalis. Kada konkrečiai buvo surašytos aprašomoji ir motyvuojamoji 

nutarties dalys, spręsti n÷ra galimyb÷s. Teis÷jų kolegija atkreip÷ pirmosios instancijos 

administracinio teismo d÷mesį į tai, kad Konstitucinis Teismas 2006 m. sausio 16 d. nutarime 

konstatavo, jog ,,oficialiai skelbiant teismo nuosprendį (kitą baigiamąjį teismo aktą) jame turi būti 

išd÷styti visi argumentai, kuriais jis grindžiamas, kad nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto) 

argumentai (ar jų dalis) negali būti teismo išd÷stomi po oficialaus teismo nuosprendžio (kito 

baigiamojo teismo akto) paskelbimo, kad oficialiai paskelbęs nuosprendį (kitą baigiamąjį teismo 

aktą) teismas negali keisti ar kitaip koreguoti jo argumentų. <...> Pabr÷žtina, kad min÷ti 

reikalavimai d÷l nuosprendžio (kito baigiamojo teismo akto), jo argumentavimo, paskelbimo, 

terminų mutatis mutandis taikytini ne tik baudžiamajam procesui, bet ir kitoms teisenoms“. 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija pažym÷jo, kad atsižvelgiant į tai, jog 

pirmosios instancijos teismo nutartis iš esm÷s yra teis÷ta ir pagrįsta, ją apskųsti apeliant÷ tur÷jo 

galimybę įstatymo nustatytu terminu, apeliacinis skundas negrindžiamas visos teismo nutarties 

nepaviešinimo argumentu, siekiant išvengti dirbtino bylos išnagrin÷jimo proceso vilkinimo, 

apeliacin÷s instancijos teismas daro išvadą, jog šią nutartį naikinti vien d÷l to, kad iš karto nebuvo 

paskelbta visa teismo nutartis, netikslinga.  

 

[2006 m. rugpjūčio 31 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N16–950/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 32; 2006 m. gruodžio 8 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N16-1798/2006. Procesinio 

sprendimo kategorija 26.2, 32] 

 

Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, nagrin÷jant administracinių teis÷s pažeidimų 

bylas, dažnai tenka spręsti ginčus d÷l Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Vienas dažniausiai 

padaromų pažeidimų yra nustatyto leistino greičio viršijimas, tod÷l svarbu, jog panašaus pobūdžio 

bylose įrodymai būtų vertinami vienodai. 

 

Pavyzdžiui, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2006 m. spalio 12 d. 

nutartyje administracin÷je byloje Nr. N3-1429/2006 nurod÷, kad šiai bylai yra svarbu nustatyti, ar 

technin÷ priemon÷ ir jos panaudojimo aplinkyb÷s (sąlygos) įrodin÷jimo priemonių leistinumo 

aspektu atitiko teis÷s aktų nustatytus reikalavimus, t. y., ar tokio tipo matavimo priemonių 

panaudojimą tarp kitų teis÷s aktų reglamentuoja Elektroninių ryšių įstatymas. Aiškindama 
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Elektroninių ryšių įstatymo 1 ir 50 straipsnio nuostatas sisteminiu teis÷s aiškinimo būdu bei 

atsižvelgdama į faktines bylos aplinkybes, teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad radiolokacinio greičio 

matuoklio „Berkut-R“ panaudojimas (radijo dažnių naudojimo aspektu) patenka į Elektroninių ryšių 

įstatymo reguliavimo sferą. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad 

pagal Elektroninių ryšių įstatymo 50 straipsnio 2 dalį, elektroninių ryšių ištekliai gali būti 

naudojami: 1) be atskiro leidimo, kai Ryšių reguliavimo tarnyba nustato, kad atitinkamus 

elektroninių ryšių išteklius galima naudoti be atskiro leidimo; 2) gavus Ryšių reguliavimo tarnybos 

leidimą naudoti elektroninių ryšių išteklius. Iš šios teis÷s normos matyti, kad joje nurodytų leidimų 

būtinumo ir išdavimo klausimai priklauso išimtinai Ryšių reguliavimo tarnybos kompetencijai. 

Teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad pažeidimas d÷l greičio viršijimo prietaisu „Berkut-R“ buvo 

užfiksuotas dar negavus Ryšių reguliavimo tarnybos leidimo panaudoti radijo dažnius greičio 

matavimo prietaisų naudojimui. Tod÷l Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija padar÷ 

išvadą, jog automobilio greitis buvo išmatuotas neleistinomis technin÷mis priemon÷mis. 

 

[2006 m. spalio 12 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N3-1429/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 32; 2006 m. gruodžio 15 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N16-1860/2006. 

Procesinio sprendimo kategorija 32] 

 

2006 m. spalio 6 d. nutarime, priimtame administracin÷je byloje Nr. N5-1357/2006, apeliantas buvo 

patrauktas administracin÷n atsakomyb÷n už administracinio teis÷s pažeidimo, numatyto ATPK 123 

straipsnio 1 dalyje, padarymą, o būtent už tai, kad jis vairavo automobilį su laikinaisiais numeriais, 

be valstybin÷s technin÷s apžiūros. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad ATPK 123 straipsnio 1 

dalis numato administracinę atsakomybę už transporto priemonių vairavimo tvarkos pažeidimus, 

tarp jų ir už transporto priemonių be valstybin÷s technin÷s apžiūros, vairavimą. Saugaus eismo 

automobilių keliais įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato bendrą pareigą eksploatuoti transporto 

priemonę tik turint galiojantį valstybin÷s technin÷s apžiūros taloną, o Kelių eismo taisyklių 275 

punkte numatytas draudimas eksploatuoti motorines transporto priemones ir jų priekabas, jeigu 

neatlikta jų valstybin÷ technin÷ apžiūra.  

 

Teis÷jų kolegija, sulyginusi Kelių eismo taisyklių 275 punkto ir 274 punktų formuluotes, padar÷ 

išvadą, kad taisyklių leid÷jas transporto priemon÷s eksploatavimo neprilygina transporto priemon÷s 

dalyvavimui eisme. Pagal taisyklių 274 punktą, tam, kad transporto priemon÷ dalyvautų eisme, ji 

turi būti su pritvirtintais tam skirtoje vietoje valstybinio numerio ženklais. Tuo tarpu pagal taisyklių 
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275 punktą, transporto priemon÷s eksploatacijai būtinas jos įregistravimas ir valstybin÷s technin÷s 

apžiūros atlikimas. Logiškai ir sistemiškai išaiškinus transporto priemon÷s eksploatavimo sąvokos 

turinį, teis÷jų kolegija padar÷ išvadą, kad tai – transporto priemon÷s nuolatinis naudojimas pagal 

paskirtį.  

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad Saugaus eismo automobilių keliais 

įstatymo 21 straipsnio 2 dalis numato Lietuvos Respublikoje registruotų transporto priemonių 

valdytojų pareigą pateikti transporto priemonę valstybinei techninei apžiūrai. Kelių transporto 

priemonių valstybin÷s technin÷s apžiūros atlikimo taisyklių (toliau – ir Taisykl÷s), patvirtintų 

susisiekimo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 3-275, 1 punktas numato, kad šios 

taisykl÷s privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių kelių transporto priemon÷s 

yra įregistruotos Lietuvos Respublikoje. Pagal Taisyklių 9 punktą naudotų transporto priemonių, 

registruojamų šalyje pirmą kartą, apžiūra atliekama prieš jų įregistravimą. Teis÷jų kolegija 

pažym÷jo,  kad naudotų transporto priemonių technin÷ apžiūra turi būti atliekama prieš pirmą 

nuolatinį transporto priemon÷s įregistravimą Lietuvos Respublikoje, kaip tokio registravimo 

procedūros sudedamoji dalis. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 

konstatavo, jog min÷tą išvadą pagrindžia šiame punkte vartojami žodžiai „registruojamų šalyje“, 

suponuojantys transporto priemonių nuolatinį naudojimą šalyje, taip pat valstybin÷s technin÷s 

apžiūros principas – jos periodiškumas. Teis÷jų kolegija taip pat atkreip÷ d÷mesį, kad Vidaus 

reikalų ministerijos 1994 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 184 patvirtintų Laikinųjų valstybinių numerio 

ženklų išdavimo, panaudojimo ir apskaitos taisyklių 14 punktas numat÷, kad iš kartono pagaminti 

numerio ženklai galioja iki transporto priemon÷s įregistravimo, bet ne ilgiau kaip 60 parų. Tokių 

numerio ženklų išdavimas nebuvo laikomas registracija. 

 

[2006 m. spalio 6 d. nutarimas administracin÷je byloje Nr. N5-1357/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 32] 

 

2006 m. lapkričio 16 d. nutartyje, priimtoje išnagrin÷jus administracinę bylą Nr. N17-1662/2006, 

nurodyta, jog uždarosios akcin÷s bendrov÷s direktorius G. A. buvo patrauktas administracin÷n 

atsakomyb÷n pagal ATPK 1422 straipsnio 3 dalį, nes neužtikrino, kad bendrovei priklausančios 

keleivin÷s kelių transporto priemon÷s būtų vairuojamos vairuotojų, turinčių taksi vairuotojų 

atestavimo liudijimą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. kovo 

14 d. įsakymo Nr. 3756 28.2 punkte ir Vilniaus miesto savivaldyb÷s tarybos 2005 m. sausio 19 d. 

NR.1-656 6 punkte. Šioje administracin÷je byloje diskusija kilo d÷l to, ar G. A. buvo tinkamas šio 
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administracinio teis÷s pažeidimo subjektas (vež÷jas) ir gal÷jo būti patrauktas administracin÷n 

atsakomyb÷n. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, jog Administracinių teis÷s 

pažeidimų kodeksas nepateikia „vež÷jo“ sąvokos definicijų. Kadangi G. A. inkriminuoto 

administracinio teis÷s pažeidimo veika susijusi su keleivių vežimu keleiviniu kelių transportu, 

teis÷jų kolegija nurod÷, jog šio žodžio reikšmę aiškins, remdamasi tokią veiklą reglamentuojančiais 

teis÷s aktais. 

 

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 1 straipsnyje numatyta, kad šis kodeksas reguliuoja 

keleivių, bagažo, krovinių ir pašto, dokumentų siuntų vežimo organizavimą ir vykdymą, vežimų 

valstybinį valdymą ir kontrolę, atsakomybę už turtinę žalą. Min÷to kodekso 2 straipsnyje 

pateikiama vež÷jo sąvoka, kur vež÷jas – įmon÷, įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir turinti teisę 

vežti keleivius, krovinius, bagažą, paštą, dokumentų siuntas, smulkias siuntas. Lietuvos 

Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymo 2 straipsnio 11 dalyje vež÷jas apibr÷žiamas kaip 

fizinis arba juridinis asmuo, kuris verčiasi transporto veikla (keleivių, bagažo ir (arba) krovinių 

vežimu) ir atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas sąlygas bei reikalavimus. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija cituotų teis÷s normų analiz÷s pagrindu padar÷ 

išvadą, jog vež÷ju gali būti tiek juridinis asmuo, tiek fizinis asmuo, tačiau tik tas, kuris verčiasi 

transporto veikla. Administracin÷n atsakomyb÷n gali būti patrauktas tik fizinis asmuo. 

Administracinių teis÷s pažeidimų kodekse n÷ra įtvirtintas juridinio asmens administracin÷s 

atsakomyb÷s institutas. Tokiais atvejais, kai administracinio teis÷s pažeidimo sankcijoje 

apsiribojama tik bendro pobūdžio administracinio teis÷s pažeidimo subjekto sąvoka (pvz., vež÷jas), 

iš kurios n÷ra visiškai aišku, kam kyla administracin÷ atsakomyb÷ (fiziniam ar juridiniam 

asmeniui), įvykdžius dispozicijoje apibr÷žtą veiką, administracinio teis÷s pažeidimo subjektą būtina 

identifikuoti Administracinių teis÷s pažeidimų kodekso ir kitų teis÷s aktų pagalba, 

reglamentuojančių nagrin÷jamą visuomeninį santykį bei byloje surinktais faktiniais duomenimis. 

Bet kokiu atveju, pagal galiojančią teis÷s normų sistemą, už juridinio asmens padarytą ir įrodytą 

teisei priešingą veiką administracinio poveikio priemon÷s paprastai taikytinos juridinio asmens 

atstovui, kuriuo gali būti direktorius, valdytojas ar kitas asmuo, t. y. fizinis asmuo, einantis tarnybą, 

susijusią su organizacinių-tvarkymo arba administracinių-ūkinių pareigų vykdymu. 

 

[2006 m. lapkričio 16 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N17-1662/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 32] 
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2006 m. spalio 20 d. nutartyje, priimtoje administracin÷je byloje Nr. N17-1460/2006, apeliantas 

buvo baustas už administracinį teis÷s pažeidimą, numatytą ATPK 142 straipsnio 6 dalyje, nes 

patikrinimo metu jo vairuojamame maršrutiniame taksi buvo septyni keleiviai, neturintys bilietų. 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, kad Administracinių teis÷s 

pažeidimų kodekso 142 straipsnio 6 dalyje viena iš priešingų teisei veikų yra susijusi su keleivių 

vežimu be bilieto vietinio, tolimojo ir tarptautinio maršruto autobusuose, maršrutiniuose taksi. 

Kelių transporto kodekso 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad keleivio bilietas – keleivio vežimo 

sutartį patvirtinantis dokumentas. Teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, kad bilietų rekvizitus nustato 

Keleivių ir bagažo vežimo taisykl÷s (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 1992 m. spalio 

29 d. įsakymas Nr. 453 Keleivių ir bagažo vežimo keleiviniu automobilių transportu Lietuvos 

Respublikoje taisykl÷s; toliau – ir Taisykl÷s), kurių 6. 1 punkto antroje pastraipoje nustatyta, jog 

dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą, yra numeruoti bilietai, kuriuos privalo tur÷ti 

kiekvienas keleivis. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 

buvo patvirtintas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas), kurio 

reikalavimų privalo laikytis visi ūkio subjektai, parduodantys prekes arba teikiantys paslaugas 

asmenims, atsiskaitantiems su jais grynaisiais pinigais ir (ar) mok÷jimo kortel÷mis. Šio Aprašo 42 

punkto trečia pastraipa suteikia teisę keleivinio kelių transporto priemon÷se įrengtų kasos aparatų 

spausdinamus kvitus naudoti kaip bilietus. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija, remdamasi išvardintomis teis÷s aktų normomis 

konstatavo, kad vykdant keleivių pervežimą vietinio, tolimojo ir tarptautinio maršruto autobusuose, 

maršrutiniuose taksi, keleivio bilietu gali būti tik toks dokumentas, kuris atitinka Taisykl÷se 

numatytus rekvizitus (priklausomai nuo maršruto), taip patvirtindamas tarp vež÷jo ir keleivio 

sudarytą sutartį d÷l pervežimo. Nesant tokio dokumento, keleivio bilietui gali būti prilyginamas ir 

kasos aparato spausdinamas kvitas. Administracin÷je byloje neginčytinai įrodyta apie tikrintame 

maršrutiniame taksi naudotą kasos aparatą bei juo spausdintus kvitus, kontrolin÷je juostoje 

įvardijamus bilietais. Duomenų apie kitokios formos dokumento naudojimą, patvirtinantį keleivių 

vežimo sutartį, n÷ra. Taigi apelianto R. M. veika, nepardavus keleiviams bilieto (neišspausdinus 

kvito) iš karto jiems įlipus į transporto priemonę, atitinka dispoziciją, įtvirtintą Administracinių 

teis÷s pažeidimų kodekso 142 straipsnio 6 dalyje (ATPK 256-257 str., Taisyklių 6.4 p.). 

 

Teis÷jų kolegija nurod÷, kad atsakomyb÷ už keleivių vežimą be bilieto vietinio, tolimojo ir 

tarptautinio maršruto autobusuose, maršrutiniuose taksi numatyta vairuotojams-konduktoriams ir 
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konduktoriams. Tokia įstatymų leid÷jo formuluot÷ apsprendžia aptariamo administracinio teis÷s 

pažeidimo subjektą. Juo gali būti ne tik vairuotojas-konduktorius ir konduktorius, kurie yra 

atsakingi už bilietų pardavimą, bet ir vairuotojas, jei n÷ra kito asmens, atliekančio bilietų pardavimo 

funkciją, vykdant keleivių pervežimą vietinio, tolimojo ir tarptautinio maršruto autobusuose, 

maršrutiniuose taksi. Tai, kad apelianto pareigos yra vairuotojas-kasininkas, administracin÷s 

atsakomyb÷s nešalina, nes būtent R. M. buvo vairuotojas ir asmuo, atsakingas už bilietų pardavimą. 

Jis patenka į pastarajam inkriminuoto administracinio teis÷s pažeidimo subjekto sąvoką. 

 

[2006 m. spalio 20 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N17-1460/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 32] 

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkričio 3 d. nutartyje administracin÷je byloje 

Nr. N17-1573/2006 nustatyta, kad apeliantei buvo inkriminuotas administracinis teis÷s pažeidimas, 

numatytas ATPK 163 straipsnio 1 dalyje (Mažmenin÷s prekybos taisyklių pažeidimas). Tai 

blanketin÷ teis÷s norma, reikalaujanti nuorodos į kitus teis÷s aktus. Išnagrin÷tos bylos atveju, 

asmuo, d÷l kurio buvo surašytas administracinio teis÷s pažeidimo protokolas, buvo kaltinamas 

pažeidęs Mažmenin÷s prekybos taisyklių (toliau – ir Taisykl÷s), patvirtintų Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷s 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 11.8 punktą (pardav÷jui draudžiama suteikti 

teisę pirk÷jui iš karto ar per tam tikrą laiką nusipirkus prekę gauti dovanų ar priedą prie prek÷s, 

išskyrus reklaminius priedus ar nusipirktos prek÷s priklausinius). Patikrinimo metu nustatyta, jog 

šios nuostatos nepaisyta uždarosios akcin÷s bendrov÷s „Drogas“ parduotuv÷se vykdant akcijas: 1) 

perkant prekių už 30 litų ir daugiau, dovanų pirk÷jas gauna žvakidę; 2) perkant „Adidas“ firmos 

dezodorantą, dovanų pirk÷jas gauna kosmetinę; 3) perkant „Adidas“ firmos losjoną arba tualetinį 

vandenį, dovanų pirk÷jas gauna rankšluostį. 

 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija nurod÷, jog Taisyklių 11.8 punkto analiz÷ 

suponuoja išvadą, kad pardav÷jui yra draudžiama suteikti teisę pirk÷jui iš karto ar per tam tikrą 

laiką nusipirkus prekę gauti dovanų ar priedą prek÷s, t. y. neleistinas jokių materialių daiktų 

teikimas. Numatyta išimtis siejama su reklaminiu priedu ar įsigyjamos prek÷s priklausiniu. Byloje 

ginčas kilo d÷l to, ar dovanas – žvakidę ir rankšluosčius – galima laikyti reklaminiais priedais. 

Taisykl÷se reklaminio priedo sąvokos n÷ra. Reklamos įstatymas taip pat nepateikia tokios 

definicijos, tod÷l teis÷jų kolegija nurod÷, kad siekiant ją išsiaiškinti, reikia atsižvelgti į pačios 

reklamos sąvoką bei žodžio „priedas“ reikšmę, remiantis bendrin÷s tokio žodžio reikšm÷s 

interpretavimu. 
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Reklamos įstatymo 2 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis 

priemon÷mis skleidžiama informacija, <...>, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, <...> 

. Vadinasi, reklama – tai informacija, pateikiama bet kokia forma (raštu, žodžiu, konkliudentiniais 

veiksmais) ir bet kokiomis priemon÷mis (naudojantis visuomen÷s informavimo priemon÷mis, 

reklaminiais stulpais, skydais ir pan.), kurios paskirtis pritraukti potencialius pirk÷jus įsigyti 

atitinkamos rūšies prekių ar pasinaudoti atitinkamos rūšies paslaugomis. Reklama iš esm÷s turi būti 

tapatinama su žinių skleidimu, siekiant patraukti d÷mesį. 

 

Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas žodžio „priedas“ reikšmę apibr÷žia kaip tai, kas papildomai 

duodama, teikiama, kaip prid÷tinis papildomas dalykas. Tokiu atveju būtų galima daryti išvadą, kad 

reklaminis priedas – žinių (informacijos) paskelbtų bet kokiomis priemon÷mis ir bet kokia forma 

suteikimas papildomai, jau prie esamos, paskelbtos informacijos, galimai išreikštas taip pat bet 

kokiomis priemon÷mis ir bet kokia forma (reklaminis bukletas, reklaminis žurnalas, reklamin÷ 

knyga – informacija pasiekiama nemokamai įvairiose viešose visuomen÷s susibūrimo vietose). 

Kitaip tariant, reklaminis priedas – tai taip pat žinios, neatsiejamos nuo pirmin÷s bendros reklamos, 

bet ne daiktai-dovanos, kuriais skatinama įsigyti prekes ar pasinaudoti paslaugomis. 

 

[2006 m. lapkričio 3 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N17-1573/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 34] 

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 metais toliau aiškino ir taik÷ administracin÷je 

byloje Nr. N10-1062/2005 suformuotą praktiką d÷l draudimo reklamuoti azartinius lošimus. 

Vyriausiojo administracinio teismo teis÷jų kolegija 2006 m. birželio 9 d. nutartyje, priimtoje 

išnagrin÷jus administracinę bylą Nr. N16-651/2006 nurod÷, kad Azartinių lošimų įstatymo 10 

straipsnio 9 dalies normoje nustatytas draudimas reklamuoti azartinius lošimus Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. Vadinasi, azartinių lošimų reklamą įstatymas draudžia visoje Lietuvos 

Respublikos teritorijoje, neišskiriant joje esančių statinių patalpų. Teis÷jų kolegija atkreip÷ d÷mesį, 

kad įstatymų leid÷jas min÷tai imperatyviai nuostatai jokių išimčių teritorijos aspektu nedaro. Šio 

draudimo išimtys aiškiai ir suprantamai nurodytos toje pačioje įstatymo normoje, t. y. leidžiama 

nurodyti tik azartinius lošimus organizuojančių bendrovių, lošimo namų (kazino), ,,Bingo“ 

automatų salonų, totalizatoriaus ir lažybų punktų pavadinimus, lošimų vietos adresus bei 

organizuojamų lošimų rūšis, taip pat lošimų įrenginių kiekį, esantį lošimo namuose (kazino), 

,,Bingo“ arba automatų salonuose, ir šis išimčių sąrašas yra baigtinis. 

 



 108 

[2006 m. birželio 9 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N16-651/2006. Procesinio sprendimo 

kategorija 34; 2006 m. birželio 9 d. nutartis administracin÷je byloje Nr. N3-765/2006. Procesinio 

sprendimo kategorija 34; 2006 m. spalio 6 d. nutarimas administracin÷je byloje Nr. N3-1370/2006. 

Procesinio sprendimo kategorija 34] 

 

 

 

 

��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 109 

Administracinių bylų d÷l tarnybinių  ginčų nagrin÷jimo teismuose praktikos 

apibendrinimas (santrauka)3 

 

Įžanga 

 

Lietuvos Respublikos administracinių teismų įsteigimo įstatymu (2000 m. rugs÷jo 19 d. įstatymo 

Nr. VIII-1928 redakcija) įsteigus nuo 2001 m. sausio 1 d. veikiančią specializuotų administracinių 

teismų sistemą, o Administracinių bylų teisenos įstatymu (2000 m. rugs÷jo 19 d. įstatymo Nr. VIII-

1927 redakcija) nustačius administracinių bylų nagrin÷jimo tvarką, administraciniams ginčams 

įstatymų leid÷jas priskyr÷ ir tarnautojų ginčus su administracija. Administracinių bylų teisenos 

įstatymo 2 straipsnyje, apibr÷žiančiame pagrindines įstatymo sąvokas, tarnybiniais ginčais 

įvardijami valstyb÷s tarnautojų, turinčių viešojo administravimo įgaliojimus, ginčai su 

administracija, susiję su tarnautojo statuso įgijimu, pasikeitimu ar praradimu ir drausminio poveikio 

priemonių taikymu.  

 

Šiame apibendrinime pateikiama administracinių teismų sprendimų, priimtų išnagrin÷tose 

administracin÷se bylose, kylančiose iš valstyb÷s tarnybos teisinių santykių, sistemin÷ analiz÷ tur÷tų 

prisid÷ti prie teismų veiklos viešumo bei teismų atskaitomyb÷s visuomenei didinimo. Atkreiptinas 

d÷mesys, kad šiame apibendrinime pateikiamos ne naujos teis÷s aktų aiškinimo taisykl÷s, kurios, 

paisant teisin÷s valstyb÷s principų, gali būti formuojamos tik nagrin÷jant konkrečias bylas, o 

aktualios administracinių teismų praktikos analiz÷. Apibendrinimo tikslas yra ne nurodyti teismams, 

kaip jie tur÷tų spręsti vienokias ar kitokias bylas, o pateikti susistemintą medžiagą, kuri parodytų, 

kaip panašaus pobūdžio bylas sprendžia Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas ir apygardų 

administraciniai teismai, supažindintų su aukštesn÷s instancijos teismo pozicija, parodytų 

vyraujančias teismų praktikos tendencijas.  

 

I SKYRIUS 

Konstituciniai valstyb÷s tarnybos organizavimo principai 

 

Profesionalūs valstyb÷s tarnautojai priima sprendimus vykdant viešąjį administravimą ir (arba) 

teikiant viešąsias paslaugas (arba dalyvauja tuos sprendimus rengiant, vykdant, koordinuojant ir 

(arba) kontroliuojant jų vykdymą ir kt.), tačiau jie nevykdo funkcijų įgyvendinant valstyb÷s valdžią 

                                                 
3 Visą apibendrinimo tekstą galima rasti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo internetiniame tinklapyje 
http://www.lvat.lt, o taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenyje „Administracinių teismų praktika“ 
Nr. 9.  
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(kaip Seimo nariai, Respublikos Prezidentas, Vyriausyb÷s nariai ir teis÷jai) ir pagal Konstituciją 

negali tur÷ti tokių įgaliojimų. Taigi Konstitucijoje vartojama „valstyb÷s tarnybos“ sąvoka neapr÷pia 

Seimo nario, Respublikos Prezidento, Ministro Pirmininko ar ministro, teis÷jo pareigų. Šiame 

kontekste konstatuotina, kad „valstyb÷s tarnybos“ sąvoka neapr÷pia ir savivaldybių tarybų, t. y. 

vietos valdžios institucijų, narių.  

 

Konstitucija nesudaro prielaidų visus asmenis, kurie dirba valstyb÷s ar savivaldybių institucijose ar 

kurių veikla yra atlyginama iš valstyb÷s (savivaldybių) biudžeto, teis÷s aktuose kaip valstyb÷s 

tarnautojus traktuoti vien tuo pagrindu, kad jie dirba min÷tose institucijose arba kad jų veikla yra 

atlyginama iš valstyb÷s (savivaldybių) biudžeto. Valstyb÷s tarnautojais laikytini tie valstyb÷s ar 

savivaldybių institucijose dirbantys asmenys, kurie priima sprendimus vykdant viešąjį 

administravimą ir (arba) teikiant viešąsias paslaugas (arba dalyvauja tuos sprendimus rengiant, 

vykdant, koordinuojant ir (arba) kontroliuojant jų vykdymą ir kt.). 

 

Valstyb÷s tarnybos teisiniai santykiai, nepaisant panašumų, n÷ra tapatūs darbo santykiams, 

susiklostantiems tarp darbuotojo, kuris n÷ra valstyb÷s tarnautojas, ir darbdavio (nesvarbu, ar 

susiklostantiems valstybin÷se institucijose, ar savivaldybių institucijose, ar kitose įmon÷se, 

įstaigose, organizacijose). Jų teisiniai statusai skiriasi. 

 

Pagal Konstituciją negalima nustatyti tokio teisinio reguliavimo, pagal kurį valstyb÷s tarnyba tam 

tikrose valstyb÷s (savivaldybių) institucijose (kuri nors valstyb÷s tarnybos sistemos grandis) būtų 

eliminuota iš bendros valstyb÷s tarnybos sistemos, arba kuris įtvirtintų privilegijuotą tam tikrų 

institucijų valstyb÷s tarnautojų pad÷tį kitų analogiškų institucijų valstyb÷s tarnautojų atžvilgiu arba, 

priešingai, jų diskriminavimą. 

 

Piliečiui, stojančiam į valstyb÷s tarnybą, gali ir turi būti keliami tam tikri bendrieji reikalavimai – 

stojimo į valstyb÷s tarnybą bendrosios sąlygos, kurių neatitinkantis asmuo negal÷s tapti valstyb÷s 

tarnautoju. Teis÷s aktais gali būti nustatyti specialūs reikalavimai asmenims, siekiantiems tam tikrų 

pareigų valstyb÷s tarnyboje ar konkrečioje valstyb÷s ar savivaldyb÷s įstaigoje – 

 specialiosios sąlygos siekiantiems tam tikrų pareigų valstyb÷s tarnyboje. 

 

Konstitucin÷ piliečių teis÷ lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą 

suponuoja ir į valstyb÷s tarnybą priimtų asmenų teisę būti valstyb÷s tarnautojais tol, kol valstyb÷s 

tarnybos santykiai nebus nutraukti įstatyme nustatytais pagrindais, taip pat teisę į karjerą valstyb÷s 

tarnyboje, paisant įstatyme nustatytų sąlygų, paties valstyb÷s tarnautojo pastangų daryti karjerą, taip 
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pat objektyvių galimybių. Valstyb÷s tarnautojui neturi būti dirbtinai, nepagrįstai kliudoma daryti 

karjerą valstyb÷s tarnyboje. 

 

Iš Konstitucijos 33 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos piliečių teis÷s lygiomis sąlygomis stoti į Lietuvos 

Respublikos valstybinę tarnybą ir Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos kiekvieno žmogaus 

teis÷s laisvai pasirinkti darbą, kyla ir piliečių konstitucin÷s teis÷s lygiomis sąlygomis stoti į 

Lietuvos Respublikos valstybinę tarnybą sąsaja su kitomis Konstitucijos 48 straipsnio 1 dalyje 

įtvirtintomis teis÷mis, glaudžiai susijusiomis su kiekvieno žmogaus konstitucine teise į darbą: teise 

tur÷ti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, teise gauti teisingą apmok÷jimą už darbą ir 

socialinę apsaugą nedarbo atveju. Šios teis÷s valstyb÷s tarnautojui turi būti garantuojamos ne 

mažesniu mastu, negu kitiems darbuotojams, tačiau d÷l valstyb÷s tarnybos, kaip specifin÷s darbin÷s 

veiklos, pobūdžio jų įgyvendinimas gali tur÷ti tam tikrų ypatumų. 

 

II SKYRIUS 

Valstyb÷s tarnybos santykių reguliavimo skirtinumai 

 

Valstyb÷s tarnybos įstatymo, Diplomatin÷s tarnybos įstatymo, Vidaus tarnybos statuto, Tarnybos 

muitin÷je statuto, Valstyb÷s saugumo departamento statuto, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto, 

Tarnybos Kal÷jimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto bei 

Civilin÷s krašto apsaugos tarnybos statuto Bendrosiose nuostatose identifikuojami teisiniai 

santykiai,  kurių ypatumai yra reguliavimo diferenciacijos prielaidos. 

 

Vertinant pamin÷tų teis÷s aktų Bendrosiose nuostatose įtvirtintų teis÷s normų reikšmę taikant 

konkrečius valstyb÷s tarnybos santykių teisinio reguliavimo mechanizmus praktikoje, pažym÷tina, 

jog šie įstatymai yra sisteminiai teis÷s aktai, tod÷l teismų praktikos analiz÷ akivaizdžiai parodys 

santykių identifikavimo, taikomų teisinių terminų, valstyb÷s tarnybos organizavimo bei veiklos 

principų svarbą teisiniam faktų kvalifikavimui konkrečiose bylose. Būtent Bendrosiose nuostatose 

inkorporuotos teis÷s normos neretai tampa vieninteliu ir pagrindiniu teisiniu instrumentu, kuris 

padeda atsieti ginčų priskirtinumą administraciniams ar bendrosios kompetencijos teismams. 

 

III SKYRIUS 

Pri÷mimas į valstyb÷s tarnybą 

 

Remiantis Pri÷mimo į valstyb÷s tarnautojo pareigas tvarkos (toliau – ir Tvarka) 24 punktu, į 

komisijos narių sąrašą turi būti įtraukti konkursą organizuojančios įstaigos personalo tarnybos 
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vadovas arba kitas personalo tarnybos valstyb÷s tarnautojas ir tiesioginis būsimo valstyb÷s 

tarnautojo vadovas (arba jį pavaduojantis valstyb÷s tarnautojas). Tvarkos 24 punkte numatyto 

imperatyvaus reikalavimo į komisijos sud÷tį įtraukti konkursą organizuojančios įstaigos personalo 

tarnybos vadovą arba kitą personalo tarnybos valstyb÷s tarnautoją nevykdymas būtų vertinamas 

kaip konkurso organizavimo tvarkos pažeidimas, jei tokia tarnyba institucijoje veiktų. Tačiau tuo 

atveju, jei personalo tarnybos n÷ra, pamin÷ta Tvarkos 24 punkto taisykl÷ netaikoma. 

 

Tvarkos 35 punkte numatytas reikalavimas pateikti vienodus klausimus visiems pretendentams 

negali būti vertinamas kaip draudimas užduoti tikslinamuosius klausimus, kuriais siekiama 

išsiaiškinti atsakymų į vienodus visiems užduotus klausimus turinį.  

 

Tvarkos 50 punkto taisykl÷ „<..> komisijos sekretorius surenka testus, dalyvaujant pretendentams, 

juos tikrina <...>“ negali būti aiškinama kaip įpareigojanti tuojau pat po testų surinkimo imtis juos 

tikrinti. Tai daroma tuojau pat po teisingų testo atsakymų pateikimo nustatyta tvarka.  

 

Vidaus reikalų įstaiga teis÷s aktais n÷ra įpareigota grąžinti į tarnybą vidaus reikalų sistemoje 

pareigūną, atleistą iš vidaus tarnybos paties prašymu. Tokia galimyb÷ atsiranda tik grąžinimo į 

vidaus tarnybą komisijai įvertinus charakterizuojančią medžiagą iš ankstesnių vidaus reikalų 

įstaigų, buvusio pareigūno išsilavinimą, asmenines bei dalykines savybes, fizinį pasirengimą, 

sveikatos būklę ir kitas aplinkybes. 

 

IV SKYRIUS 

Valstyb÷s tarnautojų karjera 

 

Tiesioginio vadovo teikiamoje valstyb÷s tarnautojo tarnybin÷s veiklos vertinimo išvadoje nurodyti 

veiklos kokyb÷s vertinimo teiginiai n÷ra administracinio ginčo, nagrin÷tino teismuose, dalykas. 

Valstyb÷s tarnautojo teis÷ms ir pareigoms tiesiogiai daro įtaką valstyb÷s tarnautoją į pareigas 

pri÷musio asmens sprendimai, priimti pagal vertinimo komisijos pasiūlymus, numatytus Valstyb÷s 

tarnybos įstatymo 22 straipsnio 7 ir 8 dalyse, tod÷l pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 straipsnio 

15 dalį jie ir skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.  

 

Ginčijantis d÷l valstyb÷s tarnautoją į pareigas pri÷musio asmens sprendimų, priimtų pagal vertinimo 

komisijos pasiūlymus, nesutikimą su jais galima grįsti tiek tiesioginio vadovo pateiktoje valstyb÷s 

tarnautojo tarnybin÷s veiklos vertinimo išvadoje nurodytų veiklos kokyb÷s vertinimo teiginių 

nepagrįstumu, jei tai buvo pagrindas vertinimo komisijai siūlyti priimti valstyb÷s tarnautojui 
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nepalankų sprendimą, tiek ir kitais vertinimo komisijos nurodomais siūlymo priimti atitinkamą 

sprendimą nepagrįstumo argumentais.   

 

Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 straipsnio 15 dalyje nustatyta apskundimo tvarka taikytina tik tais 

atvejais, kai valstyb÷s tarnautoją į pareigas pri÷męs asmuo priima sprendimus pagal valstyb÷s 

tarnautojų vertinimo komisijos, veikiančios remiantis Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 straipsnio 7 ir 

8 dalimis, pasiūlymus. Tuo tarpu valstyb÷s tarnautojo veiklos įvertinimo ,,gerai“ atveju ginčijamu 

aktu, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 22 straipsnio 1 dalimi, yra vertinimo 

komisijos išvada, nors toks teis÷s taikymas d÷l nepakankamo teisinio reglamentavimo apibr÷žtumo 

nesudaro tinkamų prielaidų užtikrinant vienodus valstyb÷s tarnautojų teisių apsaugos mechanizmus, 

sprendžiant d÷l jų karjeros pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 straipsnyje numatytas taisykles. 

 

Vidaus tarnybos statuto4 18 straipsnio 3 dalies nuostata, kad neeilin÷ atestacija gali būti surengta 

prireikus, aiškintina kaip vidaus reikalų ministro, vidaus reikalų centrin÷s įstaigos vadovo ar vidaus 

reikalų įstaigos vadovo teis÷ surengti neeilinę atestaciją esant tam tikroms faktin÷ms aplinkyb÷ms, 

keliančioms abejonių d÷l pareigūno kvalifikacijos, taip pat ir d÷l pareigūno atitikimo Vidaus 

tarnybos statuto 6 straipsnyje numatytus reikalavimus (tur÷ti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą 

– Statuto 6 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Valstyb÷s tarnybos įstatymo 22 straipsnio 13 dalis, 

kurioje įtvirtinti neeilin÷s atestacijos karjeros valstyb÷s tarnautojams paskyrimo pagrindai, 

statutiniams pareigūnams, kurių tarnybos santykiai reglamentuoti Vidaus tarnybos statute, 

netaikytina. Vidaus tarnybos statuto 18 straipsnio 3 dalyje numatyta teis÷ prireikus surengti neeilinę 

pareigūnų atestaciją negali būti suprantama kaip įstatyme nurodytų pareigūnų teis÷ tokią atestaciją 

surengti be teis÷s akte d÷l atestacijos rengimo įvardijamų pagal Vidaus tarnybos statutą atestavimo 

tikslus atitinkančių konkrečių ir aiškių faktinių pagrindų. 

 

V SKYRIUS 

Darbo užmokestis 

 

Valstyb÷s tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad valstyb÷s tarnautojams 

mokamos priemokos už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą ar papildomų užduočių, atliekamų 

viršijant nustatytą darbo trukmę, atlikimą, tod÷l esmin÷ teisiniu požiūriu reikšminga aplinkyb÷, nuo 

kurios konstatavimo priklauso teis÷ gauti priemoką prie pareigin÷s algos, yra įprastos darbo krūvį 

viršijančios veiklos faktas. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 1 

dalies 6 punktu, pareišk÷jui tenka pareiga pateikti įrodymus, patvirtinančius šį faktą. 

                                                 
4 Vidaus tarnybos statutas, patvirtintas Lietuvos Respublikos 2003 m. balandžio 29 d. įstatymu Nr. IX-1538. 
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Ginčų d÷l valstyb÷s tarnautojui priklausančio darbo užmokesčio specifiškumas suponuoja, kad 

tokiems ginčams nagrin÷ti gali būti taikomos kitos teis÷s normos nei likusiems tarnybiniams 

ginčams.  

 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, per kuriuos 

administraciniuose teismuose turi būti ginčijami administraciniai aktai, veiksmai arba neveikimas, ir 

nereglamentuojamas terminas, per kurį turi būti pareiškiamas valstyb÷s tarnautojo reikalavimas d÷l 

negauto darbo užmokesčio priteisimo. Tokio termino nenustatyta ir Valstyb÷s tarnybos įstatyme. 

Pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsnį darbo santykius ir socialines garantijas 

reglamentuojantys įstatymai bei kiti teis÷s aktai valstyb÷s tarnautojams taikomi tiek, kiek jų statuso 

ir socialinių garantijų nereglamentuoja Valstyb÷s tarnybos įstatymas. Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas bendrasis trejų metų ieškinio senaties terminas Darbo 

kodekso reglamentuojamiems santykiams, jeigu Darbo kodeksas ir kiti įstatymai atskiriems 

reikalavimams nenustato trumpesnių ieškinio senaties terminų. Darbo kodekse kitokio senaties 

termino reikalavimams d÷l negauto darbo užmokesčio priteisimo nenumatyta, tod÷l Valstyb÷s 

tarnybos įstatymo 5 straipsnio pagrindu Darbo kodekso 27 straipsnio 2 dalyje nustatytas trejų metų 

senaties terminas taikytinas ir pareikštiems valstyb÷s tarnautojų reikalavimams d÷l nesumok÷to 

darbo užmokesčio priteisimo. 

 

Valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 straipsnio 9 dalyje nustatyta, kad valstyb÷s tarnautojui priklausantis 

darbo užmokestis ir kitos su tarnybos santykiais susijusios sumos priteisiamos ne daugiau kaip už 

trejus metus. Ši nuostata, analogiška Darbo kodekso 298 straipsnio nuostatai, nustato naikinamąjį 

terminą, kurį viršijantis valstyb÷s tarnautojui nesumok÷tas darbo užmokestis nebegali būti 

priteisiamas. Tuo tarpu administraciniam aktui ginčyti Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 

straipsnio 1 dalyje nustatytas vieno m÷nesio terminas, skaičiuojamas nuo administracinio akto 

paskelbimo dienos. Administracinio akto, kuriuo nuspręsta nemok÷ti ar mok÷ti ne visą darbo 

užmokestį, nuginčijimas kaip būtina reikalavimo d÷l darbo užmokesčio priteisimo tenkinimo sąlyga 

paneigtų Valstyb÷s tarnybos įstatymo 43 straipsnio 9 dalies prasmę, nes darbo užmokesčio už trejus 

metus priteisimas, nustačius vieno m÷nesio terminą administraciniams aktams nuginčyti ir 

reikalavimams d÷l negauto darbo užmokesčio pareikšti, taptų praktiškai neįmanomas. Vidaus 

administravimo akto, kuriuo nutarta mok÷ti valstyb÷s tarnautojui ne visą jam priklausantį darbo 

užmokestį, nenuginčijimas neužkerta kelio reikalauti paties negauto darbo užmokesčio priteisimo. 
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Darbo apmok÷jimo sąlygos yra specifin÷ darbo sąlygų rūšis. Pagal Darbo kodekso 120 straipsnio 3 

dalį, keičiant darbo apmok÷jimo sąlygas, sumažinti darbo užmokestį be darbuotojo raštiško 

sutikimo negalima. Darbo teisiniuose santykiuose darbuotojo darbo užmokestis nustatomas 

darbdavio ir darbuotojo susitarimo pagrindu; kiekvienoje darbo sutartyje šalys sulygsta d÷l darbo 

apmok÷jimo sąlygų (DK 95 str. 3 d.). Su valstyb÷s tarnautojais darbo sutartys nesudaromos 

(Valstyb÷s tarnybos įstatymo 10 str. 5 d.). Valstyb÷s tarnautojų darbo užmokestis nustatytas 

įstatymų ir kitų teis÷s aktų (Valstyb÷s tarnybos įstatymo 23–26 str.), o valstyb÷s tarnautojas turi 

teisę į įstatymuose ir kituose teis÷s aktuose nustatytą darbo užmokestį (Valstyb÷s tarnybos įstatymo 

16 str. 1 d. 2 p.). Nei Valstyb÷s tarnybos įstatyme, nei kituose teis÷s aktuose nesuteikiama teis÷s 

institucijos (įstaigos) vadovui priimti vidaus administravimo aktus ir susitarimo su valstyb÷s 

tarnautoju pagrindu mažinti valstyb÷s tarnautojui teis÷s aktuose nustatytą darbo užmokestį. D÷l to 

darbo apmok÷jimo sąlygų pakeitimą reglamentuojanti Darbo kodekso 120 straipsnio 3 dalis 

valstyb÷s tarnybos teisiniuose santykiuose netaikytina.  

 

Remiantis Lietuvos Respublikos valstyb÷s tarnybos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies ir 5 straipsnio 

nuostatomis, kad darbo santykius ir socialines garantijas reglamentuojantys įstatymai valstyb÷s 

tarnautojams, tarp jų ir statutiniams, taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų 

nereglamentuoja Valstyb÷s tarnybos įstatymas, sąvokos ,,darbas nakties metu“ ir ,,naktinis darbas“ 

aiškintinos vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu. Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso 154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad „nakties laikas yra kalendorinis laikas nuo dvidešimt 

antros valandos iki šeštos valandos“. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad „naktiniu laikomas 

darbas, jeigu trys valandos tenka naktį. Naktinis darbo laikas sutrumpinamas viena valanda“. Iš šių 

teis÷s normų matyti, kad sąvokos ,,darbas nakties metu“ ir ,,naktinis darbas“ teisine prasme n÷ra 

tapačios, nes Lietuvos Respublikos darbo kodekso 154 straipsnio 1 dalyje apibūdinamas 

kalendorinis paros laikas, kurio metu dirbamas darbas, nepriklausomai nuo jo trukm÷s, bus 

priskiriamas darbui naktį, t. y. bus laikomas darbu nakties metu. Tačiau Lietuvos Respublikos darbo 

kodekso 154 straipsnio 2 dalyje nurodoma socialin÷ garantija (naktinio darbo laiko sutrumpinimas 

viena valanda), į kurią teis÷ atsiranda, jei dirbama ne mažiau kaip tris valandas nakties metu, t. y. 

teisin÷s kategorijos – naktinio darbo ir su juo susijusios socialin÷s garantijos atsiradimas siejamas 

su faktine aplinkybe – darbu ne mažiau kaip tris valandas nakties metu. D÷l to Lietuvos 

Respublikos vidaus tarnybos statuto 38 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytos teis÷s į priemoką už 

darbą nakties metu atsiradimą, siejant jį su Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. liepos 

25 d. įsakymu Nr. V-431 patvirtintų Priemokų mok÷jimo statutiniams valstyb÷s tarnautojams 

policijos įstaigose taisyklių (toliau – ir Taisyklių) 2.2 punkte pateiktu naktinio darbo apibr÷žimu, 

yra apsunkinama teis÷s į priemoką už darbą nakties metu atsiradimo galimyb÷. Taisyklių 2.2 punkte 
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nustačius papildomą sąlygą – reikalavimą dirbti nakties metu ne mažiau kaip tris darbo valandas, 

yra nepagrįstai susiaurinama teis÷ į priemoką už darbą nakties metu. Taisyklių 2.2 punkto 

skliausteliuose nurodyti žodžiai – „naktiniu laikomas darbas, jeigu tris darbo valandas tenka dirbti 

naktį“, kurie yra skirti išaiškinti sąvokai ,,darbas nakties metu“, prieštarauja Lietuvos Respublikos 

darbo kodekso 154 straipsnio 2 daliai. Joks poįstatyminis aktas negal÷jo apriboti Vidaus tarnybos 

statuto 38 straipsnio 1 dalies 1 punkto, kuriame numatyta pareišk÷jo teis÷ gauti, o atsakovo pareiga 

mok÷ti priemokas už darbą nakties metu, taikymą.  

 

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai yra pagrindiniai darbo laiką patvirtinantys įrodymai, tačiau jų 

įrodomoji galia nustatoma pagal bendrąsias įrodymų vertinimo taisykles (Administracinių bylų 

teisenos įstatymo 81 str., 86 str. 2 d.). Tod÷l bylos nagrin÷jimo metu konstatavus, jog darbo laiko 

apskaitos žiniaraščiai neatspindi visų aplinkybių, reikšmingų darbo užmokesčiui apskaičiuoti, 

faktiškai dirbtas laikas turi būti skaičiuojamas ir kitų darbo laiką fiksuojančių dokumentų (šiuo 

atveju kalendorinių grafikų) pagrindu.  

 

VI SKYRIUS 

Valstyb÷s tarnautojų atsakomyb÷ 

 

Tam, kad valstyb÷s tarnautojas būtų traukiamas tarnybin÷n atsakomyb÷n, nepakanka vien fakto, jog 

jis neatliko savo pareigų arba jas atliko netinkamai, konstatavimo. Būtina nustatyti visus tarnybinio 

nusižengimo sud÷ties elementus, tarp jų ir valstyb÷s tarnautojo kaltę.  Tod÷l teismas, nagrin÷damas 

bylą, privalo patikrinti, ar darbdavys tyr÷ tarnautojo kaltę, ir ar ją (kaltę) nustat÷ teisingai.  

 

Tais atvejais, kai pavestos užduotys pareigyb÷s aprašyme nepriskirtos šiai pareigybei, už tokių 

užduočių neatlikimą tarnybin÷ atsakomyb÷ pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 

4 punktą neatsiranda. 

 

Specialiame įstatyme numatyto reikalavimo nevykdymas yra pareigos, nustatytos Valstyb÷s 

tarnybos įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1 punkte (laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų) 

pažeidimas, užtraukiantis atsakomybę Valstyb÷s tarnybos įstatymo 29 straipsnyje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis. 

 

Valstyb÷s tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalis neįpareigoja visais atvejais atleisti iš valstyb÷s 

tarnybos, kai tarnautojas padaro šiurkštų tarnybinį nusižengimą, o tik suteikia tokią galimybę.  
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Tarnybinio nusižengimo paaišk÷jimo diena yra ta diena, kai motyvuota tarnybinio nusižengimo 

tyrimo išvada pateikiama valstyb÷s tarnautoją į pareigas pri÷musiam asmeniui.  

 

Neįrodžius, kad tarnybinis nusižengimas nustatytas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių 

reviziją (inventorizaciją) arba tarnybinį ar kitą kompetentingos institucijos patikrinimą, tai yra 

pakankamas pagrindas 6 m÷nesių terminą skaičiuoti nuo nusižengimo padarymo dienos, o padarius 

išvadą, jog šis terminas praleistas – paskirtąją nuobaudą panaikinti. 

 

Viena iš svarbiausių nuobaudų skyrimo procedūros sud÷tinių dalių yra tarnybinio nusižengimo 

tyrimas, kuris n÷ra vien formalus veiksmas, apsiribojantis tik tarnautojo veiklos ar neveikimo 

konstatavimu. Nors Valstyb÷s tarnybos įstatymo ir Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkoje n÷ra 

konkrečios normos, reglamentuojančios tyrimo eigą, tačiau teis÷s normų sistemin÷ analiz÷ leidžia 

daryti išvadą apie tokių reikalavimų tarnybiniam tyrimui įtvirtinimą (Valstyb÷s tarnybos įstatymo 

29-30 str., Tvarkos 3-10 p.). Nustačius, kad valstyb÷s tarnautojas padar÷ tarnybinį nusižengimą, 

būtina jį kvalifikuoti, nurodant Valstyb÷s tarnybos įstatymo straipsnį, dalį, punktą, nusižengimo 

padarymo ir paaišk÷jimo dieną, tarnautojo, kalto d÷l padaryto nusižengimo, kalt÷s formą, 

nusižengimo padarinius, o taip pat ir siūlomą konkrečią nuobaudą. Tokie išvados reikalavimai 

suformuluoti Tvarkos 10 punkte. Pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 29 straipsnio 2 dalies nuostatą, 

tarnybin÷s nuobaudos skyrimo metu privaloma atsižvelgti į kaltę, padarinius, į valstyb÷s tarnautojo 

veiklą iki tarnybinio nusižengimo padarymo bei į Korupcijos prevencijos įstatymo numatytais 

atvejais ir tvarka pateiktą informaciją. Atsižvelgiant į tai, kad įsakymas skirti nuobaudą gali būti 

skundžiamas teismui, o teismas, nagrin÷damas tokią bylą, privalo ištirti ir įvertinti ne tik valstyb÷s 

tarnautojo, kuriam skirta ši nuobaudą, veiką, bet ir darbdavio ir jo įgaliotų tirti pažeidimą asmenų 

veiksmus d÷l teis÷s normų, reglamentuojančių nuobaudos skyrimo procedūrą, tinkamo taikymo, visi 

įstatymo nustatyti reikalavimai, į kuriuos darbdavys, skirdamas nuobaudą privalo atsižvelgti, 

privalo atspind÷ti administraciniame akte d÷l nuobaudos skyrimo. 

 

Tiriant nusižengimą, būtina visapusiškai išsiaiškinti visas nusižengimo padarymo aplinkybes. Tam 

skirtas ir valstyb÷s tarnautojo paaiškinimas, kuriame nurodytas nusižengimo padarymo priežastis 

nusižengimą tiriantis pareigūnas privalo patikrinti ir įvertinti. 

 

Tarnybinio tyrimo metu privaloma apibr÷žti nusižengimų padarymo ir paaišk÷jimo terminus, 

konstatuojant nusižengimo pobūdį (vienkartinis, tęstinis), nes terminų skirti nuobaudą pažeidimas 

daro nuobaudą neteis÷ta. 
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Valstyb÷s tarnybos įstatymo VII skyriaus ir Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstyb÷s tarnautojams 

tvarkos normos yra dvejopos pagal jų pažeidimo pasekmes paskirtos nuobaudos teis÷tumui. Vienų 

tarnybin÷s nuobaudos skyrimo taisyklių pažeidimą įstatymų leid÷jas besąlygiškai sieja su 

paskirtosios nuobaudos neteis÷tumu, prie šių normų priskirtini Valstyb÷s tarnybos įstatymo 30 

straipsnyje nustatyti tarnybinių nuobaudų skyrimo terminai bei draudimas skirti daugiau negu vieną 

nuobaudą už tą patį tarnybinį pažeidimą. Kitų tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos pažeidimų 

įtaka paskirtos nuobaudos teis÷tumui turi būti vertinama pagal bendrąsias taisykles, įtvirtintas 

Administracinių bylų teisenos įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte – administracinis aktas turi 

būti panaikintas, jeigu jis neteis÷tas d÷l to, kad jį priimant buvo pažeistos pagrindin÷s procedūros, 

ypač taisykl÷s, tur÷jusios užtikrinti objektyvų visų aplinkybių įvertinimą bei sprendimo pagrįstumą. 

Tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarkos 9 punktas reglamentuoja tarnybinio nusižengimo tyrimo 

terminus bei numato galimybę administracijos atstovui tarnybinį tyrimą atlikti ilgiau darbuotojo 

nedarbingumo atveju, t. y. pagal prasmę ši teis÷s norma nustato ne nusižengimą padariusio asmens, 

o administracijos teisę. Teis÷s normos, draudžiančios skirti tarnybinę nuobaudą tarnautojo 

nedarbingumo laiku, n÷ra, tod÷l tokia faktin÷ aplinkyb÷ – tarnybin÷s nuobaudos paskyrimas 

tarnautojui nesant darbe d÷l nedarbingumo – būtų aktuali sprendžiant tarnybin÷s nuobaudos 

panaikinimo klausimą, jeigu d÷l to, kad skiriant tarnybinę nuobaudą jis nedirbo, tarnautojas būtų 

netekęs galimyb÷s realizuoti savo teis÷s dalyvauti tarnybinio nusižengimo tyrimo procedūroje, t. y. 

teikti paaiškinimus d÷l įtariamo nusižengimo, apskųsti paskirtą nuobaudą ir panašiai.  

 

Profesin÷s sąjungos komiteto atsisakymas svarstyti prašymą duoti sutikimą skirti tarnybinę 

nuobaudą vertintinas kaip atsakymo nepateikimas, neribojantis atsakovo teis÷s skirti tarnybinę 

nuobaudą. 

 

Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalyje nustatytas tarnybin÷s nuobaudos skyrimo terminas – 

ne v÷liau kaip per 30 dienų nuo tarnybinio nusižengimo išaišk÷jimo dienos. Į šį terminą 

neįskaitomas laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka išnagrin÷jamas skundas d÷l profesin÷s 

sąjungos renkamojo organo nesutikimo d÷l nuobaudos skyrimo pareigūnui – profesin÷s sąjungos 

nariui. 

 

Vidaus tarnybos statutas tiesiogiai nereglamentuoja tarnybinio patikrinimo atlikimo tvarkos, o jos 

nustatymo teisę deleguoja Vidaus reikalų ministrui (Statuto 26 str. 10 d.). Tod÷l, nustatant 

tarnybinio patikrinimo išvados teisinę reikšmę, o tuo pačiu ir aiškinant klausimą d÷l galimyb÷s 

apskųsti pačią išvadą, būtina vadovautis Tarnybinių patikrinimų ir tarnybinių nuobaudų tvarkos 

nuostatomis. Pagal šios tvarkos II skirsnio nuostatas, tarnybinio patikrinimo išvados surašymas yra 
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tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūros dalis. Tarnybinis patikrinimas baigiamas surašant 

tarnybinio patikrinimo išvadą (Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir 

panaikinimo tvarkos 20 punktas). Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo 

ir panaikinimo tvarkos 16 punktas, tarp kitų tikrinamo pareigūno teisių, nustato jo teisę pavaldumo 

tvarka apskųsti tikrintojo veiksmus (16.4 papunktis). Atsižvelgiant į tai, jog: 1) išvada ir joje 

nurodytos aplinkyb÷s bei pasiūlymai d÷l patraukimo (nepatraukimo) tarnybin÷n atsakomyb÷n skirti 

tam, kad juos įvertintų turintis teisę skirti tarnybinę nuobaudą vadovas (Vidaus reikalų ministerijos 

vadovyb÷s pavedimu ir šios ministerijos Generalinio inspektoriaus skyriaus ved÷jas); 2) išvadoje 

nurodyti min÷ti pasiūlymai n÷ra privalomi vadovui (išvados adresatui); 3) vadovui patvirtinus 

išvadą, joje nurodyti faktai ir jų teisinis įvertinimas tampa atitinkamo sprendimo (įsakymo), t.y. 

individualaus teis÷s akto, dalimi, Administracinių bylų teisenos įstatymo taikymo prasme tarnybinio 

patikrinimo išvada negali būti laikoma teis÷s aktu, tiesiogiai nustatančiu tikrinamam pareigūnui 

atitinkamas teises ar pareigas. Tod÷l išvada (joje pateikti faktai bei tikrintojo pasiūlymai) negali būti 

laikoma veiksmu Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo 

tvarkos 16.4 papunkčio taikymo prasme, o taip pat administraciniu aktu ar veiksmu, skundžiamu 

Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jei yra duomenų apie pareigūno 

padarytą tarnybinį nusižengimą, atliekamas tarnybinis patikrinimas. Tvarkos 6 punkte nustatyta, 

kad tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra pradedama vadovui pavedus atlikti tarnybinį 

patikrinimą. Tod÷l įsakymas, kuriuo pareigūnui paskiriama tarnybin÷ nuobauda, ir tarnybinio 

patikrinimo išvada yra dvi tos pačios tarnybin÷s nuobaudos skyrimo procedūros sud÷tin÷s dalys. 

Įsakyme skirti tarnybinę nuobaudą nebūtina pakartoti padarytus pažeidimus ir išvardinti pažeistas 

teis÷s normas, nes įsakymo skirti tarnybinę nuobaudą pri÷mimo pagrindas yra tarnybinio 

patikrinimo išvada. 

 

Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalies antrajame sakinyje yra suformuluota santykinai 

savarankiška teis÷s norma, nustatanti, kad profesinių sąjungų nariams skiriant drausmines 

nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesin÷s 

sąjungos renkamojo organo sutikimas. Taigi Vidaus tarnybos statuto 43 straipsnio 4 dalis numato 

platesnes apsaugos garantijas vidaus reikalų sistemos pareigūnams – profesinių sąjungų nariams, 

nei jos nustatomos Profesinių sąjungų įstatymo 21 straipsnyje, t. y. profesin÷s sąjungos renkamojo 

organo sutikimas skirti tarnybinę nuobaudą, išskyrus atleidimą iš tarnybos, yra privalomas visais 

atvejais, skiriant nuobaudas profesinių sąjungų nariams, o ne tik profesin÷s sąjungos renkamojo 

organo nariams. Nesant profesin÷s sąjungos renkamojo organo sutikimo drausminei nuobaudai 



 120 

skirti vidaus reikalų įstaigų pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui, arba atsisakymą duoti sutikimą 

panaikinančio teismo sprendimo, paskirta tarnybin÷ nuobauda yra neteis÷ta. 

 

Profesin÷s sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę 

nuobaudą pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo 

pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybin÷ nuobauda n÷ra skiriama pareigūnui d÷l jo naryst÷s 

profesin÷se sąjungose, d÷l atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba d÷l 

veiklos profesin÷se sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų 

teis÷tumo klausimų, pvz.: ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuotina pažeid÷jo veika, kokia 

konkreti tarnybin÷ nuobauda skirtina pareigūnui. Teismas, nagrin÷damas administracinę bylą, 

kurioje yra ginčijamas profesin÷s sąjungos renkamojo organo nesutikimas d÷l tarnybin÷s nuobaudos 

skyrimo, privalo patikrinti, ar nesutikimas yra grindžiamas d÷l pareigūno naryst÷s profesin÷se 

sąjungose, d÷l atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba d÷l veiklos 

profesin÷se sąjungose, ar d÷l kitų priežasčių. Teismas privalo nustatyti, ar profesin÷s sąjungos 

renkamojo organo nesutikimas nepažeidžia vidaus reikalų įstaigos interesų, ar nekliudo vidaus 

reikalų įstaigai vykdyti įstatymais jai priskirtų užduočių bei vidaus administravimo funkcijų, ar 

nekenkia vidaus tarnybos interesams. Spręsdamas šį ginčą teismas neturi nagrin÷ti būsimos 

nuobaudos pagrįstumo klausimų, nesusijusių su pareigūno naryste profesin÷je sąjungoje. 

 

Laikas, per kurį įstatymų nustatyta tvarka išnagrin÷jamas skundas d÷l profesin÷s sąjungos 

renkamojo organo nesutikimo d÷l nuobaudos skyrimo pareigūnui – profesin÷s sąjungos nariui – 

neįskaitomas į Vidaus tarnybos statuto 26 straipsnio 3 dalyje nustatytą 30 dienų terminą.  

 

Tais atvejais, kai profesin÷ sąjunga kreipiasi į administracinį teismą, gindama konkretaus profesin÷s 

sąjungos nario teises, pareišk÷ju teismo procese turi dalyvauti tas asmuo, kuris turi materialinį 

teisinį suinteresuotumą teismo procese, t. y. profesin÷s sąjungos narys. Profesin÷ sąjunga tokiame 

teismo procese dalyvauja kaip administracin÷s bylos proceso dalyvis – pareišk÷jo atstovas. 

 

VII SKYRIUS 

Valstyb÷s tarnautojų atleidimas iš pareigų pagrindais, nesusijusiais su tarnybin÷s atsakomyb÷s 

taikymu  

 

Valstyb÷s tarnybos įstatyme nenumatyta teis÷ atšaukti prašymą d÷l atsistatydinimo bei nenumatytas 

šios teis÷s draudimas, t. y. šis teisinis santykis nereglamentuojamas. Prašymo atsistatydinti 

atšaukimo teis÷ yra vienas iš valstyb÷s tarnautojo teisinio statuso elementų, tod÷l vadovaujantis 
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Valstyb÷s tarnybos įstatymo 5 straipsniu, valstyb÷s tarnautojo atžvilgiu subsidiariai turi būti 

taikomos Darbo kodekso normos. Netaikant kitų valstyb÷s tarnautojo statusą ir socialines garantijas 

reglamentuojančių įstatymų, kiek šie santykiai nereglamentuoti Valstyb÷s tarnybos įstatymu ir 

neprieštarauja šio įstatymo 5 straipsnio prasmei, būtų pažeistas lygiateisiškumo principas, įtvirtintas 

Konstitucijos 29 straipsnyje. 

 

Valstyb÷s tarnybos įstatymo 44 straipsnio 3 dalyje nustatyta valstyb÷s tarnautojo pareiga įsp÷ti apie 

ketinimą atsistatydinti ne v÷liau kaip prieš 14 kalendorinių dienų. Ši įstatymo nuostata skirta 

užtikrinti tarnybos santykių stabilumą, nes suteikia institucijai (kitai šių santykių šaliai) galimybę 

atitinkamai pasiruošti būsimiems pasikeitimams. Tačiau ši nuostata negali būti panaudota prieš patį 

pareiškusį norą atsistatydinti tarnautoją. Tai reiškia, kad pareiškęs norą atsistatydinti, tarnautojas 

taip pat turi tur÷ti laiko atitinkamai pasiruošti būsimai situacijai. Jo teis÷ atsistatydinti negali būti 

besąlygiškai paversta jo pareiga nutraukti tarnybinius santykius. 

 

Valstyb÷s tarnybos įstatyme nustatyta darbdavio prievol÷ įsp÷ti tarnautoją raštu tik apie pareigyb÷s 

panaikinimą ir valstyb÷s ar savivaldyb÷s įstaigos ar institucijos likvidavimą nustatytais terminais – 

prieš 2 ar 4 m÷nesius. Vieno ar kito termino taikymas siejamas su įstatymo apibr÷žtomis 

aplinkyb÷mis, t. y. asmens invalidumu, vaikų iki 14 metų tur÷jimu, moters n÷štumu, art÷jančiu 

amžiumi pensijai gauti (5 metai iki pensijos). Atleidžiant valstyb÷s tarnautoją iš tarnybos kitais 

įstatymo nustatytais pagrindais, išeitin÷s pašalpos ir kompensacijos išmok÷jimas ir įsp÷jimo terminų 

taikymas nenumatytas, tačiau ta aplinkyb÷, kad tokios garantijos nustatytos tik daliai įstatyme 

apibr÷žtų asmenų, nereiškia, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymas nereglamentuoja valstyb÷s 

tarnautojo statuso ir socialinių garantijų, ir d÷l to tur÷tų būti taikomi Darbo kodekso 140, 129 ir 130 

straipsniai. 

 

Įstaigų vadovai jų statuso prasme gali būti dviejų kategorijų: karjeros valstyb÷s tarnautojas 

(priimamas konkurso būdu neterminuotam laikui) ir politinio (asmeninio) pasitik÷jimo tarnautojas, 

priimamas į pareigas be konkurso politiko ar kolegialios institucijos pasirinkimu jį priimančio 

politiko (ar kolegialios institucijos) įgaliojimų laikui. Taigi pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymą 

įstaigos vadovu gali būti ir politinio (asmeninio) pasitik÷jimo valstyb÷s tarnautojas, jei tai numatyta 

specialiame įstatyme.  

Savivaldyb÷s administracijos direktorius yra įstaigos vadovas – politinio (asmeninio) pasitik÷jimo 

valstyb÷s tarnautojas, skiriamas į pareigas savivaldyb÷s tarybos jos įgaliojimų laikui. Savivaldyb÷s 

taryba pagal Vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 9 punktą kompetentinga priimti sprendimus 

d÷l savivaldyb÷s administracijos direktoriaus pri÷mimo į pareigas ir atleidimo iš valstyb÷s tarnybos. 
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Tod÷l pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 7 punktą, savivaldyb÷s 

administracijos direktorius gali būti atleistas iš valstyb÷s tarnybos, nesilaikant karjeros valstyb÷s 

tarnautojo atleidimui taikytinos procedūros. Sprendžiant ginčą d÷l atleidimo iš valstyb÷s tarnybos 

aptariamu pagrindu (kai politinio (asmeninio) pasitik÷jimo valstyb÷s tarnautojas praranda į pareigas 

jį pri÷musio valstyb÷s politiko ar kolegialios valstyb÷s institucijos pasitik÷jimą), neturi būti 

aiškinami ir vertinami tokio atleidžiančio iš tarnybos subjekto sprendimo motyvai. 

 

B lygio pareigyb÷s išbraukimas iš institucijos pareigybių sąrašų ir A lygio (nors ir to paties 

pavadinimo) pareigyb÷s įsteigimas reiškia vienos pareigyb÷s panaikinimą bei naujos įsteigimą, o ne 

tos pačios pareigyb÷s pakeitimą. 

 

Aplinkyb÷, kad Valstyb÷s tarnybos įstatymas nenustato, jog atleidžiant iš pareigų Valstyb÷s 

tarnybos įstatymo 44 straipsnio l dalies 12 punkto pagrindu, asmuo iš anksto turi būti įsp÷jamas 

apie būsimą atleidimą, taip pat, kad n÷ra numatyta pareiga siūlyti kitas valstyb÷s tarnybos pareigas, 

nereiškia, jog šiems santykiams taikytinos Darbo kodekso normos. Įstatymų leid÷jas asmeniui, 

atleidžiamam iš pareigų pagal Valstyb÷s tarnybos įstatymo 44 straipsnio l dalies 12 punktą, 

nenumat÷ tokių garantijų, kaip išankstinis įsp÷jimas apie būsimą atleidimą bei kitų pareigų 

siūlymas, o nustat÷ tik teisę į išeitinę kompensaciją (Valstyb÷s tarnybos įstatymo 41 str. l d.). 

 

Diplomatin÷s tarnybos įstatymo 58 straipsnio 8 dalis numato, kad diplomato tarnybos sutartis 

nutraukiama užsienio reikalų ministro įsakymu. Tačiau įstatymas nedraudžia priimti įsakymą d÷l 

tarnybos santykių nutraukimo, jame nurodant v÷lesnę sutarties pasibaigimo dieną. 

 

Vidaus tarnybos statuto 16 straipsnio 4 dalyje nustatoma vidaus reikalų įstaigos vadovo teis÷ 

perkelti pareigūną į kitas lygiavertes pareigas, kurias pareigūnas gali eiti pagal savo sveikatos būklę 

toje pačioje vidaus reikalų įstaigoje ar, vidaus reikalų įstaigų vadovams suderinus, kitoje 

atitinkamoje vidaus reikalų įstaigoje, bet ne pareiga, tod÷l suteiktos teis÷s neįgyvendinimas negali 

būti pripažįstamas pareigūnui numatytų garantijų, atleidžiant jį iš tarnybos pagal Vidaus tarnybos 

statuto 53 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pažeidimu, ir n÷ra pagrindas atleidimą pripažinti neteis÷tu.  

 

Pareigūno vardo pažeminimas – tai kaltas pareigūno veikimas ar neveikimas, susijęs ar nesusijęs su 

tarnybinių pareigų atlikimu, tačiau akivaizdžiai žeminantis vidaus tarnybos sistemos autoritetą, 

griaunantis pasitik÷jimą vidaus reikalų įstaiga arba ją kompromituojantis (Vidaus tarnybos statuto 2 

str. 7 d., Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. IV-308 

patvirtintos Tarnybinių patikrinimų atlikimo bei tarnybinių nuobaudų skyrimo ir panaikinimo 
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tvarkos 4.3 punktas). Elgesio reikalavimus policijos pareigūnams, jų bendrąsias ir specialiąsias 

pareigas nustato Policijos veiklos įstatymas, taip pat Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodeksas, 

patvirtintas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2004 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. V-347. Pagal 

Lietuvos policijos pareigūnų etikos kodekso 15 punktą, laikytis Lietuvos policijos pareigūnų etikos 

kodekso reikalavimų yra kiekvieno policijos pareigūno pareiga ir garb÷s reikalas, o jų pažeidimas 

smerkiamas ir užtraukia moralinę bei, kompetentingų pareigūnų sprendimu, tarnybinę atsakomybę. 

 

Pareigūno vardo pažeminimas, kai pareigūno kaltas veikimas ar neveikimas nesusijęs su tarnybinių 

pareigų atlikimu, visais atvejais nesudaro tarnybinio nusižengimo, Vidaus tarnybos statute 

apibūdinamo kaip Vidaus tarnybos statuto ir kitų teis÷s aktų nustatytos vidaus tarnybos tvarkos 

pažeidimas ar pareigūno pareigų neatlikimas arba netinkamas atlikimas, padarytas priešingais teisei 

kaltais pareigūno veiksmais ar neveikimu, sud÷ties, tod÷l šiais atvejais n÷ra prielaidų vertinimams, 

jog pareigūno vardo pažeminimas yra tarnybinis nusižengimas ir atleidimas yra taikoma tarnybin÷ 

nuobauda.  

 

Vidaus tarnybos statuto 56 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad esant Statuto 53 straipsnio 1 dalies 7 

punkte nustatytam pagrindui pareigūnas atleidžiamas iš vidaus tarnybos kitą dieną po to, kai 

atsiranda ar nustatomas faktas (aplinkyb÷), d÷l kurios pareigūnas nebegali tęsti tarnybos. Vertinant 

visumą vidaus tarnybos nutraukimą reglamentuojančių normų, seka išvada, kad tokia aplinkyb÷ 

(faktas) turi paaišk÷ti ar tapti žinoma subjektui, turinčiam įgalinimus atleisti pareigūną iš tarnybos, 

tik šiuo atveju prasideda atleidimo iš tarnybos terminų eiga. Atleidimas iš tarnybos šiuo pagrindu 

n÷ra tarnybin÷ nuobauda, tod÷l šiuo atveju tarnybinių nuobaudų skyrimo terminai netaikytini. 

 

Reikalavimas nedelsiant pranešti apie eismo įvykį policijai yra ypatingai reikšmingas Kelių eismo 

taisyklių reikalavimas, nes kelių eismo saugumo užtikrinimui ypač svarbu greitai ir visapusiškai 

išaiškinti įvykusių eismo įvykių priežastis bei aplinkybes ir imtis atitinkamų priemonių eismo 

įvykio priežastims bei pasekm÷ms pašalinti, kaltininkams nubausti. Nepranešimas policijai apie 

eismo įvykį yra vienas sunkesnių administracinių teis÷s pažeidimų. Toks policijos pareigūno 

elgesys, kai buvo nepaisyta ypatingai svarbių teis÷s aktų reikalavimų, akivaizdžiai žemina policijos, 

kaip institucijos, turinčios tiesioginę pareigą išaiškinti teis÷s pažeidimus, užtikrinti teis÷s aktų 

reikalavimų laikymąsi, autoritetą, griauna visuomen÷s pasitik÷jimą.  

 

Vidaus tarnybos statutas nenumato vidaus reikalų įstaigos vadovui alternatyvių sprendimo būdų tais 

atvejais, kai konstatuojamas pareigūno vardo pažeminimo faktas. Atleidimas iš vidaus tarnybos, 
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nustačius, jog pareigūnas pažemino savo vardą, yra imperatyvi teisin÷ priemon÷, kuri negali būti 

keičiama kitomis priemon÷mis. 

 

Policijos pareigūnas, kurio profesin÷ pareiga užkirsti kelią teis÷s pažeidimams ir užtikrinti 

visuomen÷s saugumą (Policijos veiklos įstatymo 5 str., 18 str.), vairuodamas automobilį neblaivus, 

sąmoningai daro vieną iš pavojingiausių ir sunkiausių Kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tokie 

priešingi teisei veiksmai, vertinant juos ir kaip akivaizdžiai priešingus įstatyme apibr÷žtiems 

policijos sistemos įstaigų bei pareigūnų tikslams bei uždaviniams, žemina pareigūno vardą, o taip 

pat ir orumą institucijos, kurioje jis dirba (Vidaus tarnybos statuto 2 str. 7 d.).  

 

Aiškinant Operatyvin÷s veiklos įstatymo taisykles turi būti besąlygiškai laikomasi viešosios teis÷s 

principo, nustatančio, kad asmens teises ribojančios teis÷s normos negali būti aiškinamos ir 

taikomos plečiamai. Esant teisinio reglamentavimo neaiškumui ar neišbaigtumui, Operatyvin÷s 

veiklos įstatymo teis÷s normos turi būti aiškinamos ir taikomos žmogaus, o ne valstyb÷s naudai. 

 

Iš Operatyvin÷s veiklos įstatymo 17 straipsnio 1 ir 2 dalių turinio išplaukia, jog operatyvin÷ 

informacija įstatymų nustatyta tvarka gali būti išslaptinama ir panaudojama baudžiamajame 

procese; kitiems tikslams operatyvin÷ informacija gali būti panaudojama tik įstatymų numatytais 

atvejais. Tarnybin÷s nuobaudos skyrimas n÷ra baudžiamasis procesas ar jo dalis. Įstatymai 

nenustato tokių atvejų, kad operatyvin÷ informacija gal÷tų būti panaudota tarnybinių nusižengimų 

aplinkyb÷ms įrodin÷ti. 

 

VIII SKYRIUS 

Socialin÷s ir kitos garantijos 

 

Kompensacija pareigūnui turi būti mokama dviem atvejais. Pirmuoju, kuomet pareigūnas buvo 

sužalotas ar susirgo eidamas tarnybines pareigas ar d÷l tarnybos. Sąvoka „eidamas tarnybines 

pareigas“ reiškia, kad kompensacija pareigūnui turi būti mokama, kuomet jis sužalojamas ar suserga 

tuo metu, kai eina tarnybines pareigas. Be to, būtina nustatyti priežastinį ryšį tarp tarnybos pareigų 

÷jimo ir pareigūno kūno sužalojimo. 

 

Antruoju atveju būtina nustatyti, kad pareigūnas buvo sužalotas d÷l tarnybos, t. y. būtina nustatyti 

priežastinį ryšį tarp pareigūno tarnyboje atliktų ar atliekamų pareigų ir kūno sužalojimo, arba, kad 

trečiųjų asmenų neteis÷tos veikos prieš pareigūną motyvas buvo pareigūno tarnyboje atlikti 

veiksmai. Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnyje yra įtvirtintos sąlygos, kurios riboja tokių 
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kompensacijų mok÷jimą. Pagal Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalies nuostatas, 

kompensacijos mokamos tik tuomet, kai tarnybinių pareigų ÷jimas arba tarnyba buvo kūno 

sužalojimo ar susirgimo priežastimi. 
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Statistin÷ informacija apie Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas 

bei išnagrin÷tas bylas 2006 metais  

 

2006 metais teisme išnagrin÷ta5, įskaitant pra÷jusių metų likutį, 5 851 administracin÷ byla (beveik 

48 proc. daugiau nei 2005 metais, tarp jų:  

 

 Išnagrin÷ta6  
Bylos pagal apeliacinius skundus d÷l apygardų 

administracinių teismų sprendimų (ABTĮ 20 

str. 1 d. 1 p.) 

 

2 788 

Bylos pagal atskiruosius skundus d÷l apygardų 

administracinių teismų nutarčių (ABTĮ 20 str. 

1 d. 1 p.) 

 

655 

Bylos d÷l norminių administracinių aktų 

teis÷tumo (ABTĮ 20 str. 1 d. 3 p.) 

 

5 

 Bylos d÷l proceso atnaujinimo (ABTĮ 20 str. 2 

d.) 

 

147 

 

Prašymai atnaujinti terminą administracin÷se 

bylose (ABTĮ 127 str. 2 d.)  

 

 

89 

Administracinių teis÷s pažeidimų bylos (ABTĮ 

20 str. 1 d. 1, 2 p.) 

 

2 167 

 

2006 metais Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išnagrin÷tose administracin÷se bylose 

reikalavimus buvo pareiškę daugiau nei 8 400 pareišk÷jų.  

 

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teis÷jas kaip teis÷jų kolegijos narys dalyvavo 

nagrin÷jant apie  1 100  administracinių bylų.  Iš jų - kaip teis÷jų kolegijos praneš÷jas per metus 

išnagrin÷jo vidutiniškai 365 administracines bylas.  

 
                                                 
5 2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautos 5 495 naujos administracin÷s bylos (11 proc. 
daugiau nei 2005 metais).  
6 Apima ir tuos atvejus, kai išnagrin÷jus bylą apeliacinis procesas buvo nutrauktas.  
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2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų pagal apeliacinius 
skundus d÷l apygardų administracinių teismų sprendimų pasiskirstymas pagal kategorijas: 

8%

51%

2%
11%

4%

4%

20%

Mokesčių bylos Valstyb÷s tarnyba

Sveikatos ir socialin÷ apsauga Nuosavyb÷s teisių atkūrimas

Aplinkos apsauga, statyba, teritorijų planavimas Valstyb÷s institucijų atsakomyb÷ už žalą

Kitos

 
 

Didžiausią 2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų bylų dalį sudar÷ 

bylos, kylančios iš valstyb÷s tarnybos teisinių santykių. 2006 metais Lietuvos vyriausiajame 

administraciniame teisme gautos 1 037 šios kategorijos bylos.  

Kitos dažniausiai pasitaikančios bylų kategorijos išlieka tos pačios, kaip ir ankstesniais metais. Tai 

mokesčių bylos (2006 metais teisme gautos 157 šios kategorijos bylos); bylos, susijusios su 

nuosavyb÷s teisių atkūrimu (2006 metais teisme gauta 219 šios kategorijos bylų); aplinkos apsauga, 

statyba ir teritorijų planavimu (2006 metais teisme gautos 87 šios kategorijos bylos); sveikatos ir 

socialine apsauga (2006 metais teisme gautos 34 šios kategorijos bylos).  
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2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautų administracinių teis÷s 
pažeidimų bylų (pagal apeliacinius skundus) pasiskirstymas pagal kategorijas 

 

 

40%

11%9%
7%

13%

20%

Pažeidimai transporte, kelių ūkio bei ryšių srityje

Pažeidimai prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje

Pažeidimai, kuriais k÷sinamasi į nustatytą valdymo tvarką

Pažeidimai, kuriais k÷sinamasi į nuosavybę

Pažeidimai darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos srityje

Kitos

 
 
 

Kaip ir pra÷jusiais metais, didžiausią teisme gautų administracinių teis÷s pažeidimų bylų dalį sudar÷ 

bylos d÷l pažeidimų transporto, kelių ūkio bei ryšių srityje (2006 metais teisme gautos 784 šios 

kategorijos bylos).  

2006 metais taip pat gauta nemažai bylų d÷l pažeidimų darbo ir gyventojų sveikatos apsaugos 

srityje (262 bylos), bylų d÷l pažeidimų prekybos, finansų, apskaitos ir statistikos srityje (205 bylos), 

bylų d÷l pažeidimų, kuriais k÷sinamasi į nustatytą valdymo tvarką (174 bylos).  
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Duomenys apie apskųstų ir panaikintų sprendimų skaičių administraciniuose teismuose 2006 

metais 

 
 

Išnagrin÷ta 
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Vilniaus apygardos 
administracinis 
teismas 

4 427 2 958 7 385 1 319 
 

17,9 183 13,9 2,5 

Kauno apygardos 
administracinis 
teismas 

1 770 1 455 3 225 431 13,4 40 9,3 1,2 

Klaip÷dos 
apygardos 
administracinis 
teismas 

1 640 1 335 2 975 303 10,2 40 13,2 1,3 

Šiaulių apygardos 
administracinis 
teismas 

2 958 1 519 4 477 683 15,3 28 4,1 0,6 

Panev÷žio 
apygardos 
administracinis 
teismas 

842 1219 2 061 255 12,4 35 13,7 1,7 

Viso 11 637 8 486 20 123 2 991 14,9 326 10,9 1,6 
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Bylų pagal apeliacinius skundus d÷l apygardų administracinių teismų sprendimų nagrin÷jimo 

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2006 metais 

 
 

40%

13%
21%

6%

1%

19%

Sprendimas paliktas nepakeistas

Sprendimas pakeistas

Priimtas naujas sprendimas

Byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrin÷ti iš naujo

Byla nutraukta arba pareiškimas paliktas nenagrin÷tas

Apeliacinis procesas nutrauktas

 
 
 

Bylų pagal atskiruosius skundus d÷l apygardų administracinių teismų nutarčių nagrin÷jimo 
Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme rezultatai 2006 metais 

 
 

57%

5%
5%

31%

2%

Nutartis palikta nepakeista

Nutartis pakeista

Nutartis panaikinta ir klausimas išspręstas iš esm÷s

Nutartis panaikinta ir klausimas perduotas spręsti iš naujo

Apeliacinis procesas nutrauktas
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Administracinių teis÷s pažeidimų bylų nagrin÷jimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme rezultatai 

 

56%

6%

20%

4%
14%

Nutarimas paliktas nepakeistas
Nutarimas panaikintas ir byla nutraukta
Nutarimas panaikintas ir byla grąžinta iš naujo tirti (nagrin ÷ti)
Nutarimas pakeistas paskiriant švelnesnę nuobaudą
Kita (apeliacinis procesas nutrauktas, skundas paliktas nenagrin÷tas ir kt.)
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Bylų nagrin÷jimo Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme terminai 

 

2006 metais Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme:  

 

� Bylos pagal atskiruosius skundus d÷l apygardų administracinių teismų nutarčių  

nagrin÷jimas vidutiniškai truko 2,6 m÷nesio. 

� Administracinių teis÷s pažeidimų bylos nagrin÷jimas vidutiniškai truko 4,5 m÷nesio.  

� Bylos pagal apeliacinius skundus d÷l apygardų administracinių teismų sprendimų 

nagrin÷jimas vidutiniškai truko 5,65 m÷nesio.  

� Bylos d÷l norminių administracinių aktų teis÷tumo nagrin÷jimas vidutiniškai truko 10,41 

m÷nesio. 

 

Ilgesni nei 2005 metais bylų nagrin÷jimo terminai susiję su 2006 metais smarkiai (net 48 

procentais) padid÷jusiu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo darbo krūviu (žr. statistinę 

informaciją apie Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme išnagrin÷tas bylas 2006 metais). 

 

��� 
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Summary of the Annual Report 

Introductory Word  

 

 

We present to your attention the Annual Report of the activities of the Supreme Administrative 

Court of Lithuania for the year 2006. 

 

As every year, you will find in this Annual Report (namely in the subsection called “The Survey of 

the Practice of the Supreme Administrative Court in 2006”) specific examples of the application of 

the provisions of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms, European 

Union law, as well as other decisions of the Supreme Administrative Court of Lithuania, which, in 

the opinion of the judges of the Supreme Administrative Court, are the most important for the 

unification of the practice of the administrative courts in Lithuania.   

 

The Annual Report also contains a general presentation of the functions and the structure of the 

Supreme Administrative Court of Lithuania, information about the judges and court personnel, 

information on annual activities of the court related to the unification of the practice of the 

administrative courts, in-service training of the judges and the court personnel and international 

cooperation. At the end of the Annual Report, as usual, statistical data concerning the cases heard 

by the Supreme Administrative Court of Lithuania in 2006 is presented.  

 

We hope that this Annual Report will be interesting and useful to everybody who is interested in 

administrative law and administrative justice.  

 

 

 

Yours respectfully, 

The President of the Court                  Virgilijus Valančius 
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General Information about the Supreme Administrative Court of Lithuania 

 

The Supreme Administrative Court of Lithuania was created following the amendment of the Law 

on the Establishment of Administrative Courts of the Republic of Lithuania7, and started its 

activities on the 1st of January 2001. 

 

The number of judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania is determined by the 

President of the Republic on the proposal of the President of the Supreme Administrative Court of 

Lithuania. By the Presidential Decree No. 1097 from the 22nd of November 2000 the number of 15 

judges at the Supreme Administrative Court of Lithuania was established.  

 

Judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania are appointed by the President of the 

Republic upon the advice of the Council of Judges. A judge, having at least four years’ standing as 

a judge of a regional administrative court or of a regional court of general jurisdiction, as well as a 

person with a doctoral degree in social sciences (law) and at least eight years' standing as a legal 

academic, registered as seeking promotion in the judicial office and having submitted a health 

certificate, may be appointed as a judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania. A judge 

of the Court of Appeals of Lithuania may be appointed as a judge of the Supreme Administrative 

Court irrespective of the length of service at the Court of Appeals.   

 

Cases at the Supreme Administrative Court of Lithuania are usually heard by a chamber of 3 

judges. Complex cases may be heard by an expanded chamber of five judges, which   is formed on 

the initiative of the president of the court or on the recommendation of the chamber of judges. Such 

a case may also be referred to the plenary session of the court.  

 

Judges of the Supreme Administrative Court are assisted by the court personnel. At the end of 2006 

there were 38 personnel members working at the court, 19 of which were lawyers (advisors and 

assistants of the president of court, assistants of judges and court consultants).  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Law No Nr. VIII-1928, came into force from the 1st of January 2001 
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Structure of the Supreme Administrative Court of Lithuania 
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Competence and Functions of the Supreme Administrative Court of Lithuania 

 

According to Article 20 of the Law on Administrative Proceedings of the Republic of Lithuania8, 

the Supreme Administrative Court of Lithuania is: 

• the first and final instance for the cases assigned to its jurisdiction by the law;  

• the appellate instance for cases heard by the regional administrative courts as courts of the 

first instance, including cases concerning administrative offences;  

• the appellate instance for hearing cases on administrative offences, which have been heard 

by district courts of general jurisdiction; 

• the instance hearing petitions for reopening of proceedings in administrative cases, which 

have been disposed of by virtue of an effective court decision, ruling or order. 

 

Judgements of the Supreme Administrative Court are final and not subject to appeal.  

 

Distribution of cases received in 2006  
(different competencies of the Supreme Administrative Court of Lithuania) 

 

5043
92%

365
7%

72
1%

15
0%

Appellate instance First and final instance Reopening of proceedings Renovation of procedural terms

Being the highest judicial instance in administrative cases the Supreme Administrative Court of 

Lithuania is also obliged to form the uniform practice of the administrative courts in applying laws 

and other legal acts.  Fulfilling the latter function, the Supreme Administrative Court: 

 

• publishes a report about judgements, decisions and rulings rendered by the plenary session 

of the Court, judgements, decisions and rulings rendered by a chamber of three judges or an 

extended chamber of five judges the publication whereof has been approved by the majority 

                                                 
8 Law No. VIII-1029, 14th of January 1999 
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of the Court's judges, as well as all judgements on the lawfulness of regulatory 

administrative acts. Interpretation relating to the application of laws and other legal acts 

found in the judgements, decisions and rulings which are published in the bulletin of the 

Supreme Administrative Court is to be taken into account by courts, state authorities and 

other institutions as well as by other entities when applying these laws and other legal acts. 

For this purpose the Supreme Administrative Court issues its bulletin called "The Practice of 

Administrative Courts". 

 

The Supreme Administrative Court, in accordance with the interpretation of the judgments of 

judicial institutions of the European Union, analyses and summarises the practice of administrative 

courts, whilst applying the norms of European Union law and provides recommendations for the co-

operation between the administrative courts of Lithuania and the judicial institutions of the 

European Union in ensuring a uniform interpretation and application of the legal acts of the 

European Union in the Republic of Lithuania.   

 

In 2006, the Supreme Administrative Court of Lithuania published a review of practice of 

administrative courts in administrative cases concerning public service (approved by the meeting of 

judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania of 3rd of July 2006). Two new issues of 

the “Practice of Administrative Courts“(„Administracinių teismų praktika“) buletin were also 

published.  

 

��� 
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Statistical data 

 

Including the backlog from previous year,9 in 2006 the Supreme Administrative Court of Lithuania 

decided 5 851 administrative cases (by 48 percent more than in 2005), containing claims of more 

than 8 400 claimants: 

 

 Decided 
Appeals on final judgements of regional administrative 

courts (administrative cases) 

 

2 788 

Appeals on interim rulings of regional administrative 

courts (administrative cases) 

 

655 

Cases concerning the legality of normative administrative 

acts 

 

5 

Requests for reopening of proceedings in administrative 

cases 

 

147 

 

Requests for renovation of procedural terms in 

administrative cases 

 

89 

Appeals on judgements and interim rulings in cases of 

administrative offences 

 

2 167 

 

 

In average, during the year 2006 each judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania had 

365 cases as a reporting judge and participated as a member of the chamber in hearing of 

approximately 1 100 cases.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 In 2006 the Supreme Administrative Court of Lithuania received 5 495 new cases, that is by 11 percent more than in 
2005.  
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Administrative cases received in 2006 (by subject matter) 

8%

51%

2%
11%

4%

4%

20%

Taxation

Public service

Health and social protection

Restoration of property

Environmental protection, territorial planning, bui lding

Non-contractual liability of state institutions

Other

 
 
 
 

Cases of administrative offences received in 2006 (by subject matter) 

40%

11%9%
7%

13%

20%

Offences in the field of transport

Offences in the field of trade, finances, accounting and statistics

Offences infringing the established rules of governance

Offences infringing proprietary rights

Offences in the field of labour and health protection

Other
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The number and results of appeals in administrative cases in 2006  
 

Decided 
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Vilnius regional 
administrative 
court 

4 427 2 958 7 385 1 319 
 

17,9 183 13,9 2,5 

Kaunas regional 
administrative 
court  

1 770 1 455 3 225 431 13,4 40 9,3 1,2 

Klaip÷da 
regional 
administrative 
court  

1 640 1 335 2 975 303 10,2 40 13,2 1,3 

Šiauliai regional 
administrative 
court 

2 958 1 519 4 477 683 15,3 28 4,1 0,6 

Panev÷žys 
regional 
administrative 
court 

842 1219 2 061 255 12,4 35 13,7 1,7 

In total 11 637 8 486 20 123 2 991 14,9 326 10,9 1,6 
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Outcome of decided cases in 2006 (appeals on judgements of regional administrative courts) 

 
 

40%

13%
21%

6%

1%

19%

Judgement upheld

Judgement amended

Judgement abolished and the new judgement passed

Judgement abolished and case referred back to the regional administrative court

Judgement abolished and proceedings discontinued

Appellate procedure discontinued

 
 
 

Outcome of decided cases in 2006 (appeals on rulings of regional administrative courts) 
 
 

57%

5%
5%

31%

2%

Ruling upheld

Ruling amended

Ruling abolished and procedural question solved differently

Ruling abolished and procedural question referred back to the regional administrative court for reconsideration

Appellate procedure discontinued
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Outcome of decided cases of administrative offences in 2006  

 

56%

6%

20%

4%

14%

Judgement upheld

Judgement abolished and proceedings discontinued

Judgement abolished and case remitted for reconsideration (new investigation)

Judgement amended (penalty mitigated)

Other

 
��� 

 

Hearings of the cases at the Supreme Administrative Court of Lithuania lasted 

approximately: 

 

Appeals on interim rulings of regional administrative courts - 2, 6 months;  

Cases of administrative offences – 4,5 months;  

Appeals on judgements of regional administrative courts – 5,65 months;  

Cases on the legality of normative administrative acts – 10,41 months;  
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Judges of the Supreme Administrative Court of Lithuania 

 
 
Standing from left to right: Arūnas Sutkevičius, dr. Algirdas Taminskas, dr. Edvardas Sinkevičius, 

Anatolijus Baranovas, Artūras Drigotas, Romanas Klišauskas, Ričardas Piličiauskas, Antanas 

Ablingis. 

Sitting from left to right: Vaida Urmonait÷, Birut÷ Janavičiūt÷, Gintaras Kryževičius, dr. Virgilijus 

Valančius, Nijol÷ Piškinait÷, Stasys Gudynas, Sigita Rud÷nait÷.  
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Dr. Virgilijus Valančius 

President of Court 

 

Born on the 12th of June 1963 in  the city of Plung÷.  

1986 - graduated from Vilnius University, Law Faculty. 

1986–1990 - worked in the public prosecutor’s office (as a trainee, later - as an investigator, public 

prosecutor).   

1991–1994  - judge of Vilnius 1st District Court, deputy president of the court. 

1995-2002 – judge of the Court of Appeals of Lithuania, president of the Civil cases division  

From 2002 – president of the Supreme Administrative Court of Lithuania. 

Virgilijus Valančius is a Doctor of Social Sciences (Law), docent. Associated professor at the 

Department of Civil procedure of Mykolas Romeris university. Author of many scientific 

publications on constitutional law, civil and administrative procedure. Head of the working groups 

for the preparation of the Draft Code of Civil Procedure and Draft Code of Administrative 

Procedure of Lithuania.  
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Antanas Ablingis 

Judge 

 

Born on the 2nd of February 1947 in Sud÷nai village, Šilut÷ region.  

1972 - graduated from Vilnius University, Law Faculty.  

1972 – 1975 - judge of Kaišiadorys District Court.  

1975-1990  - private law practice.  

1990–1993  - judge of Kaunas City District Court, president of court.  

1993–1995 – director of the Department of Courts at the Ministry of Justice.  

In 1995–2000 – judge of the Court of Appeals of Lithuania.  

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania. 
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Anatolijus Baranovas 

Judge 

 

Born on the 19th of April 1952 in Vilnius.  

1979 - graduated from Vilnius University, Law Faculty. Started working as a trainee in Vilnius 1 

District Court, in 1980 was appointed as a judge of the latter court.  

 1984–1987 and 1990–1995 - judge of the Supreme Court of Lithuania (In 1992-1995 – member of 

the Presidium of the Supreme Court).   

1995-2001 – advocate.  

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Artūras Drigotas 

Judge 

 

Born on the 9th of October 1965 in Joniškis.  

1990 - graduated from Vilnius University, Law Faculty. Started working as a trainee, later – as a 

bailiff in Vilnius 1st District Court. In 1991 was appointed a judge of Vilnius 4 District Court.  

1991-1993 – judge of Vilnius 4th District Court, president of the court.  

1993–1995 - private law practice.  

1995–1997 – secretary at the Ministry of Justice, director of the Department of Courts at the 

Ministry of Justice.  

1997-2002 – judge of Vilnius Regional Court. 

From 2002 - judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Stasys Gudynas 

Judge 

 

Born on the 8th of April 1944 in Lazdijai region.  

1970 - graduated from the Vilnius University, Law Faculty.  

1970 – 1976 – judge of K÷dainiai District Court. 

1976-1982  - judge of Utena District Court, president of the court. 

1982–1987 – judge of Trakai District Court.  

1987–1990 – judge of Vilnius 3rd District Court, president of court.  

1990–1995 – judge of the Supreme Court of Lithuania.  

1995 – 2001 – judge of Vilnius Regional Court.  

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Birut÷ Janavičiūt÷ 

Judge 

 

Born on the 11th of December 1956 in Mijaugoniai village, Kaišiadorys region. 

1985 - graduated from the Vilnius University, Law Faculty.  

1985 -1988 – court secretary at the Supreme Court of Lithuania.  

1988–1994 – private law practice.  

1994–1995  - assistant of judge at the Supreme Court of Lithuania.  

1995 – 1999 – judge of Vilnius 1st District Court.  

1999 - 2001 – judge of the Higher Administrative Court.   

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Romanas Klišauskas 

Judge 

 

Born on the 14th of April 1963 in Vzmorje village, Kaliningrad region.  

1986 - graduated from the Vilnius University, Law Faculty.  

1986–1990 – private law practice.  

1990 – 1992 – judge of Jurbarkas District Court.  

1992–1996 – judge of Šilut÷ District Court.  

1996 – 2001 – judge of the Court of Appeals of Lithuania.   

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Gintaras Kryževičius 

Judge 

 

Born on the 28th of April 1962 in Vilnius.  

1985 - graduated from the Vilnius University, Law Faculty.  

1985–1988  - head of the Secretariat of the Plenum and Presidium of the Supreme Court of 

Lithuania.  

1988–1989 - chief jurisconsult at the Ministry of Municipal Economy.  

1989 – 1995 – judge of Vilnius 3rd District Court. 

1995–1999 - judge of Vilnius regional court.  

1999–2001– judge of the Court of Appeals of Lithuania.  

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania (In 2001–2006 – vice-

president of the court).  
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Ričardas Piličiauskas 

Judge 

 

Born on the 8th of April 1969 in Alytus.  

1993 - graduated from the Vilnius University, Law Faculty; remained to work there as a lecturer till 

2000.  

1995 – 1999 – judge of Vilnius 2nd District Court.   

1999 – 2001 – judge of the Higher Administrative Court. 

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Nijol÷ Piškinait÷ 

Judge 

 

Born on the 1st of January 1954 in Širvintos.  

1978 - graduated from the Vilnius University, Law Faculty. 

1978–1993  - an investigator, chief investigator, head of the Investigation division of the 

Headquarters of Police of Ukmerg÷ region.   

1993 – 1999 – judge of Vilnius 1st District Court. 

1999 – 2001 – judge of the Higher Administrative Court  (In 2000 – president of the court).  

From 2001 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Sigita Rud÷nait÷ 

Judge 

 

Born on the 1st of July 1964 in Pušynai village, Mol÷tai region.  

1987 - graduated from the Vilnius University Law faculty. 

1988–1997 - advocate.  

1997 – 1999 – judge of Utena District Court.   

1999 – 2001 – judge of the Higher Administrative Court. 

2001 – 2003 – judge of Vilnius Regional Court. 

2003-2004 – judge of Vilnius Regional Administrative Court.  

From 2004 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Dr. Edvardas Sinkevičius 

Judge 

 

Born on the 14th of December 1967 in Vilnius.  

1993 - graduated from the Law University of Lithuania (presently – the University of Mykolas 

Romeris) and remained to work at the university (Department of Criminal law) as an assistant, later 

– as an associated professor. From 2005 until now - associated professor at the Department of Civil 

and Commercial law.  

Edvardas Sinkevičius is a Doctor of Social Sciences (Law). Author of many scientific publications 

on criminal, civil, insurance law.  

From 2004 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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Arūnas Sutkevičius 

Judge 

 

Born on the 22nd of December 1967 in Telšiai. 

1994 - graduated from the Vilnius University, Law Faculty. 

1991–1992  - investigator at the Police Headquarters of Telšiai.  

1992–1994 – investigator at the District Prosecutor‘s Office of Telšiai.  

1994 – 2001 – judge of Telšiai District Court.   

2001–2005 – judge of Klaip÷da Regional Administrative Court.  

From 2005 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania. 
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Dr. Algirdas Taminskas 

Judge 

 

Born on the 9th of February 1962 in Biržai.  

1986 - graduated from the Vilnius University Law faculty and remained to work at the university as 

a lecturer. From 1996 until now – associated professor at the Department of Civil law and 

procedure.  

1993–1994 – advisor at the Committee of State and Law of Seimas (parliament). 

1994–1999 – ombudsman, head of the Ombudsmen’s Office.   

1999 – 2001 – judge of the Higher Administrative Court  

From 2001– judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania. 

Algirdas Taminskas is a Doctor of Social Sciences (Law), docent. Author of many scientific 

publications on civil law.  

 

 

��� 



 151 

 

 

��� 

 

Vaida Urmonait÷ 

Judge 

 

Born on the 18th of October 1958 in Šiauliai. 

1988 graduated from the Vilnius University Law faculty.  

1988 – 1991 – fellowship at the Court Expertise Research Institute, later – at the Department of State 

Law Information.  

1991 -1997 – public prosecutor at the District Prosecutor‘s Office of Vilnius city, later  - deputy 

chief prosecutor at the Regional Prosecutor‘s Office of Vilnius. 

1997-2000 – judge of Vilnius 1st District Court. 

2000 - 2002  - judge of Vilnius 2nd District Court.  

2002 - 2005 – deputy Prosecutor General. 

From 2005 – judge of the Supreme Administrative Court of Lithuania.  
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