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Gerbiamieji,

2019-ieji Lietuvos vyriausiajame administraciniame 
teisme buvo kupini iššūkių ir svarbių darbų metai. 
Žvelgdami į praėjusius metus galime pasidžiaugti vis 
didėjančiu visuomenės teisiniu sąmoningumu ir siekiu 
ginti savo teises. Nors tai Teismui neabejotinai tampa 
iššūkiu dėl apeliacinių skundų srautų, tačiau toks pro-
cesinis aktyvumas suteikia ir galimybę plėtoti esamą ir 
formuoti naują reikšmingą praktiką vis didesne įvairo-
ve pagal ginčų pobūdį pasižyminčiose administracinės 
justicijos bylose.

Praėjusiais metais išliko nepakitusi kryptis, jog dau-
giausia apeliacinių skundų gaunama bylose dėl vals-
tybės atsakomybės už asmenims padarytą žalą, tačiau 
2019 metai išsiskyrė ir gausa bylų, susijusių su rinki-
mų laikotarpiu kylančiais ginčais. Vertinant reikšmin-
gesnes bylas, paminėtinas sprendimas dėl norminio 
administracinio akto priėmimui keliamų teisėkūros 
reikalavimų, kuriame nustatyta, kokie teisėkūros pa-
žeidimai laikytini esminiais ir užkertančiais kelią su-
interesuotiems asmenims pateikti savo nuomonę. 
Paminėtinas ir Teismo kreipimosi pagrindu priimtas 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutari-
mas, kuriuo Konstitucijai prieštaraujančiomis ir ge-
riausių vaiko interesų neatitinkančiomis pripažintos 
Lietuvos Respublikos vaikų išlaikymo išmokų įstatymo 
nuostatos, numačiusios galimybę nutraukti išmokų 
mokėjimą iš vaikų išlaikymo fondo, vaikui pakeitus 
gyvenamąją vietą.

Siekdami efektyvinti Teismo veiklą, 2019-aisiais ėmė-
mės iniciatyvų, įstatymų leidėjams siūlydami tobu-
linti esamas teisinio reguliavimo priemones ir ieškoti 
naujų būdų administracinius ginčus nagrinėti sparčiau 
ir ekonomiškiau, o mobilizuodami vidaus resursus 
pasiekėme, kad šiais metais Teisme išnagrinėta dau-
giau apeliacinių skundų, nei jų buvo gauta. Taip, nors 
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ir nežymiai, tačiau mažinamas Teisme nagrinėjimo 
laukiančių apeliacinių skundų likutis. Verta pami-
nėti, kad nuo 2020-ųjų metų Lietuvos Respublikos 
Prezidento dekretu padidintas Teismo teisėjų skaičius, 
todėl galima optimistinė prognozė, kad prie kolek-
tyvo prisijungus dviem teisėjams dar sparčiau siek-
sime mūsų visų užsibrėžto bendro tikslo užtikrinti, 
kad bylos apeliacine tvarka būtų išnagrinėjamos ne 
tik profesionaliai ir kvalifikuotai, bet ir per įmanomai 
trumpiausią terminą.

Džiugu, jog mūsų Teismas yra aktyvus teisėkūros pro-
cesų dalyvis. Teismo atstovai, dalyvaudami darbo gru-
pėse bei bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, 
padarė daug, kad administracinį procesą reglamen-
tuojantys įstatymai atitiktų nūdienos reikalavimus ir 
moderniai atspindėtų gerąją kitų valstybių praktiką. 
Lietuvos Respublikos Seimui pateiktuose įstatymų 
projektuose siūloma nustatyti privalomą ikiteisminį 
administracinių ginčų nagrinėjimą bylose dėl valstybės 
atsakomybės už asmenims padarytą žalą, tarnybiniuo-
se ginčuose, mokesčių srities bei kai kuriuose su užsie-
niečių teisine padėtimi susijusiuose ginčuose. Lietuvos 
Respublikos Seimui pritarus šiems projektams, viena 
vertus, būtų sukurtos galimybės asmeniui greičiau ir 
mažesnėmis sąnaudomis išspręsti ginčą, kita vertus, 
pareiškėjui ar atsakovui nesutinkant su ikiteisminių 
ginčų nagrinėjimo institucijos sprendimu, administra-
cinius teismus pasiektų geriau parengti ginčai.

Žengdami į 2020-uosius metus, juos pasitinkame op-
timistiškai  – ir toliau formuosime praktiką įdomiose 
ir įvairiose bylose, susitelkę su kitomis institucijomis 
sieksime tobulinti administracinį procesą reglamen-
tuojančius teisės aktus, kad asmens teisė į teisingą 
teismą būtų įgyvendinama kuo efektyviau.

2019 METŲ VEIKLOS APŽVALGA

3



LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

4



Konstitucija skelbia, kad teisingumą Lietuvos 
Respublikoje vykdo tik teismai. Šią svarbią teismams 
priskirtą funkciją Lietuvos vyriausiajame administra-
ciniame teisme 2019-aisiais metais vykdė 19 aukš-
čiausios kompetencijos teisėjų, besispecializuojančių 
įvairiose viešosios teisės normomis reguliuojamose 
visuomeninių santykių srityse. Ir nors apžvelgiamais, 
kaip ir paskutinio penkmečio, metais didžiausią dalį 
Teisme gaunamų ir išnagrinėtų bylų sudarė asmenų 
skundai dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios instituci-
jų neteisėtų veiksmų, priteisimo, 2019-ieji pateikė ir 
naujus iššūkius, vienas jų  – rinkiminės bylos. Dėl ša-
lyje vykusių trejų rinkimų Teismą, kaip kompetentingą 
instituciją, pasiekė nemažai skundų. 2019-ieji metai 
taip pat buvo kupini leidybinės veiklos, renginių bei 
jubiliejų (paminėtas administracinių teismų įkūrimo 

dvidešimtmetis), netrūko ir įdomių bei sudėtingų 
bylų, kuriose pateikti teismų praktikos formavimui bei 
plėtojimui reikšmingi išaiškinimai. 

Kaip ir kiekvienais metais, 2019-aisiais Teismas nagri-
nėjo bylas, kylančias iš plataus visuomeninių santykių 
spektro  – civilinės atsakomybės, mokesčių, sveikatos 
bei socialinės apsaugos, užsieniečių teisinės padėties, 
konkurencijos ir kt. Kiek daugiau nei trisdešimčiai 
bylų išnagrinėti buvo sudarytos išplėstinės teisėjų ko-
legijos, ir tai tik patvirtina iš esmės nepakitusią ten-
denciją  – nepertraukiamą Teisme vis kylančių ypač 
sudėtingų teisės taikymo bei aiškinimo, reikalingo 
formuojant vienodą administracinių teismų praktiką, 
klausimų sprendimą.

NORMINIŲ ADMINISTRACINIŲ AKTŲ 
TEISĖTUMAS

Viena iš sudėtingiausių bylų kategorijų administra-
ciniuose teismuose, o kartu ir itin svarbus teisėtumo 
valdymo srityje užtikrinimo būdas  – norminės admi-
nistracinės bylos. Šių bylų specifika ta, jog norminių 
bylų teisminiu procesu pirmiausia siekiama ne išspręs-
ti individualų ginčą ar konkretaus asmens subjektinių 
teisių pažeidimo klausimą, o nuspręsti dėl norminio 
administracinio akto teisėtumo, tad priimamas teismo 
sprendimas turi tiesioginę įtaką didesniam asmenų ra-
tui nei įprastose bylose. 

Pažymėtina, jog dėl centrinių valstybinio administra-
vimo subjektų priimtų norminių administracinių aktų 
teisėtumo ištyrimo į Teismą su abstrakčiu pareiškimu 
kreiptis gali nedidelis subjektų ratas, kuriame akty-
viausi yra politikai – Seimo nariai. Dvigubai sumažėjęs 
šios kategorijos bylų kiekis nelėmė mažesnio neteisė-
tais pripažintų aktų kiekio. Atvirkščiai  – beveik pusė 
pareiškimų buvo tenkinta ir atitinkamos teisės akto 
nuostatos pripažintos neteisėtomis, o tai yra beveik 
dvigubai daugiau nei 2018 m.

Iš norminių administracinių aktų teisminės kontrolės 
rezultatų matyti, jog, kaip ir kiekvienais metais, šios 
kategorijos bylos pasižymėjo valstybės valdymo sričių 
įvairove. Teismas vertino norminius administracinius 
aktus, priimtus sveikatos apsaugos (išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2019  m. balandžio 25 d. sprendimas admi-
nistracinėje byloje Nr.  eI-4-602/2019 dėl Žmogaus 
kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos 
paslaugų, apmokamų iš Transplantacijos programos 
lėšų, teikimo reikalavimų, bazinių kainų ir mokėjimo 

tvarkos aprašo teisėtumo; išplėstinės teisėjų kolegi-
jos 2019 m. spalio 23 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr.  eI-10-756/2019 dėl sveikatos apsaugos mi-
nistro priimtų norminių administracinių aktų kom-
pensuojamųjų vaistinių preparatų srityje), paveldosau-
gos (išplėstinės teisėjų kolegijos 2019 m. vasario 14 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-7-624/2019 
dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymų, 
kuriais nekilnojamosios kultūros vertybės pripažįsta-
mos saugomomis ir patvirtinamas vienuolyno statinių 
ansamblio nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos 
specialusis planas, nuostatų teisėtumo), energetikos 
(išplėstinės teisėjų kolegijos 2019  m. vasario 5 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. eI-1-629/2019 
dėl reikalavimo apskaičiuojant palyginamosios šilumos 
gamybos sąnaudas atsižvelgti į šilumos tiekėjo pasto-
viosioms priskiriamas sąnaudas; išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2019  m. vasario 20 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr.  I-3-556/2019 dėl šilumos kainos 
pastoviosios dedamosios perskaičiavimo sumažėjus 
pagamintos šilumos kiekiui dėl konkurencijos šilumos 
gamybos srityje įtakos), aplinkos apsaugos (išplėstinės 
teisėjų kolegijos 2019  m. balandžio 3 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. I-6-822/2019 dėl Gaminių 
ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių doku-
mentų išrašymo tvarkos aprašo nuostatų teisėtumo), 
advokatų veiklos (išplėstinės teisėjų kolegijos 2019  m. 
gegužės 15 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. I-5-968/2019 dėl valstybinės mokesčių inspekcijos 
viršininko įsakymu patvirtinto reikalavimo išsibraukti 
iš praktikuojančių advokatų sąrašo tam, kad advoka-
tas būtų išregistruotas iš Mokesčių mokėtojų registro; 
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išplėstinės teisėjų kolegijos 2019  m. lapkričio 20 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr. I-15-415/2019 
dėl Advokatų kvalifikacinio egzamino ir advokatų vei-
klos organizavimo egzamino laikymo ir apmokėjimo 
tvarkos aprašo nuostatų vertinimo), valstybės tarny-
bos (išplėstinės teisėjų kolegijos 2019 m. gegužės 16 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr.  I-8-520/2019 
dėl vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal 
tarnybos reikmes ir pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir 
iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos) ir 
kitose srityse. 

Pažymėtina, jog apžvelgiamose bylose norminio admi-
nistracinio akto teisėtumo tyrimo dalykas dažniausiai 
apėmė valstybinio administravimo subjektų viršytus įga-
liojimus priimti tam tikrą norminį administracinį aktą 
ar jo dalį (pvz., žr. išplėstinės teisėjų kolegijos 2019 m. 
vasario 14 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. eI-
7-624/2019; išplėstinės teisėjų kolegijos 2019  m. 
gegužės 16 d. sprendimą administracinėje byloje 
Nr.  I-8-520/2019 ir kt.). Dviejose bylose tokiu pa-
grindu norminio administracinio teisės akto normos 
pripažintos neteisėtomis nustačius, jog aktus priėmę 
subjektai nepaisė iš konstitucinio teisinės valstybės 
principo išplaukiančio įpareigojimo teisėkūros subjek-
tams leidžiant teisės aktus neviršyti savo įgaliojimų 

(išplėstinės teisėjų kolegijos 2019  m. gegužės 15 d. 
sprendimas administracinėje byloje Nr.  I-5-968/2019, 
išplėstinės teisėjų kolegijos 2019 m. spalio 23 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr. eI-10-756/2019).

Viena svarbiausių apžvelgiamais metais išnagrinėtų 
norminių bylų dėl norminio administracinio akto pri-
ėmimui keliamų reikalavimų. Administracinėje byloje 
Nr. eI-4-602/2019, kurioje tikrintas aktas pripažintas 
neteisėtu pagal priėmimo tvarką, be kita ko, nustačius, 
kad nebuvo atliktas numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimas ir išvados dėl projekto poveikio 
vertinimo rezultatų nebuvo pateiktos apibendrinta 
informacijos forma institucijos rašte arba Numatomo 
teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažymoje; ne-
pateikta projekto antikorupcinio vertinimo pažyma; 
teisės aktų informacinėje sistemoje nebuvo paskelbti 
nei akto projektas, nei numatomo teisinio reguliavimo 
poveikio vertinimo išvados (apibendrinta ar pažymos 
forma), nei aiškinamasis raštas; nebuvo sudaryta gali-
mybė suinteresuotiems asmenims išdėstyti savo argu-
mentus dėl akto projekto – tokie teisės akto priėmimo 
procedūros pažeidimai vertinti kaip esminiai teisėkū-
ros procedūros pažeidimai (išplėstinės teisėjų kolegijos 
2019 m. balandžio 25 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. eI-4-602/2019). 

RINKIMAI

Kaip jau buvo minėta, 2019  m. vykę Respublikos 
Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimai ir rinkimai į 
Europos Parlamentą lėmė, kad šiais metais teisme iš-
nagrinėta daug šioje visuomeninių santykių srityje ki-
lusių ginčų. Didžiausią jų dalį – apie du trečdalius visų 
rinkimų teisės ginčų – sudarė skundai dėl savivaldybių 
tarybų rinkimų, nes šiuose rinkimuose siekė dalyvau-
ti daug kandidatų. Skundų dėl Lietuvos Respublikos 
Prezidento rinkimų įstatymo pažeidimų buvo sulaukta 
mažiausiai, be to, dalis pateiktų skundų nebuvo nag-
rinėti, kadangi neatitiko įstatymuose įtvirtintų skun-
dams keliamų reikalavimų.

Dažniausiai kilę ginčai buvo susiję su kandidato statuso 
pripažinimu. Pareiškėjai ginčijo Vyriausiosios rinkimų 
komisijos sprendimus, kuriais ji nustatė, kad asmuo 
neatitiko kandidatams keliamų reikalavimų ir todėl at-
sisakė registruoti asmenį kandidatu ar jau įregistruoto 
kandidato statusas buvo panaikintas. Komisija priėmė 
tokius sprendimus, nes pretendentai į kandidatus ne-
pateikė dalies įstatymuose nustatytų pareiškinių do-
kumentų, nenurodė visos būtinos atskleisti informa-
cijos, nesurinko kandidatui reikalingų parašų skaičiaus 
ir dėl kitų priežasčių.

Tokio pobūdžio ginčas buvo išnagrinėtas administra-
cinėje byloje Nr.  eR-6-1062/2019, kurioje buvo pri-
pažintas neteisėtu Vyriausiosios rinkimų komisijos 
sprendimas panaikinti rinkimų komiteto registraciją 
savivaldybių tarybų rinkimuose. Ginčytas sprendi-
mas priimtas remiantis tuo, kad komitete kandidatų 
liko mažiau negu pusė toje savivaldybėje renkamų 
savivaldybės tarybos narių. Komisija sprendimą grin-
dė įstatymo nuostata, kuri tokio pagrindo tiesiogiai 
nenumatė ir aptariamą reikalavimą kėlė tik politi-
nėms partijoms. Atsakovo pozicija, kad įstatyme yra 
redakcinio pobūdžio klaida ir dėl to jis gali būti aiški-
namas plečiamai, pripažinta nepagrįsta. Teisėjų kole-
gija šioje byloje konstatavo, kad komisijos sprendimas 
neregistruoti rinkimų komiteto keliamų kandidatų 
sąrašo ir panaikinti komiteto registraciją neturė-
jo teisinio pagrindo ir ginčytą sprendimą panaikino 
(2019 m. vasario 7 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eR-6-1062/2019).

Kitoje byloje buvo pateiktas išaiškinimas dėl Rinkimų 
į Europos Parlamentą įstatyme nustatytų terminų 
pateikti kandidatą remiančių rinkėjų parašus atnauji-
nimo. Pareiškėjas pateikė mažiau, negu įstatyme nu-
statyta 10  000 rinkėjų parašų ir siekė, kad terminas 
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pateikti parašus būtų pratęstas. Teismas išaiškino, 
kad Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas ne-
numato galimybės minėtą parašų rinkimo lapų grą-
žinimo terminą pratęsti. Atsižvelgiant į tai, pareiš-
kėjo skundo reikalavimas negalėjo būti tenkinamas 
(2019 m. gegužės 3 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. R-44-525/2019).

Vyriausioji rinkimų komisija pripažinta pažeidusi įsta-
tymus administracinėje byloje Nr.  eR-2-442/2019, 
kurioje pareiškėjas apskundė teismui sprendimus, ku-
riais buvo pakeisti 2005–2007  metais Vyriausiosios 
rinkimų komisijos priimti sprendimai dėl valstybės 
biudžeto dotacijų skyrimo politinei partijai. Teisėjų ko-
legija konstatavo, kad Vyriausioji rinkimų komisija, 

nustačiusi, jog politinė partija padarė šiurkštų politi-
nių kampanijų finansavimo tvarkos ar Politinių parti-
jų įstatymo nuostatų pažeidimą, galėjo neskirti tokiai 
politinei partijai valstybės biudžeto dotacijos už laiko-
tarpį iki dvejų metų, tačiau Politinių partijų ir politi-
nių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės 
įstatymo nuostatos nesuteikia teisės Vyriausiajai rin-
kimų komisijai, nustačius, kad politinė partija pada-
rė šiurkštų politinių kampanijų finansavimo tvarkos 
pažeidimą, retrospektyviai eliminuoti politinės par-
tijos teisę į valstybės biudžeto dotaciją, jau paskirtą 
Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimu (2019  m. 
balandžio 17 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. eR-2-442/2019).

MOKESČIAI

Kaip ir ankstesniais, taip ir apžvelgiamais metais 
Teismo sprendimuose ne kartą buvo minimas pridė-
tinės vertės mokestis (PVM), dažniausiai nagrinėjant 
ginčus dėl mokesčių administratoriaus sprendimų 
paneigta tiekėjo teisė į tiekimo Bendrijos viduje neap-
mokestinimą (0 proc. PVM tarifo taikymą (2019  m. 
sausio 29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.  eA-
95-968/2019, 2019  m. liepos 10 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr.  eA-1406-575/2019 ir kt.). 
Dalis tokių ginčų buvo susiję su atvejais, kai dėl įgi-
jėjų sukčiavimo prekės buvo patiektos ne sąskaitose 
faktūrose nurodytiems, o kitiems (nenustatytiems) 
asmenims. Šiuo klausimu 2019 m. gruodžio 18 d. nu-
tartimi administracinėje byloje Nr.  A-276-602/2019 
išplėstinė teisėjų kolegija nepagrįsta pripažino mo-
kesčių administratoriaus poziciją, kad vien ši faktinė 
aplinkybė sudaro pagrindą paneigti tiekėjo teisę į ap-
tariamą neapmokestinimą, akcentavusi, kad ši teisė 
įgijėjo sukčiavimo atveju iš esmės gali būti paneigta tik 
jei pats tiekėjas sukčiavo arba žinojo ar turėjo žinoti 
apie kontrahentų sukčiavimą. Būtent mokesčių admi-
nistratorius, atsižvelgdamas į objektyvius įrodymus ir 
nereikalaudamas iš tiekėjo atlikti patikrinimų, kurie 
jam nepriklauso, turi nustatyti šias aplinkybes. Šiuo 
aspektu paminėtina ir tai, kad išplėstinė teisėjų kole-
gija pripažino, jog mokesčių administratorius pažeidė 
vieną pagrindinių jo veiklos uždavinių – padėti mokes-
čių mokėtojams įgyvendinti savo teises ir atlikti parei-
gas  – pasirinktinai išskyrė ir analizavo tik mokesčių 
mokėtojui nepalankias aplinkybes, neatsižvelgdamas į 
jų reikšmę vertinant tiekėjo sąžiningumą visų, t. y. ir 
jam palankių, aplinkybių kontekste. 2019  m. gegužės 
15 d. sprendime administracinėje byloje Nr.  eA-958-
575/2019, be kita ko, taip pat akcentuota šio viešo-
jo administravimo subjekto pareiga taikyti turinio 

viršenybės prieš formą principą ir tuo atveju, kai toks 
taikymas yra palankus mokesčio mokėtojui.

Teismas taip pat akcentavo, kad apmokestinamojo 
asmens pareigos mokėti PVM dėl įsigijimo Bendrijos vi-
duje atsiradimo momentą nustatančios nacionalinės 
nuostatos yra aiškios, jos turi būti taikomos griežtai 
ir tiksliai, mokesčių administratorius negali jų turinio 
aiškinti plečiamai (2019  m. balandžio 17 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. eA-90-556/2019).

Pagal bendrą taisyklę PVM moka bet kuris asmuo, šį mo-
kestį nurodęs (išskyręs) sąskaitoje faktūroje, neatsižvel-
giant į apmokestinamojo sandorio buvimą ar nebuvi-
mą. Tačiau, kaip Teismas akcentavo 2019  m. birželio 
5 d. sprendime administracinėje byloje Nr.  eA-1007-
556/2019, tokiu atveju PVM mokėtojas jo išrašytoje 
sąskaitoje faktūroje nurodyto PVM neprivalo sumokė-
ti, jei pagal tokią išrašytą PVM sąskaitą faktūrą nebėra 
jokios tikimybės, kad kitas PVM mokėtojas pasinaudos 
teise į pirkimo PVM atskaitą (yra pašalinta valstybės 
pajamų praradimo rizika).

Pareigos mokėti PVM atsiradimo aspektu paminėtinas 
ir 2019  m. rugpjūčio 28 d. sprendimas administraci-
nėje byloje Nr.  eA-1739-556/2019, kuriame Teismas 
išaiškino, kad kai vieno tiekimo metu tam pačiam pir-
kėjui tiekiamos kelios prekės, ir kai šiuo tiekimu yra 
viršijama įstatyme nustatyta apyvartos riba, nuo kurios 
asmuo privalo skaičiuoti ir mokėti PVM, apmokestina-
masis asmuo turi sumokėti šį mokestį nuo viso šio 
tiekimo vertės, t. y. pagal visų šį tiekimą sudarančių 
prekių vertę, net jei atsižvelgus į vienos ar kelių iš šių 
prekių vertę minėta riba nebūtų viršyta.
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Teismui teko spręsti ir dėl teisės į PVM atskaitą paneigi-
mo, kai konstatuotas šia teise siekiančio pasinaudoti 
asmens piktnaudžiavimas, siekiant įgyti su teise nesu-
derinamą mokestinę naudą. Kaip pažymėta 2019  m. 
lapkričio 20 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. eA-
1726-602/2019, atsisakymas suteikti teisę arba lengva-
tą dėl su piktnaudžiavimu susijusių aplinkybių tėra pa-
prasta išdava konstatavimo, kad piktnaudžiavimo teise 
atveju objektyvios sąlygos, būtinos tam, kad būtų su-
teikta siekiama teisė ar lengvata, faktiškai nėra įvykdy-
tos. Todėl tokiam atsisakymui nereikia konkretaus tei-
sinio pagrindo. Draudimo piktnaudžiauti principu gali 
būti remiamasi prieš apmokestinamąjį asmenį, siekiant 
atsisakyti jam suteikti, be kita ko, teisę į PVM atskaitą, 
net jeigu nėra tokį atsisakymą numatančių nacionalinės 
teisės nuostatų. Be to, piktnaudžiavimo teise atveju as-
muo negali remtis teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių 
apsaugos principais ginčydamas atsisakymą suteikti 
teisę į PVM atskaitą – asmuo, kuris susikūrė sąlygas tei-
sei įgyti piktnaudžiaudamas arba sukčiaudamas, negali 
remtis šiais principais siekdamas ginčyti atsisakymą su-
teikti atitinkamą teisę. Žinoma, kartu Teismas pabrėžė, 
kad turėdamas galimybę rinktis iš dviejų sandorių ap-
mokestinamasis asmuo neprivalo pasirinkti lemiančio 
didžiausią PVM sumą.

Ne kartą spręsta ir dėl akcizo objekto. Pavyzdžiui, 
2019  m. sausio 30 d. nutartimi administracinėje by-
loje Nr.  eA-323-442/2019 patvirtinta asmens pareiga 
sumokėti akcizą, kai jis iš įsigyto neapdoroto tabako 
(tabako lapų) pasigamino rūkomąjį tabaką savo asme-
niniams (šeimos) poreikiams tenkinti (rūkyti). Ir prie-
šingai, nepagrįstu pripažintas mokesčių administra-
toriaus nurodymas sumokėti akcizą už kosmetikos ir 
burnos higienos produktuose esantį denatūruotą etilo 
alkoholį, nors šiuos gaminius kai kurie asmenys var-
toja kaip alkoholinius gėrimus svaiginimosi tikslais 
(2019  m. gegužės 8 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr.  eA-1744-556/2019). Pasisakyta ir dėl pre-
kių priskyrimo cigarų ir cigarilių arba cigarečių ka-
tegorijoms apmokestinimo akcizu tikslais (2019  m. 
birželio 12 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-
1738-556/2019, 2019 m. rugsėjo 18 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr.  eA-1750-438/2019); pripa-
žinta, kad ne mokesčių administratoriui, o mokesčių 
mokėtojui tenka pareiga įrodyti, kad automobilyje 
esantis antras (papildomas) kuro bakas yra standar-
tinis, sprendžiant dėl iš trečiosios šalies šiame bake 
įvežamo kuro apmokestinimo ir importo mokesčių 
(2019 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-1012-442/2019).

Tiesioginių mokesčių srityje Teismui dažniausiai teko 
nagrinėti ginčus, susijusius su gyventojų pajamų mo-
kesčiu (GPM) ir šioje srityje pirmiausia paminėtinas 
2019 m. vasario 13 d. sprendimas administracinėje by-
loje Nr. A-312-602/2019, kuriame Teismas pripažino, 

kad GPM objektu yra ir pajamos, gautos vykdant netei-
sėtą (įstatymų draudžiamą) veiklą, apmokestinimo tiks-
lais pajamos iš teisėtos ir neteisėtos veiklos turi būti 
vertinamos vienodai GPM objektu bei pajamomis na-
tūra pripažintas ir individualios įmonės savininkui neat-
lygintinai perleistas šiai įmonei nuosavybės teise priklau-
sęs nekilnojamasis turtas (2019 m. liepos 10 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. eA-1233-438/2019).

2019  m. gruodžio 11 d. paskelbta išplėstinės teisėjų 
kolegijos nutartimi administracinėje byloje Nr.  eA-
5376-968/2019 patvirtinta administracinių teismų 
praktika, kad vienkartinėje gyventojo (šeimos) 2003  m. 
gruodžio 31 d. turėto turto deklaracijoje nurodyti duo-
menys apie turėtą turtą, šių duomenų per įstatymų 
nustatytą terminą nepaneigus, įgyja teisinį stabilumą 
ir suponuoja mokesčių administratoriaus pareigą, at-
liekant mokesčių mokėtojo mokestinį patikrinimą, 
nebekvestionuoti šių duomenų bei nereikalauti iš mo-
kesčių mokėtojo juos papildomai pagrįsti. Tačiau kartu 
buvo pažymėta, kad, kai mokesčių mokėtojas vėlesnes 
išlaidas grindžia šioje deklaracijoje nurodytomis lėšo-
mis, be kita ko, svarbu įvertinti aplinkybes, ar asmuo 
po 2003  m. gruodžio 31 d. jomis vis dar disponavo  – 
ar nebuvo jų išleidęs arba kitaip praradęs, o pareiga 
objektyviai pagrįsti šių aplinkybių buvimą pirmiausia 
tenka mokesčių administratoriui (išplėstinės teisėjų 
kolegijos 2019 m. gruodžio 18 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr. A-569-602/2019).

Teisinių santykių, susijusių su nekilnojamojo turto mo-
kesčiu srityje paminėtina 2019 m. balandžio 17 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  eA-90-556/2019, 
kurioje Teismas, akcentuodamas, kad šiuo mokesčiu 
neapmokestinamas tik tas asociacijų nekilnojamasis tur-
tas (arba jo dalis), kuris naudojamas tik nekomercinei 
veiklai, sprendė, jog ši lengvata netaikoma, jei tas pats 
turtas (ta pati jo dalis) naudojamas tiek komercinėje, 
tiek nekomercinėje veikloje, be kita ko, nepriklauso-
mai nuo to, kiek, pavyzdžiui, buvo gauta pajamų iš ati-
tinkamos veiklos per konkretų mokestinį laikotarpį.

Pelno mokesčio įstatymo nuostatų, reglamentuojančių 
po reorganizavimo prijungimo būdu veiklą baigiančių 
vienetų nuostolių perkėlimą veiklą tęsiančiam vienetui, 
taikymo klausimais buvo pasisakyta 2019  m. liepos 
31 d. nutartyje administracinėje byloje Nr.  eA-1607-
575/2019. Šioje nutartyje Teismas pažymėjo, kad 
prieš sprendžiant klausimą dėl ūkio subjekto galėjimo 
ar negalėjimo perimti mokestinius nuostolius, turi 
būti įvertintas ir susidariusių nuostolių realumas, jų 
atitikimas įstatymo reikalavimams. Todėl mokesčių 
administratorius, vertindamas veiklą tęsiančio vieneto 
teisę perimti reorganizavimo metu prijungtų vienetų 
mokestinius nuostolius, turi teisę įvertinti po reorga-
nizavimo veiklą baigusių įmonių sąnaudų priskyrimą 
leidžiamiems atskaitymams.
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Mokesčių administravimo klausimais ne kartą teko nag-
rinėti ginčus, susijusius su mokestinių prievolių įvyk-
dymo užtikrinimo priemonių taikymu. Pavyzdžiui, 
dėl mokesčių administratoriaus taikomo turto arešto 
apimties Teismas priminė, kad ją (apimtį) nustatanti 
įstatymo nuostata numato, jog turi būti atsižvelgia-
ma ne tik į mokestinės nepriemokos, be kita ko, api-
mančios ir delspinigius, sumą, bet ir į su turto areštu 
bei išieškojimu susijusias išlaidas. Todėl nuspręsta, 
kad vien aplinkybė, jog byloje nagrinėtu konkrečiu 
atveju areštuoto nekilnojamojo turto vertė buvo be-
veik 8 proc. didesnė nei galimai neįvykdyta mokestinė 
prievolė, savaime nepaneigė tikrinto turto arešto akto 
teisėtumo ir pagrįstumo (2019  m. sausio 7 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr.  eA-2001-602/2018). 
2019 m. liepos 17 d. nutartyje administracinėje byloje 
Nr. eA-1535-575/2019 taip pat pažymėta, kad mokes-
čių administratorius privalo tinkamai įvertinti visas 
reikšmingas aplinkybes, susijusias su mokesčių mokė-
tojo galimybėmis įvykdyti galimą mokestinę neprie-
moką, spręsdamas dėl turto arešto taikymo. Kad mo-
kesčių administratorius netinkamai vykdė šią pareigą 
Teismas pripažino nustatęs, jog areštuodamas dalį mo-
kesčių mokėtojo turto jis neįvertino aplinkybių, kad 
turto arešto dieną vien šio mokėtojo sąskaitose buvo 
ypač didelė ir keliasdešimt kartų už galimą mokestinę 
nepriemoką didesnė pinigų suma, taip pat to, kad mo-
kesčių mokėtojui priklausė daug ir įvairaus bei ypač di-
delės vertės turto. Kitoje byloje akcentuota ir tai, kad 
gali būti areštuojamas tik mokesčių mokėtojo (už mo-
kestinių prievolių įvykdymą atsakingo asmens) turtas, 
todėl, pavyzdžiui, negali būti areštuotas automobilis, 
kurį mokesčio mokėtojas prieš kelias dienas iki turto 
arešto akto surašymo pardavė kitam asmeniui, tačiau 
nespėjo iki arešto momento įregistruoti šio pardavi-
mo viešame registre (2019 m. sausio 10 d. sprendimas 
administracinėje byloje Nr. eA-275-968/2019).

Pažymėtina ir 2019 m. birželio 26 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. A-2082-575/2019, kurioje Teismas 
pripažino, kad, skirtingai nei sprendė mokesčių admi-
nistratorius, Mokesčių administravimo įstatyme nu-
matyti delspinigiai nuo mirusio mokesčių mokėtojo nesu-
mokėtų mokesčių negali būti skaičiuojami už laikotarpį 
po jo (mokesčių mokėtojo) mirties. Reikalavimo įvyk-
dyti mokestines prievoles aspektu atkreiptinas dėme-
sys ir į 2019 m. gegužės 22 d. sprendimą administra-
cinėje byloje Nr. eA-1145-575/2019, kuriame Teismas 
konstatavo, kad mokesčių administratorius neturi tei-
sės reikalauti iš įmonės (mokesčio mokėtojo) įvykdyti 
mokestinę prievolę, kai jis dėl šią prievolę atitinkan-
čios žalos valstybės biudžetui priteisimo pateikė civilinį 
ieškinį įmonės vadovo ir akcininko baudžiamojoje by-
loje, net jei bendrosios kompetencijos teismas šios ieš-
kinio dalies netenkino.

Apžvelgiamais metais Teismas priimtuose sprendi-
muose taip pat akcentavo mokesčių administratoriaus 
pareigą tinkamai motyvuoti sprendimą sustabdyti mo-
kestinį patikrinimą (2019  m. balandžio 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr.  eA-749-575/2019); pri-
pažino mokesčių mokėtojo teisę patikslinti mokesčio 
deklaraciją ir mokestinio patikrinimo metu (2019  m. 
gegužės 27  d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr.  A-342-602/2019); pažymėjo, kad mokesčių admi-
nistratorius negali atsisakyti nagrinėti mokesčių mo-
kėtojo prašymu dėl išankstinio įsipareigojimo dėl mokes-
čių teisės aktų nuostatų taikymo būsimajam sandoriui 
vien remdamasis aplinkybe, kad jame (prašyme) nuro-
dytas atvejis yra nesudėtingas ir aiškus (2019 m. birže-
lio 26 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-1398-
556/2019); priminė, jog mokesčių mokėtojas turi teisę 
susipažinti su mokestinio ginčo byla ir ginčo nagrinė-
jimo centriniame mokesčių administratoriuje metu 
(2019 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-740-442/2019).

FINANSŲ RINKŲ PRIEŽIŪRA

Teismui 2019 metais ne kartą teko nagrinėti skun-
dus dėl finansų rinkų priežiūrą vykdančių institucijų 
sprendimų, įskaitant ir sprendimus, kuriais už įsta-
tymų pažeidimus buvo taikytos įvairios ekonominės 
sankcijos ar kitos poveikio priemonės. Pavyzdžiui, 
2019  m. birželio 17 d. sprendimu administracinė-
je byloje Nr.  eA-3609-822/2019 pagrįsta pripažinta 
Lietuvos banko valdybos nutarimo dalis, kuria pareiš-
kėjams (bendrovei ir jos vadovui) panaikinta finansų 
patarėjo įmonės licencija bei finansų maklerio licenci-
ja, nustačius, kad jie ne kartą ir sistemingai teikė finan-
sinių priemonių portfelio valdymo paslaugas neturėdami 

licencijos tokioms paslaugoms teikti. Kaip pažymėjo iš-
plėstinė teisėjų kolegija, finansinių priemonių portfe-
lio valdymo paslaugai keliami aukšti veiklos kontrolės, 
rizikos valdymo ir kiti reikalavimai, ši veikla įstatymų 
leidėjo laikoma svarbia, ir be licencijos verčiantis šia 
griežtai reguliuojama veikla kyla esminė grėsmė sąži-
ningo, atviro ir efektyvaus finansinių priemonių rinkų 
veikimo užtikrinimui, investuotojų interesų apsau-
gai ir sisteminės rizikos ribojimui, todėl tai laikytina 
šiurkščiu įstatymo pažeidimu. Licencijų verstis finan-
sinių paslaugų teikimo veikla panaikinimas pažeidi-
mą įvykdžiusiems subjektams nagrinėtu atveju buvo 
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pripažintas optimalia teisine sankcija, kuri yra tinka-
ma įstatyme įtvirtinto teisinio reguliavimo tikslams 
pasiekti.

Kaip konstatavo Teismas 2019  m. spalio 23 d. nutar-
tyje administracinėje byloje Nr.  eA-473-556/2019, 
vien tai, kad 2 atvejais iš 50, skaičiuodamas vartojimo 
kredito gavėjų vidutinės mėnesio įmokos pagal visus įsi-
pareigojimus finansų įstaigoms dydį, vartojimo kredi-
to davėjas neįtraukė dalies UAB „Creditinfo Lietuva“ 
duomenų bazėje nurodytų vartojimo kredito gavėjų 
turimų įsipareigojimų finansų įstaigoms pagal var-
tojimo kredito sutartis, savaime nereiškia atsakingo 
skolinimosi principo pažeidimo. Norint šį pažeidimą 
pagrįsti turi būti įrodyta, jog vartojimo kredito gavė-
jas yra (buvo) finansiškai nepajėgus grąžinti suteiktą 
vartojimo kreditą. Priežiūrą vykdanti institucija turi 
pagrįsti, jei vartojimo kredito davėjas traukiamas atsa-
komybėn, kad kiekvienu konkrečiu suteikto vartojimo 
kredito atveju, davėjas, neatsižvelgęs į konkrečius duo-
menis arba jų (jų privalomos dalies) neišsireikalavęs, 

priėmė nepagrįstą sprendimą dėl vartojimo kredito ga-
vėjo kreditingumo įvertinimo ir taip pažeidė atsakingo 
skolinimo principą. 2019  m. rugsėjo 25 d. nutartimi 
administracinėje byloje Nr. eA-374-556/2019 Teismas 
taip pat priminė, kad vartojimo kredito gavėjo sutuokti-
nio kreditingumo patikra atliktina atsižvelgiant į indivi-
dualios situacijos ypatumus, kada tai reikalinga tinka-
mai įvertinti kreditingumą.

Teismui taip pat teko nagrinėti klausimus dėl mo-
kėjimo paslaugų pripažinimo susijusiomis su elek-
troninių pinigų leidimu, kiek tai susiję su elektroninių 
pinigų ir mokėjimo įstaigoms keliamais nuosavo kapi-
talo dydžio reikalavimais (išplėstinės teisėjų kolegijos 
2019  m. kovo 27 d. sprendimas administracinėje by-
loje Nr.  eA-1742-502/2019); dėl įmonės išbraukimo 
iš Viešojo vartojimo kreditų davėjų sąrašo šiai laiku prie-
žiūros institucijai nepateikus įstatyme nurodytų doku-
mentų (2019 m. balandžio 3 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. eA-141-556/2019).

ALKOHOLIO IR TABAKO KONTROLĖ

Apžvelgiamais metais Teismui ne kartą teko nagrinė-
ti ginčus dėl ekonominių sankcijų už prekybos alko-
holiniais gėrimais tvarkos, reikalavimų ir draudimų 
pažeidimus, pavyzdžiui: reikalavimo po 22  val. alko-
holinius gėrimus viešojo maitinimo vietoje parduoti 
tik išpilstytus ar atidarytoje pakuotėje ir skirtus vartoti 
tik vietoje nepaisymą (2019  m. gruodžio 4 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr.  eA-1906-822/2019, 
2019  m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr.  eA-1152-261/2019); alkoholinių gėrimų pre-
kybos vietoje laikymą neturint jų įsigijimo dokumentų 
(2019  m. spalio 9 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr.  eA-731-261/2019); žaidimų, konkursų, akcijų, 
kurie skatintų įsigyti ir (ar) vartoti alkoholinius gėri-
mus organizavimą (2019  m. rugpjūčio 28 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr.  eA-882-415/2019); alko-
holio reklamos draudimo pažeidimus (2019  m. vasario 
27 d. nutartis administracinėje byloje Nr.  eA-242-
822/2019) ir kt. Paminėtina, kad nagrinėjant tokio 
pobūdžio ginčus, Teismui keliose bylose teko susidurti 
su dviprasmišku, ydingu teisiniu reguliavimu, įtvir-
tintu įstatymą įgyvendinančiame norminiame akte, 
lėmusiu kai kurių Alkoholio kontrolės įstatyme nusta-
tytų ribojimų netaikymą tam tikriems alkoholiniams 
gėrimams. Išplėstinė teisėjų kolegija 2019  m. spalio 
29  d. nutartyje administracinėje byloje Nr.  eA-570-
261/2019 šiuos reglamentavimo trūkumus vertino ūkio 
subjekto naudai.

Nagrinėdamas skundus dėl vietos savivaldos ins-
titucijų sprendimų riboti prekybos alkoholiu laiką 
(2019  m. spalio 23 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr.  A-1126-525/2019, 2019  m. spalio 16  d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr.  eA-1361-822/2019) 
Teismas, be kita ko, akcentavo šių institucijų pareigą 
individualizuoti aplinkybes, kuriomis grindžiamas toks 
sprendimas, ypač tais atvejais, kai šis ribojimas taiko-
mas tik daliai toje pačioje vietoje veikiančių įmonių 
(2019 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-539-525/2019). 

Tabako ir jų gaminių kontrolės srityje paminėtina 
2019  m. lapkričio 5 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr.  A-1113-261/2019, kurioje Teismas iš esmės 
konstatavo, kad draudimas įrengti rūkymo patalpą lo-
šimo namuose (kazino) apima ne tik tas patalpas, ku-
rios yra nurodytos leidime atidaryti lošimo namus, 
bet ir patalpas, į kurias galima tiesiogiai patekti iš 
patalpų, kuriose vyksta lošimai. Spręsta ir dėl atsa-
komybės už tabako gaminių laikymo viešojo maiti-
nimo vietos patalpose tvarkos pažeidimus taikymo 
(2019 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. eA-876-629/2019).
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VIETOS SAVIVALDA

Socialinė apsauga, aplinkosauga, žemėtvarka, teritori-
jų planavimas, statyba ar net prekybos alkoholiu kont-
rolė – tik dalis ypač plataus spektro teisinių santykių, 
kuriuose vienaip ar kitaip dalyvauja vietos savivaldos 
institucijos, be kita ko, priimdamos sprendimus, kurių 
teisėtumo ir pagrįstumo kontrolė patikėta administra-
ciniams teismams. 

Savivaldybės institucijos, kaip proceso šalys, dalyva-
vo įvairaus pobūdžio bylose. Pavyzdžiui, nagrinėti 
ginčai dėl leidimo įrengti išorinę reklamą neišdavimo 
(2019 m. spalio 9 d. sprendimas administracinėje bylo-
je Nr. eA-1018-822/2019, 2019 m. balandžio 3 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  eA-213-438/2019), 
dėl reikalavimo panaikinti išorinės reklamos įrengimo 
pažeidimus (2019 m. sausio 8 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. eA-1543-662/2018). Spręsti klausimai, 
susiję su savivaldybių funkcijomis ugdymo, švietimo 
srityse  – pradedant pareiga laiku skelbti ir tinkamai 
organizuoti konkursus švietimo ir ugdymo įstaigų 
vadovų pareigoms užimti (2019  m. vasario 12 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  eA-712-968/2019, 
2019  m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. eA-5062-968/2019), ir baigiant mokyklų per-
tvarkymu (2019  m. sausio 15 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr.  eA-1011-492/2018) ar reikalavimais 

dėl mokinių skaičiaus klasėse ar vaikų skaičiaus prieš-
mokyklinio ugdymo grupėse (2019 m. spalio 10 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. eA-614-822/2019). 

Konkrečioms vietos savivaldos institucijoms tenkan-
čių pareigų vykdymo aspektu paminėtina ir tai, kad, 
kaip sprendė Teismas, vien tai, jog savivaldybės tary-
ba sprendimu įgaliojo jai įstatymų nustatytas pareigas 
atlikti savivaldybės administracijos direktorių, niekaip 
nepašalina jos pareigų, o administracijos direktoriaus 
įgaliojimo atveju ši tarybos pareiga apima veiksmin-
gą kontrolę, kad įgaliotas subjektas tinkamai ir laiku 
įvykdytų šias pareigas (2019  m. liepos 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. eA-1122-629/2019).

Savivaldybių administracinės veiklos priežiūros srityje 
Teismas priminė, kad Vyriausybės atstovas nėra kom-
petentingas nagrinėti asmenų skundus dėl savivaldy-
bės administravimo subjektų neveikimo ar priimtu 
individualiu teisės aktu, tikėtina, pažeistų jų teisių ar 
įstatymų saugomų interesų gynimo, kai šis neveikimas 
ar aktas turi būti skundžiamas Administracinių bylų 
teisenos įstatymo ar konkrečią sritį reglamentuojančių 
įstatymų nustatyta tvarka (2019 m. spalio 29 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr. A-1261-552/2019).

SOCIALINĖ APSAUGA

2019 metais socialinės apsaugos srityje daugiausiai 
buvo išspręsta bylų, susijusių su socialine parama šei-
moms, vaikams ir nepasiturintiems gyventojams. Šie 
ginčai daugiausiai buvo susiję: su asmenų ir šeimų iš-
braukimu iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą 
būstui išsinuomoti, sąrašo (2019  m. liepos 24  d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  eA-931-502/2019, 
2019  m. liepos 24 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr.  eA-666-525/2019 ir kt.); su būsto šildymo, 
karšto ir geriamo vandens kompensacijų skyrimu 
(2019  m. vasario 6 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A-397-502/2019, 2019 m. birželio 19 d. nutar-
tis administracinėje byloje Nr.  A-1030-552/2019 ir 
kt.); su socialinės pašalpos skyrimu (2019  m. spalio 
10 d. nutartis administracinėje byloje Nr.  A-1173-
822/2019, 2019  m. lapkričio 13 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr.  A-1537-552/2019); taip pat su 
asmens teise į kreditą, paimtą daugiabučiam namui 
atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą 
(2019 m. sausio 23 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-23-822/2019). 

Kita didelė dalis socialinės apsaugos srityje išnagri-
nėtų bylų buvo susijusios su pareigūnų ir karių valsty-
binėmis pensijomis  – jų skyrimu (2019  m. kovo 13 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr.  A-369-525/2019, 
2019 m. balandžio 24 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr.  A-538-822/2019 ir kt.) ar perskaičiavimu 
(2019  m. kovo 7 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-345-756/2019, 2019 m. gruodžio 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. eA-1112-525/2019 ir kt.). 
Pasisakydamas dėl atsisakymo skirti pareigūnų ir ka-
rių valstybinę pensiją asmeniui, nuteistam už tyčinių 
nusikaltimų padarymą, teismas nurodė, jog įstatymų 
leidėjas, nustatydamas Pareigūnų ir karių valstybinių 
pensijų įstatymo 13 straipsnio 3  dalyje imperatyvią 
pareigūno valstybinės pensijos skyrimo sąlygą  – ne-
būti nuteistam už tyčinių nusikaltimų padarymą, sie-
kė, kad statutiniai valstybės tarnautojai, kurie nebuvo 
lojalūs savo valstybei, nesilaikė jiems keliamų didesnių 
reikalavimų tiek tarnybos, tiek ne tarnybos metu arba 
šiurkščiai pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją 
ar įstatymus, neturėtų teisės gauti valstybinės pensijos 
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(2019 m. vasario 6 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-245-822/2019).

Gan reikšmingą socialinės apsaugos srityje spren-
džiamų ginčų dalį sudarė bylos dėl valstybinių socia-
linio draudimo išmokų, pvz., dėl motinystės pašalpos 
(2019 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-423-502/2019), nelaimingų atsitikimų darbe so-
cialinio draudimo išmokos (2019 m. vasario 28 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  eA-307-756/2019), 
kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas (2019  m. 
kovo 6 d. nutartis administracinėje byloje Nr.  A-101-
552/2019) ir kt.

Valstybinių socialinio draudimo išmokų permokų susi-
grąžinimo srityje išskirtina byla, kurioje konstatuota, 
jog galiojančio teisinio reguliavimo nuostatos nesu-
teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos terito-
riniam skyriui teisės priimti sprendimo dėl susidariu-
sios pensijos permokos nustatymo mirusio asmens at-
žvilgiu. Teismas išaiškino, kad neįmanoma įgyvendinti 
esminių gero administravimo principo suponuojamų 
imperatyvų, jeigu asmuo, dėl kurio teisių ir pareigų 
yra sprendžiama, apskritai nedalyvauja individualaus 
administracinio akto priėmimo procedūroje. Dėl to 
institucijos prašymas iš paveldėtojo priteisti mirusiam 
asmeniui išmokėtos nukentėjusiųjų asmenų valstybi-
nės našlių pensijos ir valstybinės socialinio draudimo 
našlių pensijos permoką, motyvuojamas sprendimais 
dėl permokos nustatymo, priimtais po asmens mir-
ties, yra nepagrįstas, nes sprendimai, priimti mirusio 
asmens atžvilgiu, neatitinka Viešojo administravimo įsta-
tymo 8 straipsnio reikalavimų (pareigos tinkamai mo-
tyvuoti priimtą sprendimą) ir kitų nuostatų, ypač su-
sijusių su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių 

ir pateiktų įrodymų ištyrimu bei vertinimu (2019  m. 
spalio 24 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. eA-243-822/2019).

Nagrinėdamas bylą dėl bedarbio statuso panaikinimo, 
pateikus netinkamą darbo pasiūlymą, teismas pasisa-
kė dėl tinkamo darbo pasiūlymo: įvertinęs Užimtumo 
rėmimo įstatymo 2 straipsnio 15 ir 16 dalių nuostatas 
bei tai, jog pareiškėjas buvo įgijęs kvalifikacinį elek-
tros energetikos inžinerijos mokslo bakalauro laipsnį, 
elektrotechnikos ir automatikos fakultete baigęs elek-
tros energetikos specialybės studijų programą ir įgijęs 
diplomuoto inžinieriaus specialybę, teismas nutarė, 
jog rekomendacija pareiškėjui įsidarbinti pagalbiniu 
parduotuvės darbininku be pagrindo buvo laikyta tin-
kamo darbo pasiūlymu. Toks siūlytas darbas neatitiko 
pareiškėjo kvalifikacijos ir kompetencijos, todėl minė-
ta rekomendacija nelaikytina tinkamo darbo pasiūly-
mu Užimtumo rėmimo įstatymo prasme, o tokio darbo 
siūlymo atsisakymas negalėjo lemti bedarbio statuso 
netekimo (2019 m. liepos 17 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. eA-696-502/2019).

Spręsdamas ginčą dėl Valstybinio socialinio draudi-
mo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos atsisakymo tenkinti pareiškėjo prašy-
mą nebeskelbti informacijos apie pareiškėjo mokamą 
vidutinį darbo užmokestį, teismas akcentavo, jog, va-
dovaujantis teisinio reguliavimo nuostatomis, drau-
dėjo, kurio apdraustųjų asmenų skaičius yra dides-
nis negu 3, apdraustiesiems asmenims apskaičiuotų 
pajamų, nuo kurių turi būti priskaičiuotos socialinio 
draudimo įmokos, vidurkis ir priskaičiuotų socialinio 
draudimo įmokų suma yra vieši duomenys (2019  m. 
rugpjūčio 7 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-1656-1062/2019). 

ASMENS DUOMENŲ TEISINĖ APSAUGA

Reikšmingų teisės aiškinimo bei taikymo taisyklių 
2019  m. Teismas pateikė ir nagrinėdamas asmens 
duomenų apsaugos klausimus. Asmens duomenų tei-
sinės apsaugos srityje visų pirma paminėtina admi-
nistracinė byla dėl vaizdo stebėjimo sistemų duomenų ir 
privataus gyvenimo apsaugos. Administracinėje byloje 
Nr. A-322-525/2019 Teismas pripažino, kad valstybės 
institucija, atsisakydama išduoti pareiškėjui reikalau-
jamą vaizdo įrašą, siekiant apsaugoti įraše užfiksuotų 
trečiųjų asmenų teisę į privatų gyvenimą, ir nesant 
techninės galimybės retušuoti vaizdo įrašus taip, kad 
juose nebūtų matyti kitų asmenų, veikė pagal Asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės 
aktų nuostatas (2019  m. balandžio 25 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. A-322-525/2019). 

Šioje srityje taip pat buvo nagrinėtas ginčas dėl policijos 
pateikiamų duomenų administracinio nusižengimo byloje 
vertinimo. Bylą nagrinėjusi teisėjų kolegija konstatavo, 
kad rinkdamas duomenis apie administracinėn atsa-
komybėn traukiamo asmens šeiminę padėtį bei kartu 
su administracinio teisės pažeidimo byla pateikdamas 
juos teismui, Vilniaus apskrities vyriausiasis polici-
jos komisariatas veikė kaip įrodymus byloje teismui 
teikiantis subjektas. Atsižvelgdama į policijos veiklos 
tikslus ir uždavinius, asmens duomenis, gaunamus 
iš žinybinių registrų ir informacinių sistemų, policija 
tvarko vadovaudamasi administracinių teisės pažei-
dimų teiseną reglamentuojančiomis teisės normomis, 
susijusiomis su įrodymų administracinių teisės pažei-
dimų bylose rinkimu, jų pakankamumu bei perdavimu 
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administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėjančiam 
teismui, kuris pateiktus įrodymus vertina pagal vidi-
nį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objekty-
viu bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu (2019  m. 
gegužės 30 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A-511-822/2019). 

Kitoje byloje teismas konstatavo, jog tarnybiniuose au-
tomobiliuose sumontuota geografinės padėties nusta-
tymo įranga užfiksuotos informacijos tvarkymas darbo 
organizavimo tikslais gali būtų pateisinamas Asmens 
duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 
1 dalies 6 punkte nustatytu teisėto asmens duomenų 
tvarkymo kriterijumi (dėl teisėto intereso) (2019  m. 
lapkričio 27 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-986-525/2019). 

Su asmens duomenų teisine apsauga, taip pat ir tei-
se gauti informaciją yra susijusi administracinė byla 
Nr.  eA-1446-822/2019. Šioje byloje Teismas išaiški-
no, jog asmenys neturi absoliučios teisės gauti Lietuvos 
informacinės teismų sistemos LITEKO duomenis: nors 
asmuo, kaip proceso dalyvis, ir turi teisę gauti LITEKO 
duomenis apie bylos procesą, tačiau tai jokiu būdu ne-
reiškia, kad visi LITEKO duomenys gali būti prieina-
mi šiam asmeniu, kaip LITEKO paslaugų naudotojui. 
Kiekvienu atveju gavus prašymą dėl LITEKO duomenų 
teikimo turėtų būti vertinami tokie svarbūs asmens 
duomenų teikimo požiūriu aspektai, kaip prašomų 
LITEKO duomenų pobūdis, apimtis bei tikslai, dėl ku-
rių jie prašomi (2019 m. gruodžio 30 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. eA-1446-822/2019).

UŽSIENIEČIŲ TEISINĖ PADĖTIS

2019 metais Teismą pasiekusių bylų dėl užsieniečių 
teisinės padėties skaičius, palyginti su praėjusiais me-
tais, nedidėjo. Dauguma gautų bylų buvo susijusios su 
atsisakymu išduoti leidimus laikinai gyventi ar leidimų 
laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje panaikinimu. 

Vienas naujausių šioje srityje Teismo išaiškinimų 
buvo priimtas nagrinėjant bylą dėl leidimo laikinai 
gyventi išdavimo asmeniui, sudariusiam santuoką 
su tos pačios lyties asmeniu. Teismas, remdamasis 
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2019  m. 
sausio 11 d. nutarimu, išaiškino, jog pagal Įstatymo 
dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau  – Įstatymas) 
nuostatas leidimas laikinai gyventi užsieniečiui šei-
mos susijungimo atveju gali būti išduodamas ne tik 
tada, kai Lietuvos Respublikoje gyvena tokio užsienie-
čio kitos lyties šeimos narys, bet ir tada, kai Lietuvos 
Respublikoje gyvena tokio užsieniečio tos pačios ly-
ties šeimos narys. Atsisakymas išduoti tokį leidimą ne-
gali būti grindžiamas vien užsieniečio lytine tapatybe ir 
(ar) seksualine orientacija (išplėstinės teisėjų kolegijos 
2019  m. kovo 20 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-3227-624/2019). 

Kitas svarbus išaiškinimas pateiktas administracinė-
je byloje, kurioje buvo sprendžiama dėl leidimo laiki-
nai gyventi išdavimo užsieniečiui, ketinančiam dirbti 
konkrečios profesijos darbą (Įstatymo 44 straipsnio 
1  dalies 3 punkto pagrindu). Išplėstinė teisėjų kole-
gija konstatavo, jog remiantis Įstatymo 44 straips-
nio 1 dalies 3 punkto a papunkčiu nėra reikalaujama, 
kad pats darbdavys tiesiogiai veiktų (veiklą vykdytų) 
atitinkamos ekonominės veiklos sektoriuje (srityje), 
betarpiškai susijusioje su minėta profesija. Šiuo as-
pektu vienintelis formalus reikalavimas yra darbdavio 

įsipareigojimas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių lai-
kotarpiui sudaryti darbo sutartį su užsieniečiu, kuris, 
kaip darbo sutarties šalis, įsipareigotų atlikti darbo 
funkcijas, kurių (funkcijų) turinys atitiktų Įstatymo 
44 straipsnio 2 dalyje nurodytą profesiją. Išskyrus kai 
kuriuos siaurus ir atskirus aspektus, Įstatymas nenu-
stato papildomų sąlygų ir reikalavimų tarp darbdavio 
ir užsieniečio susiklostančių individualių darbo san-
tykių formai ir turiniui, šių santykių dalyvių teisės ir 
pareigos įgyvendinamos Darbo kodekso ir kitų dar-
bo įstatymų bei darbo sutarties nustatyta tvarka. 
Įstatyme nustatytas tik ribojimas, kad laikino leidimo 
gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimo metu užsie-
nietis negali sukurti (individualių) darbo santykių su 
kitais asmenimis. Svarbu, jog darbdavio ir užsieniečio 
įsipareigojimai (ketinimai) sukurti individualius darbo 
santykius darbo sutarties pagrindu būtų realūs (išplės-
tinės teisėjų kolegijos 2019  m. birželio 12 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. eA-3675-624/2019). 

Pasisakydamas dėl Migracijos departamento prie 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (to-
liau  – Migracijos departamentas) sprendimo, kuriuo 
pareiškėjui panaikintas leidimas laikinai gyventi re-
miantis Įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 13 punktu 
(užsienietis įsidarbino kitoje Europos Sąjungos vals-
tybėje narėje ir Lietuvoje neturėjo sveikatos draudi-
mo), Teismas pabrėžė, jog turi būti inter alia vertinami 
pareiškėjo šeimos ryšiai. Atsižvelgęs į byloje surinktus 
duomenis apie pareiškėjo santuoką, nuosavybės tei-
se valdomą nekilnojamąjį turtą, Teismas konstatavo, 
kad leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje 
panaikinimas, nevertinus pareiškėjo teisės gyven-
ti kartu su šeima ir valstybės interesų pusiausvy-
ros, laikytinas neproporcinga priemone (2019  m. 
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sausio 14  d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. eA-2043-502/2019). 

Dėl leidimų laikinai gyventi išdavimo asmenims, sie-
kiantiems vykdyti teisėtą veiklą Lietuvoje, paminėtina 
administracinė byla Nr.  eA-3385-822/2019. Teismas, 
vertindamas, ar įmonės veikla nėra fiktyvi, be kita 
ko, atsižvelgė į tai, jog užsienietis įsigijo įmonės akci-
jų savaitė iki kreipimosi į Migracijos departamentą dėl 
leidimo išdavimo. Teismo vertinimu, nepagrįsta reika-
lauti iš investuotojo, nedalyvavusio įmonės valdyme, 
nedirbusio įmonėje, nurodyti įmonės vidaus valdyme 
naudojamą informaciją, o išsamiai ir konkrečiai šiam 
nepateikus tokių duomenų, – pripažinti įmonės veiklą 
fiktyvia, o jį patį – pateikus tikrovės neatitinkančią in-
formaciją (2019 m. kovo 1 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. eA-3385-822/2019). 

Spręsdamas dėl Migracijos departamento sprendimo, 
kuriuo atsisakyta išduoti leidimą laikinai gyventi pa-
grįstumo užsienietei, kuri siekė gauti leidimą remda-
masi tuo, jog jos sutuoktinis dirba Lietuvoje, Teismas 
išaiškino sąvokos „pagrįstos perspektyvos“ turinį. Teismas 
pažymėjo, kad teisės aktuose nėra eksplicitiškai įtvir-
tinta, jog užsieniečio pagrįstas perspektyvas įgyti teisę 
nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje gali patvirtinti 
tik neterminuota darbo sutartis. Aplinkybė, kad pa-
sirašyta darbo sutartis yra terminuota, yra susijusi 
su Lietuvos darbo rinkos vertinimu ir teisės aktuose 

nustatytais specialiaisiais reikalavimas, o ne su pa-
reiškėjos sutuoktinio darbo vietos ar atliekamų dar-
bo funkcijų laikinumu, todėl tai niekaip nepaneigė, 
jog pareiškėjos sutuoktinis turi pagrįstas perspek-
tyvas ateityje įgyti leidimą nuolat gyventi Lietuvos 
Respublikoje (2019  m. liepos 19 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. eA-4529-822/2019). 

Pasisakydamas dėl leidimų gyventi išdavimo tvarkos, 
Teismas išaiškino, jog Įstatymo 28  straipsnio 3 dalis 
(numatanti, kad užsienietis prašymą išduoti leidimą 
gyventi šio Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punk-
tuose nustatytais pagrindais gali pateikti Lietuvos 
Respublikos diplomatinei atstovybei arba konsulinei 
įstaigai užsienyje arba būdamas Lietuvos Respublikos 
teritorijoje teisėtai  – Migracijos departamentui) ne-
gali būti aiškinama kaip numatanti, kad asmuo, kuris 
neteisėtai yra Lietuvos Respublikos teritorijoje pasi-
baigus jam išduoto leidimo galiojimui, neišvykęs iš 
Lietuvos Respublikos apskritai negali gauti leidimo 
gyventi Lietuvos Respublikoje. Vien ta aplinkybė, jog 
užsieniečio leidimas laikinai gyventi buvo panaikin-
tas (dėl šio sprendimo vyko ginčas teisme), nelaikyta 
pakankama paneigti pareiškėjo teisę teikti prašymą iš-
duoti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje apskritai 
(2019 m. sausio 30 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-3108-556/2019).

VALSTYBĖS TARNYBA

Kaip rodo iš esmės nepakitusi statistika, vieną iš di-
desnių Teisme gaunamų bylų grupių sudaro tarnybi-
niai ginčai. Šių metų specifika ta, jog Teismas nagri-
nėjo nemažai bylų, kuriose buvo vertinta valstybės 
pareigūnų pareiga deklaruoti privačius interesus.

Nagrinėdamas ginčą dėl Vyriausiosios tarnybinės eti-
kos komisijos sprendimo, kuriame konstatuota, jog 
Įstatymo nuostatos pažeistos dėl laiku nedeklaruo-
to juridinio asmens, kurio dalyvis buvo pareiškėjas, 
Teismas išaiškino, jog buvimas akcininku nėra vienkar-
tinis veiksmas (kaip yra sandorio sudarymo atveju), o 
tai yra trunkamojo pobūdžio būsena. Todėl tokio fakto 
deklaravimas tampa privalomu, asmeniui pradėjus eiti ati-
tinkamas pareigas, nepriklausomai nuo to, kada akcinin-
ko statusas įgytas. Pareiga deklaruoti buvimą juridinio 
asmens dalyviu kyla neatsižvelgiant į tai, kurioje vals-
tybėje juridinis asmuo įsteigtas ir ar vykdo ūkinę-ko-
mercinę veiklą, galinčią būti susijusia su einamomis 
pareigomis. Pareiga deklaruoti buvimą juridinio as-
mens dalyviu pasibaigia ją tinkamai įgyvendinus, 
t. y. laikotarpis, per kurį asmuo, turėdamas pareigą 

pateikti deklaraciją, jos nepateikia, laikytinas trunka-
mosios veikos (neveikimo) padarymo laikotarpiu, o 
pažeidimo data laikoma diena, kai teisei priešingą vei-
ką nutraukia kompetentingos valstybės institucijos ar 
ją nutraukia pats asmuo (išplėstinės teisėjų kolegijos 
2019  m. kovo 28 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-3147-662/2019). 

Aiškindamas tarnybinės atsakomybės terminus, as-
meniui pažeidus Viešųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybės tarnyboje įstatymo normas, Teismas nurodė, 
jog tarnybinės atsakomybės taikymo,  inter alia  tarny-
binės nuobaudos už Viešųjų ir privačių interesų deri-
nimo įstatymo nuostatų pažeidimą skyrimo terminai 
turi būti skaičiuojami pagal specialųjį įstatymą, t. y. 
pagal Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės 
tarnyboje. Šio įstatymo nuostatos suteikia teisę kon-
trolės institucijoms ir pareigūnams per trejus metus 
nuo šį įstatymą pažeidžiančios veikos galimo padary-
mo atlikti valstybės tarnyboje dirbančio asmens vei-
klos tyrimą ir paskirti jam tarnybinę nuobaudą dėl 
šio įstatymo pažeidimo. Tokiu atveju, kada valstybės 
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ar savivaldybės institucijos ar įstaigos vadovas arba 
kolegiali valstybės ar savivaldybės institucija kreipia-
si į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją (VTEK) dėl 
sprendimo, ar yra padarytas pažeidimas, šio pažeidi-
mo paaiškėjimo momentas turi būti siejamas su VTEK 
galutinio sprendimo dėl pažeidimo priėmimu. Dėl to yra 
pagrindas Valstybės tarnybos įstatymo 30  straipsnio 
1 dalyje numatytą ne vėlesnį kaip vieno mėnesio nuo 
tarnybinio nusižengimo paaiškėjimo dienos tarnybi-
nės nuobaudos paskyrimo terminą pradėti skaičiuoti 
ne nuo motyvuotos tarnybinio nusižengimo tyrimo 
išvados pateikimo valstybės tarnautoją į pareigas pri-
ėmusiam asmeniui, bet nuo galutinio VTEK sprendimo 
dėl Įstatymo nuostatų pažeidimo pateikimo valstybės 
tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui (išplėstinės 
teisėjų kolegijos 2019 m. kovo 21 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr. eA-3145-756/2019). 

Teismo praktikoje plačiau pasisakyta dėl draudimo sta-
tutiniams pareigūnams dalyvauti politinėje veikloje, taip 
pat ir vietos savivaldos rinkimuose, nepriklausomai 
nuo to, su kokiu politiniu junginiu kandidatuojama 
(politine partija ar visuomeniniu rinkimų komitetu) 
(2019  m. lapkričio 6 d. sprendimas administracinėje 
byloje Nr. A-5367-1062/2019). 

Dar vienas aktualus išaiškinimas pateiktas byloje, ku-
rioje buvo sprendžiama dėl galimybės atlikti neeilinį 
valstybės tarnautojo veiklos vertinimą termino. Teismas 
konstatavo, jog nuo kasmetinio valstybės tarnauto-
jo veiklos vertinimo užbaigimo (įsakymo priėmimo) 
iki neeilinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos 
vertinimo turi praeiti ne mažiau kaip 6 mėnesiai 
(2019 m. rugpjūčio 21 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr.  eA-4863-556/2019). Teismas taip pat išaiški-
no, jog nors vertinimo komisijos išvada neprivalo būti 
detaliai motyvuota, vienas iš pagrindinių įrodymų, 
turinčių atskleisti išvados motyvaciją, yra skaitmeni-
nis vertinimo komisijos posėdžio garso įrašas, kuriame 
turi būti įrašytas visas vertinimo komisijos posėdžio 
garso įrašas, t. y. ne tik pareigūno tarnybinės veiklos 
nagrinėjimas, kuris susideda iš pokalbio su pareigū-
nu ir tiesioginio vadovo išvados nagrinėjimo, bet ir 
vertinimo komisijos posėdžio stadija, kurios metu 
komisijos nariai aptaria valstybės tarnautojo tarny-
binės veiklos vertinimą ir nutaria pareigūno tarnybi-
nę veiklą įvertinti vienu iš įstatyme numatytų būdų 
(2019 m. lapkričio 6 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A-2415-629/2019). 

2019  m. Teismas pasisakė ir dėl neišmokėtos važia-
vimo išlaidų kompensacijos priteisimo pareigūnams. 
Teismas, įvertinęs Vidaus tarnybos statuto normas, 
nurodė, jog važiavimo išlaidų kompensavimas pareigū-
nams, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu 
ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, yra sociali-
nė garantija, skirta kompensuoti pareigūnų tarnybos 
ypatumus. Nustačius, kad atsakovas pareiškėjams va-
žiavimo išlaidų kompensaciją išmokėjo apribodamas 
ją pagal teisės akto nuostatą, kuri pripažinta priešta-
raujančia aukštesnės galios teisės aktams, Teismas 
konstatavo, jog pareiškėjų pažeistos teisės realiai gali 
būti apgintos priteisiant jiems neišmokėtos važia-
vimo išlaidų kompensacijos dalį, o ne panaikinant 
kiekvieną individualų administracinį aktą atskirai 
(2019 m. gruodžio 4 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. A-5468-552/2019). 

Nagrinėdamas ginčus, susijusius su nušalinimu nuo 
pareigų, Teismas išaiškino, jog tais atvejais, kai po 
nušalinimo iš pareigų asmuo grąžinamas į pareigas, 
į kurias jis buvo priimtas konkrečiai kadencijai, jis 
grąžinamas likusiam tos kadencijos laikui. Taip pat pa-
žymėta, jog asmuo negalėtų būti grąžintas į parei-
gas, jeigu faktinis kadencijos laikas būtų pasibaigęs 
(2019 m. vasario 13 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-3605-556/2019). Apžvelgtas atvejis skiriasi nuo 
administracinėje byloje Nr. eA-1601-1062/2019 nagri-
nėtų aplinkybių. Šioje byloje spręsta dėl darbo užmo-
kesčio ir delspinigių už nušalinimo pagal Baudžiamojo 
proceso kodeksą (BPK) laikotarpį. Teismo vertinimu, 
teisiniai santykiai dėl pasekmių, kilusių dėl baudžiamo-
jo proceso metu taikytų procesinių prievartos priemonių, 
vertinimo kyla ne iš tarnybos teisinių santykių srities, o 
yra susiję būtent su baudžiamojo proceso teisės nor-
mų taikymu. Valstybės tarnybos įstatymo 341 straips-
nis reglamentuoja nušalinimo teisines pasekmes tik 
tarnybinių santykių kontekste, tačiau jame nėra jokių 
nuostatų, reglamentuojančių teisines pasekmes parei-
gūną nušalinus BPK nustatyta tvarka (išplėstinės tei-
sėjų kolegijos 2019 m. spalio 8 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. eA-1601-1062/2019). 

Apžvelgiamai sričiai aktualūs ir Teismo išaiškini-
mai, jog atleidžiamam iš pareigų tarnautojui, ku-
rio pareigybė naikinama, turi būti siūlomos ir tokios 
pareigos, kurioms užimti paskelbtas konkursas, jei jis 
atitinka tokiai pareigybei keliamus reikalavimus 
(2019 m. vasario 20 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-2045-415/2019).
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KONKURENCIJA

Itin didele kiekybine gausa pasigirti negalinti konkuren-
cijos bylų sritis, palyginus su 2018 m., žymiai prasiplė-
tė. Spręsdamas bylose susiklosčiusius ginčus, Teismas 
turėjo progą tiek formuoti visiškai naują praktiką, tiek 
ir plėtoti jau anksčiau pateiktus išaiškinimus srityse, 
susijusiose su vadovų atsakomybe už prisidėjimą prie 
ūkio subjektų padarytų konkurencijos teisės pažeidimų, 
Konkurencijos tarybos teise atsisakyti pradėti tyrimą, 
neatitinkantį jos veiklos prioriteto, taip pat viešųjų pir-
kimų procedūromis bei Reklamos įstatymo pažeidimais.

Administracinėje byloje Nr. eA-2005-624/2019 Teismas 
pirmą kartą pasisakė dėl Konkurencijos įstatymo 
40 straipsnio 1 dalyje numatytų sankcijų taikymo, t. y. 
ūkio subjektų vadovų teisės eiti viešojo ir (arba) priva-
taus juridinio asmens vadovo pareigas, būti viešojo ir 
(arba) privataus juridinio asmens kolegialaus priežiūros 
ir (arba) valdymo organo nariu apribojimo bei piniginės 
baudos skyrimo, kai vadovas prisidėjo prie ūkio subjek-
to padaryto konkurencijos teisės pažeidimo. Teismas 
konstatavo, kad Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 
1 dalyje nėra nustatytas imperatyvas būtinai skirti abi 
sankcijas, todėl teismas nėra saistomas Konkurencijos ta-
rybos siūlymo nei dėl sankcijų skaičiaus, nei dėl jų dydžio, t. 
y., be kita ko, atsižvelgdamas į Konkurencijos įstatymo 
41 straipsnio 5 dalies nuostatas, gali neskirti pagrindi-
nės sankcijos ar papildomos sankcijos, skirti švelnes-
nę nei numatyta pagrindinę sankciją ar / ir papildomą 
sankciją ir t. t. Vis dėlto teisėjų kolegija atkreipė dėmesį 
ir į tai, kad švelnesnės nei Konkurencijos įstatyme nu-
matytos pagrindinės sankcijos skyrimas (arba jos ne-
skyrimas) yra ne taisyklė, bet išimtis.

Apžvelgtoje byloje paaiškinta, kad Konkurencijos įsta-
tymo 41 straipsnio 3 dalyje yra nustatytas terminas 
procesiniam veiksmui atlikti – kreiptis į teismą su pra-
šymu taikyti sankcijas ūkio subjekto vadovui, – kuriam 
pasibaigus teisė atlikti šį procesinį veiksmą išnyksta; 
termino teikti prašymą dėl sankcijos skyrimo ūkio subjekto 
vadovui pradžia yra kita diena po Konkurencijos tary-
bos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui skiriama sankcija 
už Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nuro-
dytus pažeidimus, apskundimo termino pasibaigimo. 
Tuo atveju, jei nutarimas yra apskundžiamas, termino 

teikti prašymą dėl sankcijų skyrimo ūkio subjekto, ap-
skundusio Konkurencijos tarybos nutarimą, vadovui 
pradžia yra kita diena po teismo sprendimo, nepanai-
kinančio Konkurencijos tarybos nutarimo ar jo dalies 
dėl Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 1 dalyje nu-
rodytų pažeidimų, įsiteisėjimo. Konkurencijos tarybos 
nutarimas, kuriuo ūkio subjektui / subjektams skiria-
mos sankcijos už Konkurencijos įstatymo 40 straipsnio 
1 dalyje nurodytus pažeidimus, nepriklausomai nuo 
to, ar jis (nutarimas) visas ar jo dalis yra apskundžia-
mas teismui, yra vykdytinas nuo nutarimo paskelbi-
mo dienos, todėl argumentai dėl teismo sprendimo 
reikšmės ūkio subjektų, neskundusių Konkurencijos 
tarybos nutarimo Konkurencijos įstatymo nustaty-
ta tvarka ir terminais, atžvilgiu nėra svarbūs, juo la-
biau kad skundo padavimas dėl Konkurencijos tary-
bos nutarimo, kuriuo ūkio subjektui paskirta bauda, 
iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos sustabdo ne 
Konkurencijos tarybos nutarimo galiojimą, o tik juo 
paskirtos baudos ir palūkanų priverstinį išieškojimą iš 
subjektų, apskundusių Konkurencijos Tarybos nutarimą 
(2019 m. gruodžio 18 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. eA-2005-624/2019).

Teismui taip pat teko įvertinti Konkurencijos tarybai 
Konkurencijos įstatymu suteiktą teisę atisakyti pradė-
ti tyrimą dėl to, kad jis neatitinka Konkurencijos tarybos 
veiklos prioriteto, ir atkreipti dėmesį į tai, kad toks re-
guliavimas atitinka Europos Sąjungos teisės nuostatas 
(2019 m. spalio 2 d. sprendimas administracinėje bylo-
je Nr. eA-833-822/2019), pasisakyti dėl ūkio subjektui 
skirtinos baudos skaičiavimo ir negalimumo tam tikra 
apimtimi sumažinti pajamas, nuo kurių skaičiuojama 
bauda, apribojant jas tik su paties pažeidimo vykdymu 
tiesiogiai susijusia teritorija (2019 m. spalio 14 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  eA-489-822/2019), 
nagrinėti situacijas, kai netinkamai organizuojant 
viešųjų pirkimų procedūrą arba konkurentams suda-
rant draudžiamą susitarimą dėl dalyvavimo joje, yra 
apribojama konkurencija (2019  m. vasario 20 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  eA-378-629/2019, 
2019  m. balandžio 8 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. eA-240-822/2019, 2019 m. lapkričio 27 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr. eA-1751-520/2019).

APLINKOS APSAUGA

Aplinkos apsaugos srityje Teismo gaunamų ir išnagri-
nėjamų bylų skaičius jau keletą metų išlieka panašus ir 

sudaro gana nedidelę dalį visų Teisme gaunamų ir per 
metus išnagrinėjamų bylų. Tačiau 2019 metais Teisme 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

18



nagrinėti šios kategorijos ginčai sudarė galimybę 
Teismui formuoti reikšmingą praktiką oro užterštumo 
gyvenamojoje aplinkoje vertinimui aktualiais klausi-
mais, taip pat buvo pasisakyta dėl viešojo administra-
vimo subjekto neteisėtais veiksmais padarytos žalos 
aplinkos apsaugos srityje atlyginimo.

Administracinėje byloje Nr.  eA-2422-822/2019 
Teismas sprendė ginčą dėl oro užterštumo gyvena-
mojoje aplinkoje vertinimo, kai kvapų kontrolė buvo 
atlikta tik  gyvenamųjų namų aplinkos ore, nes as-
menys, pateikę informaciją dėl kvapų, nesutiko, kad 
kontrolė būtų atliekama gyvenamosiose patalpose. 
Šiomis aplinkybėmis Teismas nurodė, kad teisinis re-
guliavimas nereikalauja, jog vertinant oro užterštumą 
gyvenamosios aplinkos ore, privalomai būtų vertinamas 
ir oro užterštumas gyvenamosiose patalpose, t. y. visuo-
met vertinti kartu ir pastatų patalpų, ir jų aplinkos 
orą. Todėl užterštumo gyvenamosios aplinkos ore ty-
rimas, nevertinant oro užterštumo gyvenamosiose 
patalpose, yra suderinamas su teisės aktų nuostatomis 
(2019 m. sausio 19 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eA-2422-822/2019). 

Apžvelgiamais metais išskirtina ir administracinė byla 
Nr.  A-1177-492/2019, kurioje Teismas sprendė ginčą 
dėl žalos atlyginimo miško savininkui, kai dėl viešojo 
administravimo subjekto kaltės, pastarajam neįsiti-
kinus užsienio valstybėje išduoto įgaliojimo tikrumu 
(atitikimu teisės aktų nustatytiems reikalavimams), 
kitam asmeniui buvo neteisėtai išduotas leidimas kirs-
ti svetimą mišką. Teismas pažymėjo, jog leidimas kirsti 
mišką asmeniui, teigusiam, kad jis yra įgaliotas miško 
savininko, buvo išduotas pagal įgaliojimą, kuris nebu-
vo patvirtintas notaro bei nebuvo legalizuotas teisės 
aktų nustatyta tvarka, o pagrįsti priešingai  – t. y. kad 
leidimas kirsti mišką buvo išduotas teisėtai, ir pateikti 
teismui tai patvirtinančius įrodymus (kad išduodant 
leidimą atsakingam valstybės tarnautojui buvo pa-
teiktas tinkamai patvirtintas ir tinkamai legalizuotas 
įgaliojimas), tenka atsakovui, viešojo administravimo 
subjektui, kurio kompetencijai yra pavestas minėtų 
veiksmų atlikimas (leidimų kirsti mišką išdavimas) 
(2019 m. lapkričio 27 d. nutartis administracinėje by-
loje Nr. A-1177-492/2019).

ŽALOS ATLYGINIMAS

Jau keletą metų iš eilės didžiausią Teisme gaunamų 
ir išnagrinėjamų bylų dalį sudaro žalos, atsiradusios 
dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo 
bylos.

Šioje kategorijoje 2019 metais vis dar vyravo bylos 
dėl netinkamų suėmimo ir kalinimo sąlygų, kuriose 
dažniausiai buvo skundžiamasi dėl per mažo gyve-
namųjų patalpų ploto bei netinkamų higienos sąly-
gų. Tačiau, kaip ir ankstesniais metais, pastebima 
tendencija, jog priteisti neturtinės žalos atlyginimą 
prašoma ir dėl įvairių kitų nuteistųjų (suimtųjų) tei-
sių pažeidimų: dėl galimybės naudotis interneto pri-
eiga (2019  m. sausio 16 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr.  A-912-575/2019) ir internetine telefonija 
(2019 m. sausio 14 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-2547-968/2018); dėl trumpalaikės išvykos į arti-
mojo laidotuves ir antrankių naudojimo tokios išvykos 
metu (2019 m. gegužės 15 d. nutartis administracinė-
je byloje Nr.  A-1609-624/2019); dėl galimybės atlikti 
religines apeigas užkrečiamomis ligomis sergantiems 
nuteistiesiems (2019  m. vasario 27 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr.  A-886-442/2019); dėl išskaitų 
iš nuteistojo gaunamo darbo užmokesčio į pataisos 
įstaigoje sudaromą socialinės paramos nuteistiesiems 
fondą (2019  m. sausio 9 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. A-2679-624/2018) ir kt.

Teismui dar 2017 metais administracinėje bylo-
je Nr.  eA-990-502/2017 suformavus praktiką bylose 
dėl žalos atlyginimo valstybei netinkamai perkėlus 
1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą Nr. 90/314/
EEB Dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų pake-
tų nuostatų, susijusių su turisto nuostolių, patirtų dėl 
kelionių organizatoriaus nemokumo, kompensavimo 
sąlygų, 2019 metais išnagrinėta virš 100 bylų, kuriose 
patirtą turtinę žalą pareiškėjams atlyginti įpareigota 
valstybė, nacionaliniais aktais neužtikrinusi turistų 
teisės į visišką pinigų, sumokėtų už kelionę, grąžinimą 
kelionės organizatoriaus nemokumo atveju (žr., pvz., 
2019 m. balandžio 30 d. nutartį administracinėje bylo-
je Nr. A-1477-442/2019, 2019 m. birželio 5 d. nutartį 
administracinėje byloje Nr. A-1092-492/2019). 

Didžiausia suma, kurią Teismas 2019-aisiais priteisė 
iš Lietuvos valstybės pareiškėjų turtinei žalai atlygin-
ti, sudarė beveik 151 000 Eur už tai, jog pareiškėjai dėl 
restitucijos prarado įsigytus žemės sklypus, į kuriuos 
Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministe-
rijos nuosavybes teises nepagrįstai atkūrė kitam as-
meniui (2019 m. kovo 20 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. eA-3645-438/2019). 
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KITOS BYLOS

Reikšmingų teisės aiškinimo bei taikymo taisyklių, be 
kita ko, susijusių su gero administravimo principo lai-
kymusi, Teismas pateikė ir kitų kategorijų bylose. 

Sveikatos apsaugos srityje išskirtina byla dėl ribojimų 
licencijuojamai veiklai nustatymo (dėl teleradiologijos 
paslaugų teikimo), kurioje teismas pabrėžė, kad reika-
lavimai licencijuojamai veiklai turėtų būti aiškiai nusta-
tyti įstatymuose ir kituose teisės aktuose, tokiu būdu 
užtikrinant, kad visi ūkio subjektai, pagal turimas li-
cencijas užsiimantys licencijuojama veikla, žinotų ir 
suprastų sąlygas, kurių privalo laikytis. Vadovaujantis 
šiomis nuostatomis pripažinta, jog ginčytas sprendi-
mas sustabdyti  pareiškėjo asmens sveikatos priežiū-
ros licencijos dalies galiojimą buvo nemotyvuotas, nes 
jame aiškiai nebuvo nurodyti teisės aktų reikalavimai, 
kuriuos pareiškėjas pažeidė, o įsakyme nurodytos 
aplinkybės nebuvo pakankamos ginčijamam sprendi-
mui pagrįsti (2019 m. spalio 9 d. sprendimas adminis-
tracinėje byloje Nr. eA-622-822/2019).

Nors pilietybės klausimai Lietuvoje nepraranda aktu-
alumo, tik maža dalis tokių skundų pasiekia Teismą. 
Administracinėje byloje Nr.  eA-2915-602/2019 
Teismas nurodė, jog sprendžiant pilietybės atkūrimo, 
neatsisakant turimos kitos valstybės pilietybės, klau-
simą, turi būti įvertinti du aspektai, t.  y. asmuo ar jo 
protėvis turi būti išvykęs ar ištremtas iš Lietuvos iki 
1990 m. kovo 11 d., bei asmuo ar jo protėvis turi būti 
turėję Lietuvos Respublikos pilietybę iki 1940  m. bir-
želio 15 d. Sąvoka „iki 1940 m. birželio 15 d. Lietuvos 
Respublikos pilietybę turėjęs asmuo ar jo palikuonis“ 
yra detaliai išaiškinta Lietuvos vyriausiojo adminis-
tracinio teismo 2017  m. spalio 31 d. nutartyje admi-
nistracinėje byloje Nr.  eA-4691-756/2017, kurioje 
konstatuota, kad pretenduoti į Lietuvos Respublikos 
pilietybės atkūrimą, kartu pasiliekant ir turimą kitos 
valstybės pilietybę, gali tik tie asmenys, kurie 1940 m. 
birželio 15 d. (t. y. iki buvusios Sovietų Sąjungos įvyk-
dytos okupacijos) turėjo Lietuvos Respublikos piliety-
bę, ir tokių asmenų palikuonys. Išimties dėl dvigubos 
pilietybės nustatančių Pilietybės įstatymo nuostatų 
taikymui svarbu ir tai, kad asmuo išvykimo momen-
tu ne tik būtų Lietuvos Respublikos piliečiu, bet ir 
Lietuvos Respublikos pilietybės nebūtų netekęs dėl 
savo valingų veiksmų iki 1940 m. birželio 15 d. (išplės-
tinės teisėjų kolegijos 2019 m. gruodžio 5 d. sprendi-
mas administracinėje byloje Nr. eA-2915-602/2019). 

Kaip Teisme iškilęs naujas klausimas paminėtina ir byla, 
kurioje Teismas vertino Lygių galimybių kontrolieriaus 
atsisakymo nagrinėti kandidato į Lietuvos kultūros ta-
rybos narių susirinkimą skundą dėl diskriminacijos 

politinių pažiūru pagrindu pagrįstumą. Vertindamas 
Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio (taip pat 
2000  m. lapkričio 27 d. Tarybos direktyvos 2000/78/
EB (Direktyva) 3 straipsnio 1 dalies) nuostatas, Teismas 
pažymėjo, kad Direktyva taikoma visiems asmenims 
tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuje, įskaitant 
valstybines įstaigas, įsidarbinant, savarankiškai įsidar-
binant ar profesinėje srityje, kiek tai susiję, be kita ko, 
su atrankos kriterijais ir priėmimo į darbą sąlygomis. 
Direktyva gali būti taikoma ir tokioms situacijoms įsi-
darbinimo srityje, kurios susijusios su pareiškimais „dėl 
galimybės įsidarbinti“, net ir tais atvejais, kai pareiš-
kimus padaro asmuo, neturintis įgaliojimų lemti ben-
drovės įdarbinimo politiką arba įpareigoti atitinkamą 
įstaigą, ar jai atstovauti įdarbinimo procese. Teismas 
pažymėjo, jog Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnyje nėra 
nurodyta, kad sąvoka „darbas“ apima tik darbą pagal 
darbo sutartį. Ji gali būti suprantama ir kaip apiman-
ti įvairią veiklą, kuri savo esme nėra valstybės tarnyba. 
Teismo vertinimu, tarp Lietuvos kultūros tarybos nario 
jo įgaliojimų laikotarpiu ir Vyriausybės (kuri savo įga-
liojimus atrankos procese realizuoja per Kultūros mi-
nisteriją) susiklosto nuolatinio pobūdžio, tęstiniai, pa-
valdumu grįsti santykiai, savo esme atitinkantys darbo 
santykių požymius, todėl jie laikytini darbu (užimtumu, 
profesine veikla) Lygių galimybių įstatymo 7 straipsnio 
prasme (2019 m. lapkričio 5 d. sprendimas administra-
cinėje byloje Nr. eA-949-415/2019). 

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos srityje teis-
mas sprendė daug ginčų dėl antrinės teisinės pagal-
bos neteikimo tais atvejais, kai asmeniui jau buvo 
suteikta antrinė teisinė pagalba kitoje byloje, ta-
čiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustaty-
tų antrinės teisinės pagalbos išlaidų arba jų dalies 
(2019 m. gegužės 8 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr.  A-4100-525/2019, 2019  m. lapkričio 11 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  A-5418-624/2019 
ir kt.). Įsigaliojus Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos įstatymo pakeitimams, įstatymo 11 straips-
nio 11  dalies nuostatos formuluotė teismų praktikoje 
aiškinta taip, kad Valstybės garantuojamos teisinės 
pagalbos tarnybai įstatyme nustatytais pagrindais 
atsisakius suteikti antrinę teisinę pagalbą asmeniui, 
šis asmuo įgyja teisę kreiptis į minėtą tarnybą dar kartą 
su motyvuotu rašytiniu prašymu dėl savo individualios 
situacijos papildomo įvertinimo ir pateikti šį prašy-
mą pagrindžiančius dokumentus ir (ar) informaciją 
(2019 m. spalio 23 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. A-5398-552/2019).

Visuomenės informavimo bylų kategorijoje šiemet aiš-
kintos Lietuvos radijo ir televizijos komisijos teisės ir 
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pareigos, be kita ko, tai, kad Lietuvos radijo ir televi-
zijos komisijos sprendimas kreiptis į teismą, siekiant 
transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir 
(ar) atskirų programų platinimo internete veiklos, už-
sakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis 
priemonėmis paslaugų teikimo ir kitokios neteisėtos 
veiklos nutraukimo, turi būti priimtas komisijos po-
sėdyje, ir tik Visuomenės informavimo įstatymo nu-
matytais terminais bei tvarka atlikus tyrimą (2019 m. 
vasario 19 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr.  eA-3137-525/2019). Lietuvos radijo ir televizijos 
komisijai priimant įpareigojimą sustabdyti programų 
iš ne ES valstybių narių, Europos ekonominės erdvės 
valstybių ir kitų Europos Tarybos konvenciją dėl televi-
zijos be sienų ratifikavusių Europos valstybių retrans-
liavimą Lietuvos teritorijoje, jis siejamas ne su atskirų 
programų sukūrimo vieta, o su valstybe, iš kurios vi-
suomenės informavimo audiovizualinėmis priemonė-
mis paslauga yra teikiama (2019 m. spalio 23 d. spren-
dimas administracinėje byloje Nr.  A-4866-624/2019). 
Be to, Lietuvos radijo ir televizijos komisijai savo ini-
ciatyva atliekant tyrimus pagal Etikos kodekso 20 
straipsnį, ji privalo informuoti žiniasklaidos priemonę, 
skleidėją, rengėją apie galimybę per nustatytą terminą 
pateikti paaiškinimus, idant būtų įgyvendinta pastaro-
jo teisė būti informuotam ir išklausytam (2019 m. ge-
gužės 17 d. sprendimas administracinėje byloje Nr. eA-
1316-1062/2019). Teismas pasisakė ir dėl išskirtinio 
poreikio tinkamai užtikrinti pirmumo teisę Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijai į visuomeninio trans-
liuotojo programų transliavimui reikalingus radijo daž-
nius (2019  m. gegužės 2 d. nutartis administracinėje 
byloje Nr. eA-1383-1062/2019).

Spręsdamas ginčus, kilusius nuosavybės teisių atkūri-
mo procese dėl žemės, priskirtos valstybės išperka-
mai žemei dėl to, kad ji reikalinga miesto reikmėms 
(visuomenės poreikiams), Teismas toliau plėtojo savo 
ankstesnę praktiką, jog ne tai, kad žemė įstatyme nu-
statytiems poreikiams priskirta pagal įstatymus nusta-
tyta tvarka patvirtintus detaliuosius planus, o realus ir 
pagrįstas visuomenės poreikis būtent tai konkrečiai žemei 
lemia, ar ji yra grąžinama natūra, ar išperkama. Realus 
ir pagrįstas visuomenės poreikis būtent tai konkrečiai 
žemei reiškia, kad jis objektyviai negali būti patenkin-
tas kitaip nei paimant tam tikrą konkretų nuosavybės 
objektą. Detalusis planas yra tik viena iš įstatymu nu-
statytų privalomų sąlygų žemei išpirkti, tačiau jo bu-
vimas, paneigus realų ir pagrįstą visuomenės poreikį, 
neužkerta kelio žemės grąžinimui (2019  m. gegužės 
29 d. nutartis administracinėje byloje Nr.  eA-495-
415/2019, 2019  m. spalio 9 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. eA-5286-261/2019).

Iš žemės teisinių santykių srities paminėtina byla, ku-
rioje Teismas sprendė ginčą dėl Nacionalinės žemės 
tarnybos sprendimo, jog pareiškėjams nuosavybės 

teise priklausančio žemės sklypo kadastrinių matavi-
mų byla, parengta daugiau nei prieš 10 metų, yra ne-
teisinga ir turi būti tikslinama, nes sklypo kadastriniai 
matavimai atlikti nepaliekant minimalios kelio juos-
tos, t. y. sklypo ribos kerta valstybinės reikšmės ke-
lią. Teismas, nustatęs, kad formuojant minėtą žemės 
sklypą tuometinės valstybinės valdžios institucijos 
padarė klaidų, kiek tai susiję su šio žemės sklypo ribo-
mis dėl ginčo kelio ribų, atkreipė dėmesį, jog valstybės 
institucijų sprendimai, kuriais pažeistą valstybės išimtinę 
nuosavybės teisę į žemę, priskirtą valstybinės reikšmės 
keliams, siekiama apginti tik pareiškėjų „sąskaita“, pa-
tiems nesiimant atitinkamų priemonių, kuriomis būtų 
pašalinta ir pareiškėjams dėl valstybės institucijų pa-
darytų klaidų atsiradusi žala (pvz., kito / papildomo 
žemės sklypo suteikimas; teisingos kompensacijos su-
mokėjimas ir pan.), yra neteisėti bei neteisingi (2019 m. 
liepos 17 d. sprendimas administracinėje byloje 
Nr. A-453-438/2019).

Nuosekli administracinių teismų praktika, kad vals-
tybės padarytų klaidų rizika turi tekti pačiai valstybei 
ir klaidos neturėtų būti taisomos asmenų sąskaita, 
o gero valdymo principas gali ne tik valdžios institu-
cijoms suponuoti pareigą veikti greitai taisant pada-
rytas klaidas, bet ir teikti nukentėjusiems asmenims 
kitokios formos tinkamą reparaciją, atsispindėjo ir 
2019  m. lapkričio 20 d. nutartyje administracinėje 
byloje Nr.  A-1148-438/2019. Šioje byloje buvo spren-
džiama dėl Nacionalinės žemės tarnybos atsisakymo 
patvirtinti sklypo, į kurį pareiškėjams atkurtos nuosa-
vybės teisės, žemėtvarkos projektą su nustatyta žemės 
naudojimo paskirtimi  – kita, naudojimo būdu  – vien-
bučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, dėl 
to, jog vėliau paaiškėjo, kad teritorija, kurioje buvo 
suprojektuotas ginčo žemės sklypas nuosavybės tei-
sių atkūrimui, yra neurbanizuojamoje teritorijoje, 
intensyvaus ūkininkavimo kraštovaizdžio tvarkymo 
zonoje. Šioje byloje Teismas nustatė, kad pareiškėjai, 
pasirinkdami ginčo žemės sklypą, buvo suklaidinti at-
sakovo dėl galimybės atkurti į jį nuosavybės teises jų 
pageidaujamu būdu ir sąlygomis, nes atsakovas žino-
jo arba privalėjo žinoti apie aukštesnės teisinės galios 
teritorijų planavimo dokumentų sprendinius tuo klau-
simu. Todėl turėtų būti sprendžiamas klausimas dėl tokio 
atsakovo atsakomybės būdo, kuris užtikrintų kuo greitesnį 
pareiškėjų pažeistų teisių atstatymą ir jų teisėtų lūkesčių 
įgyvendinimą.

Aptariant žemės teisinių santykių bylas taip pat ver-
ta paminėti išplėstinės teisėjų kolegijos 2019 m. kovo 
20 d. sprendimą administracinėje byloje Nr.  A-332-
415/2019. Apžvelgiamoje byloje ginčas kilo dėl aps-
krities vyriausiojo policijos komisariato suderinimo 
žymos, kuria pritarta trečiojo suinteresuoto asmens 
parengtam eismo reguliavimo priemonių bei eismo 
organizavimo projektui. Pagal šį projektą pareiškėjo 
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valdomo žemės sklypo dalyje, kuriame jis yra įsiren-
gęs automobilių stovėjimo aikštelę, buvo įrengtas 
kelio ženklas „Įvažiuoti draudžiama“. Spręsdamas šį 
ginčą, Teismas pažymėjo, kad viešojo administravimo 
veiksmais negali būti apribotos asmenų teisėtai įgytos 
ir įgyvendinamos civilinės teisės, o eismo reguliavimo ir 
organizavimo priemonės turi būti proporcingos siekia-
miems tikslams ir nepaneigti / neriboti civilinių teisių. 
Apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vertin-
damas pateikto prašymo dėl įrengiamų eismo regu-
liavimo priemonių bei eismo organizavimo projekto 
derinimo pagrįstumą, vadovaudamasis Viešojo admi-
nistravimo įstatymo 3  straipsnyje įtvirtintu įstatymo 
viršenybės principu bei proporcingumo principu, pri-
valėjo įvertinti, kad projektu bus apribotos viešuosiuo-
se registruose išviešintos asmens(-ų) teisėtai įgytos ir 
įgyvendinamos civilinės teisės, taip pat tai, kad trečio-
jo suinteresuoto asmens nurodomi eismo reguliavimo 

bei eismo organizavimo tikslai gali būti pasiekti kitais, 
nepažeidžiančiais pareiškėjo teisių, būdais.

Tarp transporto sektoriuje iškylančių ginčų paminėti-
na byla, kurioje Teismas pasisakė dėl oro vežėjo parei-
gos pateikti skrydžio keleivių duomenis nurodydamas, 
kad oro vežėjai privalo teikti Transporto veiklos pa-
grindų įstatyme nurodytus duomenis, susijusius su 
keleivių, bilietų ir mokėjimo duomenimis, ir nega-
limas aiškinimas, jog tokia pareiga galėjo atsirasti 
ne vėliau kaip suėjus galutiniam terminui, iki kurio 
valstybės narės turi užtikrinti, kad įsigaliotų įstaty-
mai ir kiti teisės aktai, būtini garantuoti 2016  m. ba-
landžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direkty-
vos 2016/681 laikymąsi (išplėstinės teisėjų kolegijos 
2019 m. lapkričio 25 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr. eA-1724-624/2019).

ADMINISTRACINIŲ BYLŲ TEISENA

Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) taiky-
mas bei aiškinimas – aktuali ir vis naujomis adminis-
tracinės jurisprudencijos nuostatomis nuolat pasipil-
danti Teismo jurisdikcinės veiklos sritis. Šios srities 
kaitą bei lankstumą lemia įstatymų leidėjo valia ir sie-
kis patobulinti bei efektyvinti administracinį procesą. 
2018 metais priimta ir 2019 metais įsigaliojo nemažai 

ABTĮ pakeitimų, iš kurių svarbiausieji buvo susiję su 
bylinėjimosi išlaidų atlyginimu / paskirstymu, įtvir-
tino naujus sprendimų paskelbimo terminus bei nau-
ją apeliacinių skundų padavimo tvarką. Atkreiptinas 
dėmesys į tai, jog ir 2019-aisias metais ne kartą tobu-
lintas Administracinių bylų teisenos įstatymas. Nuo 
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo nuostatos, susijusios su 
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bylos medžiagos prieinamumu, nuo 2019 m. kovo 1 d. 
į administracinių bylų procesą įvestas naujas institu-
tas – teisminė mediacija, nuo 2019 m. birželio 1 d. pa-
tikslinta administracinių teismų kompetencija užsie-
niečių teisinės padėties bylose, nuo 2019 m. rugsėjo 1 
d. papildytas proceso atnaujinimų pagrindų sąrašas, o 
2019 m. gruodžio 19 d. priimti atitinkami pakeitimai, 
įvedantys nuo 2020  m. sausio 1 d. dar vieną naujovę 
į administracinę teiseną  – teismo įsakymo institutą. 
Taigi, paminėti procesinio įstatymo pakeitimai nulėmė 
daug procesinio pobūdžio pokyčių, ir nors naujiems 
išaiškinimams suformuoti prireiks laiko, jie neabejo-
tinai atsiras tolesnėje Teismo veikloje. Dėl kai kurių 
procesinių normų Teismas jau yra pateikęs aktualius 
išaiškinimus.

Kaip ir kiekvienais metais, itin daug Teismo nagrinė-
jamų klausimų buvo susiję su asmenų teisės į teismi-
nę gynybą tinkamu įgyvendinimu. Pasisakydamas dėl 
skundo objekto Teismas išaiškino, jog: Nacionalinės 
mokėjimo agentūros sprendimas dėl grąžintinų lėšų su-
grąžinimo yra individualus administracinis aktas, galintis 
būti savarankišku administracinės bylos nagrinėjimo daly-
ku ir būtent sprendimas dėl grąžintinų lėšų sugrąžini-
mo yra pagrindas iš skolininko susigrąžinti grąžintinas 
lėšas, o teismui pateiktas prašymas priteisti šias lėšas 
iš skolininko – tik vienas iš būdų administruojančiajai 
institucijai susigrąžinti aptariamame sprendime nu-
rodytas grąžintinas lėšas (išplėstinės teisėjų kolegijos 
2019 m. gegužės 29 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr.  eA-475-556/2019); asmeniui, gavusiam jo neten-
kinantį Labai retų žmogaus sveikatos būklių gydymo 
išlaidų kompensavimo komisijos priimtą sprendimą ir 
įstatyme nesant instrumentų, kaip būtų galima įgyven-
dinti savo teisę skųsti asmens teisėms ir pareigoms įtaką 
darantį sprendimą, turi būti sudarytos sąlygos jį apskųsti 
teismui (2019 m. rugsėjo 25 d. nutartis administraci-
nėje byloje Nr. eAS-555-602/2019).

Dėl skundo padavimo tvarkos Teismas yra konstata-
vęs, jog: kai sprendžiamas Nacionalinės mokėjimo agen-
tūros prašymo dėl paramos lėšų susigrąžinimo priėmimo 
klausimas  – tokia byla turėtų būti nagrinėjama pagal 
atsakovo buveinės vietą (išplėstinės teisėjų kolegijos 
2019 m. birželio 26 d. nutartis administracinėje bylo-
je Nr.  eAS-252-662/2019); skundas dėl Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimo, kuris buvo priimtas po 
pirmojo naujai išrinktos savivaldybės posėdžio, turi būti 
paduodamas vadovaujantis bendrąja Administracinių bylų 
teisenos įstatyme numatyta teisena apygardos admi-
nistraciniam teismui, bet ne tiesiogiai kreipiantis į 
Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą (išplėsti-
nės teisėjų kolegijos 2019  m. rugsėjo 4 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr.  eR-57-968/2019); spręs-
damas dėl skundo reikalavimo įpareigoti instituciją 
išduoti pareiškėjui patikrinimo aktą bei jame pateiktas 

išvadas, teismas privalo pats įvertinti patikrinimo akto 
turinį, nors bylos nagrinėjimo metu teismui patikrini-
mo aktas ir nebuvo pateiktas (2019  m. rugsėjo 12 d. 
nutartis administracinėje byloje Nr. A-268-525/2019); 
tuo atveju, kai bendrovė skundžia Migracijos departa-
mento sprendimą atsisakyti išduoti leidimus laikinai 
gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, skundo 
priėmimo stadijoje nėra akivaizdu, jog sprendimai nepa-
žeidžia bendrovės interesų (2019 m. liepos 3 d. nutartis 
administracinėje byloje Nr. AS-456-438/2019).

Dėl administracinėje teisenoje teikiamų procesinių 
prašymų Teismas pateikė tokius aktualius išaiškini-
mus: po pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria 
byla nutraukta, priėmimo galimybės atsiimti prašymą 
atsisakyti skundo nebėra (2019  m. sausio 15 d. nu-
tartis administracinėje byloje Nr.  AS-8-520/2019); 
proceso šalys, po bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos 
pateikusios prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų atlygini-
mo, turi teisę į teismo išlaidų atlyginimą tik tuo atveju, 
jei nustatomos reikšmingos aplinkybės, įrodančios, 
kad asmuo neturėjo galimybės pateikti prašymo dėl 
atstovavimo išlaidų ir jų dydį pagrindžiančių įrody-
mų iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos (2019  m. 
lapkričio 13 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eA-
804-415/2019); išlaidos už žyminį mokestį gali būti pri-
teisiamos pareiškėjams, kai žyminį mokestį sumokėjo 
advokatas (2019  m. sausio 8 d. nutartis administra-
cinėje byloje Nr.  eAS-14-502/2019); asmuo turi teisę 
reikalauti išlaidų, susijusių tik su advokato arba advokato 
padėjėjo atstovavimo paslaugomis, taip pat, jog advo-
katas, atstovaujantis asmeniui byloje, gali pavesti tam 
tikras užduotis atlikti teisininkui, ir išlaidos už tokias 
teisines paslaugas gali būti atlyginamos (2019 m. rug-
pjūčio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. eAS-
570-502/2019); vien aplinkybės, kad pareiškėjas 
procesinius dokumentus byloje teikė pats, nesudaro 
pagrindo teigti, kad pareiškėjui advokatas neteikė su-
tartyje ir sąskaitoje nurodytų teisinių paslaugų, t. y. 
teisinių konsultacijų ar skundo parengimo paslaugų 
(2019 m. spalio 16 d. nutartis administracinėje byloje 
Nr. eAS-676-968/2019).

Du reikšmingi išaiškinimai pateikti ir dėl teismo parei-
gų bei teisių procese: skundą palikti nenagrinėtu pripa-
žinus pareiškėjo dalyvavimą būtinu, teismas gali tik 
išnaudojęs visas procesines galimybes jį išnagrinėti (pvz., 
informuoti pareiškėją apie tai, jog jo priežastis dėl ne-
galėjimo dalyvauti teismo posėdyje teismas pripažino 
nesvarbiomis) (2019 m. vasario 6 d. nutartis adminis-
tracinėje byloje Nr.  AS-102-968/2019); teismo pirmi-
ninkui sudarius teisėjų kolegiją bylai nagrinėti, bet ko-
kias nutartis pagal ABTĮ 107 ir 108 straipsnius priimti 
ir pasirašyti byloje gali tik teisėjų kolegija, o ne teisėjas 
vienasmeniškai (2019  m. lapkričio 6 d. nutartis admi-
nistracinėje byloje Nr. eA-1877-756/2019).
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KREIPIMAISI Į KITUS TEISMUS

PRAŠYMAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIAM TEISMUI

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, siekda-
mas užtikrinti, kad vykdant teisingumą bylose nebūtų 
taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai, prieštaraujantys 
Lietuvos Respublikos Konstitucijai, 2019 metais kėlė 
naujas bylose taikytinų teisės normų konstitucingu-
mo problemas. Lietuvos Respublikos Konstitucinis 
Teismas priėmė šiuos LVAT prašymus:

Administracinėje byloje Nr.  eA-1815-624/2019 LVAT 
prašė ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai ne-
prieštarauja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų 
įstatymo 17 straipsnio 11 dalies 2 punktas ta apimti-
mi, kuria akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui 
suteikti įgaliojimai priimti sprendimą įpareigoti aukš-
tojo mokslo kvalifikaciją suteikusią mokslo ir studijų 
instituciją atšaukti sprendimą dėl aukštojo mokslo 
kvalifikacijos suteikimo (konstitucinės justicijos bylos 
Nr. 10/2019). 

Administracinėje byloje Nr.  eA-3148-556/2019 
Lietuvos Respublikos Konstituciniam Teismui 

pateiktas prašymas ištirti, ar Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 960 
„Dėl J. M. atleidimo iš Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos direktoriaus pareigų“ tuo aspektu, 
kad, pasak pareiškėjo, Valstybinės maisto ir veteri-
narijos tarnybos direktorius buvo atleistas iš pareigų 
nepagrįstai nepritarus jo veiklos ataskaitai, neprieš-
tarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės įstatymui (konstitucinės 
justicijos bylos Nr. 17/2019).

Administracinėje byloje Nr.  P-94-575/2019 prašyta 
ištirti, ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai neprieš-
tarauja Lietuvos Respublikos administracinių bylų 
teisenos įstatymo 156 straipsnio 2 dalis tiek, kiek joje 
nenumatyta galimybė inicijuoti proceso atnaujinimą, 
kai Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitetas pripa-
žįsta, kad valstybė, Tarptautinio pilietinių ir politinių 
teisių pakto šalis, padarė Tarptautinio pilietinių ir po-
litinių teisių pakto pažeidimą (konstitucinės justicijos 
bylos Nr. 1/2020).

PRAŠYMAI EUROPOS SĄJUNGOS TEISINGUMO TEISMUI

Vykdydamas pareigą kilus abejonių dėl Europos 
Sąjungos teisės aktų aiškinimo ar galiojimo prašyti 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo priimti prejudi-
cinį sprendimą, 2019 metais LVAT trijose bylose krei-
pėsi į šį teismą: 

Administracinėje byloje Nr.  eA-3170-662/2019 LVAT 
nagrinėjo ginčą dėl Lietuvos radijo ir televizijos ko-
misijos atsisakymo atleisti kitoje valstybėje narėje 
įsisteigusį palydovinės televizijos paslaugų teikėją nuo 
Visuomenės informavimo įstatyme įtvirtintos parei-
gos retransliuoti televizijos programą „LRT Plius“ per 
dirbtinį Žemės palydovą ir įpareigojimo pareiškėją pra-
dėti retransliuoti televizijos programą „LRT Kultūra“ 
per dirbtinį Žemės palydovą, teisėtumo ir pagrįstumo. 
Sprendžiant šį ginčą teismui kilo klausimų dėl kai ku-
rių 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir 
paslaugų reguliavimo bendrosios sistemos (Pagrindų 
direktyva) ir 2002  m. kovo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB dėl universaliųjų 
paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektro-
ninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų pas-
laugų direktyva) nuostatų aiškinimo bei minėto įpa-
reigojimo retransliuoti suderinamumo su Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 56 straipsniu (laisvė teikti 
paslaugas) (bylos Nr. C-87/19).

Administracinėje byloje Nr.  eA-3539-602/2019 buvo 
nagrinėjamas mokestinis ginčas dėl PVM (pridėtinės 
vertės mokesčio) taikymo, kuomet bylos pareiškėjas ir 
veiklos partneris, sudarę jungtinės veiklos sutartį dėl 
gyvenamojo būsto statybų, atliktų nekilnojamojo tur-
to pardavimų nelaikė PVM apmokestinama veikla ir 
pirkėjų mokėtino PVM neskaičiavo ir neišskyrė, PVM 
nedeklaravo ir nemokėjo. Vietos mokesčių adminis-
tratorius tokią veiklą kvalifikavo kaip apmokestinamą 
ir pareiškėją pripažino PVM mokėtoju, atsakingu už 
PVM prievolių įvykdymą. Siekdamas išsiaiškinti, ar 
apmokestinamuoju asmeniu, atsakingu už šias prievo-
les, laikytinas tik pareiškėjas, ar abu jungtinės veiklos 
dalyviai, LVAT kreipėsi į Europos Sąjungos Teisingumo 
Teismą prašydamas atsakyti į klausimus, ar 2006  m. 
lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl 
pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos turi būti 
aiškinama taip, kad toks fizinis asmuo kaip pareiškėjas 
negali būti pripažintas „savarankiškai“ vykdžiusiu gin-
čo tiekimus ir vienasmeniškai atsakingu už PVM mo-
kėjimą, t. y. ar apmokestinamuoju asmeniu, atsakingu 
už ginčo prievoles, vis dėlto laikytina jungtinė veikla 
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(pareiškėjas ir jo veiklos partneris kartu), o ne tik pa-
reiškėjas atskirai, taip pat – ar tokiu atveju PVM turėtų 
būti skaičiuojamas ir mokamas nuo kiekvieno jų gau-
tos atlygio už apmokestinamus nekilnojamojo turto 
objektų tiekimus dalies (bylos Nr. C-312/19).

Administracinėje byloje Nr.  eA-2408-662/2019 
LVAT prašė Europos Sąjungos Teisingumo Teismo iš-
aiškinti 2011  m. birželio 21 d. Tarybos direktyvos 
2011/64/ES dėl akcizų, taikomų apdorotam tabakui, 
struktūros ir tarifų nuostatas, siekdamas išnagrinėti 
mokestinį ginčą dėl vandens pypkių tabakui taiky-
tinų akcizų. Be to, kilus abejonių dėl, tikėtina, netin-
kamo Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo 
ginčui aktualiu laikotarpiu galiojusioje nacionalinėje 
teisėje, LVAT Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

taip pat prašė išaiškinti 1987 m. liepos 23 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr.  2658/87 dėl tarifų ir statisti-
nės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo, iš 
dalies pakeisto 2011  m. rugsėjo 27 d. Komisijos įgy-
vendinimo reglamentu (ES) Nr.  1006/2011, 2012  m. 
spalio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 
Nr.  927/2012, 2013  m. spalio 4 d. Komisijos įgyven-
dinimo reglamentu (ES) Nr.  1001/2013 ir 2014  m. 
spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 
NR. 1101/2014, I priede „Kombinuota nomenkla-
tūra“ vartojamą sąvoką „tabako pakaitalai“, siekiant 
įvertinti, ar jiems yra priskiriamos kitos nei tabakas 
vandens pypkių tabake esančios medžiagos (bylos 
Nr. C-674/19) .

TEISMO BIULETENIAI IR PRAKTIKOS APŽVALGOS

Vienodam teisės aiškinimui ir taikymui užtikrinti 
LVAT 2019 metais parengė ir išleido 36-tą adminis-
tracinių teismų praktikos biuletenio numerį, kuriame 
pateikta svarbiausia 2018 m. liepos – gruodžio mėne-
sių LVAT teisminė praktika. Be reikšmingiausios LVAT, 
specialiosios teisėjų kolegijos, tarptautinių ir užsienio 
teismų praktikos, šiame biuletenyje publikuotas LVAT 
praktikos, aiškinat ir taikant norminių administraci-
nių aktų teisėtumo tyrimą reglamentuojančias taisy-
kles, apibendrinimas. Administracinės doktrinos skil-
tyje publikuotas prof. dr. Virgilijaus Valančiaus ir Ievos 
Jasinauskaitės straipsnis „Europos Sąjungos Bendrasis 
Teismas: raidos fragmentai ir aktualijos“, kuriame 

pristatyta Europos Sąjungos Bendrojo Teismo veikla 
tiek iš istorinės retrospektyvos, tiek iš dabartinės po-
zicijos, apžvelgtos ryškiausios pastarojo laikotarpio 
Bendrojo Teismo bylos, kurios iliustruoja jo veiklos 
ypatybes, plačią jurisdikciją bei svarbų indėlį į Europos 
Sąjungos teisės plėtotę. 

LVAT Teismų praktikos departamentas 2019 m. perio-
diškai rengė ir platino naujausios LVAT praktikos apž-
valgas, aktualiausių Europos Žmogaus Teisių Teismo ir 
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimų apž-
valgas. Visas šias apžvalgas galima rasti Teismo inter-
neto svetainėje www.lvat.lt skiltyje ,,Teismų praktika“.
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REIKŠMINGIAUSI 2019 METŲ RENGINIAI

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, ir to-
liau puoselėdamas atviro teismo idėją, 2019 metais 
plėtojo bendradarbiavimą su visuomene, Lietuvos 
ir pasaulio institucijomis, organizacijomis ir teis-
mais. Tam Lietuvos vyriausiasis administracinis teis-
mas organizavo diskusijas, seminarus, kvietė teisme 

apsilankyti moksleivius ir studentus, vykdė socialines 
akcijas. Teismo teisėjai ir darbuotojai skaitė praneši-
mus Lietuvos ir tarptautinėse konferencijose, dalyva-
vo Europos Sąjungos valstybės tarybų ir aukščiausiųjų 
administracinių teismų asociacijos (ACA-Europe) orga-
nizuotose mainų programose.

VASARIS

 Vasario 12 d. gausus 
mažųjų moksleivių būrys 
iš Vilniaus Gedimino tech-
nikos universiteto inžine-
rijos licėjaus atvyko į LVAT 
susipažinti, kas yra teismas 
ir kaip dirba teisėjai. LVAT 
teisėjos Mildos Vainienės 
pasakojimas, ką kiekvieną 
dieną veikia teisėjas, vai-
kams pasirodė itin įdomus. 
Po susitikimo moksleiviai 
dalyvavo ekskursijoje po 
teismo patalpas.

 Sausio 30 d. LVAT teisėja Skirgailė Žalimienė daly-
vavo Mykolo Romerio universiteto teisės mokyklos ab-
solventų apdovanojimų ceremonijoje. Kaip ir kasmet, 
trims absolventams buvo įteikti LVAT diplomai už ge-
riausiai įvertintus su viešosios teisės sritimi susijusius 
magistrų darbus, taip pat įteikti LVAT įsteigti prizai.

 Sausio 29 d. LVAT lankėsi Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo organizacijos Demokratinių 
institucijų ir žmogaus teisių biuro (ESBO ODIHR) 
ekspertai.

SAUSIS
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BALANDIS

GEGUŽĖ

Gegužės 7 d. LVAT apsilankę Europos saugumo ir ben-
dradarbiavimo organizacijos (ESBO) stebėtojai vertino 
LVAT, kaip vienintelės instancijos teismo, nagrinėjan-
čio rinkimų bylas, pasirengimą artėjančiam rinkimi-
niam laikotarpiui. 

Gegužės 9 d. LVAT su vizitu lankėsi Balstogės apygar-
dos administracinio teismo teisėjų delegacija, atvykusi 
susipažinti su teismo teisėjų darbo organizavimu, šio 
teismo specifika bei aktualiausiomis nagrinėjamomis 
administracinėmis bylomis.

Gegužės 16 d. LVAT teisėjai Skirgailė Žalimienė, 
Laimutis Alechnavičius, Rytis Krasauskas, Arūnas 
Dirvonas ir Milda Vainienė dalyvavo Lietuvos 
Aukščiausiajame Teisme vykusiame susitikime su 
Europos Žmogaus Teisių Teismo teisėjais Egidijumi 
Kūriu, Georges Ravarani, Pere Pastor Vilanova, kur 
kartu aptarė Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką 
bei jos aktualijas.

 Balandžio 25 d. 
Lietuvos vyriausiojo 
administracinio teismo ir 
Vilniaus apygardos admi-
nistracinio teismo dar-
buotojams buvo surengti 
antikorupcijos mokymai 
„Korupcijos rizikos: inte-
resų konfliktai“.

 Gegužės 14 d. teisme svečiavosi Talino apygar-
dos administracinio teismo teisėjai, dalyvaujantys 
Europos teisėjų mokymo tinklo (EJTN) tarptauti-
nėje teisėjų mainų programoje.

 Gegužės 30 d. į teismą atvyko Tadžikistano 
teisėjų ir komunikacijos ekspertų delegacija, 
kuri domėjosi LVAT komunikacijos metodais ir 
aktualijomis.

 Gegužės 31 d. vyko LVAT kartu su Vilniaus univer-
siteto Teisės fakultetu organizuota tarptautinė moks-
linė-praktinė konferencija „Nauji iššūkiai ir patirtys 
administraciniame procese“, skirta Lietuvos adminis-
tracinių teismų įsteigimo 20-mečiui.
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BIRŽELIS

 Birželio 14 d. Teisingumo ministerijoje visuo-
menei buvo pristatytos teisinės naujovės ikiteis-
minių ginčų srityje  – parengtos Administracinių 
bylų teisenos įstatymo pataisos, leisiančios išplėsti 
Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos pada-
linių, taip pat Mokestinių ginčų komisijos funkcijas, 
kad asmenys pirmiausia su skundu kreiptųsi į šias 
institucijas, ir tik vėliau – į administracinį teismą.  
Teisingumo ministerijos nuotrauka

 Birželio 20 d. Vilniaus 
Šv.  Jonų bažnyčioje LVAT pir-
mininkas Gintaras Kryževičius 
Vilniaus universiteto Teisės 
fakulteto magistrų apdovano-
jimo ceremonijoje pasveikino 
visus absolventus mokslų bai-
gimo proga bei tris geriausiai 
LVAT komisijos sprendimu 
įvertintus teisės magistro 
darbus parašius studentus ap-
dovanojo diplomais ir LVAT 
įsteigtais prizais.

LIEPA

 Liepos 1 d. darbą 
kaip LVAT teismo pir-
mininko pavaduotoja 
pradėjo teisėja Skirgailė 
Žalimienė, paskirta į 
šias pareigas Lietuvos 
Respublikos Prezidento 
dekretu. Skirgailė Žali- 
mienė yra žinoma tei-
sės mokslų daktarė, 
LVAT teisėja dirbanti 
nuo 2008 metų.

Birželio 7 d. Varšuvoje vykusiame Lenkijos vyriau-
siojo administracinio teismo organizuojamame se-
minare „Administracinių teismų sprendimų konsti-
tucinis argumentavimas“ dalyvavo LVAT pirmininkas 
Gintaras Kryževičius ir teisėja Skirgailė Žalimienė. 

LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS

28



 Rugsėjo 3 d. teisėjai Ionela Mariana Ghiugan ir 
Cristian Ignat iš Rumunijos, teisėjai Gudula Konschak 
iš Vokietijos, Gianluca Mauro Pellegrini iš Italijos, 
Faustino Guin Rodriquez-Magarinos iš Ispanijos ir 
Juline Lavelot iš  Prancūzijos teismų, dalyvaujantys 
Europos teisminio mokymo tinklo (EJTN) teisėjų 
mainų programoje, apsilankė Lietuvos vyriausiajame 
administraciniame teisme. Čia svečiai domėjosi elek-
troninių bylų nagrinėjimo specifika, keitėsi nuomonė-
mis teismų atvirumo, bendradarbiavimo tarp teismų 
stiprinimo klausimais.

 Rugsėjo 4 d. su pažintiniu darbo vizitu LVAT 
lankėsi Italijos Kasacinio Teismo teisėjas Alberto 
Pazzi, pagal teisėjų mainų programą viešėjęs 
Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.

 Rugsėjo 9 d. susi-
pažinti su LVAT veikla, 
specifika, teisėjų dar-
bo aktualijomis atvyko 
Vokietijos teismų teisė-
jų delegacija iš Berlyno 
administracinio teis-
mo ir Berlyno bei 
Brandenburgo federali-
nių žemių aukštesniojo 
administracinio teismo.

 Rugsėjo 23-27 d. pagal Europos Sąjungos valsty-
bės tarybų ir aukščiausiųjų administracinių jurisdik-
cijų asociacijos (ACA-Europe) organizuojamą teisėjų 
mainų programą LVAT viešėjo teisėjas iš Nyderlandų 
Valstybės Tarybos (aukščiausios instancijos adminis-
tracinio teismo) Kees Borman.

RUGSĖJIS
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 Spalio 14-17 d. tęsiant glaudų 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir 
Lenkijos vyriausiųjų administra-
cinių teismų, Lietuvoje su darbo 
vizitu lankėsi Lenkijos vyriausiojo 
administracinio teismo teisėjai.

SPALIS

Spalio 4 d. LVAT teisėja Milda 
Vainienė išvyko į 2 savaičių sta-
žuotę pagal ACA-Europe teisėjų 
mainų programą. Stažuotė vyko 
Stokholme, Švedijos vyriausiajame 
administraciniame teisme.

 Spalio 21 d. Varšuvoje vykusioje tarptautinėje tei-
sėjų padėjėjų konferencijoje dalyvavo trys LVAT teisi-
ninkės. Jos šios konferencijos dalyviams pristatė savo 
profesinę patirtį, teisėjo padėjėjo funkcijas administra-
ciniame teisme, teisėjų padėjėjų profesinio tobulėjimo 
perspektyvas.

 Spalio 23 d. Lietuvos Respublikos Seime vykusio-
je konferencijoje „Teisėkūros subjektų konstituciniai 
įgaliojimai“ LVAT pirmininkas Gintaras Kryževičius 
skaitė pranešimą „Reikalavimai norminiams admi-
nistraciniams aktams  – ko nepaiso jų leidėjai“. Savo 
pranešime G. Kryževičius akcentavo, jog Lietuvos 
vyriausiasis administracinis teismas, nagrinėdamas 
norminių administracinių aktų teisėtumo bylas, daž-
niausiai konstatuoja teisinės valstybės principo ele-
mentų  – teisės aktų hierarchijos, teisingumo, propor-
cingumo principų pažeidimus.

 Spalio 25 d. vyko nemokamos teisinės konsul-
tacijos. Šiais metais LVAT ir Vilniaus apygardos 
administracinis teismas teisinių konsultacijų teiki-
mą asmenims organizavo kartu.
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LAPKRITIS

 Lapkričio 20 ir 
25  d. su teismo darbu 
susipažinti buvo atvy-
kę Vilniaus universi-
teto Teisės fakulteto 
studentai bei ELSA 
studentų atstovybės 
nariai.

 Lapkričio mėnesį 
vyko net 4 moksleivių 
ir studentų ekskursijos 
Lietuvos vyriausiaja-
me administracinia-
me teisme. Lapkričio 
19 ir 26 d. teisme 
lankėsi mažieji moks-
leiviai iš Karalienės 
Mortos mokyklos bei 
Vilniaus Genio pradinės 
mokyklos.

GRUODIS

 Gruodžio 10 d. su-
sipažinti su Lietuvos 
vyriausiojo adminis-
tracinio teismo veikla 
ir specifika, teismo 
darbo organizavimu 
atvyko Azerbaidžano 
Respublikos ekonomi-
kos ministerijos ir jai 
pavaldžių įstaigų atsto-
vų delegacija.
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LIETUVOS VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO  2019 METŲ VEIKLOS STATISTIKA

2019 METAIS LVAT IŠNAGRINĖTŲ ADMINISTRACINIŲ BYLŲ PAGAL APELIACINIUS 
SKUNDUS PASKIRSTYMAS PAGAL KATEGORIJAS

BYLŲ PAGAL APELIACINIUS SKUNDUS DĖL APYGARDŲ ADMINISTRACINIŲ TEISMŲ 
SPRENDIMŲ NAGRINĖJIMO REZULTATAI 2019 METAIS

Valstybės institucijų atsakomybė už žalą – 39 proc.

Mokesčiai ir muitinės veikla – 10 proc.

Užsieniečių teisinė padėtis ir prieglobstis – 9 proc.

Valstybės tarnyba – 8 proc.

Sveikatos ir socialinė apsauga – 6 proc.

Europos Sąjungos ir kitų institucijų finansinė parama – 5 proc.

Statyba ir teritorijų planavimas – 4 proc.

Žemės teisiniai santykiai – 4 proc.

Nuosavybės teisių atkūrimas – 4 proc.

Registrai – 2 proc.

Vietos savivalda – 2 proc.

Tabako ir alkoholio kontrolė – 2 proc.

Aplinkos apsauga – 2 proc.

Kitos – 6 proc.

Sprendimas paliktas nepakeistas – 70 proc.

Sprendimas pakeistas – 12 proc.

Priimtas naujas sprendimas – 7 proc.

Byla perduota pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo – 7 proc.

Apeliacinis procesas nutrauktas – 2 proc.

Byla nutraukta arba skundas paliktas nenagrinėtas – 2 proc.
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KITI 2019 METŲ SKAIČIAI

59

11

31

9

46

41

Tiek gauta skundų dėl Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimų ar 
neveikimo.

Tiek 2019 m. buvo gauta prašymų (pareiškimų) 
ištirti norminių administracinių aktų, kuriuos 
priėmė centriniai valstybinio administravimo 
subjektai, teisėtumą.

Tiek administracinių ginčų 
bylų nagrinėjo išplėstinės 
teisėjų kolegijos.

Tiek bylų, užbaigtų įsiteisėjusiu 
teismo sprendimu ar nutartimi, 
procesas buvo atnaujintas.

Tiek procentų išnagrinėtų 
administracinių bylų buvo 
elektroninės formos.

Tiek nutarčių dėl bylų rūšinio teismingumo klausimų 
sprendimo per Lietuvos vyriausiąjį administracinį 
teismą buvo perduota Specialiajai teisėjų kolegijai 
bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos 
ar administraciniam teismui klausimams spręsti (44 
proc. atvejų Specialioji teisėjų kolegija ginčus grąžino 
nagrinėti administraciniams teismams).
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